1

תאריך 12/11/200/

2

כ"ה חשון תש"ע

מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
3
4
5

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין
ביום ה' תאריך  12/11/0/כ"ה חשון תש"ע

6

נכחו:7
חיים געש ,ראש המועצה
מר 8
עו"ד9ג'ובראן ג'ובראן ,היועץ המשפטי למועצה
10גלר ,גזבר המועצה
מר רן
דוד פרץ ,מר אלי אטיאס ,גב' כוכי גדרון ,גב' חיה בן צבי ,גב' נורית השמשוני,
מר 11
עמוס כחלון ,מר אבי כאכון ,מר נחמיה מנצור ,מר אפרים מעודה,
מר 12
משה בן דוד ,מר יוסי זריהן ,מר יואב קעטבי ,מר עמנואל מצליח ,גב' צילה כהן
מר 13
14

פרוטוקול

15
16

:17
דוברת

מה נשמע יוסי?

מר י18.זריהן:

מה שלומך?

:19
דוברת

איך אתה מרגיש?

מר י20.זריהן:

אתה לא מתבייש לשקר ככה בישיבת מועצה חבר מועצה? מה כתבת

21

לפני חודש? נו ,תקרא...נתת לו? תקרא מה כתוב בצהוב ,מה כתבת לפני

22

חודש? על פי חוזר המנכ"ל זה שאין הסעות גורם לתעוקה קשה להורים,

23

לאיחורים ,חיסורים של תלמידים.

24
דובר:

ככה חשבנו.

מר י25.זריהן:

אה ,חשבתם( .מדברים ביחד ,לא ברור) מה אתה אומר ,חשבתם,

26

חשבתם שזה ...מה העניינים ארזי? מה שלומך? חשבתם שזה ...מה היא

27

רוצה? (מדברים ביחד ,לא ברור)

28בן דוד:
מר מ.

למה את לוקחת מכאן כיסא?

גב' י29.בן צבי:

למה ,יש

30בן דוד:
מר מ.

למה את לוקחת מכאן כיסא?
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1

חברת איגמי40-8666868,

גב' י .1בן צבי:

שחסר לנו כיסא.

מר מ .2בן דוד:

אז תביאי משם כיסא ,למה את לוקחת מכאן?

גב' י .3בן צבי:

אתה רואה מישהו יושב פה?

מר מ .4בן דוד:

איזה חוצפה ,כן ,הוא תכף יבוא ,למה את לוקחת מכאן?

דוברת:
5

לא חסר ,לא חסר ,לא חסר.

מר מ .6בן דוד:

ממש חוצפה ,זו בריונות.

גב' י .7בן צבי:

או הו הו...

מר מ .8בן דוד:

זו בריונות ,מה את לוקחת מפה כיסא.

דוברת:
9

לא חסר חיה.

10בן דוד:
מר מ.

מה ,זה שלך? מה את לוקחת מפה?

מר י11.קעטבי:

פוגעים בחברי המועצה שלא בהנהלה.

מר י12.זריהן:

בושה וחרפה.

13געש:
מר ח.

שלום לכולם ,ערב טוב ,מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן

14

המניין לעדכון תקציב ל .1449-העדכון מתחייב תוצאה משינויים

15

שבוצעו במשך השנה ,חלק מהעדכון הוא טכני בעקבות הנחיות כאלה

16

ואחרות ,אני מניח שכולם עשו שיעורי בית ,מי מבקש את רשות

17

הדיבור? אף אחד לא רוצה להתייחס?

מר י18.זריהן:

תסביר לנו מה כל ה

19געש:
מר ח.

בוא תדבר.

20
דובר:

לא ,תסביר.

21געש:
מר ח.

זה דיון ,אתה יכול לדבר עכשיו ,לשאול שאלות

22
דובר:

נקווה שנקבל תשובות.

23געש:
מר ח.

אז שאלתי אם מישהו רוצה להתייחס.

מר י24.זריהן:

בוא נתייחס ,תעברו סעיף סעיף ,נעבור סעיף סעיף נתייחס לכל סעיף

25

26געש:
מר ח.
27

מר י28.זריהן:

בנפרד .לכל סעיף לגופו ,נעשה הצבעה על סעיף סעיף ...על הכל בסוף.
או.קי .הסעיף הראשון בנושא הארנונה ,הגדלת הגביה ב 1-מיליון
שקל ...העמקת גביה ,המדד שעלה.
מה זה העמקת גביה? זה קנסות? מה זה?
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מר ר .1גלר:
2

8

חברת איגמי40-8666868,

העמקת גביה ,אין לנו קנסות ,אנחנו לא מטילים קנסות ,העמקת גביה
זה גביית חובות.

מר י 3.זריהן:

מה זה גביית?

מר ר .4גלר:

גביית חובות.

מר י 5.קעטבי:

זה כסף מזומן או בשיקים דחויים או גם וגם?

מר ר .6גלר:

לא ,שיקים דחויים זה לא נחשב לגביה ,שיק דחוי

מר י 7.קעטבי:

אבל זה מופיע פה

מר ר .8גלר:

זה גביה עם הפירעון.

מר י 9.קעטבי:

שיק דחוי

10געש:
מר ח.

לא מופיע שיקים,

11גלר:
מר ר.

רק גביה במזומן.

12געש:
מר ח.

החשבון של המועצות זה על בסיס מזומן.

13גלר:
מר ר.

נושא הנחות ,הגדלת הנחות לשלושה מיליון שקל ,הנחות של משרדי

14

ממשלה.

מר י15.זריהן:

איזה משרדי ממשלה?

16גלר:
מר ר.

איזה משרדי ממשלה? משרד הבריאות ומשרד הביטחון.

מר י17.זריהן:

 ...משרד הבריאות?

18גלר:
מר ר.

משרד הביטחון ,מחנה  ,84משרד הבריאות זה בית החולים.

מר י19.זריהן:

איזה בית חולים?

20גלר:
מר ר.

הגריאטרי ,או.קי?.

מר י21.קעטבי:

מה זה הנחות?

22גלר:
מר ר.

מוסדות מדינה יש להם הנחות ,משרד הביטחון מקבל הנחה  74אחוז

מר י23.זריהן:

למה?

24גלר:
מר ר.

לארנונה

מר י25.קעטבי:

אבל הגריאטרי לא שילמו לנו ארנונה אף פעם.

26גלר:
מר ר.

הם משלמים מאמצע

מר י27.קעטבי:

אבל הם לא שילמו.

28גלר:
מר ר.

מאמצע 1446
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0

חברת איגמי40-8666868,

מר י 1.זריהן:

וכמה יש לגריאטרי הנחה?

מר ר .2גלר:

לגריאטרי יש הנחה של  55אחוז.

מר י 3.זריהן:

כמה זמן זה ההנחות האלה? זה מהשנה?

מר ר .4גלר:

שנה אחת.1449 ,

מר י 5.זריהן:

אז גם ב 1448-יש לו ההנחה הזאת?

מר ר .6גלר:

 1448זה .1448

מר י 7.זריהן:

בסדר

מר ר .8גלר:

זה רק .1448

מר י 9.זריהן:

אז למה אתה לא ,למה אתה לא עושה תקציב לפי מה שיש לך כולל

10

ההנחות ,למה אתה מוסיף ואחרי זה מוריד?

11גלר:
מר ר.

בזמנו לא נדרשנו לעשות את זה אבל משרד הפנים אומר תרשום את זה,

12

זה רישום בחובה וזכות ,אותו סכום ,אין השפעה על התקציב ,זה רק

13

מנפח את התקציב ,ביקשו שאנחנו נתחיל לרשום ואנחנו רושמים ,אין

14

לזה השלכה.

15מצליח:
מר ע.

אבל בכל מקרה עכשיו אנחנו מגדילים.

16גלר:
מר ר.

לא ,עוד מעט אם אתה תראה זה רשום גם כהכנסה וגם כהוצאה ,זה

17

מנפח את התקציב ולכן  ...מענק איזון ,תיקון למיליון ארבע מאות

18

בדיוק לפי ההקצבה שקיבלנו ממשרד הפנים לפני שבוע ,שבועיים,

19

או.קי ?.קיבלנו את המספר הסופי וזה עדכון לאותו מספר.

מר י20.זריהן:

מה זה עדכון?

21גלר:
מר ר.

מיליון ארבע מאות הגדיל לנו לעומת התקציב המקורי קיבלנו  ...של

22

מיליון ארבע מאוד במענק איזון של משרד הפנים אבל יחד עם זה זה

23

הקטנה של כשני מיליון שקל לעומת  .1448מענקים מיוחדים ,הקטנה

24

של  54אלף שקל ,ביטול מענק אזרחים ותיקים בחוק ההסדרים של

25

השנה .בזמנו כשהגדילו את ההנחה לגמלאים ב 5-אחוז ,מ 15-אחוז ל-

26

 ,84המדינה התחייבה לשפות אותנו ,כל השלטון המקומי ב 5-אחוז

27

והשנה ביטלו את ההתחייבות שלהם ,או.קי ?.מן הסתם בצורה לא

28

צפויה .דמי זיכיון שנתיים ,הקטנה במאה אלף שקל ,היות ועוד לא
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5

חברת איגמי40-8666868,

1

יצאנו למכרז ולא התחלנו לגבות אז אנחנו נצליח לגבות רק  144אלף

2

שקל ,זה הקטנה של ההכנסה

מר י 3.זריהן:

אתם לא גובים שלטים? אתם גובים שלטים.

מר ח .4געש:

ההערכה הייתה שנצא למכרז שילוט

מר ר .5גלר:

נצא למכרז ואז

מר ח .6געש:

ויתווספו שלטים ,המכרז לא ניגשו אליו אנשים ,אנחנו מכינים מכרז

7

מר ר .8גלר:
9

חדש.
אגרות גביה ,גידול של  844אלף שקל ,אגרות בניה נגבות על ידי הוועדה,
אנחנו מקבלים את המידע בדיעבד ומעדכנים

מר י10.קעטבי:

זה כסף שנכנס לפה ,שיכנס ,שנכנס?

11גלר:
מר ר.

זה כסף שנכנס לוועדה על חשבון השתתפות הרשות בתקציב הוועדה.

מר י12.קעטבי:

זה כסף שיש היום פה.

13געש:
מר ח.

לא קיים פה.

מר י14.זריהן:

כמה ההשתתפות שלנו 844 ,אלף?

15געש:
מר ח.

לא

16גלר:
מר ר.

ההשתתפות שלנו הרבה יותר גדולה ,ההשתתפות שלנו זה בערך 04

17

אחוז מ 9-מיליון שקל.

18
דובר:

מתוך מה שאתה צריך לקבל.

19גלר:
מר ר.

זה ההשתתפות שלנו .אנחנו צריכים להשתתף בהוצאות הוועדה.

20געש:
מר ח.

ההשתתפות שלנו בוועדה נקבעת בתקציב הוועדה בסדר גודל של 04

21

אחוז מהוצאות הוועדה .המימון של ה 04-אחוז

מר י22.זריהן:

הוא מתוך מה שגובים.

23געש:
מר ח.

הוא מתוך מה שהם גובים מאגרות גביה

מר י24.זריהן:

(לא ברור)

25גלר:
מר ר.

 64אחוז היטל השבחה.

מר י26.זריהן:

מתוך מה שגובים בפרדס חנה.

27געש:
מר ח.

מאגרות בניה

מר י28.זריהן:

זה הכנסה פשוט מינוס ההוצאה.
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6

חברת איגמי40-8666868,

מר ח .1געש:

נכון

מר ר .2גלר:

העברה מהקרנות ,הקטנה של  544אלף שקל ,היות וגבינו יותר באגרות

3

בניה יכולנו להקטין העברה מהקרנות וזה ,משרד השיכון ותנופה ,כולל

4

תנופה שאושר באמצע השנה  75אלף שקל 654 ...אלף שקל הכנסות

5

מהפיקוח ,היות ולא הפעלנו קנסות השנה

מר י 6.זריהן:

תוכנן הכנסות מפיקוח.

