תאריך 22/11/10

1

י"ח בכסלו תשע"א

2

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
3
4
5

פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור שלא מן המניין
ביום ה' תאריך  22/11/10י"ח בכסלו תשע"א

6

ישיבת המועצה שלא מן המניין (מיוחדת) מס' )22( 11/10

7

צו הארנונה לשנת 2011

נכחו:8
חיים געש ,ראש המועצה
מר 9
10גלר ,גזבר ומ"מ מזכיר המועצה
מר רן
'11ובראן ,היועץ המשפטי למועצה
עו"ד ג
עו"ד12דן ארטן
חברי13המועצה :מר אלי אטיאס ,גב' כוכי גדרון ,מר עמוס כחלון ,גב' נורית השמשוני,
יוסי זריהן,מר אפרים מעודה ,גב' חיה בן צבי ,מר נחמיה מנצור ,מר אבי כאכון ,מר
מר 14
אלדד15בר כוכבא ,גב' רינה רונן ,מר יואב קעטבי ,מר עמנואל מצליח
16
17

-פרוטוקול-

18געש:
מר ח.

אני מבקש מהקהל המעוניין להקשיב לדיון ,מחברי המועצה ...אני

19

מבקש את הסכמתכם לאשר פתיחת  ...לשלושה בתי ספר ,בגין,

20

סדנאות ומעיינות עם המורשה חתימה שלהם כדי שיוכלו לתפקד.

מר י21.זריהן:
22

לו היית מקיים ישיבת מועצה מאוגוסט אז זה כבר היה עובר מאז,
אחרי ארבעה חודשים אתה בא עכשיו...

23געש:
מר ח.

אם אין התנגדות  ...אני פותח בצורה מסודרת את ישיבת המועצה

24

בעניין הארנונה לשנת  .3122הארנונה היא חלק מסמכות המועצה,

25

המועצה המקומית פרדס חנה – כרכור בשנים האחרונות מאוזנת

26

כספית ומאחר והארנונה מהווה חלק מהכנסותיה וחלק מהכנת

27

התקציב מונחת בפניכם ההצעה ,צריך לזכור שמה שלא נחליט וגם

28

נעשה סיווגים וגם  ...מצריך אישור של משרד הפנים ומי שרוצה

29

להסתכל אחורה עד עכשיו אין  ...במדינת ישראל אישורים לגבי צווי

30

הארנונה ,שינויים בצווי הארנונה של שנה שעברה .הצורך העיקרי

31

להעלאת הארנונה לא נובע כתוצאה מזה שמישהו נמצא בגירעון ורוצה
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3

חברת איגמי15-9777424,

1

לכסות את הקופה ,הצורך העיקרי נובע מכך שמקור מאוד משמעותי

2

בהכנסות המועצה קטן וקטן לאורך השנים ואנחנו נכללים במספר רב

3

של רשויות מקומיות שמה שנקרא מענק האיזון הולך וקטן להם גם

4

בגלל שמענק האיזון הכולל קטן וגם משום שפרדס חנה – כרכור לפי

5

הלמ"ס עברה לסוציואקונומי  ,7מ 6-ל 7-וסך כל הצמצום מ 311:-ל-

6

 3122הוא קרוב ל 22,111,111-שקל ,יש את הגזבר אם אני טועה

7

במספרים ,קרוב ל .22,111,111-ב 3121-בגלל סדרה של הכנסות חד

8

פעמיות הצלחנו לספוג את הקיצוץ שהיה מיועד ל 3121-וב 3122-אנחנו

9

רוצים להיות סביב ה :.6-מיליון שקל ,זה בנוסף להוצאות נוספות

10

שנכפות על הרשויות המקומיות ,לא רק על פרדס חנה – כרכור בתוקף

11

של החלטות ממשלה כאלה ואחרות .על חלק מהדברים אתם שומעים

12

בתקשורת ,על ההעלאה הצפויה בשכר של רשויות מקומיות שהמרכז

13

לשלטון המקומי טרם חתם עליו והוא עתיד ללוות אותנו ב 4-השנים

14

הבאות ,סכום נוסף שהוא לא פחות גדול אנחנו אמורים לשלם למרות

15

שלא חתמנו ,נכון לרגע זה הרשויות המקומיות לא ישלמו אותו ,זה

16

מענק חד פעמי של  3,111שקל לכל עובדי הרשויות ,אצלנו זה אומר

17

בשנת  3121סדר גודל של  911אלף שקל ברוטו ,מכאן תבינו שאם

18

אנחנו רוצים לשמור על רמת השירות פלוס מינוס שנתנו בשנים

19

האחרונות יש הכרח לכסות והכיסוי לא בהיקף של הקיצוץ בהכנסות

20

שלנו ,אנחנו לא מעלים ארנונה ואגרות אחרות בהיקפים שיכניסו

21

בתקציב השוטף את אותם אחד עשר מיליון שקל שנעלמו מהתקציב

22

בגלל קיטון מענק האיזון והגדלה בדברים האחרים .אז אין ספק

23

שמטבע הדברים מיסים עירוניים כמו מיסים בכלל מעוררי עניין אבל

24

אני מזכיר לכולם שנדרש מאיתנו כחברי מועצה גם לקבל החלטות

25

לעיתים לא נעימים ,אולי אפילו קשות אבל ככל שההחלטות האלה יש

26

להן משקל מקומי שנראה קשה ,נראה לא סביר לחלק מהאנשים אבל

27

בטווח הארוך הוא שם אותנו במקום אחר .אני שומע את ההערות של

28

השוואות בינינו לישובים אחרים ,קקשה מאוד לעשות השוואות בינינו
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4

חברת איגמי15-9777424,

1

לבין ישובים אחרים משום שכל ישוב והמאפיינים המיוחדים שלו,

2

בוודאי שאי אפשר להשוות אותנו כערים שנוסדו כערים או התפתחו

3

כערים מלפני קום המדינה ועם אזורי תעשיה ,לנו כל מי שיודע לפרדס

4

חנה – כרכור והישובים הסמוכים היה קושי בלהשאיר שטחים נוספים

5

משום שמבחינה תכנונית יש את פארק התעשיה של קיסריה ומשרד

6

הפנים לא יאשר או לא מאשר אזורי תעשיה רבים נוספים וגם אם

7

אנחנו רוצים לאשר שטחים נוספים התהליך לוקח זמן...

מר א .8כאכון:
9

 ...שאתה מקבל מקיסריה כסף ,הרבה כסף ,תדייק ,כשאתה אומר
אזור תעשיה קיסריה זה משרת את פרדס חנה.

10געש:
מר ח.

אני אדייק במדויק ,אני אתן לך לדבר ,לא אפריע לך ,קרן קיסריה

11

מעבירה כסף לצרכים מוגדרים לארבעה ישובים באזור על פי החלטת

12

ועדת הפנים של הכנסת ,הכסף הזה לא נכנס לקופת המועצה ,אסור לו

13

להיות בחלק מהתקציב השוטף ,הוא מיועד למטרות חינוך והוא הולך

14

למטרות חינוך ,אבל הוא לא בא במקום תקציב החינוך של הרשות

15

המקומית.

מר י16.קעטבי:

כן ,אבל משרד הפנים אישר אחד נקודה ארבע.

17געש:
מר ח.

דקה

מר י18.קעטבי:

אז זה גם חל על קיסריה ,אז למה כאן מבקשים חמש עשרה נקודה

19

ארבע? עכשיו יש לי שתי שאלות

20געש:
מר ח.

יואב ,אני אתן לך לדבר.

מר י21.קעטבי:

אתה לא מדייק במה שאתה מדבר.

22געש:
מר ח.

אני אתן לך לדבר( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י23.קעטבי:

...אתה לא מדייק במה שאתה אומר .יש לי שאלה אחת ,כמה אנחנו

24

מדברים כגירעון ...יש לי שאלה ,כמה אנחנו גומרים השנה את

25

התקציב ,בכמה גירעון?

26געש:
מר ח.

אפס גירעון.

מר י27.קעטבי:

אפס גירעון? למה היום אתה רוצה כ 8-מיליון שקל?

28געש:
מר ח.

הרגע הסברתי.
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5

חברת איגמי15-9777424,

מר י 1.קעטבי:

מה?

מר ח .2געש:

צר לי אם לא הקשבת ,אני אסביר שוב ,ההכנסות שלנו ממקורות

3

חיצוניים כמו מענק האיזון

מר י 4.קעטבי:

כמה מענק איזון? כמה?

מר ח .5געש:

אנחנו נקבל בשנה הבאה תשעה וחצי מיליון שקל ,ב 311:-קיבלנו 31.6

6

מיליון שקל ,את הפער הזה

מר י 7.קעטבי:

כולל הלוואות?

מר ח .8געש:

לא שייך להלוואות ,לא לקחנו הלוואות ,מענק האיזון

דובר:9

חיים ,כל אחד בתורו ,יגיע זמן לשאלות.

מר י10.קעטבי:

מענק האיזון חל על כל הרשויות והעיריות בארץ ,לא רק על פרדס –

11

חנה כרכור.

12געש:
מר ח.

לא נכון.

מר י13.קעטבי:

לא רק על פרדס חנה – כרכור ...ופרדס חנה – כרכור לא יכולה לחנוק

14

את הציבור שלה ב.26.5-

15געש:
מר ח.

זה פחות או יותר

מר י16.קעטבי:

אתה תתייעל ,המועצה שלך תתייעל ,תפסיקו לקנות רכב ,תחזיר

17

פלאפונים

18געש:
מר ח.

לא קיבלת זכות דיבור.

מר י19.קעטבי:

אני לא שואל אותך.

20געש:
מר ח.

אתה לא שואל אותי?

מר י21.קעטבי:

תתחיל להביא יזמים.

22געש:
מר ח.

אנחנו יוצאים להפסקה!

מר י23.קעטבי:

תצא להפסקה!

24געש:
מר ח.

הפסקה עכשיו.

מר י25.קעטבי:

אתה תדבר אמיתי לציבור( .מדברים ביחד ,לא ברור)

26
דובר:

אבל תן לנו לדבר ,גם אתה...

מר י27.קעטבי:

ותלמד להתמודד עם שאלות קשות ולא ללכת( .מדברים ביחד ,לא

28

ברור) דברים כואבים.
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6

חברת איגמי15-9777424,

הפסקה-
 1מר ח .2געש:
3

מר א .4מעודה:

הייתה הפסקה של כמה דקות ,אני מקווה ...אפרים ,אתה רוצה
להתייחס ,בבקשה.
דבר ראשון ,אני מבקש מהמקליט שחס ושלום לא תהיה איזה פאשלה

5

ומשהו לא יוקלט ,אני מבקש עוד דבר שירשם במלל כל מה שבישיבה

6

הזאת כולל התעטשות של מישהו ,אני לא צוחק ,אני מדבר ברצינות ,כי

7

קורה לפעמים שפתאום נעלמים דברים.

מר י 8.זריהן:
9

10מעודה:
מר א.

יש לך פה בבעיה ,מאחר והגזבר הוא גם מזכיר המועצה אז זה קצת
בעייתי ,בגלל זה ...
עזוב ,תגיד מה שאתה רוצה ב ...רבותי ,פעם בשנה מתכנסת המועצה

11

כדי לדון בארנונה שזה מס ההכנסה שמטילים על תושבי פרדס חנה –

12

כרכור ,זה מס הכנסה אגרסיבי ואני אומר ,כשאני מדבר עכשיו בחיל

13

ורעדה כי אני מרגיש שאני מייצג פה את הציבור וכל אגורה שתילקח

14

מהציבור ,באופן כללי לקחת ארנונה מהציבור אף אחד לא רוצה

15

לשלם ,קל וחומר כשרוצים להעניש אותו בהעלאה מאוד גבוהה .אבל

16

ברשותכם לפני שאני אדבר על ההעלאה יש לי בעיה עם הניירות האלה,

17

זה קוראים לזה הצעת צו ארנונה .יושבים שני פקידים חכמים ,אחד

18

גזבר ואחד עו"ד שאינני יודע מאיפה הוא אבל עו"ד של המועצה

19

וחושבים כנראה שאנחנו חברי המועצה מטופשים שלא יודעים לקרוא

20

והם נותנים פה מלים שניתן לפרש אותן לכאן או לכאן .אז הגזבר

21

מפרש תמיד לחומרה ,כל מה שכתוב לא ברור פה הוא מטיל את זה על

22

האזרח ,על התושב ,ולכן לפני שנדון בהעלאה אני רוצה לבוא ולהראות

23

לכם הפרשים בין  3121ל ,3122-למשל בסעיף  2.4אני מבקש לראות מר

24

כחלון ומר זריהן ,תפסיק לכתוב ,תקשיב ,כתוב פה שהארנונה תחול על

25

הבתים וכו' וכתוב להוציא חניות מקורות וכן להוציא ארגזי רוח

26

שרוחבם אחד וחצי מטר ,על מנת להסביר ,אם ארגז רוח בולט מהבית

27

עד מטר וחצי זה המשך גג ,לא מחייבים .באו החכמולוגים האלה

28

והשמיטו את זה מפה ,התוצאה שיבואו אנשים ,מה? זה לא כתוב ,וזה
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7

חברת איגמי15-9777424,

ביד מכוונת.

מר י 2.זריהן:

זה נכתב בחמש עשרה ...

מר א .3מעודה:

סליחה ,אל תפריע לי .לכן אני מבקש

דובר:4

יש לו זכות דיבור ,תיתן לו לדבר.

מר א .5מעודה:

סליחה ,אל תפריע.

דובר:6

אל תפריע...

מר א .7מעודה:

לכן אני מבקש

מר ח .8געש:

אני מבקש מהקהל ,אני מבקש מהקהל לא להשתתף בדיון( .מדברים

9

10מעודה:
מר א.

ביחד ,לא ברור)
לכן אני מבקש להחזיר את המלים האלה לפרוטוקול! לכן אני מבקש

11

להחזיר את המלים שכתובים בפרוטוקול של  3121להכניס אותם

12

חזרה ל 3122-ולא לשכוח בלי כוונה .יש פה בסעיף  2.5כתוב שטחי

13

מחסנים במבנה המשמש למגורים ושאין להם כניסה ישירה מהבית,

14

משום מה זה נעלם מפה ,ושאין להם כניסה ישירה מהבית .אני מבקש

15

לתקן כפי שהיה ב 3121-בסעיף  .2.5אבל מעל לכל ,פעמיים לפני שנה

16

ולפני שנתיים ,אני מבקש לא להפריע לראש המועצה לשמוע אותי.

17געש:
מר ח.

אני שאלתי אותו שאלה כי לא הבנתי משהו לגביך.

18מעודה:
מר א.

אני תמיד אשמח להסביר חיים ,אני נמצא פה בלשכתי ,אתה יכול

19

לברר( .צוחקים) חבר'ה ,אנחנו יושבים יחד .אגב

20געש:
מר ח.

ישבנו אתך היום על הטבלה ,אני לא יודע ,של איזה  5רשויות

21מעודה:
מר א.

נכון

22געש:
מר ח.

לא הבנו אף אחת מהן( .קולות צחוק)

23מעודה:
מר א.

אני מציע

24געש:
מר ח.

זה נכון או לא?

25מעודה:
מר א.

את ה(מלה לא ברורה) האחרונה להוריד לחצי .אז אני אומר ,אז אני

26

רגיל פה בשיחות ,יש איזה אורח שהגיע עכשיו משכונת אלון שהוא

27

התחיל להיכנס לחדר אצלך אבל אני ותיק ,נכון? טוב ,אני רוצה

28

להמשיך (קולות צחוק) אני רוצה להמשיך ,אני רוצה להמשיך ,אני
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8

חברת איגמי15-9777424,

1

רוצה להמשיך ...לפני שנה ולפני שנתיים אנחנו היה לנו ויכוחים ואתה,

2

חיים געש ,בשנה שעברה ממש החלטת להתערב בנושא הזה שכתוב

3

למע קומת עמודים ובסוף כתבנו בפרוטוקול והייתי אצל צילה ועוד

4

פעם אמרתי לך ואמרת איך ששילמו בשנת  96כשיסדו את זה ככה

5

ישלמו ומ 96-עד  3111לא שילמו .משום מה לאחרונה הפתעה ,יש פה

6

גזבר ,מזכיר ,מנהל ארנונה וכל התפקידים שהחליטו שהקומת עמודים

7

הופכת למרפסת ,מרפסת מחייבים קומת עמודים .אני רוצה פה לתקן

8

עכשיו ושארטן יקשיב! ובעצם אנחנו מסבירים את מה שכתוב פה,

9

קומת עמודים כפי שהוגדרה בוועדת בניין ערים ,זה יותר קל ,כל קומת

10

עמודים שבהיתר זו קומת עמודים ,אין לי כוח להגיד שני עמודים ,לא

11

עמודים ,לבוא ולהגיד  ,96מה יותר מזה? כל קומת עמודים שהוגדרה

12

בהיתר כקומת עמודים ,זה הביטוי ,אני מבקש שזו תהיה ההגדרה.

13

והדבר ,גולת הכותרת ,יושבים החכמים האלה ועושים סלקציה

14

בתושבים ,ריבונו של עולם ,המלה הזאת מאוד מפחידה ,מאוד

15

מרעידה ,של הביטוי סלקציה ,בושה וחרפה לאן הגענו .יכול להיות שני

16

שכנים ,אחד ישלם יותר ואחד ישלם פחות ,למה? כי הגזבר או היועץ

17

המשפטי הזה יחליט שאתה חי באיכות חיים גבוהה .אני רוצה להקריא

18

לכם ,אם אחד הצופים או אחד מחברי המועצה יבין מה כתוב אני

19

מצביע בעד העלאת  .61%אז אני רוצה לקרוא ,שימו לב להגדרה.

 20בן צבי:
גב' ח.

איזה סעיף?

21מעודה:
מר א.

 ,2.24בניין משובח (קולות צחוק) שמעתם? בניין משובח ,אני מבקש לא

22

לצחוק ,לקחת את זה בכאב לב ,אני מבקש ,אני מבקש ,בניין משובח

23

זה יכול להיות בן אדם יחשוב שהוא גר בדרוקר בניין משובח ואחד

24

יגור ביובלים זה בניין לא משובח ,מי יחליט? הגזבר פה והיועץ

25

המשפטי הוא יחליט מה זה משובח ,זאת אומרת אנחנו שפוטים של

26

שני פקידים .בוא נמשיך ,הוא גם מסביר מה זה בניין משובח ,בניין,

27

אולי מישהו יבין ,אשר על פי היתר הבנייה נבנו בו ,מה זה? היה כתוב

28

עד  9יחידות.
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9

חברת איגמי15-9777424,

מר י 1.קעטבי:

עד  ,9אצלי עד .9

מר א .2מעודה:

ֶאה ,איך שינו לי פה עד  7יחידות מאתמול( .צוחקים ,מדברים ביחד,

3

לא ברור) ריבונו של עולם ,אני מצטער ,אם כך כנראה שיש שני צווים,

4

מה ,משקרים עלינו?!

דובר:5

עד שמונה כתוב.

מר א .6מעודה:

אבל אצלי כתוב עד ( !7מדברים ביחד ,לא ברור) טוב ,טוב ,לא משנה,

7

אני מצטער מאוד ,פה ,פה אצלי עד  ,7אני מעיין זה עד  ,9יואב ,אתה

8

תדבר אתה ,תעשה מה שאתה רוצה.

גב' ח .9בן צבי:

בלי כוונה.

10מעודה:
מר א.

אז כתוב עד  ,9אני זוכר בעל פה ואצלי פתאום זה עד  ,7אבל בואו

11

נקשיב ,בניין שעל פי ההיתר נבנו בו  9יחידות אשר לכל אחת מיחידות

12

הדיור כניסה נפרדת שלא באמצעות מדרגות ,רגע ,אני רוצה להבין9 ,

13

יחידות וזה בניין ,בניין ,זאת אומרת ,איך זה הבניין  9יחידות? כולם

14

על הרצפה בלי...

15
דובר:

נכון...

16מעודה:
מר א.

בסדר ,אני יודע שאפשר להסביר ,אז אפשר לבוא ולהגיד במלה אחת

17

כל היחידות קרקע בפרדס חנה מחויבים ,קל יותר ,אבל אתה רוצה

18

להכניס גם לחלומות כרכור אז אתה עושה ככה .טוב ,עוד רגע ,או שטח

19

מבונה משותף וגם דירה ,סליחה ,אני לא מאשים אותך חיים.

20געש:
מר ח.

תאשים אותי.

21מעודה:
מר א.

לא ,לא ,אני מאשים את שני אלה מימינך ומשמאלך דתן ואבירם.

22געש:
מר ח.

אני לוקח אחריות מלאה על ההצעה.

23מעודה:
מר א.

אני יודע ,אני יודע ,אבל מי שמביא הצעה כזאת ששנינו לא הבנו בין

24

נתניה והרצליה את עלית על כולנה ,אלה עוד יותר רשעים מרשעים,

25

הם יותר חכמים מנתניה והכל ,במיוחד זה שיושב פה ובהסכמתו של

26

הפקיד הבכיר.

מר י27.קעטבי:

הם היו שלושה אחים אפרים.

28מעודה:
מר א.

סליחה ,עזוב ,די יואב ,אל תפריע לי.
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:

חברת איגמי15-9777424,

מר י 1.קעטבי:

היו שלושה אחים ,דתן ואבירם ועוד אחד ,שלושה אחים.

מר א .2מעודה:

אני לא מכיר ,אולי אצלך בתורה שלך .אני אומר ,וגם דירה בבית

3

משותף ששטחה לחיוב הארנונה עולה על  ,231למה לא תכתוב חלומות

4

כרכור ,פשוט מאוד .לבוא ולעשות ככה וככה וככה

מר ח .5געש:

יכול להיות ש...

מר א .6מעודה:

לא ,בדרוקר אין ואין

מר ח .7געש:

...יהיו בתים נוספים מעל  231מטר?

מר א .8מעודה:

לא ,אבל זה ארנונה של שנה הבאה .אתה כבר ימצאו לך פטנט נוסף.

מר ח .9געש:

אפרים ,אתה עובר מהזמן שלך.

10מעודה:
מר א.

אני יכול להשאיל הרבה ואני מבקש לא להפריע לי ,אני איש קואליציה

11

ומותר לי לדבר.

12געש:
מר ח.

מה אתה?

13מעודה:
מר א.

איש קואליציה אז אפשר

14געש:
מר ח.

נהפוך הוא.

15מעודה:
מר א.

אז אני אומר ,אני מבקש ,ורבותי ,תראו מה כתוב פה למטה ,המועצה

16

מבקשת ליצור אבחנה בין דמי ארנונה המשולמים בגין מבנים

17

משובחים אשר איכות חייהם של המתגוררים בהם גבוה יותר מאשר

18

דיירי הבתים הרגילים וזאת מתוך הנחה כי על המתגוררים בבתים

19

משותפים יהיה קל עליהם לשאת ,יש להם משכורת ,כסף ,יהיה קל

20

יותר לשאת את נטל הארנונה מאשר על דיירי הבתים הרגילים אשר

21

במרבית המקרים הם כך ,ואז הוא אומר בהמשך ,אבל הם מקבלים

22

שירות ,הם יש להם איכות חיים והם מקבלים שירות יותר ,דהיינו

23

בשכונת יובלים מפנים להם את הפחים שלוש פעמים בשבוע ובשכונה

24

אחרת פעמיים ,אז הם קיבלו שירות יותר .מישהו יכול להגיד לי אם יש

25

איזה שכונה או איזה בית או איזה תושב שיש לו שירות יותר שונה

26

משכונת שב"ל או משכונת רמז או מכל שכונה ,אין .והאיכות חיים,

27

יכול להיות בן אדם לקח לו  311אלף שקל משכנתא ,עשה לו את

28

הדירה יפה ,עשה לו את הבית יפה ,משלם משכנתא ,אדוני ,יבוא הגזבר
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21

חברת איגמי15-9777424,

1

ויגיד אני מחליט שאתה איכות חיים יפה ,אתה תשלם ,אוי לאותה יד

2

שכתבה דבר כזה ,אוי לאותה יד שתסכים לסלקציה כזו ,אני כרגע לא

3

מדבר על ההעלאה ,אני מדבר רק על הניסוח .רבותי הפקידים וראש

4

המועצה ,אתה רוצה להעלות ב 31-אחוז 61 ,אחוז ,מותר לך להציע,

5

אבל כל תושבי פרדס חנה – כרכור הם בשוויון ,לא להחליט שהוא

6

ישלם יותר ההוא יותר ,יש פה איזה בחורצ'יק אחד שאמרו לו שהוא

7

גר בוילה ,מסכן ,צריך לרדת  9מדרגות למטה ,הוא צריך להיות

8

במינוס .אז אני מבקש את הסעיף הזה להוריד ויש צורך לדון פה בכמה

9

להעלות ,לא למי להעלות ,לפי אני מבין שפה שכונת מרכז קליטה היא

10

בתים משובחים ,שכונת שב"ל היא עם בתים משובחים ,למה? כי זה

11

קרקע ,הבנו? מרכז קליטה לא שיקום שכונות ,למה אתה אומר את זה

12

פה בפני ראש העיר?

13
דובר;

שב"ל אמרתי.

14מעודה:
מר א.

אני גם דיברתי על מרכז קליטה.

15געש:
מר ח.

זה לא שייך לארנונה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

16מעודה:
מר א.

טוב ,סליחה ,אני בזה רוצה לומר דבר אחד ,אשר על כן אני מבקש

17

קודם כל הסכמה לשנות את המלל הזה לפני שאנחנו נדבר על נושאים

18

אחרים.

19געש:
מר ח.

אפרים ,תודה רבה ,אלדד בבקשה.

20בר כוכבא:
מר א.

תגמרו לצחוק אני אוכל להתחיל לדבר.

21מעודה:
מר א.

אם תצחקו יעניש אתכם ולא ידבר.

22געש:
מר ח.

אפרים ,ביקשו ממך...

23מעודה:
מר א.

אבל לא איימתי על הצופים אם תצחקו לא אדבר.

24בר כוכבא:
מר א.

לא איימתי על הצופים.

25מעודה:
מר א.

תעשה לי טובה.

26בר כוכבא:
מר א.

תנו לאחרים לדבר ,אני שמעתי את הדברים שנאמרו פה ואני רוצה

27

לומר מספר דברים לחברי המועצה,דבר ראשון (מדברים ביחד ,לא

28

ברור)

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 36בנובמבר 3121

מר ח .1געש:

22

חברת איגמי15-9777424,

חברים יקרים ,כולם אוהבים את כולם ,עם ישראל חי ,תמשיכו לשבת

2

בסבלנות להקשיב ותנו לאלדד ולכל אחד אחר לדבר ,בשביל זה

3

שלחתם אותנו לפה ,לדבר ולקבל החלטות.

מר י 4.זריהן:

ולהוסיף לכם  26אחוז ארנונה.

מר א .5בר כוכבא:

עכשיו אני אגע בזה.

מר ח .6געש:

 ...הגעתי להחלטה ...שלישית אני מעלה בשבע עשרה .אלדד ,בבקשה.

7

(מדברים ביחד ,לא ברור) אל תכניס יותר ,יש פה כבר סכנה ...כמה

8

החדר יכול להכיל עם כל הכבוד ,יכול להיות שאת הישיבות הבאות

9

נעשה במתנ"ס .אף אחד לא נכנס יותר ,זה מתחיל להיות סכנה

10

מבחינת יציאת חירום .מר אסא ,אתה מוכן לתת לנו לעבוד? כשהיית

11

בעמידר לא הפרעתי לך אז אל תפריע לי עכשיו .אלדד ,בבקשה.

12בר כוכבא:
מר א.