מר ח .7געש:

תוכנן

מר ר .8גלר:

תכננו לקבל הכנסה ,לא הפעלנו קנסות השנה.

מר י 9.זריהן:

יש לכם פנקסים אבל? יש משהו?

10געש:
מר ח.

הגיעו הפנקסים ומאחר וזה שינוי מהותי בחיי התושבים אנחנו נערכים

11

להחדרת השינוי הזה בהודעה ,בתהליך ,זו פרוצדורה לא פשוטה ,הכנה

12

של כל המערכת.

13מצליח:
מר ע.

מחלקת הגביה עובדת כבר שנה

מר י14.זריהן:

תכף ,תכף ,זה בהמשך

15מצליח:
מר ע.

ואין להם שקל?

16געש:
מר ח.

כי לא הטלנו קנסות.

מר י17.זריהן:

הפיקוח העירוני ,בהוצאות אתה תראה  864אלף.

18בן דוד:
מר מ.

הוא מתעסק גם עם חניה?

19געש:
מר ח.

לא

20בן דוד:
מר מ.

כי אני רואה שאין סימונים.

21געש:
מר ח.

אין לנו ,יש סימונים שהם לחוק התנועה ה ...להרחיב את זה ,אין לנו

22

חוק עזר לגבות חניה ,אנחנו נצטרך לאמץ חוק עזר של רשות קיימת אם

23

נרצה לעניין הזה ,אבל מלכתחילה אמרנו שאנחנו

מר י24.זריהן:

אז ממה חשבתם שיכנס  654אלף אם אין לנו חניה?

25געש:
מר ח.

קנסות של נושא של איכות הסביבה ואיכות חיים.

מר י26.זריהן:

מזה אתה רוצה להחזיק את המחלקה? את האגף הזה?

27געש:
מר ח.

דרך אגב אנחנו עכשיו מחויבים על פי חוק האכיפה הסביבתית ,אנחנו

28

מעל  14אלף תושבים ,להתחיל לאכוף על פי חוקי איכות הסביבה ,זה
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7

חברת איגמי40-8666868,

1

קנסות הרבה יותר גדולים ,רק ששם יש איזה בעיה אחרת שלא קשורה,

2

היישום של החוק נדחה נדמה לי בחצי שנה אם אני לא טועה נורית,

3

נכון? היישום של החוק של האכיפה ,אתם יודעים שזה קנסות של

4

לפעמים  8,444שקל ,של  64,444שקל ,נדחה ל 1464-בגלל הנושא של

5

הכשרת הפקחים לחוקי הסביבה.

מר י 6.זריהן:
7

אולי כדאי להפעיל מחלקת אכיפה ב ,1464-בשביל מה לשלם עכשיו כל
כך הרבה כסף?

מר ח .8געש:

לא ,אני חושב שיש לזה את הרווחים כבר עכשיו ,בחלק מהתחומים.

מר מ .9בן דוד:

התקציב הזה זה כולל העסקה של העובדים?

10געש:
מר ח.

לא ,לא ,מה שאתה קורא פה ,מה שאתה רואה פה ,דקה ,דקה ,מה

11

שאתה רואה פה

מר י12.קעטבי:

תעשה לי טובה ,רק זה לא.

13געש:
מר ח.

משה ,שאלת שאלה

מר י14.קעטבי:

תסתכל ,מה זה עזוב?

15געש:
מר ח.

תכננו הכנסה

מר י16.קעטבי:

רק רגע ,מה זה עזוב ,הוא רוצה לדעת

17געש:
מר ח.

של קנסות של  654אלף שקל.

18בן דוד:
מר מ.

והם לא נכנסו?

19געש:
מר ח.

הם לא נכנסנו אז הורדנו אותם.

מר י20.קעטבי:

ד"ר ,עזוב,

21געש:
מר ח.

קטנו ההכנסות

מר י22.קעטבי:

תסתובב במרכז המושבה ,תסתובב בשכונות ותראה איזה ניקיון יש לנו,

23

בושה וחרפה.

24געש:
מר ח.

הסעיף הבא.

מר י25.קעטבי:

רגע ,לא ,לא ,הוא רצה לדעת ממני על ניקיון ,הניקיון הישוב מוזנח

26

ומטונף ,תשאל כל אזרח ,מרכז המושבה ,השכונות ,תסתובב ברמז,

27

בושה וחרפה ,על מה אתם מדברים בכלל? ניקיון?

28געש:
מר ח.

אבי ,אבי ,תקשיב ,תמשיך הלאה בבקשה.
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8

חברת איגמי40-8666868,

מר י 1.זריהן:

לא ,אמרת דיון ...

מר ח .2געש:

דיון זה  ...64דיון זה  64דקות לדבר ...

מר י 3.זריהן:

אז הוא מדבר  64דקות.

מר ח .4געש:

שאלתי מי רוצה לדבר ,אף אחד לא אמר ,אמרתי תסבירו

מר י 5.זריהן:

כל סעיף ,עושים דיון על הסעיפים ,מה ,אתה לא יכול להגיד לו לא

6

מר י 7.קעטבי:
8

לדבר.
 ...שהוא אמר שהישוב נקי ,אני רוצה ש ...יצביע שהישוב נקי ,גועל נפש,
בושה וחרפה ,לפחות אל תגידו נקי.

מר ח .9געש:

הסעיף הבא ,כן.

10גלר:
מר ר.

השתתפות משרד החינוך בשכר של עוזרות גננות ,הגדלה של  144אלף

11

שקל ,פתחנו השנה שני גני ילדים ,אז גם ההשתתפות הוגדלה ב144-

12

אלף שקל.

מר י13.זריהן:

איזה גני ילדים?

14גלר:
מר ר.

גני ילדים ,אחד ביובלים.

חי 15 :

בגן הוורדים ,שמה ליד

מר י16.קעטבי:

זה משכורות רק?

מר י17.זריהן:

הוגדל ב 144-אלף

מר י18.קעטבי:

שהמועצה משלמת.

19גלר:
מר ר.

לא ,זה הכנסה ממשרד החינוך עובר השכר של עוזרות גננות.

מר י20.קעטבי:

זה שכר?

21גלר:
מר ר.

אנחנו מעסיקים עוזרות גננות.

מר י22.קעטבי:

אז אנחנו מעבירים את הכסף.

23גלר:
מר ר.

אנחנו מעסיקים עוזרות גננות גם בגני חובה ,גני חובה מי שמממן זה

24

משרד החינוך.

מר י25.קעטבי:

משרד החינוך ,אני מבין.

26גלר:
מר ר.

מעבירים לנו חלק מהכסף.

מר י27.קעטבי:

ה 144-אלף זה של גני חובה?

28גלר:
מר ר.

כן ,זה החלק בשכר שקשור לגני חובה .
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מר י 1.קעטבי:
2

9

חברת איגמי40-8666868,

רגע ,רן ,אבל זה לא כסף שאנחנו מוציאים מהקופה ,זה כסף שאנחנו
מעבירים ,מקבלים את זה ,שרוול

מר ח .3געש:

אז הדף שאנחנו קוראים עכשיו הוא תקציב החי

מר ח .4געש:

מדובר ב 144-אלף שקל .

מר ח .5געש:

אנחנו קוראים עכשיו מהדף של הכנסות ,הכנסות או קיבלנו יותר או

6

קיבלנו פחות ,אנחנו מדברים על תקציב ההכנסות ,בתקציב ההוצאות

7

אתה תראה שהתקציב לשכר גננות גדל בסכום הזה.

מר ר .8גלר:

הסעיף הבא ,גן (מלה לא ברורה) היה גן ב

מר ח .9געש:

שהיה גן שצמוד לבי"ס רבין שהתחלנו אותו לפני  8שנים והוא הופעל

10

בשותפות עם קרן ברנקו וייס וקרנות אחרות.

מר י11.זריהן:

איפה הוא הופעל?

12געש:
מר ח.

הוא הופעל בצמוד לבי"ס רבין ,כל הארץ ,כל הארץ הגיעה ללמוד שם

13

מערכי שיעור ,ברגע שברנקו וייס הודיעו שהם מפסיקים לממן אותו,

14

לתת את ההשתתפות אז נסגר הפרויקט.

מר י15.זריהן:

לא יכולנו למצוא מימון של  85אלף שקל לדבר הזה ,אה? לא?

16געש:
מר ח.

זה פרויקט שנתנו לכל הארץ ,לא רק לגננות שלנו ,כן.

17גלר:
מר ר.

סעיף חדש 1 ,מיליון שקל גננות עובדות מדינה ,גננות עובדות מדינה

18

מקבלות שכר ממשרד החינוך ,השנה

19געש:
מר ח.

אפרים ,בבקשה

20גלר:
מר ר.

השנה ביקשו מאיתנו במשרד החינוך לרשום את זה גם בחובה וגם

21

בזכות ,אנחנו לא משלמים משכורת

מר י22.זריהן:

מי ביקש ממך? מי ביקש לרשום את זה?

23גלר:
מר ר.

זה רישומי ,משרד הפנים.

24בן דוד:
מר מ.

רגע ,הגן הזה בשונה מהגנים הקודמים שהם עובדי מועצה אלה עובדי

25

מדינה?

26גלר:
מר ר.

לא ,לא ,זה לא קשור לגן

27געש:
מר ח.

זה לא קשור ,לא קשור ,זה סעיף אחר ,קודם היה סייעות וזה גננות,

28

הסעיף הזה מעולם לא הופיע בתקציבי הרשויות המקומיות ,זה גננות
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64

חברת איגמי40-8666868,

1

מדינה ,משום מה ,לא יודע מה ההתחשבנות של משרד הפנים ,משרד

2

האוצר ,רצו שזה יהיה רשום כאילו בסעיף של המועצה ,אבל זה סעיף

3

שהוא שקוף לחלוטין ,אני לא רואה את הכסף ,אני רושם אותו כאילו

4

בהכנסות וגם אוטומטית בהוצאות למרות שאני גם לא מנפיק להם

מר ר .5גלר:

כי הם גם משלמים להם.

מר ח .6געש:

הם משלמים להם ,אני בכלל לא מוציא להם תלושי שכר.

מר ע .7מצליח:

אז מה החוכמה להעביר דרכנו?

מר ח .8געש:

לא יודע.

מר ר .9גלר:

זאת הבקשה ,זו הדרישה.

10געש:
מר ח.

אם תשימו לב מספרי הסעיפים

מר י11.זריהן:

איפה זה מופיע כאן בהוצאה?

12גלר:
מר ר.

נגיע לזה גם.

מר י13.זריהן:

לא ,מעניין אותי.

14גלר:
מר ר.

זה תקציב ההכנסות ,תסתכל .6861 ,תסתכל לפי ...בסדר?

מר י15.זריהן:

אבל זה פחות מ 1-מיליון.

16גלר:
מר ר.

אני מסביר ,זה  14אלף שקל...

מר י17.זריהן:

 14אלף שקל זה בדיוק היה הכסף של האוטו של ראש המועצה

18געש:
מר ח.

זה כסף שאני לא רואה אותו.

מר י19.זריהן:

לא ראית אותו גם כן.

מר י20.קעטבי:

 ...של האוטו באמת לא ראית.

מר י21.זריהן:

זה חרטא ,אבל רגע ,רגע ,אם זה פחות מההכנסות ,בהוצאות זה מראה

22

לך יותר ,מה לא?

23גלר:
מר ר.