רבותי ,תראו ,משהו שכתוב בעיתון או שהצעות החלטות זה לא הצעות

13

סופיות ,הצעות סופיות מתקבלות בסופו של דבר במליאת המועצה

14

לאחר דיון ,בשביל זה יש דיון בארנונה מאוד מאוד עמוק ,מאוד מאוד

15

ארוך.

מר י16.קעטבי:
17

הוא אומר שזה היה כתוב בעיתון ,ה 26-אחוז היה כתוב בעיתון ,זה לא
פה.

18בר כוכבא:
מר א.

אני אפריע לך ,אתה מפריע לי.

מר י19.קעטבי:

לא ,הם לא שמעו אותך ,אני מתרגם אותך.

20בר כוכבא:
מר א.

אני אגיד להם את זה.

מר י21.קעטבי:

זה לא כתוב פה .לא כתוב פה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

22בר כוכבא:
מר א.

ההצעה שבאה למליאה היא צריכה לידון ,אתה תוקף בזמן שלך ,אני

23

לא אוותר על מה שיש לי לומר ,ההצעה שבאה בסופו של דבר היא

24

הצעה שתדונו בה ונשמע את קולות החברים ואנחנו מפריעים אחד

25

לשני בלי כל קשר לאופוזיציה – קואליציה ,כך זה היה בעבר ,כך זה

26

יהיה בעתיד ,מפריעים אחד לשני .אני גם למד מאנשים ,שומע אותם

27

וגם הם לומדים מאיתנו ,זה היה ככה כל הזמן.

28
דובר:

תסיק מסקנות.
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23

חברת איגמי15-9777424,

מר א .1בר כוכבא:

עכשיו נוצר מצב ...

דובר:2

גידפת אותו וקיללת אותו...

דובר:3

אבל כל הגידופים זה היה שלי לא שלך (מדברים ביחד ,לא ברור).

מר א .4בר כוכבא:

מה קרה לנו...

מר ח .5געש:

בבחירות הבאות אתה מוזמן ...תוכל לשבת פה להביע עמדה.

מר א .6בר כוכבא:

עכשיו מה קורה לנו עכשיו ,לפני שבועיים נוצר מצב חדש שהגיעה

7

הודעה שדירוג הישוב התקדם מדירוג  6לדירוג  ,7אוטומטית כשדירוג

8

הישוב עולה בדרגה ,הלמ"ס ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה רואה

9

שההכנסה של הציבור קצת יותר גבוהה היא מעלה את הדירוג

10

וכתוצאה מהדירוג הורידה לנו אוטומטית את תקציבי האיזון.

11

(מדברים ביחד ,לא ברור)

12
דובר:

לא שאלתי אותך ,שאלתי אותו...

13געש:
מר ח.

אני אוציא אותך מהדיון.

14
דובר:

אני לא רוצה לשמוע אותך עכשיו...

15געש:
מר ח.

אתה כנראה לא מבין איפה אתה נמצא.

16
דובר:

אני מבין טוב

17געש:
מר ח.

ממש טוב.

18
19
דובר:
20

21בר כוכבא:
מר א.

(מדברים ביחד ,לא ברור) אני מבקש להוציא אותו

מהאולם.
זה לא בית שלך ,למה תוציא אותו? (מדברים ביחד ,לא ברור) זה לא
בית שלו( .מדברים ביחד ,לא ברור)
עכשיו כתוצאה מזה ,כתוצאה מזה שרואים שהדירוג עולה מורידים

22

לנו את תקציבי האיזון ,תקציבי האיזון נועדו להשלים לנו את

23

התקציב .רבותי ,בלי כל קשר למי עושה  ...ראש מועצה ,ישוב צריך...

24

אז יצא מצב שבעוד שנה – שנתיים יהיה גירעון ושוב ...תוכנית הבראה

25

שתזיק לכל התושבים .עכשיו אומר יתרה מזאת( ...צעקות ,מדברים

26

ביחד ,לא ברור)

27
דובר:
28

אם היית יושב באופוזיציה אחוז אחד לא היית מעלה! (צעקות,
מדברים ביחד)
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מר ח .1געש:

24

חברת איגמי15-9777424,

אפרים ,אי אפשר ( ...צעקות ,מדברים ביחד ,לא ברור)

הפסקה-
 2מר א .3מעודה:
4

מר ח .5געש:

תעשה לי טובה ,ניר כץ ,מותר לשתוק ...אם אתה לא מדבר...מותר
לשתוק.
אני אבקש מהקהל לא להשתתף בדיון .אני חוזר ואומר ,מי שמהקהל

6

ישתתף בדיון אני אבקש מהמשטרה להוציא אותו ,הוא לא יפריע לדיון

7

להתנהל .אלדד ,תסיים את דבריך בבקשה ,תסיים את דבריך.

מר א .8בר כוכבא:

כמעט ולא נתנו לי להשלים ,טוב ...אני רוצה שאחרים יוכלו גם לדבר,

9

לאפשר לכולם .עכשיו מה שקרה כתוצאה מעליית הדירוג כמו שאנחנו

10

הבאנו אותה.

מר י11.קעטבי:

מתי הייתה עליית הדירוג? לא ,מתי הייתה עליית הדירוג? לפני  4שנים.

12בר כוכבא:
מר א.

לא צריך להפריע.

מר י13.קעטבי:

עכשיו צריך להגיד את האמת.

14געש:
מר ח.

לפני שנה.

מר י15.קעטבי:

לפני שנה ,נו ,אז למה עכשיו אתה רוצה את זה?

16בר כוכבא:
מר א.

זה מה שהוא בא עכשיו

מר י17.קעטבי:

לא ,זה לפני  4שנים עליית הדירוג.

18בר כוכבא:
מר א.

...

מר י19.קעטבי:

צריך לומר לציבור את האמת ,זה היה לפני  4שנים.

20געש:
מר ח.

 ...הנתונים זה בכלל לא משנה.

מר י21.קעטבי:

תגידו את האמת אבל ,תגידו (מדברים ביחד ,לא ברור)

22בר כוכבא:
מר א.

לא נעים להגיד לך ,הוא לא מבין...

מר י23.קעטבי:

 ...לפני  4שנים.

מר י24.זריהן:

...אף אחד לא מבין ,רק אתה מבין.

25מעודה:
מר א.

תן לו כבר לדבר!

מר י26.זריהן:

דבר ,דבר

27בר כוכבא:
מר א.

מה ,דקה אי אפשר לדבר פה?

28געש:
מר ח.

אלדד ,בבקשה.
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מר א .1בר כוכבא:
2

מר א .3מעודה:
4

25

חברת איגמי15-9777424,

כתוצאה ממה שהסברתי מקודם ,היה את הדירוג (מדברים ביחד,
צעקות ,לא ברור)
אני לא עושה עכשיו תאטרון לדבר אל הצופים( ...מדברים ביחד ,לא
ברור)

גב' ח .5בן צבי:

שעה חמש וחצי החוג לדרמה במועדון ...

גב' כ .6גדרון:

(צוחקת)

מר א .7מעודה:

חיה ,אם את רוצה להעלות את כל הישישים ואת כל הקשישים ,בושה

8

וחרפה לך! את מי את מייצגת?!

גב' כ .9גדרון:

חיה ,אל תעני לו.

10בר כוכבא:
מר א.

עכשיו אני יכול לדבר? (מדברים ביחד ,לא ברור) למה הסתכלתי לכיוון

11

שלו כי אני קולט עליו באופן הבסיסי בקטע של ההבנה אם כבר מוטלת

12

עלינו העליה איך היא צריכה להיעשות .אמר פה חבר המועצה שהעליה

13

צריכה להיות בכל הישוב ,לא צריך הפרדה ביניהם .אני אומר כזה דבר,

14

נוצר צורך בסיסי לתקן את בסיס המס ,בסיס המס בפרדס חנה –

15

כרכור במתן שירותים הוא נמוך ,אם לא נתקן אותו היום ניצור גירעון

16

מצטבר לשנים הבאות ,שוב נצטרך לעשות תכנית הבראה ושוב נגיע

17

למצב שהיה לנו בעבר .אנחנו צריכים לנהל גם ישוב ,כדי לנהל ישוב

18

צריך לדעת את הבעיות האמיתיות ולהבין שרמת השירותים דורשת

19

שמירה מסוימת ,אם לא נעשה את הצעדים המתבקשים או בחיסכון

20

או בעליה במיסים לא נוכל לתת את רמת השירות הקיימת היום לכן

21

רצינו לתקן היום את בסיס המס ,בסיס המס יכול להיות מתוקן,

22

להעלות אותו מתעריף מסוים שקיים לתעריף יותר גבוה בהשוואה...

23מעודה:
מר א.

הערה ,אני לא  ...רוצים ,רוצים אתה כולל אותי ,לא ,לכן רוצים ,לכן

24

אתה רוצה ...המועצה רוצה ,אתה מציע ,לא רצינו ,אתה לא מנהל את

25

הישוב ,אתה מביע דעה שלך.

26בר כוכבא:
מר א.

אתה מפריע ,אתה מפריע.

27מעודה:
מר א.

אני מפריע ,אל תגיד רצינו.

28בר כוכבא:
מר א.

אנחנו רוצים או רצינו ,אתה לא כלול בתוכו
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26

חברת איגמי15-9777424,

מר א .1מעודה:

אתה רצית.

מר א .2בר כוכבא:

טוב ,אני רציתי.

מר א .3מעודה:

יפה

מר א .4בר כוכבא:

אנחנו רוצים לתקן את בסיס המס בצורה כזאת ...את בסיס המס פעם

5

אחת ולתמיד.

דובר:6

...היום הוא כבר צריך להיות...

מר ח .7געש:

אדוני ,אתה מפריע לדיון ,אתה מפריע.

דובר:8

 ...רק אני אומר לך

מר א .9בר כוכבא:

אל תגיד את זה!

10
דובר:

 ...איתנו ביחד! ( ...צעקות ,לא ברור) מלים כאלה ,חיים ,לא מתאים

11

לך! אני מכבד אותך! ...

12געש:
מר ח.

אדוני ,אתה מפריע.

13
דובר:

אני יכול לצאת ,אין לי בעיה.

14בר כוכבא:
מר א.

אז תצא...

15
דובר:

כי אני יודע את האמת

16בר כוכבא:
מר א.

אתה לא יודע את האמת.

17
דובר:

אני יודע את האמת ...אני העליתי אותך! (מחיאות כפיים ,צועק ,לא

18

19בר כוכבא:
מר א.

ברור)
בסיס המס צריך להיות מסודר ,בסיס המס אנחנו צריכים להעלות

20

אותו ,השאלה באיזה דרך להעלות אותו ,לעשות אותו לאורך או

21

לרוחב ,זה כלכלה.

22
דובר:

לעומק

23בר כוכבא:
מר א.

וגם לעומק לפעמים צריך לעשות ,זה לא בושה אבל לאורך או לרוחב,

24

זו השאלה שעמדה בפנינו .מאחר ובסיס המס הוא נמוך ,הוא עומד על

25

 49.6ישובי הסביבה משלמים ברמה הזאת עוד לוקחים יותר ,כמו

26

בנימינה ,חריש ,קציר ,משלמים הרבה יותר אז אמרנו נעשה השווה

27

בדירוג של בתים קרקע מישהו צריך לשלם את זה.

28מעודה:
מר א.

חיים ,משעמם ,משעמם! (מדברים ביחד ,לא ברור)
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דובר:1
2

27

חברת איגמי15-9777424,

יש שני פרצופים ...אני כל כך יודע ...ארנונה ,עד לפני שבוע( ...מדברים
ביחד ,לא ברור)

מר ח .3געש:

אני מבקש ממך לא להפריע .ביקשתי שלא תפריע ,דיברתי...

מר א .4בר כוכבא:

בזמנו ,בזמנו ,אני רוצה לתקן פה אחד החברים ש ,את ניסים...

5

(מדברים ביחד ,לא ברור)

דובר:6

 ...מצוקה! אתה לא מבין אולי את המצוקה של האנשים.

מר ח .7געש:

אני מבקש  ...אני מבקש מהמשטרה להוציא אותך ,אל תפריע.

מר א .8מעודה:

יש אנשים שיורקים עליהם ואומרים שזה גשם!

מר ח .9געש:

בבקשה אלדד.

10בר כוכבא:
מר א.

בזמנו אנחנו אמרנו ,טענו נגד ארנונה רטרואקטיבית ופה אנשים

11

מבלבלים שאומרים לי הסכמת ,לא הסכמת ,זה שני דברים שונים,

12

אנחנו טענו בזמנו והואתי על זה חוות דעת משפטית גם שלי שפרסמתי

13

לציבור ,אנחנו נגיד ארנונה רטרואקטיבית משום שארנונה

14

רטרואקטיבית לא פותרת את הבעיות האמיתיות של פרדס חנה –

15

כרכור ,צריך פעם אחת ולתמיד לטפל בבסיס המס ,בסיס המס הוא

16

נמוך ...גירעון ,אם נטפל פעם אחת בבסיס המס לא צריך לעשות את

17

זה ,מה קרה? המועצה הטילה ,על זה היה המחלוקת שלנו שכתבנו,

18

ארנונה רטרואקטיבית ,זה עלה במאות אחוזים ולא ב 26-אחוז שזה

19

גם לא  26אחוז ,תכף אני אסביר את זה ,זה גם איזושהי טעות ,ה26-

20

אחוז זה בסך הכל ,אבל אם נחלק אותו ואראה לכם איך מחלקים את

21

זה או לאורך או לרוחב ,אם אתם מחלקים את זה לאורך אז זה 26

22

אחוז ,אם מחלקים את זה לרוחב זה חצי ,אבל זה גם לא מגיע ל,26-

23

זה מגיע ל( .25-צעקות ,מדברים ביחד ,לא ברור) אני רוצה להסביר את

24

זה!

25
דובר:

אנחנו יודעים את האמת ...מה עם ה( 2.5-מדברים ביחד ,צעקות ,לא

26

ברור) שבוע שעבר אמרת דברים אחרים לכל האנשים! (מדברים ביחד,

27

לא ברור)

28בר כוכבא:
מר א.

כתוצאה מזה
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28

חברת איגמי15-9777424,

מר י 1.זריהן:

עו"ד בר כוכבא ,אלה יודעים ,חבל על הזמן.

מר א .2בר כוכבא:

רבותי ,מעבר למחלוקת שיש לי ...חברי המועצה ,רבותי ,מעבר

3

למחלוקת שיש לנו אנחנו צריכים גם לקיים ,עכשיו אנחנו סיעה

4

עצמאית ,בהחלטות ...לכן גם השאלה שעומדת פה כרגע איך מקדמים

5

את בסיס המס במינימום פגיעה בתושבים אבל צריכים לתקן וצריכים

6

לעלות .מי שמתעלם ...

מר א .7מעודה:

...להצביע בעד

מר א .8בר כוכבא:

אתה מפריע לי.

מר א .9מעודה:

כאכון ,אל תרמה את הציבור!

10געש:
מר ח.

אפרים!

11מעודה:
מר א.

לא ,זה שקר ,מה זה עניינית? העדכון  ...זה שטויות ,זה היה ענייני?

12געש:
מר ח.

תגיד ,מישהו נתן לך ציונים על מה שאמרת?

13מעודה:
מר א.

עזוב ,אני לא צריך ציונים ,הציבור ישפוט וכולם ישפטו.

14געש:
מר ח.

אז אל תיתן ציון

15מעודה:
מר א.

אבל לא דברי אמת ,אם מישהו יגיד שמה שאמרתי לא נכון שיקום,

16

יגיד .אבל לשקר?

17כאכון:
מר א.

אף אחד לא שיקר...

18מעודה:
מר א.

אני מצביע ...אם העדכון התקציבי היה מצביע בעד הייתה קואליציה

19

עם ש"ס אבל הוא דאג לעזור לי ,לעזור לנו להעיף את ש"ס מתוך כוונה

20

להיכנס ולקחת את השלל( .מחיאות כפיים ,צעקות ,מדברים ביחד ,לא

21

ברור)

22כאכון:
מר א.

 ...אתה (מלה לא ברורה) ושקרן! שבוע לפני זה נכנסת...

23גדרון:
גב' כ.

לא לעניין...

24כאכון:
מר א.

...קיללת אותו ו...

25מעודה:
מר א.

איך המועצה תפקדה שנתיים בלעדיו?

26כאכון:
מר א.

(צועק)  ...אני לא אעזוב את זה( ...צעקות ,לא ברור) הוא קילל אותך,

27

קילל אותך חיים ,באופן אישי ,הנה ,יש את זה פה בטייפ מוקלט ,אתה

28

רוצה אני אשמיע לך...
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29

חברת איגמי15-9777424,

מר א .1מעודה:

אני דיברתי על ארנונה...

מר א .2כאכון:

לא נכון ,שקרן! שקרן!! שקרן!!

דובר:3

הוא שקרן?!

מר א .4כאכון:

הבן אדם הזה שקרן.

מר א .5מעודה:

אני מכה על חטא שלא המשכתי עם ש"ס ...מתברר שהתחליפים

6

מר א .7כאכון:

גרועים יותר! צר לי ,אני ...
רבותי ... ,לדבר על הנושא של המס ,בא פה בן אדם ואומר רוצה

8

לסחוט את הקופה הציבורית ...הוא לא מתבייש להגיד ,רוצים

9

סוחטים ,ש"ס לא סוחטת את הקופה הציבורית? ( ...צעקות ,לא ברור)

10

יא מושחת ,יא שקרן! ( ...צעקות ,לא ברור) חתיכת כלומניק! חתיכת

11

שקרן! משתין! ( ...צעקות ,קטע לא ברור) ולא אנשים נצלנים

12

שמחפשים( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

13בר כוכבא:
מר א.

אני מציע להעלות את זה להצבעה ולגמור את הפארסה הזאת.

מר י14.זריהן:

לא ,לא ,לא ,יש ...

15כאכון:
מר א.

הקופה הציבורית שעומדת פה אל מול האמת שלנו( .צעקות ,לא ברור)

16

אתה לא ניהלת משא ומתן כי לא רצו אותך ,תתבייש לך! אתה לא בן

17

אדם  ...את האמת.

18מעודה:
מר א.

מי מדבר פה על ...מי מדבר?! (צעקות ,מדברים ביחד ,לא ברור)

19כאכון:
מר א.

 ...אתה שקרן ...קופה ...תתבייש לך! מי ...על הקופה הציבורית?!

20

21בר כוכבא:
מר א.

(קטע לא ברור ,צעקות ,מדברים ביחד)
תראו רבותי ,אני סבור( ...מדברים ביחד ,לא ברור) אם לא נסדר אותו

22

היום הדבר הזה יפגע בנו בהמשך ,אנחנו צריכים לחשוב על הדרך...

23

אני הצעתי ש...

24געש:
מר ח.

אבי ,אני אודה לך אם תיתן לאנשים לדבר.

25בר כוכבא:
מר א.

 ...הצעתי שהשכבות החזקות ,השכבות שיש להן בעיקר בתים צמודי

26

קרקע ישאו בנטל ,מישהו צריך לשאת בנטל ,אני חשבתי ( ...מדברים

27

ביחד ,צעקות ,לא ברור)

28מעודה:
מר א.

בית קרקע זה הקריטריון להפריד!?...
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חברת איגמי15-9777424,

מר א .1בר כוכבא:

אתה מפריע ,חיים ,חיים ,אתה מפריע.

מר א .2מעודה:

 ...קריטריון כזה.

מר א .3בר כוכבא:

עוד לא סיימתי...

מר א .4מעודה:

 ...בושה וחרפה ,הוא מדבר  51דקות!

מר ח .5געש:

כי אתם לא נותנים לו לדבר...

מר א .6מעודה:

אתה גם נהנה שהוא מדבר.

מר ח .7געש:

...

מר א .8מעודה:

לא ,אתה נהנה שהוא מדבר ...

מר א .9בר כוכבא:

 ...נגזרה עלינו...

10מעודה:
מר א.

הוא עושה פרובוקציה ,כולנו מנוולים ,כולנו רשעים ,לא גרמנו לשום...

11געש:
מר ח.

הוא לא אמר מלה כזאת.

12מעודה:
מר א.

...

13געש:
מר ח.

 ...מה אתה רוצה?

14מעודה:
מר א.

 ...מכספי הציבור...

15בר כוכבא:
מר א.

צריך לתת את הפתרונות גם ,רבותי ,אנחנו סיעה שצריכים להסביר את

16

עצמנו למה אנחנו חושבים שצריך לעשות את זה.

17
דובר:

איזה סיעה? איזה סיעה?

18
דובר:

אם תרצה אני אצא...

19
דובר:

אתה לא שייך לסיעה שלו יותר( .צעקות ,מדברים ביחד ,לא ברור)

20
דובר:

אמר דברים אחרים לפני שבוע! ...

21בר כוכבא:
מר א.

עכשיו נוצר מצב שאני הצעתי( ...צועקים ,מדברים ביחד ,קטע לא

22

23מעודה:
מר א.
24

ברור)
התכוונתי אם היא תתפטר פיני יכנס ,הוא...מקום שלישי ,רינה ,מה
דעתך להתפטר ותחזרי אחר כך כסגנית? (צוחקים)

25געש:
מר ח.

אלדד ,בבקשה(.מדברים ביחד ,לא ברור)

26בר כוכבא:
מר א.

...ברוחב פירושו פגיעה באנשים בבתי קומות ,אני אסביר תכף26 ,

27

28מעודה:
מר א.

אחוז...
אני גאה במקום שלישי.
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חברת איגמי15-9777424,

מר ח .1געש:

אפרים! אפרים!

מר א .2מעודה:

אני גאה במקום שלישי שלי ,הן לא גאות בפיני שלהן!

גב' כ .3גדרון:

די ,נו!

מר א .4בר כוכבא:

 26אחוז העליה בסך הכל הכללי ,היה אפשר לעשות את זה שאנחנו

5

מעלים גם לבתי הקומות ואז יוצא מצב שבעצם זה מתחלק ,מי ש26 ...

6

אחוז ,8.6 ,8.6 ,אני הצעתי שבתי הקומות לא ישלמו ,הצענו בשם

7

הסיעה בתי הקומות לא ישלמו ,אולי ישלמו האנשים שיש להם בתי

8

קרקע כדי לעשות השוואה לישובי האזור ,זה הצעה סבירה .בנוסף

9

הצעתי מאחר ובתי הקרקע ,צמודי הקרקע לא כולם יכולים ,מצבם כל

10

כך טוב ,יש  41 ,31אחוז שלא טוב ,נפתח יותר את ועדת חריגים וועדת

11

הנחות ואז כתוצאה מזה נתפוס בבסיס המס בעליה שלו את האנשים

12

החזקים ואת אלו שאין להם יבואו לוועדה .הרווחנו שני דברים ,א'

13כאכון:
מר א.

איך אתה אומר דבר כזה? (מדברים ביחד ,צעקות ,קטע לא ברור)

14מעודה:
מר א.

אבל מי יחליט מי עשיר? מי? איכות הסביבה?

15געש:
מר ח.

אני ,אני ,אני

16מעודה:
מר א.

אתה לא מכיר את האנשים ...האיש הזה פה משמאלך והאיש הזה...

17

(צעקות ,מדברים ביחד ,לא ברור)

18בר כוכבא:
מר א.

אני חייב לסיים את ההצעה שלי.

19מעודה:
מר א.

אני לא רוצה סלקציה! (מדברים ביחד ,לא ברור)

20געש:
מר ח.

אפרים!

21בר כוכבא:
מר א.

בכל ישוב יש איזורים...אנחנו הצענו לא לפגוע באוכלוסיות החלשות,

22

אנחנו ( ...צעקות ,מדברים ביחד ,קטע לא ברור) ועדת חריגים ,אפשר

23

לחלק את זה אחרת ,אפשר לדון בזה אחרת ,אבל את בסיס המס

24

חייבים לטפל בו ...או שאנחנו אחראים על ניהול של ישוב או שאנחנו

25

פופוליסטים ודמגוגיים.

26מעודה:
מר א.

זה מה שאתה!

27בר כוכבא:
מר א.

רבותי ,אני לא כזה ומי שמכיר אותי יודע שאני לא כזה ותפסיקו סתם

28

לבלבל את המוח ,אכפת לי מהישוב ,אכפת לי ממה שקורה ,אני יכול
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חברת איגמי15-9777424,

1

לחלוק על חיים געש אבל במקומות מסוימים אני גם צריך להבין

2

אותו ,יש דברים שלא  ...שתלויים במדינה ,אנחנו חלק ממכלול

3

ולפעמים יש החלטות קשות( .מדברים ביחד ,לא ברור) רבותי ,אתם

4

רוצים לשמור על רמה של ישוב? רוצים לשמור על רמת פיתוח?

5

(מדברים ביחד ,צעקות ,לא ברור)

מר י 6.זריהן:

הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה...

מר ח .7געש:

לא הבנתי ,מה היה...

מר י 8.זריהן:

קודם כל אני רוצה להודות פה לכל התושבים שנעניתם ובאתם לישיבת

9

המועצה ואני מקווה מאוד שגם פעם הבאה אם נקרא לכם אז תבואו

10

על מנת שיפסיקו לחלוב אתכם פה במועצה ...מה שיש לי להגיד קודם

11

כל על העורך דין בר כוכבא שלרוחב ,לאורך ,אני רוצה רק שתשמעו מה

12

שהוא כתב על ראש המועצה וזה גם לא מפריע לראש המועצה

13בר כוכבא:
מר א.

זה לא רלוונטי ,אני מבקש ממך( ...צעקות ,קטע לא ברור)

מר י14.זריהן:

חברים ,אני רוצה להגיד כאלה דברים ,קודם כל כל מה שאמר מעודה

15

הוא צודק אבל אני לא אחזור ,על הארנונה אני אחזור ,ככה מבזבזת

16

המועצה את הכסף ואת המיליונים שלכם ולמה היא צריכה עוד :

17

מיליון שקל .יש במועצה חברה שנקראת בר טכנולוגיות ,זו חברה

18

שהיא גובה היטלים ,הביאו לפה את כל הקומה הזו חבר'ה שגובים

19

היטלים ,כבישים ,מדרכות ,מה שאתם לא רוצים ,החברה הזאת

20

לוקחת  91אלף שקל בחודש ,מיליון שקל בשנה ,מיליון שקל בשנה

21

לקחת מכם כסף מהכיסים שלכם .מחלקת הפיקוח עבדה שנתיים לא

22

הכניסה שקל ,כל שנה לקחה חצי מיליון שקל ,שנתיים עמדה והמועצה

23

שרפה עליהם מיליון שקל על אנשים שיסתובבו וילמדו את העבודה .יש

24

לנו עניין של פינוי גרוטאות ,הרשות המקומית התחילה לפנות

25

גרוטאות בכל הישוב ,הגרוטאות האלה המועצה לקחה הצעת מחיר,

26

בהצעת מחיר זכה מי זכה והמועצה גוררת את המכוניות

27מעודה:
מר א.

מי זה במועצה?

מר י28.זריהן:

רן גלר זה המועצה לצערנו הרב ,הוא קיבל הצעה לפי מה שאמר
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חברת איגמי15-9777424,

1

ממנהל הפיקוח שהצעות הוא קיבל אותן והתקציב לזה היה  41אלף

2

שקל .המכוניות שנמצאים היום במגרש הן בערך  81 ,71מכוניות71 .

3

מכוניות

מר א .4בר כוכבא:
5

אני רק רוצה להעיר לתשומת לב ,הדיון הוא לא בתקציב אלא
בארנונה.

מר א .6מעודה:

מותר לו לדבר מה שהוא רוצה( ...צועקים ,קטע לא ברור)

מר י 7.זריהן:

השתנה המצב ,חצי מיליון שקל הוא צריך לקבל

מר א .8מעודה:

מי אמר שהוא יקבל?

מר י 9.זריהן:

למה אתם מציקים לו כל הזמן?

10כאכון:
מר א.