בהכנסות זה רישום מהשנה ,ההוצאה אנחנו רשמנו תמיד ,גן

24

שמעסיקים גננות יש ילד של חובה וטרום חובה ,טרום חובה חל עליהם,

25

חובה על חשבון המדינה ,אז יש  14 ...אלף שקל.

מר י26.קעטבי:

לטובת ההכנסה.

27גלר:
מר ר.

בסדר ,נגיד .השתתפות בקייטנות ,התאמת הגביה לפועל 84 ,אלף שקל

28

הקטנה .רווחה חינוכית
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חברת איגמי40-8666868,

מר ע .1מצליח:

רגע ,בספריה עברנו?

מר ר .2גלר:

ספריה עוד לא הגענו.

מר ע .3מצליח:

אתה אמרת לי ,אה

מר ר .4גלר:

בחינוכית יש הקטנת התקציב ,סך הכל אושר לנו  644אלף שקל השנה,

5

הוציאו מהישוב הרבה פרויקטים של רווחה חינוכית.

מר י 6.זריהן:

רגע ,רגע ,השתתפות בקייטנות.

מר ר .7גלר:

השתתפות בקייטנות הפעלנו קייטנות ,זה גביה מההורים ,היה תקצוב

8

לפי מספר ילדים מסוים ,בפועל השתתפו קצת פחות .השתתפות הורים

9

זה במיל"ת ,זה פרויקט של יום לימודים ארוך ,זה גביה בפועל

10

מההורים ,כל הורה משתתף בהשתתפות של הילד ,זה התאמה לגביה

11

בפועל .השתתפות משרד החינוך בספריה יש הגדלה של  54אלף שקל,

12

יש היום חוק חדש ,אי אפשר לגבות כסף בספריות וככה אנחנו עובדים

13

על פי החוק ויש הגדלה של  54אלף שקל לרכישת ספרים ,זה בעיקר.

14בן דוד:
מר מ.

וה 644-אלף ממי?

15גלר:
מר ר.

היה  644אלף שקל ,קיבלנו הקצבה של  ,654זה העדכון.

16בן דוד:
מר מ.

שזה כסף שנכנס למועצה מ

17געש:
מר ח.

משרד החינוך.

18גלר:
מר ר.

בדרך כלל זה  ...זה לא כסף.

19בן דוד:
מר מ.

והסכום הזה יוצא לספריה?

20געש:
מר ח.

רוב הכסף זה תשלום לקניית ספרים.

21בן דוד:
מר מ.

וקונים אבל בסכום הזה ספרים?

22גלר:
מר ר.

כמובן

23בן דוד:
מר מ.

אחרת אין מה לעשות איתם.

24גלר:
מר ר.

כמובן

25געש:
מר ח.

זה לא כסף ,זה תלושים לקניית ספרים.

26גלר:
מר ר.

הסעיף הבא השתתפות בקייטנות של בתי הספר  04אלף שקל .הכנסות

27

רווחה ,זה סך הכל ריכוז  5,444שקל זה עשרות סעיפים ביחד ,רשמנו

28

את זה...מה השאלה בבקשה?
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חברת איגמי40-8666868,

מר מ .1בן דוד:

יש פעמיים השתתפות בקייטנות.

מר ר .2גלר:

יש קייטנות של גני ילדים ,יש קייטנות של בתי ספר ,זה שני סעיפים

3

שונים ,או.קי ?.הסעיף האחרון  04אלף שקל זה בתי הספר .הכנסות

4

שנים קודמות בחינוך  90אלף שקל בגלל כל מיני הפרשים משנה

5

קודמת ,אלו ההפרשים .הכנסות שנים קודמות

מר ח .6געש:

בעמוד השני.

מר ר .7גלר:

בעמוד השני למעלה ,מיליון שקל ,בזמנו המועצה נתנה הלוואה לחברה

8

לתשתיות זורמות.

מר י 9.זריהן:

מה זה בזמנו?

10גלר:
מר ר.

בזמנו ,לא כתבו באיזה שנה ,לפני שנים רבות.

11געש:
מר ח.

.98 ,97 ,96

12גלר:
מר ר.

השנה החברה הצליחה להחזיר את ההלוואה של מיליון שקל ורזמנו את

13

זה.

14געש:
מר ח.

בעמוד השני יואב.

מר י15.זריהן:

 ...עם ריבית? מה ,איך נתתם את ההלוואה? בלי ריבית? בלי הצמדה?

16

בלי כלום?

17גלר:
מר ר.

הנושא הזה נסגר ,בינתיים הצליחו להחזיר מיליון שקל...

מר י18.זריהן:

אתה לא יכול להגיד לי באיזה שנה הם קיבלו את הכסף?

19גלר:
מר ר.

אני לא יודע .זה לא  ...זה חברה לתשתיות זורמות ,באיזה שנה

מר י20.זריהן:

אם זה חלף תמחוק את זה ,בשביל מה שמת את זה פה?

21גלר:
מר ר.

מעניין שהם החזירו את הכסף.

22געש:
מר ח.

המועצה נתנה לחל"ס פה

23גלר:
מר ר.

נכנס למועצה מיליון שקל ,בסדר? רשמנו את זה .שמירה במבנה של

24

המועצה  74אלף שקל תקצבנו ,בפועל שמנו פה מערכת אזעקה ,עוד

25

מעט נתחיל להפעיל אותה ,אין שומר בכניסה .הסברה ופרסומים,

26

הגדלת תקציב מ 64-אלף שקל ל 614-אלף שקל.

מר י27.זריהן:

מה פרסמתם?

28גלר:
מר ר.

כל מיני פרסומים ,בסדרך כלל זה פרסום של כל מיני אירועים.
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חברת איגמי40-8666868,

מר י 1.זריהן:

מה זה ,בעיתונים ,מה זה?

מר ר .2גלר:

מכרזים

דובר:3

הגענו ל 144-אחוז,

מר י 4.זריהן:

מה?

דובר:5

 144אחוז.

מר י 6.זריהן:

אני יכול לראות חשבוניות על הפרסום  614אלף שקל?

מר ח .7געש:

כן

מר ר .8גלר:

גם פה אפשר לראות ,בדרך כלל זה לא ,זה סכומים קטנים של פרסום

9

בעיתונות.

מר י10.זריהן:

אתה מוכן להכין לי את זה? אני אבוא לקחת את זה במהלך השבוע?

11מעודה:
מר א.

את מה? לגבי מה? פרסומים?

מר י12.זריהן:

אני רוצה גם שתיתן לי הסבר לגבי החל"ס ,תבדוק את זה.

13מצליח:
מר ע.

זה עלה ב 144 ,644-אחוז

מר י14.זריהן:

מתי הם קיבלו את הכסף ,כמה הם קיבלו ,כמה הם החזירו.

15גלר:
מר ר.

ננסה לברר ,בסדר.

מר י16.זריהן:

מה?

17גלר:
מר ר.

ננסה לברר .השתלמויות ,עדכון הסעיף ב 14-אלף שקל ב 114-אלף שקל.

18

מר י19.קעטבי:
20

הוצאות משפטיות
אבל רגע ,רן ,רן ,רן ,סליחה ,רגע ,סליחה ,להקריא לי ,תראה ,רן... ,
יוסי ,סליחה ,אני רוצה לחזור להסברה ולפרסומים

21גלר:
מר ר.

כן

מר י22.קעטבי:

יש פה עליה של  644אחוז ,באמת ,עליה של  644אחוז ,אתה מסביר לי

23

את זה אבל אין לי נתונים לראות מה פורסם ,מה נעשה ,אז מה

24געש:
מר ח.

ביקש יוסי ,יכינו לו את כל ה

מר י25.קעטבי:

עזוב ,נו ,ברצינות ,זה לא רציני ,פה פרסום עולה ב 644-אחוז ,מקריאים

26

לי את זה ,את זה אני קורא לבד.

27געש:
מר ח.

הכנתי לך

מר י28.קעטבי:

אבל תראו לי למה פרסמו ,מה עשו ,זה המון כסף.
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מר ר .1גלר:

שאלת שאלה ,יש כרטיסים

מר י 2.קעטבי:

אז למה זה לא מוצג? אני פה ,אנחנו כאן חברי דירקטוריון ,למה זה לא

3

מוצג לנו בישיבה לראות ולהבין מה קורה ,אני לא מבין את זה.

מר ח .4געש:

אני לא יודע איזה דירקטוריון אבל בסדר.

מר י 5.קעטבי:

אה ,זה לא דיר ,חברי מועצה ,נבחרי ציבור.

מר ח .6געש:

ביקש יוסי פירוט של החשבוניות

מר י 7.קעטבי:

איך שאתה רוצה.

מר ח .8געש:

דקה

מר ר .9גלר:

תקבל פירוט.

10געש:
מר ח.

תקבל פירוט

מר י11.קעטבי:

אבל למה זה לא ,חבר'ה ,אני רוצה להבין ,למה זה לא בא כל פעם

12

נתונים בזמן ישיבת מועצה? למה אני צריך להסביר לי ,אני לקרוא יודע,

13

אני מספרים יודע ,אני רוצה לראות מה נעשה בכסף.

מר י14.זריהן:

אבל לא סופרים אותך ,אם היו סופרים אותך היו מביאים לך ,יש להם

15

רוב אוטומטי ,מרים את היד אוטומטית אז מה הוא צריך לתת לך

16

בכלל? פה אחר כך ירימו את היד ,נגמר הסיפור ,לכו הביתה

מר י17.קעטבי:

זה לא שייך ,זה כספי

מר י18.זריהן:

זה הכל ,מה.

מר י19.קעטבי:

זה כספי ציבור ,יוסי ,זה לא שייך.

20
דובר:

תאמין לי יוסי ,אתה מבין את העניין טוב מאוד.

מר י21.זריהן:

נכון...

מר י22.קעטבי:

אין לי בעיה שירימו את היד ,אין לי בעיה עם זה ,אבל אנחנו פה

23

בישיבה ,ברצינות חיים ,חיים ,אנחנו בישיבה

24געש:
מר ח.

טוב ,הלאה!

25גלר:
מר ר.

הסעיף הבא .משפטיות

מר י26.זריהן:

...השתלמויות זה גם ימי כיף?

27גלר:
מר ר.

השתלמויות

מר י28.זריהן:

זה רלוונטי לגבי השתלמויות ,מה?
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מר ר .1גלר:

כולל ימי גיבוש.

מר י 2.זריהן:

אבל אתה יוצא להשתלמות ,עושים יום כיף ואפילו לא דקה אחת של

3

מר ח .4געש:
5

השתלמות.
גם כשאיגוד סוכני הביטוח יוצא להשתלמות הוא משלב בפנים גם קצת
גיבוש חברתי וגם קצת טיול מאורגן

מר י 6.זריהן:

משלב קצת ,פה הכל היה

מר ע .7מצליח:

אפילו לחו"ל ,נכון?

מר ר .8גלר:

הוצאות משפטיות ,הגדלה ב 844-אלף שקל ל 544-אלף שקל.

מר י 9.קעטבי:

לא ,אבל אני חושב שאתה לא יכול לכתוב השתלמויות וימי כיף ,ימי

10

כיף זה ימי כיף והשתלמויות זה השתלמויות.

11מצליח:
מר ע.

ב 844-אלף שקל גידול?

12גלר:
מר ר.

יש גידול של  844אלף שקל בהוצאות המשפטיות ,לעומת החזוי.

13בן דוד:
מר מ.

ממה זה נובע?

14גלר:
מר ר.

זה נובע מפסקי דין

15בן דוד:
מר מ.

שמה ,שהפסדנו במשפטים?

16גלר:
מר ר.

שהפסדנו במשפטים.

17בן דוד:
מר מ.

אז ככה להגיד ,להגיד הפסדנו במשפטים ,מה הפסדתם אני יכול לדעת

18

19גלר:
מר ר.
20

מה הפסדנו במשפט ולמי הפסדנו?
למשל לאחרונה היה פסק דין לגבי חברת יתדות ,פסק דין של כ674-
אלף שקל

21בן דוד:
מר מ.

הפסדנו?

22געש:
מר ח.

הפסדנו ,כן.

23בן דוד:
מר מ.

למה לא יכולנו להגיע איתם לפשרה לנסות למזער ,יש לנו יועץ משפטי

24

שהוא יכול להציע חבר'ה ,אנחנו הולכים להפסיד במשפט הזה ,למה לא

25

להגיע ולחסוך את המשפט הזה?

26געש:
מר ח.

המשפט הזה

 .27ג'ובראן:
עו"ד ג

פסק הדין ביתדות היה התוצאה שלו הייתה הצלחה גדולה ביחס למה

28

שהתרחש במהלך המשפט.
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מר מ .1בן דוד:

הצלחה גדולה.

עו"ד2ג .ג'ובראן:

היינו חשופים בתביעה של מיליון שקל כשבית המשפט הציע  054אלף

3

שקל פשרה שדחינו אותה

מר מ .4בן דוד:

כן

עו"ד5ג .ג'ובראן:

והגענו למסקנה שאנחנו מגיעים...

מר ח .6געש:

אני אגיד לך מה החוב ,דקה

מר מ .7בן דוד:

בכל זאת הוא פסק פחות.

מר ח .8געש:

דקה ,המשפט התנהל  8שנים 0 ,שנים אחרי תחילת המשפט התחלפה

9

שופטת ,השופטת החדשה המועצה בכלל לא נתבעה ,השופטת החדשה

10

החליטה לצרף את המועצה כנתבעת בפרויקט פיתוח שנעשה מחוץ

11

למועצה ,לא על ידי המועצה בהסכמה או בידיעה ,לא יודע מה היה שם,

12

בנווה התות ,שם היה יזם שהיה לו עו"ד וכל מי שרצה לפתח היה צריך

13

לשלם לעו"ד את הכסף.

יואב קעטבי:
מר 14

תשימו לי את השולחן ...מה אתם מסבירים לי ,אני רוצה לראות.

15געש:
מר ח.

ביקשת הסבר ,מה אתה רוצה לראות?

יואב קעטבי:
מר 16

אני רוצה לראות למה אין לי את זה לפני הוצאות משפטיות

17געש:
מר ח.

יש לך את זה לפניך ,זה מה יש!

יואב קעטבי:
מר 18

זה מה יש?

19געש:
מר ח.

כן ,אתה רוצה פירוט תקבל.

יואב קעטבי:
מר 20

זה מה יש תגיד בבית ,לא פה ,זה לא שלך! אתה תראה לי פה נתונים

21

(צליל חבטה) זה הכל.

22געש:
מר ח.

אני אראה לך נתונים כמו שצריך.

יואב קעטבי:
מר 23

אל תגיד לי זה מה יש! מה יש תגיד אצלך בבית ,לא פה!

:24
דוברת

שקט

ואב קעטבי:
מר י25

זה מה יש! (מדברים ביחד ,לא ברור)

26מעודה:
מר א.

גם אנחנו יודעים לצעוק ,שב בשקט!

מר י27.זריהן:

הוא יכול להגיד מה הוא רוצה( .צעקות ,לא ברור)

יואב קעטבי:
מר 28

מה זה זה מה יש? מה זה זה מה יש? (צעקות ,לא ברור) אני אהפוך עליך
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1

שולחן בפעם הבאה ,תזכור .תגיד לי עוד פעם זה מה יש ,אני לא יוסי

2

ולא מצליח .זה מה יש

מר ח .3געש:

רן ,תמשיך בבקשה.

יואב קעטבי:
מר 4

לא ,לא ,לא ,רגע ,רגע 674 ,אלף ,מה עוד ,יש פה  844אלף ,מה עוד

5

הפסדנו? אני רוצה לדעת.

מר ר .6גלר:

יש הרבה אגרות משפטיות

יואב קעטבי:
מר 7

להפוך עליו שולחן בפעם הבאה( .דוברת צוחקת ברקע) זה מה יש.

מר מ .8בן דוד:

אני לא מבין למה מראש ,הרי כל שנה מוסיפים הרבה ,למה מראש לא

9

לתכנן את זה? העובדה ש

10געש:
מר ח.

אתה לא יכול להעריך כל משפט את התוצאה.

מר י11.קעטבי:

תראה מה הגענו ,אתם מטורפים ,זה מה יש ,זה שלו?

12בן דוד:
מר מ.

אני רוצה להגיד משהו.

13געש:
מר ח.

אי אפשר.

מר י14.קעטבי:

זה כסף שלו?

15גדרון:
גב' כ.

זה ראש המועצה שלך.

מר י16.קעטבי:

איזה מין דבר זה?!

17געש:
מר ח.

אי אפשר להביא לעדכון תקציב ,גם ככה הוא מפורט .המשמעות של

18בן דוד:
מר מ.

לא ,זה לא רק העניין הזה ,אנחנו  ...רגע ,דקה ,חיים ,אנחנו באמת

19

באמת באמת כנבחרי ציבור לומדים כמעט הכל דרך העיתונות או דרך

20

דברים שכבר קרו והיו בדיעבד ואני חושב שיש ,שאתה פחות מערב

21

אותנו כנבחרים מראש בדברים ופחות משתף אותנו אם ידענו ,יש המון

22

דברים שידענו אז היו נמנעים עכשיו הויכוחים האלה ,אבל אנחנו

23

לומדים בדיעבד מהעיתונות על כל מיני מכרזים ,על כל מיני עניינים,

24

ובכלל גם פה ,דברים שלא יודעים ולא ידענו והיום אנחנו לומדים את

25

זה שטחי בשורה אחת.

26געש:
מר ח.

תראה ,הייתה

27בן דוד:
מר מ.

ואני חושב ,סליחה ,עוד משהו ,אני חושב שחשוב שהמועצה הזאת תסגל

28

לעצמה לשתף יותר את החברים ביותר  ...כמעט בכל הנושאים צריכים
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לקבוע מדיניות שנדע מה קורה.
כל מספר פה יש מאחוריו כרטיס הנהלת חשבונות ,זה לא מעשי

3

לחלוטין להביא עכשיו את כל הספר הנהלת חשבונות ...אין כזה דבר

4

בשום...

מר י 5.קעטבי:

מיהו ,בחייך ,צבוע.

מר ח .6געש:

הייתה ישיבה של ועדת כספים ,המטרה של הוועדה הייתה שקומץ קטן

7

של אנשים ירד לרמת פירוט ככל שהוא רוצה( .קולות צחוק) נפגשה

8

ועדת כספים ,לצערי לא הצלחת להגיע מסיבה כזו או אחרת ,אפשר

9

לרדת ,אני מחזיק את ספר הנהלת חשבונות ,את הפירוט של

10

הכרטיסים ,לא מעשי לרמת הפירוט שאתה רוצה .אני מקבל עכשיו

11

פירוט ,אני ...להגיש תביעה אם קורה אירוע ,למשל מחליטים לבנות

12

מרכז מסחרי בפארק בקיסריה ,זה לא משהו שאני יודע עליו אתמול,

13

בבוקר או נודע לי עליו בצורה מסודרת ,אני מחליט להגיש תביעה בשם

14

המועצה כדי לשמור על האינטרסים של המושבה ,אני משלם אגרה ,אני

15

את האגרה הזאת הערכתי בהתחלת השנה שההוצאות המשפטיות שלי,

16

שלי של האגרות וההפסדים ,ככה הערכתי ,יהיו בסכום מסוים .אני

17

היום לקראת סוף השנה כבר חלק גדול מהכסף שילמתי שהערכתי לא

18

נכון .אני לא יודע באיזה רמת דיוק אפשר להעריך את זה .אתה בדו"ח

19

שנתי של כל חברה היועץ המשפטי של כל חברה שמדווחת לבורסה וגם

20

ברשויות המקומיות היועץ המשפטי צריך לעשות את ההערכה בכמה

21

הוא מעריך את הסיכויים של התביעות שיש כנגד המועצה ,כמה הוא

22

צודק? לפעמים צודק ,לפעמים לא צודק .איפה ש ,אם שופט מציע פשרה

23

לפעמים אנחנו מקבלים ,לפעמים אנחנו לא מקבלים ,יש מקומות

24

שאנחנו מקבלים ,שאנחנו עושים הערכת מצב ,וזו עבודה שוטפת ,היא

25

לא קשורה לעבודת הדירקטוריון ,כי לא סביר ,מה שאתה רוצה שבעצם

26

כל פעולה שמתבצעת בכרטיס הנהלת חשבונות בכל דבר יהיה בישיבת

27

מועצה.

מר י28.קעטבי:

לא רק בהנהלת מועצה ,בכל נושא.
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דקה ,עכשיו אני מוכן לשבת אתך ולנסות למצוא דרכי פעולה אחרות

2

אבל אני אומר לך ,ישבה ועדת כספים ,לצערי לא הצלחת להגיע ,יכול

3

להיות ששם היה המקום ואולי היה אז מגיע פירוט רב יותר .אני אומר

4

לך שמבדיקה שלי ברשויות אחרות ,יש רשויות שמעדכנות ככה ,יש

5

רשויות שמעדכנות אחרת ,אין רמת פירוט אחרת ,אם אתה רואה גם

6

את מספר הסעיף שהן מחויבות ,מספרי הסעיפים זה לא מספרי

7

הסעיפים של פרדס חנה ,זה מספרי סעיפים שעושים לפי הספר של

8

משרד הפנים ,ואתה לא נותן בכל סעיף כזה את כל הכרטיס הנהלת

9

חשבונות ,עכשיו אם יוסי ביקש עכשיו לראות את כל החשבוניות ...

מר י10.זריהן:

אבל זה לא נכון.

11בן דוד:
מר מ.

מה זה יוסי...

מר י12.זריהן:

אתה אומר לי שזה חרג ב 844-אלף שקל תכתוב  674אלף שקל זה14 ,

13

אלף שקל זה ,84 ,טבלה של  0שורות אתה מראה את הכל...

14געש:
מר ח.

זה לא רק  0פעולות ,זה הרבה יותר מזה.

15גלר:
מר ר.

אם זה היה פעולה אחת

מר י16.זריהן:

אמרת  ,674יותר מחצי זה אחד.

17גלר:
מר ר.

כל היתר...

18בן דוד:
מר מ.

כספי ציבור ,זה מה יש.

מר י19.זריהן:

אבל מה ,הגדולים לפחות היית אומר .לא שמעתי.

20גלר:
מר ר.

שאלת אותי על מאזן ,עניתי לך.

מר י21.זריהן:

אמרת לי רק על 674

22גלר:
מר ר.

בסדר ,כל היתר זה כל מיני אגרות של עשרות משפטים וכל מיני

מר י23.זריהן:

איזה סכומים? מה הסכום הכי גבוה?

24גלר:
מר ר.

אגרות שאתה תובע אתה משלם אגרה.

מר י25.זריהן:

מה הסכום אחרי ה 674-הגבוה?

26גלר:
מר ר.

אפשר להגיד.

 .27ג'ובראן:
עו"ד ג

לפעמים השתתפות עצמית בחברת ביטוח

מר י28.זריהן:

אני לא מדבר על  544 ,144אלף שקל ,מדבר על
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חברת איגמי40-8666868,

עו"ד1ג .ג'ובראן:

 7,544דולר השתתפות עצמית.

מר י 2.זריהן:

אז זאת אומרת ,הדברים הקטנים אני לא מתייחס.

עו"ד3ג .ג'ובראן:

שני תיקים זה  65אלף דולר כבר.