אמרת בישיבה שאתה רוצה להצטרף ללא שכר( .צעקות ,מדברים

11

12געש:
מר ח.

ביחד ,לא ברור)
חברים ...אנחנו יוצאים להפסקה...

הפסקה-
 1314געש:
מר ח.

אפרים ,הגיע תורן של מר זריהן לדבר ,תן לו לדבר .אתה מפריע לו.

15מעודה:
מר א.

סליחה

מר י16.זריהן:

חברים ,אני אחזור ,בר טכנולוגיות אמרנו שהם לוקחים מיליון שקל

17

בשביל לגבות היטלי .מערכת הפיקוח למדה את העבודה ,ללמוד את

18

העבודה עלה מיליון שקל למועצה ,היא לא הכניסה שקל .לקח הרבה

19

זמן להכין חשבוניות ואיך לגבות ,שנתיים לקח .לגבי פינוי הגרוטאות

20

רבותי ,מפנים גרוטאות שעל פי חוק המועצה היא זו שצריכה לעשות

21

את העבודה לפי חוק שמירה וניקיון המועצה צריכה ל ...המועצה

22

צריכה לאחסן אצלה ולא להוציא הצעות מחיר ולאפסן את זה בכל

23

מיני מקומות כפי שעשתה המועצה .אני רק רציתי להדגיש שכל אוטו

24

שחונה ,כל גרוטאה שחונה במגרש עולה  51שקל ליום ,כפול  41יום זה

25

 ,2,311יש במגרש  71מכוניות ,זה  83אלף שקל ועוד  261שקל גרירה זה

26

קרוב למיליון שקל בשנה גרוטאות .מה שאומר הגזבר ,נתן הצעה של

27

 41אלף שקל ,מעניין מאוד  41אלף שקל במגרש שיש  71מכוניות וזה

28

עולה  83אלף אבל לא ידעת שיש  ,71אני יודע .בינתיים לא שילמו
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חברת איגמי15-9777424,

1

ויותר מזה המועצה על הגרוטאות האלה ברגע שאין מספרים על

2

הגרוטאות אז המועצה משלמת את הכסף ולא התושב שגררו לו את

3

האוטו .אם יש מספר על האוטו יודעים מי התושב ,מובילים את

4

המספרים ומאפסנים את המכוניות והמועצה משלמת את הכסף הזה

5

ובגלל זה יש גירעון וצריכים כסף .כמה משלמת המועצה לעובדים

6

בכירים ,כמה עובדים בכירים יש במועצה שלנו? בשנת  311:ו3121-

7

משרד הפנים לא אישר לנו להכניס עובדים ,כמה עובדים בכירים

8

קיבלתם מאז?

מר ח .9געש:

בדיון על התקציב...

מר י10.זריהן:

 ...אתה לא יודע?

11געש:
מר ח.

לא

12בר כוכבא:
מר א.

הדיון לא על תקציב.

מר י13.זריהן:

לא שאלתי אותך.

14בר כוכבא:
מר א.

הדיון בארנונה.

מר י15.זריהן:

לא שאלתי אותך.

16מעודה:
מר א.

אני מבקש

מר י17.זריהן:

(לא ברור)

18מעודה:
מר א.

הוא לא צריך להתערב חיים ,או שישתוק...

19געש:
מר ח.

אלדד ,אלדד

20מעודה:
מר א.

אני רוצה לדעת את המסמך הזה שאתה אמור לקרוא אותו ,במידה

21

ולא תקרא אותו

22געש:
מר ח.

אפרים

23מעודה:
מר א.

אשמח מאוד אם תביא לי ואני אקרא אותו.

24געש:
מר ח.

אפרים

מר י25.זריהן:

אין לי בעיה להביא לך.

26געש:
מר ח.

אפרים ,זמנך עבר.

27מעודה:
מר א.

חס ושלום.

28געש:
מר ח.

דיברת ,דיברת
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חברת איגמי15-9777424,

מר א .1מעודה:

זמני לא עבר.

מר ח .2געש:

דיברת...

מר א .3מעודה:

זמן הדיבור שלי.

מר י 4.זריהן:

אתה לא יכול להגיד לתושבים כמה כסף מרוויחים הבכירים במועצה

5

שלנו ,גזבר מועצה צריך לדעת ,למה הוא לא אומר?

מר ח .6געש:

 ...את כל המספרים האלה.

מר י 7.זריהן:

אה ,בחייך

מר ח .8געש:

 241מיליון שקל הוא יזכור בעל פה?

מר י 9.זריהן:

מה אתם כן זוכרים?

10
דובר:

נעשה הפסקה ,הוא לוחץ על...

מר י11.זריהן:

 ...מה אתם זוכרים?

12געש:
מר ח.

את השם שלנו ותאריך הלידה ומספר תעודת זהות ,הלאה.

מר י13.זריהן:

אתה יודע מה אמרה השופטת להירשנזון כשהוא אמר הוא לא יודע?

14

היא אמרה לו מה אתה עושה פה?

15געש:
מר ח.

כשאני אהיה במשפט תאמין לי שאני

16מעודה:
מר א.

השופט?

מר י17.זריהן:

כן

18מעודה:
מר א.

הוא לא שופט הירשנזון.

מר י19.זריהן:

השופטת אמרה להירשנזון כשהוא אמר אני לא יודע כל הזמן אז היא

20

שאלה אותו מה הוא עושה שם ,אז גם אני שואל אותך מה אתה עושה

21

פה אם אתה לא יודע .כמה רכבים קנתה המועצה? כמה רכבים יש פה

22

לעובדים במועצה אתה יכול להגיד? וכמה עולים הרכבים? שלחתי לך

23

מכתב כיו"ר ועדת ביקורת לקבל אינפורמציה ,עד היום  4חודשים לא

24

קיבלתי ,כמה רכבים קנתה המועצה ,מאיפה היא קנתה אותם ,כמה

25

הם עלו ,כמה עולה האחזקה שלהם ,למה אתם לא נותנים את

26

האינפורמציה הזאתם? אתם פוחדים שהיא תפורסם? כמה מיליונים

27

אתם שורפים על מכוניות? אסור להם לדעת ,אבל הם צריכים לשלם

28

 26.6אחוז בשביל לממן את כל השטויות שלכם ואת כל הבזבוזים
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חברת איגמי15-9777424,

1

שאתם עושים פה ואת כל הקומבינות .המועצה הפסיקה את ההסעות

2

לבי"ס חקלאי ,חסכתם מיליון שקל .אין לנו עובד מוניציפלי ,חסכתם

3

עוד  511אלף ,זה כבר מכסה לך את הכל ,מה אתה רוצה ממני? לא

4

יודע כמה מיליונים שרפתם ,יש לך עוד להוציא הרבה ,אני אומר לך

5

שבשנה הבאה אתה גם תצטרך עוד  :מיליון ,אם הבזבוזים ימשיכו

6

ככה בארנונה הבאה אתה צריך  21מיליון שקל בשביל לכסות ...מה,

7

אתה חושב שהאנשים האלה מרוויחים מיליונים? אתה רוצה כסף? יש

8

בנקים ,לך תיקח ,מה אתה רוצה מהם?

מר י 9.קעטבי:

הוא לקח  31מיליון כבר ,לקחנו  31מיליון ,תגיד את זה פה!

מר י10.זריהן:

הייתה ועדת מכרזים לפני חודש ימים

מר י11.קעטבי:

סליחה רגע יוסי

מר י12.זריהן:

איפה להשקיע את הכסף של המועצה

מר י13.קעטבי:

סליחה חבר'ה ,לקחנו  31מיליון בקדנציה הקודמת 31 ,מיליון לקחנו,

14

מר י15.זריהן:

שיעבדנו את המועצה וגם זה נגמר ,תגיד על השולחן!
לקחתם יותר מדי כסף מהתושבים ,ארנונה רטרואקטיבית ,קומות

16

עמודים ,מדרכות במקום  311שקל עלויות ביצוע בפועל  611ו711-

17

שקל ,לקחתם רחובות שלמים ,עשיתם מזה פול אחד גדול והפלתם

18

הכל על התושבים ,כיכרות ,כבישים ,הכל בפנים ,שישלמו ,מה ,צריך

19

כסף במועצה ,בושה וחרפה!

מר י20.קעטבי:

ידעת שלקחנו  31מיליון? ידעת או לא ידעת?

מר י21.זריהן:

המועצה שלנו צריכה לתת שירות לתושב ולא התושבים שלנו צריכים

22

לתת שירות למועצה הזאת .חבל מאוד שאלדד בר כוכבא לא חתמת

23

הסכם קואליציוני לפני הישיבה הזאת ,למה לא חתמת? אם היית

24

מצביע על ה 26-אחוז גם היית יכול לקבל את מה שהבטיחו לך.

 25בן צבי:
גב' ח.

בינואר הוא יחתום.

מר י26.קעטבי:

נכון מאוד.

מר י27.זריהן:

שידעו כולם ,ברגע שהוא היה מקבל היום  26היה מקבל...אבל הם

28

סחבו את זה ...ישלמו לו.
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חברת איגמי15-9777424,

מר א .1בר כוכבא;

תראה ,ישלמו לי מהתקציב של ש"ס פי .3

מר י 2.זריהן:

גאון גדול אתה.

מר א .3מעודה:

ונתנו לו עד עכשיו

מר א .4בר כוכבא:

אל תדאג

מר א .5מעודה:

אל תדברו על ש"ס( ...מדברים ביחד ,צעקות ,לא ברור)

מר א .6כאכון:

 411אלף שקל ש"ס מקבלת ,ספר לי על כך ,ישתבח שמו לעד.

מר י 7.זריהן:

תשמע

מר א .8כאכון:

ספר לי על כך.

מר א .9מעודה:

רינה ,אל תאמיני ,רינה ,רינה ,אל תאמיני (מדברים ביחד ,לא ברור)

10

פיני אפס.

11כאכון:
מר א.

 711 ...אלף שקל...

12מעודה:
מר א.

 ...שאתה הצבעת.2.74 .

13כאכון:
מר א.

על מה? על מה?

14מעודה:
מר א.

אין לך בושה!

15כאכון:
מר א.

על מה?

16מעודה:
מר א.

ואז הכניסו אותך לקואליציה שתצביע בעד ה 26-אחוז...

17כאכון:
מר א.

...

18מעודה:
מר א.

אין לך בושה.

19כאכון:
מר א.

...על מה אתה מדבר?

20מעודה:
מר א.

אני לא כמוך

21כאכון:
מר א.

כולם כועסים עליך.

מר י22.זריהן:

אבי ,הוא אמר פה משהו יפה מקודם והתושבים שמעו אותו ,הוא אמר

23

שהוא לא צריך משכורת והוא יעבוד בלי שכר ,ימים יגידו( .מדברים

24

ביחד ,צועקים ,לא ברור)

25מעודה:
מר א.

אתם רק מכוונים עלי.

מר י26.זריהן:

המועצה שלנו היא מועצה בזבזנית ו 2.5-של משרד הפנים זה

27

המקסימום של חוק ההסדרים ואם אנחנו מצביעים על  2.5זה

28

המקסימום ,אנחנו יכולים להצביע על פחות מ 2.5-ואסור להצביע על
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חברת איגמי15-9777424,

1

 26אחוז לפי מה ששמעתם ועוד תשמעו ממני הרבה ,אבל אני חייב

2

באמת.

דובר:3

זה חצי.

מר א .4מעודה:

שקט כבר שם!

מר ח .5געש:

אפרים

מר א .6מעודה:

סליחה ,יש פה בחור שמפריע ואתה לא מעיר לו!

מר י 7.זריהן:

הוא מפריע כל הזמן.

מר א .8מעודה:

משכונת אלון ,תשתיק אותו! אני מבקש ,לא רוצה לשמוע אותך ,גועל

9

נפש! אנחנו מטומטמים פתאום.

10כאכון:
מר א.

אני לא אמרתי ,אתה אמרת.

11מעודה:
מר א.

כן ,אתם לא מבינים ,אתם מטומטמים ,אתה כולך נער שאולי מבין

12

מר י13.זריהן:
14

15געש:
מר ח.
16

משהו! לעשות מאיתנו לא מבינים ,הגיע המושיע.
המבין הגדול ,כוונותיך האמיתיות גובלים לדעתי בבורות וטיפשות
ובחוסר רגישות וחמור מכך (מדברים ביחד ,לא ברור)
 ...עם כל הכבוד כתוב היטב ...מה אתה רוצה עכשיו? שייך לדיון? לא
שייך לדיון ,כן.

מר י17.זריהן:

אבל שהתושבים ידעו.

18מעודה:
מר א.

(לא ברור) סליחה ,הוא מראה את קלונך.

19
דובר:

 ...אסור לבייש אנשים.

20מצליח:
מר ע.

אלדד ,אם אתה הראשון מתחיל לדבר כשאני מדבר

21בר כוכבא:
מר א.

לא ,אני אכבד.

22מצליח:
מר ע.

ראש המועצה ,חברי ההנהלה ,חברי מועצה ,תושבים נכבדים ,בדרך

23

כלל כולם יודעים שאני לא מדבר הרבה וגם הקהל הזה לא שומע אותי,

24

לא רואה אותי בעיתונים ,לא רואה אותי בהרבה מקומות ,הלוואי

25

וקהל הזה היה מגיע לפחות ב 61-אחוז בכל ישיבה שהייתה לנו בשנים

26

האלה ,אולי לא היינו מגיעים למצב הזה שהגענו היום .אנחנו ראינו

27

עוד בקדנציה הקודמת שאני בעוונותיי הרבים הייתי בהנהלה ותמכתי

28

ועשיתי הכל ובאחת מישיבות ההנהלה שלא נוכחתי כשבאתי בישיבה
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חברת איגמי15-9777424,

1

השניה שדיברנו בנושא של הארנונה התברר שהיו הצעות גם מטעם

2

ידידי עו"ד אלדד של להעלות את הארנונה ב :-אחוז עוד בקדנציה

3

הקודמת ,ואני חמש שנים הייתי יו"ר ועדת הנחות מיוחדת בארנונה

4

שידידי העו" ד המכובד שיושב כאן ביחד ניהלנו את הוועדה .שלוש

5

פעמים ביקשתי להתפטר מהוועדה כי למה? כי האנשים ,התושבים

6

שלנו שבחרו בנו ,אני לא אומר בחרו בי ,אני בטוח שאף אחד מאלה

7

שבחרו בי לא בא להתלונן ולבקש אבל בחרו בנו ,כל אחד מאיתנו

8

שיושב פה חייב לתת תשובה לכל תושב שחי בפרדס חנה – כרכור,

9

אפילו שהוא לא הצביע ,זה לא טוב ,אבל אפילו שהוא לא הצביע

10

חייבים לתת לו ,אנחנו דין וחשבון על מה שאנחנו עושים כאן .היו

11

טלפונים כאלו שאנשים חולים ,אנשים חולים במחלות אלו ואחרות,

12

נפטרים וכל הדברים ,שאנחנו צריכים לעזור ,אפילו לפני כניסת שבת

13

הייתי צריך להתחנן בבכי כמעט לתת לי לכבות את הטלפון שאני אוכל

14

ללכת לבית כנסת .עד כדי כך שלוש פעמים ביקשתי להתפטר ,בסופו

15

של דבר נשארתי עד הסוף ולא עזבתי את ההנהלה ולא עזבתי את

16

המועצה על אף שבשנה האחרונה עקב אי גמישות שלי בנושא של

17

ספריה ,בספריה החדשה בפרדס חנה ,במערב פרדס חנה כרכור שלא

18

הסכמתי להעתיק את כל הספריה מהמתנ"ס אני נודיתי ,על אף זה לא

19

עזבתי את ההנהלה עד היום האחרון של המושב הקודם .היום אני

20

מקשיב ,צעקות והכל ,ואני שומע את  26.5אחוז ופחות או יותר מה

21

שיהיה ,אנחנו כולנו מתכוונים ,מתכוננים ,מתכננים ,האוזן שלנו

22

מתרגל למספר הזה ואני נזכר ,סוגר את עיניי ורואה את הפרסומת של

23

עז עולה לתוך הרכב ,אחר כך עז יורד מהרכב .אני חושב שבתוך

24

התוכניות שלנו היום יש הרבה עיזים ,מאוד יכול להיות שינפחו אותנו

25

עכשיו ב 26.5-אחוז ,כמו שאלדד עכשיו אמר לחיים ,חיים ,בוא

26

תפסיק ,סגור את הישיבה ,בוא תעביר את זה ליום ראשון ,אלדד ,למה

27

לסגור? למה לא לתת כבוד לי לדבר? למה לא לתת לאנשים האלה

28

כבוד? יש לי עוד כמעט  4שעות ,למה?  5שעות אנחנו יכולים לשבת
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חברת איגמי15-9777424,

מר א .1מעודה:

7 ,7

מר ע .2מצליח:

 ,7אני רוצה...

מר א .3מעודה:

ואסור לסגור ישיבה.

מר ע .4מצליח:

רגע ,חבר'ה ,איך אומרים? לומדים תמיד ,אז למה אתה מציע ,תגיד לי

5

האם

מר א .6בר כוכבא:

אי אפשר לנהל פה ישיבה.

מר ע .7מצליח:

...תקשיב

מר א .8בר כוכבא:

אתה רוצה לנהל ישיבה תנהל אותה תרבותית( .מדברים ביחד ,לא

9

ברור) שאלת אותי.

10מצליח:
מר ע.

אלדד ...

11געש:
מר ח.

דבר אלי.

12מצליח:
מר ע.

הוא הפריע לי .תרשום ואחרי שאני אסיים אני  ...ממך את התשובה,

13

או.קי ?.אתה מדבר על ציונות ,דיברת איתי בפגישה האחרונה אצלך

14

שהזמנת אותי מה אני אעשה אם אתה תיכנס לקואליציה ,דיברת על

15

ציונות ,דיברת על מחויבות לתושב ,לאזרחות וגם דרך אגב דיברת,

16

תשמע ,בחדרה פיטרו את כולם ,הם לא יכולים אפילו להתבטאות

17

בעיתונים ושום דבר ,הם חרטא כבר ,יותר טוב מבחינתי להיות חרטא

18

מאשר ככה להגיע לטריבון שאנשים ישמעו אותך .לפי דעתי הפרנסה

19

של אדם היא משמיים ,מאוד יכול להיות ,אני מבין שאצלך השמים

20

מאוד מאוד נמוכים ,הם סך הכל בגובה של התקרה של המועצה .אני

21

חושב שזה לא בסדר ,הפרנסה של הבן אדם לא פה ,כאן אתה יכול

22

לקבל תפקיד שאתה יכול לבצע משהו למען התושב ,תסביר לי אדון

23

נכבד האם ספסל אחד שמת בחמש שנים הקודמות או בשנתיים

24

האלה? האם פתחת מועדון אחד? האם ליווית זקנה אחת מרחוב הזה

25

לרחוב ההוא? ואתה מכרת לי את המושג של תגיד למה אנחנו  ...למה

26

אתה חושב על ציונות ,אתה מכרת לי את זה! לי שאני כבר קדנציה

27

שלישית עושה כל ביכולתי בישוב בכל הארץ .תחשוב על זה ,תקשיב,

28

המצב ,הפרנסה של בן אדם משמים ,לא פה ,לא ראש מועצה אחר,
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חברת איגמי15-9777424,

1

שיהיה בריא חיים ,אני בחיים חיים לא מקלל ,אף אחד גם לא יקלל

2

אותך ,כי אתה אדם כמונו ,כמו כולם נבחרת בזכות עצמך ,ברוב קולות

3

כראש מועצה ,אף אחד לא יכול להגיד ש ...אנחנו נפיל אותו ,אני אהיה

4

ראש מועצה ,אז אסור לעשות את זה כי זה לא ...

מר א .5מעודה:

מי אומר את זה?

מר ע .6מצליח:

אני לא יודע ,אז אני אומר ,אני  ...כאדם ,בורא עולם ברא אותם כמו

7

שברא אותנו ,גם את הכלבים ,גם את החתולים .עכשיו אנחנו אסור

8

לנו ,אסור לנו לפגוע בתושבים ,אנחנו לא יכולים לשנות את הציביון של

9

התושבים בפרדס חנה  -כרכור ,אנחנו לא יכולים להפוך את פרדס חנה

10

– כרכור לרעננה ,מה נעשה באנשים העניים? מה נעשה באנשים

11

המסכנים? מה ,נשלח אותם לגזים? נשלח אותם לשריפות?

12געש:
מר ח.

לא ,לא ,לא ,עד כאן ,עד כאן ,עד כאן,

13מצליח:
מר ע.

מה נעשה?

14געש:
מר ח.

הגזמת

15מצליח:
מר ע.

יש לי עשר דקות.

16געש:
מר ח.

בסדר ,הגזמת.

17מצליח:
מר ע.

יש לי עשר דקות.

18געש:
מר ח.

אני לא מוכן לערב משרפות בארנונה.

19מצליח:
מר ע.

או.קי ,.בסדר גמור ,תשרוף את הארנונה ,תשרוף את מה שאתה רוצה.

20

אני חושב ,אני פעם אחת הייתי בישיבה בצפון ,בחיפה ,בישיבה בנושא

21

של עליה וקליטה שהיו שם קרוב ל 261-איש שבאו בנושא של קליטה,

22

גם אני הלכתי ,אני יו"ר ועדת קליטה ,אני הייתי היחידי שחבר מועצה

23

מגיע ללא משכורת כיו"ר ועדה ,כל היתר היו מנהלי מחלקות ,מנהלי

24

אגפים ,אפילו ברעננה מנהלת אגף לקליטה ,מנהלת אגף ,היא אומרת

25

אצלנו אין בעיות כאלו .אני שאלתי אותה כמה קווקזים יש לכם

26

במערכת שבאו עולים? היא לא מבדילה בין קווקזים ,לא יודעת מי אני,

27

מה אני .כמה אתיופים יש אצלכם בישוב? היא אומרת אין לנו כאלה

28

בכלל ,אני אומר תודה רבה ,ואצלך יש אגף ,את באת עם בטריה של
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חברת איגמי15-9777424,

1

אנשים ,איזה שבעה איש ואני היחיד שבאתי חבר מועצה ,עזבתי את

2

הפרנסה שלי ,עזבתי את העבודה שלי ,באתי לדון כאן ולשמוע ,ללמוד

3

איך אני יכול לעזור לישוב שלי להיות יותר יפה ,שיהיו יותר אנשים

4

מחייכים שיאהבו אחד את השני ולא נסלק מפה את העניין ויש בנייה

5

וקרקעות בנה ביתך ,לא לתת את זה לקבוצות אלו ואחרות ,אלא לתת

6

קודם כל לתושבים שלנו ,יש ישובים ושכנים שלנו שעושים את זה,

7

אפשר ללכת ולקבל את הניסיון ,ללמוד קצת ,זה לא בושה ,לא בושה,

8

אנחנו בגילנו באים ועוזרים ,הולכים לכל אחד ,לפני הבחירות

9

מתחננים שיצביעו בנו ,נהיים כמו אני לא יודע מה ,כמו גרביים שעשרה

10

ימים לא הורידו אותנו אצל חיילים באימונים ,אבל אחרי זה מה,

11

אנחנו שוכחים אותם? אנחנו כחברי מועצה ,כאנשי ציבור יכולים

12

לעזור לקהל שלנו ,לתושבים שלנו גם אם לא שאנחנו נמצאים פה בתוך

13

המועצה ,גם אם לא שאנחנו סגני ראש העיר או בשכר או לא בשכר ,כל

14

אחד יכול לעזור את זה כי הרבה אנשים נדבנים ,יש הרבה ארגונים ,יש

15

הרבה עמותות שיכולים לעזור .לפי דעתי זה שאנשים מתהפכים,

16

פתאום נהיים המחליף של יועץ משפטי ,יועץ כלכלה של גזבר של הכל

17

רק על מנת להוכיח זה לא יפה ,זה ממש ,זה לא חינוכי ,מה יגידו

18

הילדים שלי על זה שאני אתהפך לכזה ,לעולם לא הייתי ,הייתה לי

19

שאלה על ידי אחד מההנהלה ,האם אתה תקבל סגן אתה תצביע,

20

לעולם לא .אני אחתוך משהו אצלי אבל לא אהיה ,לא אהיה ,כי מחר

21

מחרתיים הילד שלי ישאל אותי ,אבא ,תגיד לי ,הפרנסה זה  7 ,6אלף

22

שקל שהבאת זה על חשבון שאנשים משלמים עכשיו  26.5אחוז? ואחר

23

כך אני כיו"ר אני נזכר באלו ,כמו שאנשים בני  81בכו לי בקדנציה

24

הקודמת שהם לא יכולים להחזיר את החובות ויש להם מסה ,היו להם

25

הרבה ילדים ,ברוך השם אבל היום הם גרים לבד ,מה ,אנחנו נאמר

26

להם למכור את הבתים שלהם? לאן הגענו?

27מעודה:
מר א.

מותר לו לדבר איתו.

28מצליח:
מר ע.

תודה רבה לכם( .מחיאות כפיים)
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חברת איגמי15-9777424,

מר ח .1געש:

יואב בבקשה.

מר י 2.קעטבי:

היות ונאמר כל מה שרציתי לומר נאמר כאן יש לי שאלה אחת שמאוד

3

חשובה ,שכחנו את הסקטור של הפרדסנים ,רבותי ,לפרדסנים העלו

4

את הארנונה לא ב 26.5-כי אם ב 54-אחוז ,אני רוצה לשאול ,תבינו ,מי

5

שקרה את החומר הבין ,לפרדסנים ולגידולים חד פעמיים הרימו את

6

זה ב 54-אחוז ,זה לדעתי ...אני רוצה לדעת מה מסתתר מאחורי זה

7

שרוצים את כל הדבר הירוק הזה להוריד כי אף פרדסן לא יוכל לעמוד

8

בכזו עליה ואני רוצה תשובה מדוע מעלים

מר ח .9געש:

על פי בקשת הוועדה החקלאית.

מר י10.קעטבי:

מי זו הוועדה החקלאית?

11געש:
מר ח.

יושב ראש

מר י12.קעטבי:

אני רוצה לשמוע מה ,מה

13געש:
מר ח.

הוא ישב פה

14גדרון:
גב' כ.

ישב פה והתייאש.

מר י15.קעטבי:

אני רוצה להבין מה מסתתר מאחורי זה? זה לא יתכן ,זה דבר שלא

16געש:
מר ח.

יואב ,יואב

מר י17.קעטבי:

שלא נתפס.

18געש:
מר ח.

אפרים ,אתה היית בישיבה ,אתה היית בישיבת הוועדה החקלאית.

19מעודה:
מר א.

אני הייתי.

מר י20.קעטבי:

מה מסתתר ,אני לא מאמין שאחד ירצה להרים לעצמו ב 54-אחוז את

21

המיסים.

22געש:
מר ח.

יואב ,זה לדונם.

23מעודה:
מר א.

אני מוכן להסביר

24געש:
מר ח.

יואב ,הייתה בקשה של הוועדה החקלאית ,סיכום פרוטוקול בכתב,

25

אפרים היה בישיבה

מר י26.קעטבי:

אז מי אמר שאנחנו צריכים להסכים לזה?

27געש:
מר ח.

דקה רגע ,אנחנו לא יכולים להסכים לכלום ,בשביל זה  ...דיון שסוף

28

סוף הפך להיות ענייני.
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חברת איגמי15-9777424,

מר י 1.קעטבי:

רוצים להוריד את כל הירוק?

מר ח .2געש:

לא ,אפרים ,בוא תתחיל בבקשה.

מר א .3מעודה:

יואב ,הוועדה החקלאית בעצם כל מה שהיא מחליטה כאילו מגיע

4

למועצה כסף ,אני לא יודע אם מגיע למועצה ,אני יודע שהם מסתדרים

5

כי המועצה את הכסף הזה מחזירה לה ...