מר י 4.זריהן:

בסדר ,אז תן לי  8סעיפים כבדים ,השאר תכתוב אני לא יודע מה,

5

שיהיה משהו שנראה ,אתה לא יכול להגיד  844אלף ,הוא יכול להגיד

6

 844לאנשים האלה שמרימים את היד אוטומטית ולא אכפת להם.

מר ח .7געש:

אף אחד לא מרים את היד

מר י 8.זריהן:

אנחנו אכפת לנו.

מר ח .9געש:

הם מבינים שאי אפשר להציג את כל כרטיס הנהלת החשבונות בכל

10

סעיף.

מר י11.זריהן:

הם מבינים אבל אתה יכול למכור להם מה שאתה רוצה והם תומכים.

מר י12.קעטבי:

גם לחברי מועצה לא? אז בשביל מה אני יושב פה?

מר י13.זריהן:

עזוב ,נו

מר י14.קעטבי:

בשביל מה אני יושב פה?!

מר י15.זריהן:

אתה להם תגיד מה שאתה רוצה ,אתה נותן פירוט ,זה הכל!

מר י16.קעטבי:

הזמן שלי ,אני לא יכול לקבל נתונים? אז מה ,בשביל מה אני יושב פה?

17

אל תזמן אותי לישיבה וזהו ,אני רוצה נתונים על מה אני מצביע ,מה

18

אני רואה.

19געש:
מר ח.

רן ,תמשיך בבקשה.

מר י20.קעטבי:

אז  844אלף שקל איננו פה ,תגיד לי לאן ,איפה שמת אותו ,כמו לאן

21

שהלך הרכב גם כן ,שם נמצא? איפה שנמצא הרכב?

22געש:
מר ח.

איזה רכב?

מר י23.קעטבי:

הרכב שלא גבית כסף מבן אדם שלקח את הכסף הביתה .כן ,איפה

24

הכסף הזה?

מר י25.זריהן:

עזוב ,זה לא עכשיו.

מר י26.קעטבי:

ברור שלא עכשיו.

27געש:
מר ח.

הכסף

מר י28.קעטבי:

איפה הכסף? גם זה לא ענייני ,דיווחת פה ,אמרת לנו חבר'ה ,מכרתי
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חברת איגמי40-8666868,

1

אוטו ,לא קיבלתי כסף שנה וחצי ,לא דיווחת לנו אפילו ,זה בסדר?

2

תגידו לי אתם ,זה בסדר?! זה הפקרות! כספי ציבור! איפה הכסף הזה?

מר ח .3געש:

נמצא בחקירת משטרה.

מר י 4.קעטבי:

למה לא הודעת לנו? למה לא דיווחת לנו? חבר'ה ,נעלם  18אלף שקל,

5

למה לא דיווחת לנו? למה לא דיווחת ,ופה זה מוקלט.

מר י 6.זריהן:

הוא לא ידע ,הוא לא ידע ,ראש המועצה

מר י 7.קעטבי:

למה לא דיווחת? זה בסדר?! תגידו לי אם זה בסדר כולכם ,אפרים ,זה

8

בסדר?! נחמיה ,זה בסדר?

מר א .9מעודה:

על איזה אוטו אתה מדבר?

מר י10.קעטבי:

האוטו של ראש המועצה

11געש:
מר ח.

אתה יודע

מר י12.קעטבי:

נמכר לפני שנה וחצי ,לא הגיע כסף לקופת המועצה ,חתמו שטר מכר...

13

את האוטו ,אין כסף .ראש המועצה לא דיווח ,זה בסדר?!

:14
דוברת

זה בסדר היום?

15געש:
מר ח.

אתה יודע כמה חייבים התושבים למועצה?

מר י16.קעטבי:

אבל תדווח ,ידעת שלא הגיע כסף ,תדווח.

מר י17.זריהן:

הבן אדם גנב את הכסף ואתה אומר כמה חייבים ,מה הקשר באמת?

מר י18.קעטבי:

לא אמרתי גנב ,לא כלום.

19געש:
מר ח.

נמצא בחקירת משטרה.

מר י20.קעטבי:

אבל למה לא דיווחת? אתה יכול להגיד לי זה יושר?

מר י21.זריהן:

אז אל תיכנס לזה ,אל תיכנס.

מר י22.קעטבי:

זה יושר ציבורי שלא דיווחת?

מר י23.זריהן:

חיים ,אל תיכנס למה ש...

מר י24.קעטבי:

לא ,תענה לי!

מר י25.זריהן:

כל מה שאתה אומר לא נכון ,הוגשה תלונה ,לא הוגשה תלונה ,התלונה

26

לא רלוונטית בכלל

27געש:
מר ח.

דקה ,אני לא יודע ,אני יודע ש

מר י28.זריהן:

אז אל תיכנס לזה כי אתה לא יודע מה קורה שם.
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חברת איגמי40-8666868,

מר ח .1געש:

חבר'ה

מר י 2.זריהן:

כל מה שתגיד לא יהיה במקום אז חבל.

מר ח .3געש:

לא אמרתי כלום ,אני יודע שיש חקירת משטרה ,זה מה שאמרתי.

מר י 4.זריהן:

בסדר ,אתה יודע ,אתה יודע

מר י 5.קעטבי:

חקירת משטרה עכשיו ,מה היה במשך השנה וחצי שלא דיווחת לנו? אני

6

רק

מר י 7.זריהן:

הוא לא ידע ,הוא לא ידע! הוא לא ידע ,מה אתה רוצה? מה

מר ח .8געש:

רן ,תמשיך.

מר י 9.קעטבי:

זה בסדר?

מר י10.זריהן:

הוא אמר הוא לא יודע ,זה בעיה של הגזבר.

11גלר:
מר ר.

משפטיות גביה 144 ,אלף שקל  ...מ 844-אלף ל 544-אלף .

מר י12.זריהן:

רן ,רן ,תרשום בפניך בבקשה ,אני רוצה את הפירוט גם של המשפטיות

13

על מה זה היה שם כל הזה ,תן לי

14געש:
מר ח.

תקבל

מר י15.זריהן:

אני סימנתי לי את הסעיפים שאני אמרתי לך ,אני מבקש שתכין לי את

16

זה במשך השבוע.

17גלר:
מר ר.

הסעיף הבא ,עבודות קבלניות

18מצליח:
מר ע.

זה גם כן הגדלה ב 844-אלף שקל מה שלא גבינו.

מר י19.זריהן:

מה זה משפטיות גביה?

20גלר:
מר ר.

זה שאנחנו תובעים

21מצליח:
מר ע.

מישהו ,ארנונה

22גלר:
מר ר.

 ...חוב ,משלמים אגרות

מר י23.קעטבי:

בטח זה חמור ,זה עבירה פלילית הדבר הזה!

24גלר:
מר ר.

משלמים את האחוזים לעו"ד ,או.קי?.

25מצליח:
מר ע.

זה הרבה כסף.

26גלר:
מר ר.

זה הרבה כסף ,כי עוד פעם ,הצלחנו לגבות יותר מן הסתם כל הפעילות

27

של הגביה עולה כסף .עבודות קבלניות ,הגדלה ב 84-אלף שקל ל684-

28

אלף שקל.
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חברת איגמי40-8666868,

מר י 1.זריהן:

איזה עבודות קבלניות ,של מה?

מר ר .2גלר:

בעיקר אגרה של  ,84אנחנו נכנסים עכשיו לנושא של שילוט

דובר:3

רגע ,רגע ,אתה רץ ,משפטיות גביה לא מתגלגל על המשלם בדרך כלל?

מר י 4.קעטבי:

אין הכנסות ,רק הוצאות.

מר ר .5גלר:

לפעמים זה מתגלגל על פי פסק דין ,לפעמים לא .גם העו"ד שמטפל ברוב

6

המקרים יש לו אחוזים מהגביות.

מר ע .7מצליח:

זאת אומרת אם אנחנו מפסידים ,רוצים לגבות משהו

מר ר .8גלר:

לא ,אנחנו לא מפסידים.

מר י 9.קעטבי:

עוד פעם ,הנה ,אמרתי לכם ,הופך עליו את השולחן ,עוד פעם יגיד לי זה

10

מה יש.

11גלר:
מר ר.

 ...מועצה

:12
דוברת

וואי ,איזה פחד ,וואי.

13גלר:
מר ר.

הקטנה של הוצאה ב 654-אלף שקל ,אין לנו היום אשראי לזמן קצר,

14

אנחנו לא נושאים בהוצאות ריבית ,הצלחנו להגיע למצב שאנחנו הקטנו

15

את ההוצאה ב 654-אלף שקל .מלוות ביוב ,סעיף חדש גם בהנחיית

16

משרד הפנים ,יש לנו פה שני סעיפים חדשים ,או.קי ?.מלוות ,הקטנה

17

של  644אלף שקל ,אנחנו כבר שנתיים לא לקחנו אשראי חדש,

:18
דוברת

כל הכבוד.

19גלר:
מר ר.

הצלחנו להקטין את הפירעון ,יש  ...של  644בקרן ו 844-אלף שקל

20

בריבית.

21מצליח:
מר ע.

רגע ,רגע ,איפה אנחנו רואים את זה? איפה ...

22גלר:
מר ר.

.6609

23מצליח:
מר ע.

?66

24גלר:
מר ר.

 ,09שכר מנהל אגף מוניציפלי ,הקטנה של הוצאה ב 74-אלף שקל ל864-

25בן דוד:
מר מ.

לא ,זה לא הקטנה.

מר י26.זריהן:

 ...אני רוצה לשאול אותך שאלה ,גם כתבתי מכתב לראש המועצה...

27בן דוד:
מר מ.

המוניציפלי זה לא הקטנה.

28גלר:
מר ר.

מה השאלה?
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מר י 1.זריהן:
2

10

חברת איגמי40-8666868,

השאלה שלי היא כזו ,כשאתה מדבר על מוניציפלי אתה מדבר על שכר
ברוטו שלו ,נכון? עלות השכר ברוטו ,וה 64-אחוז משרה ...

מר ח .3געש:

עלות השכר זה ברוטו פלוס

מר י 4.זריהן:

זה גם  64אחוז ברוטו ,המשכורת שלו  64אחוז משכר בכירים ,זה גם

5

ברוטו ,אם תעשה  80אלף שקל שכר מנכ"ל ב 64-אחוז זה קרוב ל14-

6

אלף שקל בחודש ,אם תחלק  884ב 61-אתה תקבל

מר מ .7בן דוד:

81

מר י 8.זריהן:

 ,864 ,88איך זה?

דוברת:
9

גם שפע יש לו משכורת.

מר י10.זריהן:

זה מה שהיה בשפע ,מוניציפלי זה לא שפע.

11
דובר:

שפע זה  ...שמוליק דהן זה שפע.

מר י12.זריהן:

רגע ,רגע ,תן לשמוע.

13גלר:
מר ר.

קודם כל הסעיף הזה כולל שכר גם של המנהל וגם של המזכירה.

14בן דוד:
מר מ.

איפה ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא ,לא

15געש:
מר ח.

מנהל אגף מוניציפלי.

מר י16.זריהן:

שכר מנהל אגף מוניציפלי

17גלר:
מר ר.

מנהל אגף מוניציפלי כולל המנהל והמזכירה שלו

מר י18.זריהן:

לא

19גלר:
מר ר.

והמספרים שאמרת יוסי הם לא נכונים.

:20
דוברת

יוסי ,זה בסדר ,גם אני ...גם אני קראתי לזה מנהל .זה מינהל ,מינהל.

21גלר:
מר ר.

 ...שכר ברוטו ,צריך להוסיף הוצאות נלוות 04 ,אחוז ...אז אם אתה

22

מוסיף בשכר של מזכירה...

מר י23.זריהן:

אם אני מסתכל על שכר מזכירה זה בערך  64אלף שקל בשנה?

24געש:
מר ח.

אתה מסתכל על הסכום ,זה עלות ,יוסי ,זה לא ברוטו ,יוסי ,מה שכתוב

25

פה זה לא ברוטו ,זה עלות ,יש הבדל בין ברוטו לעלות.

מר י26.זריהן:

עלות מעביד זה ברוטו ,זה לא (...מדברים ביחד ,לא ברור)

27געש:
מר ח.

יש ברוטו לעובד

:28
דוברת

יש ברוטו ויש עלות מעביד.
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חברת איגמי40-8666868,

מר ח .1געש:

יש השתתפות מעביד שהיא מעבר לברוטו בחלק היחסי.

דוברת:
2

אפילו אני יודעת את זה.

מר ר .3גלר:

יש קרן השתלמות ופנסיה וביטוח לאומי

מר י 4.זריהן:

זה לא בפנים?

דוברת:
5

לא 84 ,אחוז.

מר ח .6געש:

פה זה מופיע כעלות ,זה לא הברוטו ,הברוטו אם אתה רוצה לדעת כמה

7

עולה לך המשכורת זה הברוטו של העובד פלוס העלות של המעביד

8

והעלות של המעביד זה החלק היחסי של המעביד בקרן השתלמות,

9

בביטוח מנהלים

מר י10.זריהן:

אז לפי מה שאתה אומר ה 884-שלו פה זה כולל את הפקידה?

11גלר:
מר ר.

כמובן

מר י12.זריהן:

זה לא כולל את ה 04-אחוז?

13גלר:
מר ר.

כולל

:14
דוברת

כולל  ,04בטח כולל.

מר י15.זריהן:

וה 64-אחוז שכר מנכ"ל זה גם כולל את ה 04-אחוז ה 64-אחוז?

16גלר:
מר ר.

המספרים שאמרת זה לא כולל ...צריך להוסיף עוד  04אחוז.

מר י17.זריהן:

אבל אתה אומר שלא ,שה 884-כולל.

18געש:
מר ח.

ה 884-כולל.

19גלר:
מר ר.

הכולל ,מה שאתה אמרת מספרים

מר י20.זריהן:

ה 884-כולל ,אם אני מוריד את הפקידה מפה זה  74 ,64אלף שקל ,אני

21

מגיע ל 864-אלף שקל 864 ,אלף שקל עלות לחלק ל 61-חודש כמה זה

22

יוצא?

:23
דוברת

פחות  84אחוז.

מר י24.זריהן:

זה  15אלף שקל.

25גלר:
מר ר.

זה בדיוק עלות השכר

26געש:
מר ח.

עלות השכר ,זה לא הברוטו.

27גלר:
מר ר.

לפי  64אחוז משכר בכירים.

28בן דוד:
מר מ.

הברוטו יותר ,אתה לא קולט? זה עולה יותר .אבל למה לא ,אני שואל
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חברת איגמי40-8666868,

1

עכשיו שאלת תם ,את השכר הזה ל 1-סגנים בחצאי משרה והם ...

2

עובדים ,אני שואל פה את המועצה ,את כולכם ,תענו לי ,עמוס! למה לא

3

לתת את השכר הזה בשקלים ,אפרים ,תענה לי.

מר י 4.זריהן:

הוא לא מבין ,העובד המוניציפלי שהבאת

מר א .5מעודה:

אני לא יודע על מה אתה מדבר.

מר מ .6בן דוד:

על השכר של המוניציפלי זה  644אלף שקל בשנה.

מר א .7מעודה:

.884

מר מ .8בן דוד:

לא ,תוסיף ,למטה יש...

מר ח .9געש:

הלאה ,רן ,בבקשה.

10גלר:
מר ר.

שכר ִמנהל מחלקת שפע 184 ,אלף שקל...

מר י11.זריהן:

רגע ,רגע ,רגע,

12בן דוד:
מר מ.

אני לא מבין את זה.

מר י13.זריהן:

מה זה מנהל מחלקת שפע?

14גלר:
מר ר.

מחלקת שפע זה מנהל מחלקת שפ"ע ומזכירתו.

מר י15.זריהן:

או.קי.

16גלר:
מר ר.

שכר ניכוי לחובות יש לנו השנה

17מעודה:
מר א.

סליחה ,סליחה ,מה זה שכר ִמנהל?

18גלר:
מר ר.

זה מנהל מחלקת שפע והמזכירה שלו.

19מעודה:
מר א.

סליחה ,למה המנהל

20
דובר:

קודם כתבו מנהל ומנהל בלי י' עם י' ,מה זה?

21מעודה:
מר א.

משכורת של תמי ומשכורת של כל המנהלים ,למה...

22גלר:
מר ר.

שמה?

23מעודה:
מר א.

למה רק שכר של מנהל

24געש:
מר ח.

של המינהל ,ככה זה מופיע.

25בן דוד:
מר מ.

הוא אמר זה המשכורת עם הפקידה.

26גלר:
מר ר.

נכון

27מעודה:
מר א.

אז אני שואל ,למה אתה לא הבאת ...למה לא כתבת את זה?

מר י28.זריהן:

בשביל זה שאלנו ,זה מנהל ,לא (מדברים ביחד ,לא ברור)
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חברת איגמי40-8666868,

מר ח .1געש:

ביתר סעיפי השכר אין שינוי.

דוברת:
2

זה רק השינוי

מר ח .3געש:

הלאה

מר א .4מעודה:

אני באמת שאלת תם ,אני חשבתי מינהל

מר י 5.זריהן:

לא מנהל

מר א .6מעודה:

כתוב מנהל ,כתוב מנהל

דובר:7

אז זה מנהל או מינהל?

מר א .8מעודה:

אצלי כתוב מינהל ,לא מנהל( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

דובר:9

פה כתוב מנהל בלי י'.

10געש:
מר ח.

רן ,סע

11גלר:
מר ר.

שכר (מדברים ביחד ,לא ברור)

12מעודה:
מר א.

אני שואל שאלה...

13געש:
מר ח.

זה המזכירה ,ביתר המשכורות לא היה שינוי ולכן זה לא מופיע בעדכון.

14מעודה:
מר א.

לא ,אבל עכשיו אני שואל ...כל מנהלי האגפים

15געש:
מר ח.

כי לא היה שינוי ,זה עדכון לתקציב ,לא היה שינוי.

16מעודה:
מר א.

מה השינוי שהוספת פקידה?

17גלר:
מר ר.

איפה הוספת פקידה?

18מעודה:
מר א.

לשפע

19גלר:
מר ר.

זה בדיוק השינוי שזה הפקידה.

20מעודה:
מר א.

אז אולי היית אומר שמדובר בפקידה שלא יראה שהבן אדם מקבל 844

21

מר י22.זריהן:
23

אלף שקל .אני צודק? אז תתקן את זה בבקשה.
רן ,רן ,שני ,בסעיף קודם כתוב שכר מנהל אגף מוניציפלי ,זה מינהל,
נכון?

24גלר:
מר ר.

הכוונה למינהל.

מר י25.זריהן:

מה זה המינהל? המוניציפלי והעובדת? אז תכתוב בבקשה ,אני אשלח

26

27גלר:
מר ר.
28

לך מכתב שזה העובד והמזכירה שלו.
רכב טיאוט ,התאמת כרטיס  84אלף שקל נוספים ,זה הרכב הישן ,לא
החדש.
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חברת איגמי40-8666868,

מר מ .1בן דוד:

רגע ,רגע ,ניקוי רחובות זה הרכב?

מר ר .2גלר:

שכר ניקוי רחובות זה שכר עובדים .שכר עובדים פחות עובד אחד,

3

מר מ .4בן דוד:

השכר ירד .רכב טיאוט התאמה
הרכב שנמכר כהכנסה הוא פה מופיע שהכסף לא הגיע הוא מופיע? אני

5

רוצה לדעת ,נמכר רכב והכסף לא הופיע ,זה פה מופיע? חבר'ה ,אל

6

תעשו צחוק ,למה אתם צוחקים? אני רוצה לדעת אם זה מופיע פה,

7

חבר'ה ,אני פה יושב בישיבה על התקציב ,אני לא מבין אתכם ,נמכר

8

רכב ב 10-אלף שקל והכסף לא הגיע ,זה מופיע פה?

מר ר .9גלר:

במה?

10בן דוד:
מר מ.

הכסף שלא הגיע למועצה ממכירת רכב מופיע פה כהכנסה ,כהוצאה זה

11

מופיע?

12מעודה:
מר א.

זה בהכנסה צריך להיות

13בן דוד:
מר מ.

למה לא מופיע? (מדברים ביחד ,לא ברור) ליצנים ,בחייך ,ליצנים

מר י14.קעטבי:

רן ,אולי זה שאלה לוגית ,אם הכסף נכנס אז הוא צריך להיות  ...הוא

15

לא היה בתקציב של שנה שעברה ,בתקציב של שנה שעברה לא היה

16

עדכון ,היום

17געש:
מר ח.

 ...תקציב של .1449

מר י18.קעטבי:

אבל זה הכנסה.

19בן דוד:
מר מ.

זה גם לא מדווח בשום מקום ,אתה יודע מה זה?

20גלר:
מר ר.

זה הסעיפים שיש בהם שינויים.

מר י21.זריהן:

תגיד לי ,מה זה שכר ניקוי רחובות  784פחות ?644

22גלר:
מר ר.

כן 644 ,אלף שקל הקטנה.

מר י23.זריהן:

מה זה ,זה שכר של העובד? של מי?

24גלר:
מר ר.

שכר עובדים ,הרבה עובדים.

מר י25.זריהן:

כמה יש עובדים על ה ...אה ,זה ניקוי רחובות.

26גלר:
מר ר.

זה מספר עובדים .רכב טיאוט אמרתי התאמה  84אלף שקל.

27מעודה:
מר א.

אגב ,למה לא כתבת כמה עובדים? אפשר לדעת?

28גלר:
מר ר.

הגדלת ההוצאה ...
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חברת איגמי40-8666868,

מר י 1.זריהן:

שאל מעודה כמה עובדים.

מר ח .2געש:

הקיטון או הגידול?

מר א .3מעודה:

מה?

מר ח .4געש:

הקיטון ,איזה גידול?

מר ר .5גלר:

איפה יש גידול בטיאוט?

מר א .6מעודה:

אני שואל

מר ח .7געש:

המשאית טיאוט?

מר י 8.קעטבי:

האחזקת רכב.

מר ח .9געש:

הוא מנסה להסביר ,אתם לא נותנים לו לדבר.

10מעודה:
מר א.

זה לא שייך להנהלה ,בוועדת כספים שישבתם ואני במקרה לא הייתי,

11

אז אני שואל ,לא במקרה ,הוא החליט לעשות את הישיבה ,טוב לו שאני

12

לא אהיה אבל בוא נמשיך .אני שואל שכר ניקוי ,זאת אומרת תוספת

13

עובדים?

14גלר:
מר ר.

להפך ,הקטנת עובדים.

15געש:
מר ח.

הקטנה ,תסתכלו

16מעודה:
מר א.

או.קי ,.זה שכר עובדים?

17געש:
מר ח.

שכר עובדים ,תקציב הוצאות קטן ,קטן ,לא גדל.

18מעודה:
מר א.

כמה יש שם בערך?

19גלר:
מר ר.

אני מניח משהו כמו  7עובדים.

20מעודה:
מר א.

 744אלף ל 7-עובדים?

21גלר:
מר ר.

 644אלף ל 7-עובדים.

22מעודה:
מר א.

 644אלף שקל בערך לעובד שמטאטא את הרחובות?

23גלר:
מר ר.

קצת פחות.

24מעודה:
מר א.

משכורת מוצלחת.

25געש:
מר ח.

זה לא המשכורת שלו ,זה עלות השכר ,זה עובד וחצי ...הועסקו פחות

26מעודה:
מר א.

 644אלף שקל ל...