מר ח .6געש:
7

מר א .8מעודה:

 61אחוז מהארנונה החקלאית על פי חוק הולכת חזרה לוועדה
החקלאית.
הם מקבלים את ה 211-אחוז אבל לא משנה ,סליחה יואב ,יצא מצב

9

שפרדס ריק ,לא מעובד ,לא מעובד ,שהבן אדם הזה לא מתכוון לבוא

10

לשלם ,לא מתכוון לעבד ,זה לא נקרא להוריד את הירק ולכן העלו לו

11

את זה ב 281-וכו' .אבל פרדסים אחרים לבוא ולשלם על דונם  28שקל

12

כאשר

13גדרון:
גב' כ.

לדונם כאשר סך הכל ההכנסות שלהם היו כ ,381 ,361-מצד שני אנחנו

14

כמועצה צריכים לתקצב אותם ב 561-אלף שקל ,במיוחד עכשיו

15

השמירה החקלאית שהיא כ 411-אלף שקל ,החליטה הוועדה שיתכן

16

והמועצה לא תממן אותנו מעבר לכסף שאנחנו מביאים ,אז הוועדה

17

הם ,החקלאים ישבו כולם ואמרו נוסיף ל 35-שקל שזה לא משמעותי,

18

מי שיש לו  21דונם אז בשנה הוא משלם  81שקל נוספים 211 ,שקל

19

נוספים ,ואני מכבד את החלטתם כדי להגיע למצב שהם יגיעו לתקציב

20

 451או  511שיהיה כסף להחזיר כי הם חששו שלא ניתן להם .אני

21

כנציג המועצה לא נכנס להם לכל החקלאים...

22גלר:
מר ר.

צריך להבין את זה לעומק ,זה לא נראה לי.

23מעודה:
מר א.

סליחה ,ההעלה הזאת כשאתה אומרק  51אחוז יש הבדל מ211-

24גלר:
מר ר.

 54אחוז.

25מעודה:
מר א.

כן ,אבל זה מ 28-ל 36-שקל ,אבל הם סוברנים להחליט ,מי אנחנו? מה

26

אכפת לנו? הם יבואו ,יגידו להוריד ,נגיד להם לא ,רבותי ,אין לי כסף

27

לממן אתכם אחר כך .הם רוצים להעלות שיעלו .אנחנו דואגים לא

28

לחקלאים כי הם עצמאיים ,נדאג לאזרחים היקרים האלה שלהם לא
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חברת איגמי15-9777424,

1

יעשה כלום ,רק בהזדמנות זאת אני רוצה להגיד לך ,ראיתי סעיף ,2.2

2

כתוב כל תחום שיפוטה של המועצה יהיה אזור אחד ובהמשך כבר

3

חילקת את זה לשניים ,לאיכותיים או לא ,אז אולי צריך להוריד את

4

הסעיף הזה.

מר ח .5געש:
6

מר א .7מעודה:

בנייר שאתה קורא ,איפה קראת  ...לקחתי עכשיו עוד עותק כדי לראות
אם טעיתי כי לי יש  9בשני העותקים.
אני אגיד לך את האמת ,גם לי היה  9אבל כנראה מישהו הביא לי 7

8

שאני אתבלבל .זה הבאתי מרוזה ,היא צילמה לי .זה האמיתי כנראה,

9

לכן ...

10געש:
מר ח.

מה אתה רוצה עכשיו?

11מעודה:
מר א.

סליחה ,זה כתוב?

12גלר:
מר ר.

זה לפני ההנהלה.

13געש:
מר ח.

זה לפני ההנהלה.

14מעודה:
מר א.

זה מה הביאה לי רוזה.

15געש:
מר ח.

רוזה עם כל הכבוד אין סמכות לתת לך את הסדר יום.

16מעודה:
מר א.

זכותי ,אין לי עותק.

17געש:
מר ח.

תבוא למזכירות שלי ותקבל את העותק.

18מעודה:
מר א.

סליחה ,זכותי.

19געש:
מר ח.

;אתה לא מבין מה אני אומר לך.

20מעודה:
מר א.

אני מבין טוב מאוד.

21געש:
מר ח.

אבל אתה לא יכול לבוא ולהגיד לי עכשיו זה העותק המוסמך.

22מעודה:
מר א.

לא אמרתי המוסמך ,הופתעתי  ...שזה .7

23געש:
מר ח.

ולכן צריך לבוא למזכירות

24מעודה:
מר א.

ומי שינה ל?9-

25געש:
מר ח.

בהנהלה זה השתנה...

26מעודה:
מר א.

אה ,דנתם...

27געש:
מר ח.

בוודאי ,מי שגר בבתים המשותפים האלה ,הצמודי קרקע

28מעודה:
מר א.

למשל
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חברת איגמי15-9777424,

מר ח .1געש:

נוה דקלים ,למשל כל צבר.

מר א .2מעודה:

נו ,ואז? ...

מר ח .3געש:

לא ,אבל זה  ...בית משותף .הראיתי לך היום איך ההגדרה של הבתים

4

המשותפים קיימת בכל הארץ.

מר א .5מעודה:

בית משותף  ...עזוב...

מר ח .6געש:

 ...סוף סוף ,די ...מישהו עוד רוצה להתבטא?

מר א .7כאכון:

כן ,כן ,אני( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר ח .8געש:

מישהו עוד רוצה להתבטא ,כן ,בבקשה מר כאכון ,סליחה( .מדברים

9

10כאכון:
מר א.

ביחד ,לא ברור)
חיים ,לצערי הרב אתם לא ש ...עם התושבים אז הם לא ידעו שיש

11

ישיבת ארנונה אז הצטרכתי מכספי אישי ומכספו של יוסי זריהן ויואב

12

קעטבי לשלם

13געש:
מר ח.

אני מודה לך על תרומתך הצנועה.

14כאכון:
מר א.

לזמן את הכרוז ולהזמין את התושבים היקרים האלה שאתה צריך

15

להיות גאה בהם שהם פה חיים ,גאה בהם שהם פה חיים ,האמן לי.

16

(מדברים ביחד ,לא ברור)

17געש:
מר ח.

בוא נתעסק בארנונה ולא נחלק ציונים.

18כאכון:
מר א.

לא ,אני רוצה לחלק .פעם קודמת בר כוכבא ...

מר י19.זריהן:

עוד לא מינו ,עוד לא מינו.

20מעודה:
מר א.

ֶאה! ֶאה! לא ,לא ,לא ,לא( ,קולות צחוק)

מר י21.זריהן:

איך יצביע ,אתה אמרת שאתה לא רוצה כסף ,איך יצביע?

22כאכון:
מר א.

אני רוצה להבין דבר אחד באמת חברים ,התושבים האלה אשמים

23

שצריך להעלות להם את הארנונה לא ב 26-אחוז אלא בקומבינה

24

שאתה רוצה להגיע ל ,5-או  6אחוז ,להגיע לשמה ,אנחנו יודעים את זה

25

חיים ,לשם אתה חותר ,הרי חברים ,תקשיבו ,אני מדבר לתושבים ,לא

26

לחברי המועצה ,חברי ההנהלה כבר החליטו מה להצביע כי אני לשעבר

27

שם הייתי.

28מעודה:
מר א.

מה זה ,אתה עדיין חבר הנהלה ,הלו.
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חברת איגמי15-9777424,

מזמינים אותי אבל אני לא בא לשם לא לשכוח את זה ואם הוא רוצה

2

הוא הוא יפטר אותי .אתה דאגת שהתושבים ישלמו על זה  26אחוזים.

3

חיים ,תקשיב ,מרים פיירברג ,חיים אביטן ,אלי אבוטבול ,כל האנשים

4

המדהימים האלה מפתחים את אזור התעשיה שלהם והם חוסכים

5

המון כסף לתושבים שלהם ,מרים פיירברג פיתחה את ,דיברת קודם

6

עליה ,היא פיתחה את רמת פולג ואת אזור התעשיה פולג והיא קיבלה

7

את המקום מסריח ,אני הייתי שם בזמנו כתב של ידיעות אחרונות ,אני

8

זוכר שהיא הייתה כמוך באיגוד כיבוי אש ,היו"ר שלהם והיא אמרה

9

שכשאני אכשיר אני אפתח אני אדאג לאזור התעשיה.

10געש:
מר ח.

אני קונה עכשיו את הארנונה של נתניה בפרדס חנה.

11מעודה:
מר א.

אני גם קונה ,אבל את האזור ,אל תחפש לי את האזור ההוא של שפר.

12כאכון:
מר א.

חיים ,יש פה הרבה אנשים שבאו מהרצליה ובאו מתל-אביב ,באו לכאן

13

כדי לשלם פחות כסף.

14גדרון:
גב' כ.

גם מרמת השרון.

15כאכון:
מר א.

מרמת השרון ,ששילמו שם ,והם באו לכאן כדי לשלם פחות כסף חיים.

16

יש לנו המון שטחים ,אני רוצה להסביר משהו לתושבים שתדעו ,תבינו

17

משהו אחד ,תושב עולה למועצה הרבה כסף ,כל תושב ,כל בית אב

18

עולה למועצה  4 ,3,811אלף שקל עולה למועצה ,לנו יותר אפילו ,אנחנו

19

עולים כסף למועצה ,אין ספק בזה ,אני בדקתי ,בדוק ,חוזר משרד

20

הפנים ...על הדברים האלה.

21מעודה:
מר א.

עם מי היית שם?

22כאכון:
מר א.

עם עוזר שר הפנים.

23מעודה:
מר א.

עם שטרית?

24כאכון:
מר א.

ואני רוצה להגיד לכם שבשביל לעזור ,לא לפגוע בתושב מה שצריך

25

לעשות חיים זה כמו מה שאביטן עשה ומרים פיירברג עשתה ואלי

26

אבוטבול עושה ועשה ,גם אנחנו יכולים לפתח את הישוב שלנו ,לפתח

27

את המסחר בו המדהים שיש פה ולעשות כאן אולי איזה מדרחוב ויותר

28

סוחרים יהיו פה ...סוחרים שישלמו ,למה לא? אזור התעשיה הענק
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חברת איגמי15-9777424,

1

והמת הזה לפתח אותו ,לפתח אותו ,להביא לשם סוחרים ,במקום

2

שחיים תשב פה אתה ,אתה ראש מועצה טוב בכללי ,אתה מפתח ,אתה

3

יודע טוב מאוד ,אבל חיים ,יש בעיה תמיד מאיפה להביא את הכסף

4

הזה ,הכסף הזה תביא אותו מאזור התעשיה חיים ,משמה,

5

מהסוחרים ,לך לפגישות עם ורטהיימר ,עם כל האנשים עסקים ,עם

6

עוזי ,עם כל התותחים ,תגיד להם בואו תשקיעו בפרדס חנה.

מר י 7.זריהן:

המועצה שלנו לא יודעת לעשות את זה.

מר א .8כאכון:

רק שניה ,קח  ...ככה עושה חיים אביטן עכשיו כדי לפתח את חיריה,

9

ככה עושה אבוטבול עם בר יהודה ועשה את זה ,ככה גם אתה יכול

10

לעשות חיים ,יש לך מועצה בריאה ,ותאמין לי כולנו נתמוך בך חיים.

11

ההתמרמרות שלי חיים ,אתה יודע טוב מאוד ששנתיים תמכתי בך רק

12

בגלל הדברים האלה ,זה ביזיון .אתה יכול למנות גם שני סגנים ,אין

13

בעיה ,אם מותר שלושה שיהיה שלושה אבל לא על חשבון אלה .יש פה

14

חבר'ה צעירים חיים ,זה שהעלו לו את הסוציואקונומי מ 6-ל 7-גם

15

יעלו את זה כי החבר'ה התותחים האלה ,הדור הבא

מר נ16.מנצור:

חבל שהסגן של חיים לא עשה את הדברים האלה...

17גדרון:
גב' כ.

הופה ,הופה (מדברים ביחד ,לא ברור)

מר נ18.מנצור:

בקדנציה הראשונה גם הייתי ולא היה לי לא שכר (...מדברים ביחד ,לא

19

מר י20.קעטבי:
21

ברור) האמת צריכה להיאמר(...מדברים ביחד ,לא ברור)
הוא לא היה צריך ,היה לו  7מנדטים ,הוא לא היה צריך שכר ,למה
הוא לקח? (מדברים ביחד ,לא ברור)

22געש:
מר ח.

אני אודה לך אם לא תפריע לדיון.

23כאכון:
מר א.

בכל מקום מתוקן יש שני סגנים בשכר מלא ועם לשכה...

מר י24.קעטבי:

חיים מתנדב לתת שכר ,היו לו שישה מנדטים ,היו לו  ,21הוא לא היה

25

צריך לתת שכר ,הוא התנדב לתת שכר ,זו האמת ,את זה צריך להגיד.

26געש:
מר ח.

אתה מדבר בשמי עכשיו?

מר י27.קעטבי:

כן ,בקדנציה הקודמת היו  5מנדטים ולא קיבל שכר ממלא מקום וסגן.

28מעודה:
מר א.

יואב ,יואב ,אתה לא רצית שכר.
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חברת איגמי15-9777424,

מר י 1.קעטבי:

גם עכשיו לא הייתי לוקח שכר.

מר א .2מעודה:

אבל אם היית צריך לשבת ואתה אין לך זמן( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י 3.קעטבי:

הכל מוקלט ,אני אומר לכם...

מר א .4מעודה:

שר הפנים והמדינה החליטה ( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י 5.קעטבי:

אני מבין יותר ממך( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

מר א .6מעודה:

תתבייש לך! אתה כלומניק( ...צעקות ,לא ברור) מי אתה?! תתבייש!

7

מר א .8כאכון:
9

תתבייש!! מי אתה בכלל?!! ( ...צעקות ,מדברים ביחד ,לא ברור)
עכשיו אני לא מדבר לתושבים ,עכשיו אני מדבר לחברי המועצה,
במיוחד לחברי ההנהלה.

10מעודה:
מר א.

 ...אתה תרמת...

11געש:
מר ח.

כן ,אבי ,מה? בבקשה.

12כאכון:
מר א.