27געש:
מר ח.

אפרים ,הועסקו פחות עובדים במהלך השנה ממה שתוכננו .הלאה ,רן,

28

משאית טיאוט
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מר ר .1גלר:
2

84

חברת איגמי40-8666868,

עלויות ניקיון 144 ,אלף שקל נוספים .איסוף אשפה  844אלף שקל לסך
הכל סך של 6,844,444

מר י 3.זריהן:

רגע ,רגע ,רגע ,לאן אתה רץ רן ,לאט לאט

מר ע .4מצליח:

המשאית ,מה יצא עם המשאית?

מר י 5.זריהן:

איסוף אשפה 644

מר ר .6גלר:

איסוף אשפה  844אלף שקל נוספים ,הישוב שלנו הולך וגדל וגם

7

ההוצאה ויש גם הגדלה של היטל הטמנה ,זה משהו חדש משנת .1447

8

גזם ,הקטנת הוצאה ב 544-אלף שקל ,אנחנו הפעלנו מנוף שלישי ,בחלק

9

מחודשי החורף אנחנו לא מפעילים אותו וחסכנו  544אלף שקל .שונות,

10

ביטחון ,הוצאה קטנה של  64,444שקל ,כל מיני ,הוספת ציוד חירום

11

שנדרשנו לעשות ורכשנו השנה .שכר הנדסה ,התאמה ב 54-אלף שקל ל-

12

954

מר י13.זריהן:

זה מהנדס?

14גלר:
מר ר.

זה לא מהנדס ,זה כל מערכת ההנדסה ,כל ה

מר י15.זריהן:

מה ,נתתם תוספת שכר?

16גלר:
מר ר.

השנה היו שני הסכמי שכר שלא ידענו עליהם.

מר י17.זריהן:

אתה לא ידעת על הסכמי שכר?

18געש:
מר ח.

כן ,בוודאי שלא.

מר י19.זריהן:

הסכם שכר שמהיום למחר.

20געש:
מר ח.

מהיום למחר  86אחוז חד פעמי שהיה לפני מספר חודשים והעדכון

21

הנוסף שהיה עכשיו לעובדי המנהל

22מעודה:
מר א.

אבל זה היה סיכום של יו"ר ההסתדרות שמשלמים

23גלר:
מר ר.

זה לפנסיונרים...

24געש:
מר ח.

זה היה אחרי ,מתי היה אישור תקציב? אחרי שאישרנו את תקציב

25

.1449

26מעודה:
מר א.

בסדר

27געש:
מר ח.

אז אנחנו מעדכנים את התקציב ,הייתה תוספת של  65אחוז חד פעמי

28מעודה:
מר א.

ומתי שילמתם את זה?
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חברת איגמי40-8666868,

מר ח .1געש:

ב ,1449-עכשיו שילמנו את זה.

מר ר .2גלר:

מתי שהיה הסכם שלנו.

מר א .3מעודה:

לא ,מיד לאחר ההסכם של עיני?

מר ר .4גלר:

חלק בחודש יולי וחלק ...

מר ח .5געש:

בוודאי ,לפי ההסכם של ההסכם הקואליציוני החליטו על תוספת שכר

6

חד פעמית של  86אחוז

מר א .7מעודה:

נכון

מר ח .8געש:

ועכשיו נפל עלינו עוד פעם לא מתוכנן

מר א .9מעודה:

מה?

10געש:
מר ח.

לפחות לא בידיעה שאני ידעתי ,תוספת שכר נוספת לחלק מהעובדים

11

המנהליים

12גלר:
מר ר.

ופנסיונרים.

13מעודה:
מר א.

מה זה מנהליים?

14גלר:
מר ר.

יש דירוג מנהליים ,לא יודע.

15מעודה:
מר א.

איזה גידול ,מנהלים? עובדות סוציאליות?

16גלר:
מר ר.

 ...זה לא מנהלים ,מנהלי זה עובדים כלליים.

17מעודה:
מר א.

בכמה זה מתבטא בכסף?

18גלר:
מר ר.

סה"כ זה  5אחוז בשלוש פעימות .קבלניות ,יועצים הנדסה ,התאמה מ-

19

 544אלף שקל ל.6,844,444-

מר י20.זריהן:

מה זה ,מה זה? יש פרויקטים...

21גלר:
מר ר.

כל הפרויקטים ,כל מה שאנחנו יוצאים לסלילות ,חיובי גובלים,

22

פרויקטים בתחום הנדסה של גידור ועכשיו שהיו שיטפונות ,כל

23

ההתאמות והכל חל

24בן דוד:
מר מ.

איזה התאמות? אני לא מבין

25גלר:
מר ר.

הגדלת הוצאה.

26מעודה:
מר א.

יש משפט קבלניות ,זה קבלנים ,מה זה קבלניות?

27גלר:
מר ר.

קבלניות זה כל מה שלא שכר ,כל מה שאנחנו שוכרים

28מעודה:
מר א.

עבודות
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81

חברת איגמי40-8666868,

מר ר .1גלר:

עבודות קבלניות ,הוצאות

מר י 2.זריהן:

אני אוכל לקבל את הפירוט של זה גם?

מר א .3מעודה:

עבודות...

מר ח .4געש:

אתה יכול לקבל פירוט ,כן.

מר י 5.קעטבי:

רן ,כאן מדובר ...גם יעוצים

מר ר .6גלר:

גם יעוץ.

מר י 7.קעטבי:

יש סכומים ,סליחה ,שביעוץ כמה הושקע?

מר ר .8גלר:

יש ,צריך לקבל

מר ח .9געש:

יוסי ביקש תא הפירוט ,יקבל את הפירוט.

:10
דוברת

מעודה ,פעם הבאה שאני מזמינה אותך לוועדת כספים...

11גלר:
מר ר.

הקטנה בשיפוץ ב 54-אלף שקל.

12מעודה:
מר א.

לא ,מתוכנן היה שאני לא אבוא ,הודעתי שאני לא אבוא ,גם לא קיבלתי

13

חומר ולא נתנו לי חומר.

מר י14.קעטבי:

הוועדה זה ועדת תכנון ובנייה?

מר י15.זריהן:

רגע ,רגע ,רן

16געש:
מר ח.

אפרים ,תן לדיון ,אי אפשר לשמוע בו זמנית  0אנשים.

17מעודה:
מר א.

איזה יופי ,הכי מצחיק ,איך שהם מדברים אתה לא מרגיש (דוברת

18

צוחקת ברקע) אני עניתי לה ,פתאום אתה מרגיש.

19געש:
מר ח.

קולך רם יותר.

:20
דוברת

מעודה ,אתה כמו בכיתה.

21גלר:
מר ר.

חומרים -תפעול ,הגדלה ב 854-אלף שקל ל 544-אלף שקל.

22מצליח:
מר ע.

ואללה ,זה יותר מ 144-אחוז.

23גלר:
מר ר.

היות והגביה אפשרה הגדלת פעילות אנחנו רוצים...

מר י24.זריהן:

מה זה ,איך אתה בונה תקציב? לפי מה? תקציב חורג לך ב 144-אחוז,

25

 644אחוז ,אתה בכל חברה פרטית אחרת היית הולך הביתה.

26מצליח:
מר ע.

הגביה בסך הכל עלתה ב 1-מיליון שקל יותר ,אז מה...

מר י27.זריהן:

 644אחוז 144 ,אחוז ,מה? איך בונים תקציב? זה לא  64אחוז ,בחייך ,נו.

28געש:
מר ח.

טוב ,הלאה.
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חברת איגמי40-8666868,

אחזקת מחפרון ,מחפרון ישן ,נדרשנו לבצע תיקונים ,הוצאה של 14
אלף שקל.
אבל תגיד לי היה לנו איזשהו מחפרון שהגשנו הצעה לקנות מחפרון
חדש.

מר ר .5גלר:

עכשיו אנחנו יוצאים למכרד לרכישת מחפרון חדש.

מר י 6.זריהן:

אז לא עשינו כלום?

מר ר .7גלר:

אישרתם את זה במסגרת ה ,אה ,יש פה את העדכון ,יש פה את העדכון.

מר מ .8בן דוד:

את המחפרון הזה ישר נשלח לעמוס.

מר א .9מעודה:

סליחה ,אני לא הבנתי מה זה חומרים ...אתה לא יכול לשבת ככה

10

11בן דוד:
מר מ.
12

13גלר:
מר ר.
14

להפריע לי כל הזמן ,תן לראות גם ,מה זה חומרים תפעול?
למה אתה צריך  84אלף תקצוב למחפרון אם אתה הולך לקנות חדש?
לא חבל על ה 84-אלף האלה?
קודם כל זה חלק עבודות שכבר בוצעו ,כל מיני תיקונים שהיינו צריכים
לעשות ,המחפרון הוא משנת 88

15בן דוד:
מר מ.

אז זה הוצאות בדיעבד?

16געש:
מר ח.

העדכון הוא בדיעבד.

17גלר:
מר ר.

בדיעבד ,הרוב ,יש עוד חודשיים

מר י18.זריהן:

אתה יודע כמה עולה להשכיר מחפרון ליום?  6,144שקל ליום עבודה של

19

מחפרון.

20מעודה:
מר א.

הוא עובד היום המחפרון?

מר י21.זריהן:

במקום לתקן תשכיר ל 5 ,0-ימים ,נגמר הסיפור.

22גלר:
מר ר.

תכפיל  6,144ב 16-ימי עבודה ,תסתכל שזה

23מעודה:
מר א.

המחפרון היום

מר י24.זריהן:

אתה צריך מחפרון ל 16-ימים? מי זה המפעיל שלו?

25גלר:
מר ר.

יש מפעיל ,לא זוכר את השם שלו.

26געש:
מר ח.

המחפרון עובד כל הזמן .כל פעם משהו אחר .מה זה חומרים-תפעול מה

27

28גלר:
מר ר.

ששואל אפרים.
חומרים-תפעול זה כל מיני חומרים ,מתכות
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חברת איגמי40-8666868,

מר ח .1געש:

זה הסעיף?

מר ר .2גלר:

כן

מר ח .3געש:

מחלוטה זה חומרים-תפעול

מר ר .4גלר:

מחלוטה

מר ח .5געש:

ציוד חשמל זה חומרים-תפעול

מר ר .6גלר:

אספלט

מר ח .7געש:

אספלט גם חומרים-תפעול...

מר מ .8בן דוד:

חיים ,איזה סעיף? מה?

מר ח .9געש:

חומרים-תפעול שעברנו זה הדוגמה

10מעודה:
מר א.

 714בסוף ,הוא מדבר על מחלוטה וזה

11בן דוד:
מר מ.

מה שהוא ?0.1

12מעודה:
מר א.

זה לשירות המחלקה הטכנית.

13גלר:
מר ר.

נכון

מר י14.זריהן:

אין פה קבלנים שמבצעים עבודה

15מעודה:
מר א.

את האבנים

מר י16.זריהן:

אין פה קבלנים.

17גלר:
מר ר.

זה החומרים ,קבלנים זה סעיף אחר.

18געש:
מר ח.

קבלנים זה סעיף אחר.

19גלר:
מר ר.

קבלנויות חשמל הגדלה ב 144 -אלף שקל ל 744-אלף שקל ,כל מיני

20

עבודות חשמל שעושים.

21בן דוד:
מר מ.

איזה עבודות חשמל?

:22
דוברת

אה ,חבר'ה

23גלר:
מר ר.

עבודות חשמל ,החלפת נורות ,שוקים ,סטרטרים ,גופים ,פנסים,

24

עמודים.

מר י25.זריהן:

ומה זה התפעול קבלניות?

26גלר:
מר ר.