מה שאני אומר לחברי ההנהלה שלדעתי כבר החליטו מה להעלות..

13

ואלי אטיאס ...לכל החברים פה .

14בר כוכבא:
מר א.

אנחנו לא החלטנו ,אני מודיע לך חד משמעית לא החלטנו.

15כאכון:
מר א.

תקשיבו ,כשהחלטתם להעלות לא  26אחוז ,אני מקבל את זה ,אני יודע

16

שזה לא אלדד ,אבל אני יודע שתגיעו ל 6-אחוז ,למה? משרד ,חיים,

17

תקשיב ,במשרד הפנים יושבים

18געש:
מר ח.

זה גם לא נכון מה שאתה אומר.

19כאכון:
מר א.

עשרות

מר י20.זריהן:

זה לא מספיק המשכורת שלו  6אחוז ,איך אתה רוצה שיתן לו  6אחוז?

21כאכון:
מר א.

יושבים עשרות חשבים

מר י22.זריהן:

המשכורת שלו  :אחוז.

23כאכון:
מר א.

ומחליטים כמה להעלות ומציעים בכל אופן כמה להעלות את הארנונה

24

לכל המועצות המקומיות .עם כל הכבוד לרן גלר שהוא מדהים ,הוא

25

תותח ,עושה עבודה מצוינת ,אין לי מלה עליו ,באמת ,ול ...עם כל

26

הכבוד להם הם שניים ,שמה הם עשרים ,שלושים ,צוות אדיר של

27

חשבים ורואי חשבון שבודקים ורואים כמה כל מועצה צריכה להעלות

28

והם החליטו בניגוד לשנה קודמת ,רצו ארבע נקודה שש?
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חברת איגמי15-9777424,

מר א .1מעודה:

.2.74

מר י 2.זריהן:

.2.74

מר א .3כאכון:

לא זוכר.

מר י 4.זריהן:

לפני שנתיים .5.86

מר א .5כאכון:

 5.86לפני שנתיים ,השנה החליטו להעלות פחות ,לא יודע למה ,קטונתי

6

מלדעת למה ,אבל חיים ,אין לך את הזכות הזאת כראש מועצה א'

7

לעשות איפה ואיפה בין בניינים גבוהים ,שמה יותר מיסים או פחות

8

מיסים אלה של הצמודי קרקע ישלמו יותר מיסים מהם ,אין היגיון

9

חיים ,אין היגיון.

10געש:
מר ח.

מי שידבר מהקהל יצא החוצה! מספיק! תנו לגמור את היום!

11כאכון:
מר א.

הדברים האלה שאתה עושה  ...ישלם עשר שקל אז גם (מלה לא ברורה)

12

ישלם עשר שקל.

13גדרון:
גב' כ.

עשר שקלים.

14מעודה:
מר א.

אנחנו לא בשיעור דקדוק.

15כאכון:
מר א.

חיים ,תקשיב ,מה שאני מבקש ממך שבאמת נעבור את הישיבה הזאתי

16

ונגמור אותה נעבור את זה ב 2.5-אחוז בכדי שכולנו פה ,כל התושבים

17

שבאו למחות על כך ילכו הביתה בשמחה וזה יגמר לטובה וחיים ,אתה

18

יודע טוב מאוד שאפשר לגייס כסף ממקורות אחרים.

19געש:
מר ח.
20

גב' נ21.השמשוני:

אני מודה לך על דבריך הנעימים והלא מדויקים בחלקם( .מחיאות
כפיים) נורית ,בבקשה.
אני רוצה להגיד כמה דברים מאוד קצרים ,אחד אני מבקשת להגיד

22

באופן מאוד ברור שהדיון הענייני ,לא זה שהתקיים פה ,הדיון הענייני

23

שבו במהלך השבועיים האחרונים דיברנו הרבה מאוד ושמענו הרבה

24

מאוד קולות כדי להחליט מה צריך לעשות כדי להתמודד עם אימי

25

התקציב של שנה הבאה לקח בחשבון גם את העובדה שההעלאה

26

בארנונה היא נקודה כואבת ,היא כואבת לכולנו ,אף אחד מאיתנו ,אין,

27

לאף אחד מאיתנו אין גורם שלישי שמממן בעבורו את הארנונה .יחד

28

עם זה הייתה לי ואני מניחה שגם החברים האחרים שותפים לדעתי
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חברת איגמי15-9777424,

1

בעניין הזה תחושה שיש פה גם אחריות שצריך לקחת .יש לנו אחריות

2

לספק שירותים לפחות ברמה כמו שניתנים היום ,עם שאיפה גדולה

3

שהשירותים יהיו ברמה גבוהה יותר .אין לנו דרך אחרת אלא גם לקצץ

4

בתקציב וגם להעלות את הארנונה ואני לא נכנסת כרגע לשאלה על

5

האחוזים ועל האיך וכמה כי נשמעו פה מיליון דעות למיליון כיוונים.

6

אין ברירה ,אין לנו אלטרנטיבה אחרת אם אנחנו רוצים לספק

7

שירותים לפחות ברמה הנוכחית ,ואני מאוד הייתי שמחה אם היינו

8

מחליטים שאנחנו רוצים לספק שירותים ברמה יותר גבוהה.

דובר:9

לא שמענו למה אין ברירה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י10.זריהן:

אמרת שאתה לא יודע ,איך אתה פתאום יודע?

11געש:
מר ח.

תקשיב

מר י12.זריהן:

מקודם אמרת שאתה לא יודע.

13געש:
מר ח.

אתה רוצה להקשיב? הקשבתי לך  ...חלק מהנתונים שהקראת הם לא

14

מהתקציב השוטף לכן הם לא רלוונטיים.

מר י15.זריהן:

כן

16געש:
מר ח.

בר טכנולוגיות הוא לא מהתקציב השוטף ,אתה ,ודיברו פה על פיתוח,

17

דקה!

מר י18.זריהן:

אני מסתכל על חיסכון בסך הכל.

19געש:
מר ח.

אתה רוצה להקשיב לי?

מר י20.זריהן:

מה אתה

21געש:
מר ח.

אתה רוצה להקשיב? תעשה הפרדה ברורה לחלוטין בין התקציב

22

השוטף לתקציבי הפיתוח ,תעשה הפרדה.

מר י23.זריהן:

זאת אומרת ששם אפשר לבזבז.

24געש:
מר ח.

דקה ,לא פה אפשר לבזבז ולא פה אפשר לבזבז ,תעשה הפרדה

25

מוחלטת ,זה לא שייך ,לא מין במינו ,אתה בא ואומר אלה עלו לך

26

מיליון שקל ,יכול להיות שם מאמינים ,יכול להיות שהם לא מאמינים,

27

צריך לדייק בנתונים וצריך לעשות הפרדה בין השוטף לבין הפיתוח.

מר י28.זריהן:

המספרים שלי מדויקים.
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52

חברת איגמי15-9777424,

דקה ,יכול להיות ,צריך לשייך אותם ,לתייג אותם במקום הנכון .האם
עוד מישהו רוצה לדבר?

גב' ח .3בן צבי:

אני רוצה להגיד חיים.

מר ח .4געש:

כן חיה.

גב' ח .5בן צבי:

לחברים היקרים שכל החיצים באים אלי שאני לא מייצגת את

6

הגמלאים ,ברגע שידעתי על העליות של הארנונה פניתי מיד לרווחה

7

ושאלתי איך זה יהיה מקובל חוץ מאשר ישבתי עם חיים גם,

8

לאוכלוסיות החלשות יותר ,לאנשים שחיים מהשלמת הכנסה ,אנשים

9

שחיים מביטוח לאומי שאין להם אפשרות לשלם הרבה כסף כי

10

ההכנסות שלהם מאוד נמוכות .אנשים שחיים קודם כל רמז זה שיקום

11

שכונות ,בתי קרקע של עמידר הם מוכרות בהנחה ,זה מה שקיבלתי

12

תשובה.

13מעודה:
מר א.

זה לא נכון אבל .זה שקר.

 14בן צבי:
גב' ח.

באמת

15מעודה:
מר א.

מה זה עמידר?

 16בן צבי:
גב' ח.

תן לי

17מעודה:
מר א.

מה זה עמידר? הלאה ,תמשיכי ,נשמע ...הלאה.

 18בן צבי:
גב' ח.

אני לא הפרעתי לך ,נכון?

19מעודה:
מר א.

לא ,רק להגיד לך שאת טועה.

20געש:
מר ח.

אפרים

 21בן צבי:
גב' ח.

אני אומרת

22געש:
מר ח.

למה אתה מפריע לכולם? בחייך ,נו

גב' נ23.השמשוני:

לא מכובד.

24מעודה:
מר א.

היא אומרת שככה אמרו לה ,שקר.

25געש:
מר ח.

...

26מעודה:
מר א.

מה?

27געש:
מר ח.

אני מחזיק את הדיון שש שעות בשבילך.

28מעודה:
מר א.

בכיף
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חברת איגמי15-9777424,

גב' נ .1השמשוני:

לא מכובד.

מר א .2מעודה:

אני אגיד.

מר ח .3געש:

עד קריאת שמע של שחרית.

גב' ח .4בן צבי:

אנשים ש...

מר א .5מעודה:

עברתי את זה  ,5ו ,5-ו ,5-ו ...5-סליחה ,אני מבקש מהאיש הזה לא

6

לדבר( .מחיאות כפיים) שקט ,שקט! אני מדבר עם ראש מועצה ,לא עם

7

 ...אני רוצה לומר דבר אחד ,האם  5 ...ועוד  ,5אבל אני אומר ,אני

8

אוהב אותך ,היא יושבת ראש...

גב' ח .9בן צבי:
10

חיים ,חבל על הזמן ,אני אדאג לגמלאים בדרך שאני דאגתי את
השנתיים אלה.

11מעודה:
מר א.

לא ,לא ,את כבר לא תקבלי תקציבים כמו שרצית.

 12בן צבי:
גב' ח.

נחיה ונראה.

13מעודה:
מר א.

...

14כאכון:
מר א.

הם כבר החליטו חברים.

15געש:
מר ח.

אתה צודק אבי.

הפסקה-
 1617געש:
מר ח.

נחמיה ,יש לך הצעה אחרת ממה שהועלתה על ידי ההנהלה? בבקשה?

מר נ18.מנצור:

יש לי הצעה שהיא בעצם באמת דרכיה דרכי נועם ובעצם  ...היא זאת

19

שבעצם מגשרת בין החרדים לחילונים בכל וההצעה הזאתי אני חושב

20

היא הצעה טובה ,אני הבנתי שגם האופוזיציה יתמכו .ההצעה 5.5

21

כולל.

22מעודה:
מר א.

סליחה ,אני רוצה להתייחס לדברים ,מה שחשוב לי מעבר למה שהוא

23

אומר ,א' ,שיהיה פה כמו ב 3121-כל המלים האלה שנמצאות פה

24

ולהוריד את הסעיף הזה ,סלח לי ,ה 2.24-לא קיים ,המחיר אחיד לכ ו

25

לם!

26געש:
מר ח.

מה שאמר נחמיה ,נחמיה אמר בעברית פשוטה אם הבנתי אותו נכון,

27

ה 5.5-אחוז שזה כולל את ה 2.5-של משרד הפנים זה גורף על כל

28

הישוב( .מחיאות כפיים) כל המגורים .דקה ,זה מה שהוא אמר ,נחמיה,
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1

זה מה שאמרת? (מדברים ביחד ,לא ברור) ההצעה של נחמיה ,הוא

2

אומר שכל אזורי המגורים ...אזור אחד וההצעה היא גורפת של 5.5

3

כולל ה 2.5-של משרד הפנים ,מי בעד?

מר א .4מעודה:

לא ,לא ,רגע ,רגע ,סליחה ,סליחה! אני רוצה  ...סליחה ,באותה הצבעה

5

אני ביקשתי כבר במהלך הדיון שקומת העמודים ההגדרה שלה כפי

6

שבניין מקבל בהיתר ,זה קומת עמודים ,לא ככה ולא ככה! את זה כרגע

7

ולהוריד את הסעיף הזה ,להוריד את הסעיפים ,הסעיפים האלה של

8

הבניין משובח( .מדברים ביחד ,לא ברור) לא שתי הצעות.

גב' כ .9גדרון:

זה שתי הצעות! כן ,שתי הצעות.

10מעודה:
מר א.

לא ,מה שאני מוציא ...אני מקבל...

11
דובר:

תציע הצעה אחרת אבל.

12מעודה:
מר א.

לא( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

13גדרון:
גב' כ.

הנה ,רן אומר שכן( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י14.זריהן:

אתה עו"ד ,אתה יועץ ,שמענו אותך( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

15גדרון:
גב' כ.

אבל צריך  ...רגע ,שניה ,אני גם רוצה להגיד משהו ,שניה ,יש לי ,מותר

16

לי  ...שניה! מותר לי? לא דיברתי עד עכשיו ,אני חושבת שצריך להעלות

17

שתי הצעות ,אם יכולה להיות איזושהי בעיה במלל אז לפחות יש לנו

18

הצעה אחת שהיא על הארנונה ויש הצעה אחרת שנקבל אותה ושהיא

19

במלל ,אבל אני אומרת אנחנו ,לא...

20מעודה:
מר א.

אם אתה אומר  ...אתה לא יכול להגדיר בניין!

21גדרון:
גב' כ.

זה מה שאמרתי ש...

22געש:
מר ח.

 5.5גורף על כל הישוב ,כל הישוב מגורים ,כל הישוב אזור מגורים אחד,

23

 5.5גורף שזה כולל את ה ,2.5-אני ברור?

מר י24.זריהן:

ברור

25געש:
מר ח.

המלל של  3121ברור?

מר י26.זריהן:

ברור

27געש:
מר ח.

מי בעד?

28מעודה:
מר א.

רגע ,ההסבר שלי לקומת עמודים ( ...צעקות ,מדברים ביחד ,לא
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ברור)יוסי בעד! יוסי בעד! כולל המלל( .מדברים ביחד ,לא ברור)
-סוף ההקלטה-