חשמל ,הגדלה ב 144-אלף שקל ,זה הוצאת חשמל ,כי החשמל התייקר

27

מר י28.זריהן:

וגם אנחנו מוסיפים
מה התייקר? זה גם כולל התייקרות של החשמל?
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חברת איגמי40-8666868,

מר ר .1גלר:

זה החשמל.

מר ח .2געש:

תאורת רחובות

מר ר .3גלר:

 6,144,444שהיה זה החשמל.

מר ח .4געש:

הסעיף774 ,

מר ר .5גלר:

צריכת חשמל.

מר י 6.זריהן:

המועצה משלמת...

מר י 7.קעטבי:

 6,044,444לשנה?

מר ח .8געש:

 6,044,444שקל לשנה חשמל ,גדלנו במספר הרחובות ,השכונות

9

החדשות מוארות ,החלפנו פנסים בשכונות ישנות ,יש עוד הרבה פנסים

10

להחליף בשכונות ישנות ,יש עוד הרבה מה לעשות.

מר י11.זריהן:

עבודות קבלניות חשמל ...זה עובד לפי מכרז הדבר הזה? לפי מה?

12גלר:
מר ר.

זה עובד לפי הצעות מחיר.

מר י13.זריהן:

עד איזה סכום? עד  844אלף?

14גלר:
מר ר.

מהשקל הראשון מגישים הצעות מחיר 8 ,הצעות מחיר

15
דובר:

אם אתה שם עמודים למה אתה לא שוקל לעבור לסולארי ,לא כדאי?

16

בדקת את זה?

17געש:
מר ח.

כן ,בתאורת רחובות ,עמודי תאורה

18בן דוד:
מר מ.

השאלה מי בדק את זה ,אנשי מקצוע או אתה? מי בדק? זאת השאלה,

19

אם אנשי מקצוע בדקו את זה תגיד לנו ,אבל אם אתה ,תעזוב ,אנשי

20

מקצוע צריכים לבדוק ,לא אתה.

21
דובר:

זה לא יחסוך כסף?

22גלר:
מר ר.

הסעיף הבא

23געש:
מר ח.

זה עולה יותר ,עושים את הסולארי על עמודי תאורה בודדים במקומות

24

מרוחקים שעלות העברת קו חשמל או טיפול בקו חשמל היא יקרה ואז

25

אתה רואה את זה בכניסה לקיבוצים או כניסה למושבים .בשום רשות

26

בארץ עוד לא עברו לסולארי בעמודי חשמל בגלל שההשקעה אתה לא

27

מחזיר אותה אף פעם ,היא נוספת .אז עשינו פה את הבקרי הספק כדי

28

להוריד את ה
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חברת איגמי40-8666868,

מר מ .1בן דוד:

 6,044,444בשנה?

מר ח .2געש:

כן

מר מ .3בן דוד:

העלות שם היא הרבה יותר גדולה.

מר ח .4געש:

כמות עצומה ,יש כמעט  8,444עמודי תאורה .עשינו לפני מספר שנים

5

ברשויות אחרות שראינו עם הבקרי הספק ,ראינו שברשויות אחרות זה

6

עבד ,רק אחרי שקיבלנו מכתבים חתומים על ידי מהנדסי רשויות

7

אחרות(...מדברים ביחד ,לא ברור) אני עוקב ...אני באמצע הדיבור.

מר ר .8גלר:

אפרים ,נוסיף עוד טור של מספור רץ.

מר א .9מעודה:

אגב גם אם אתה לא תיתן לנו את המספר הארוך הזה אף אחד מאיתנו

10

לא זוכר ...

11גלר:
מר ר.

השתתפות באיגודי ערים לניקוז ,גידול ב 15-אלף שקל

12מעודה:
מר א.

לא ,מה זה.

13געש:
מר ח.

אנחנו היום בשני איגודי ערים לניקוז ,איגוד ערים אחד של דרומה לנו,

14

מכביש  65פחות או יותר דרומה ,קצת צפונה מכביש  ...65ודרומה

15

וצפונה מזה לניקוז איגוד ערים לניקוז כרמל.

16מעודה:
מר א.

זאת אומרת

17געש:
מר ח.

החוק מחייב אותנו ,זה לא וולנטרי.

מר י18.זריהן:

למה זה עלה ב 15-אלף?

19מעודה:
מר א.

רק מה שיש שינוי הבאת לפה?

20געש:
מר ח.

כי מועצת

21גלר:
מר ר.

כשעשינו את התקציב עוד לא קיבלנו

22מעודה:
מר א.

בגלל זה אני לא רואה פה את האיגוד הוטרינרי

23גלר:
מר ר.

 ...השתתפות שלנו

24געש:
מר ח.

לא היה 54

מר י25.זריהן:

מה ,אתה לא יודע כמה ההשתתפות שלך?

26מעודה:
מר א.

דרך אגב ,כמה זה?

27געש:
מר ח.

לא ,חלק מהאיגודים

28גלר:
מר ר.

ההשתתפות מאושרת במליאת האיגוד
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חברת איגמי40-8666868,

מר ח .1געש:

חלק מהאיגודים מעבירים את התקציב השנתי אחרי תחילת השנה.

מר י 2.זריהן:

לפי מה שאתה אומר בכל שנה המחיר הזה משתנה.

מר ר .3גלר:

נכון ,זה גם ב1464-

מר ח .4געש:

זה האיגודים

מר י 5.זריהן:

מה היה המחיר ב?1448-

מר ר .6גלר:

ב 1448-היה הסכום המקורי  144אלף שקל .ב 1449-עדכנו את זה ל-

7

 .115שכר גינון – הקטנה של  644אלף שקל ,זה 844

מר י 8.קעטבי:

אבל למה הוספנו ,בגלל מדד או בגלל שיותר עבודות?

מר ר .9גלר:

בגלל החלטה של איגוד ערים.

10געש:
מר ח.

איגוד ערים לניקוז ,שני האיגודי ערים בהחלטת מליאה שלהם החליטו

11

על שינוי ההשתתפות ,שיעור ההשתתפות של הרשויות המקומיות בגלל

12

גידול בהוצאות של מכון ניקוז .עכשיו אם אני אצביע נגד זה בכלל לא

13

משנה אם יש שמה כמות עצומה של ישובים ב

14מעודה:
מר א.

ואם יבואו ויגידו רוצים עוד  644אלף ויצביעו שם זה מחייב אותך?

15געש:
מר ח.

בוודאי ,בדיוק כמו שאתה מצביע באיגוד ערים וטרינרי וזה מחייב

16

אותי.

17מעודה:
מר א.

כן ,אבל אני שואל ,השתנו עוד איזה קווי ניקוז?

18געש:
מר ח.

יש שם הגדלה של עבודות ויש פירוט בתקציבים של איגודי הערים

19

לניקוז ,אפשר לתת לכם את זה ,חלק

20מעודה:
מר א.

השאלה היא

21געש:
מר ח.

החלק העיקרי הוא הפחתת ההשתתפות של המדינה באגרות מנהל

22מעודה:
מר א.

עכשיו מערכת הניקוז שלנו לא בין הגדולות ,אני בטוח שבערים שמה

23

ובכל הישובים שאני ,שני ניקוזים

24געש:
מר ח.

לא שייך ,מחייבים

25מעודה:
מר א.

אז שם מגדילים יותר את הפעילות ואנחנו מממנים אותם?

26געש:
מר ח.

לא שייך ,מחייבים אותך לפי מספר בתי אב ודונמים.

27מעודה:
מר א.

אה ,בתי אב?

28געש:
מר ח.

בתי אב ודונמים של שטח ,עכשיו הממשלה בהחלטה קיבלה החלטה
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חברת איגמי40-8666868,

1

להקטין את חלקה בחלק היחסי של אדמות המנהל וזה העמיס על כל

2

הרשויות האחרות.

מר א .3מעודה:

זאת אומרת גבעת נילי או

מר ח .4געש:

מועצה אזורית אלונה.

מר א .5מעודה:

כן ,בגלל שיש להם אוכלוסייה קטנה אפילו שמערכת הניקוז שלהם

6

צורכת יותר פעילות מפרדס חנה אז הם ישלמו שני גרוש ורבע

מר ח .7געש:

ככה ,ככה

מר א .8מעודה:

ואנחנו מממנים אותם.

מר י 9.זריהן:

זה לפי גודל האוכלוסייה?

10מעודה:
מר א.

לפי כמות האוכלוסייה ,שלהם  5,444ואפילו שהשטחים יותר גדולים

11

של פרדס חנה ומערכות ניקוז ישלמו  5,444ואנחנו

מר י12.זריהן:

הצו הקמה של הניקוז זה לא אנחנו...

13מעודה:
מר א.

אבל למה( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

14געש:
מר ח.

בתי אב תורמים לניקוז כי יש לך ירידה מהגגות ,יש לך במרזבים אז

15

מצאו איזושהי נוסחה אבל נוסחה שלא האיגוד החליטה עליה ,הנוסחה

16

של התשלום לאיגודי ערים לניקוז וגם קבעו נוסחה של המדינה ,לא

17

נוסחה של הרשויות ה

18גלר:
מר ר.

אחזקת רכב מזדה ,שכר גינון גם השנה יש עובד פחות.

מר י19.זריהן:

עובד?

20גלר:
מר ר.

לפחות עובד פחות.

מר י21.זריהן:

מה ,עובד אחד בגינון זה  644אלף שקל?

22געש:
מר ח.

יכול להיות יותר ,זה לא אחד ,יכול להיות שבתקופות מסוימות אפילו

23

יהיה לך פחות שניים ,הסכום המצטבר לעדכון יצא לך פחות  644אלף

24

שקל.

25מעודה:
מר א.

למה ,בגלל החורף? בגלל מה?

מר י26.זריהן:

הורידו עובד.

27מעודה:
מר א.

לא ,יכול להיות שהורידו פעילות.

מר י28.זריהן:

יכול להיות שחלק ...זה לא ,הסכום שהצטבר פה זה עובד ו ,הסכום

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 61בנובמבר 1449

89

חברת איגמי40-8666868,

1

שהצטבר פה זה עובד וקצת ,פה אתה מקבל תמונה כוללת ,יכול להיות

2

שתיקח את הכרטיס העובד של העובדים ,אתה תראה שיכול להיות

3

שהיה לך חודש אחד פחות שלושה עובדים וכל היתר אולי היה לך פלוס

4

אחד ,התוצאה הכוללת היא מינוס  644אלף שקל...

מר ר .5גלר:

אחזקת רכב מזדה  14אלף שקל נוספים.

מר י 6.זריהן:

אה ,זה של הגינון?

מר ר .7גלר:

כן ,הרכב הזה עבור מגינון למחלקת החשמל ,התקנו עליו מנוף...

מר י 8.זריהן:

המזדה המסחרית?

מר י 9.קעטבי:

זה מסחרי?

10געש:
מר ח.

כן ,הטנדר ששמנו עליו מנוף כדי שאפשר יהיה לעשות את החלפת

11

המנורות שישה מטר לבד.

מר י12.זריהן:

אבל על המזדה אתה לא יכול לשים מנוף גבוה.

13גלר:
מר ר.

זה מנוף  8מטר.

מר י14.זריהן:

 8מטר על מזדה?

15געש:
מר ח.

עובדים עד  7בגלל בטיחות.

16גלר:
מר ר.

גינון  14אלף שקל נוספים ,רכב

17מעודה:
מר א.

איזה רכב? פרייבט?

מר י18.זריהן:

טיפולים ותיקוני רכב?

19גלר:
מר ר.

זה טיפולים ,דלק ,תיקונים.

מר י20.זריהן:

איזה מודל האוטו הזה? איזה מודל האוטו?

21גלר:
מר ר.

למיטב זכרוני 1441

22מעודה:
מר א.

מה זה פורד? זה כמו

23גלר:
מר ר.

זה פורד מסחרית .זה יותר גדול.

24מעודה:
מר א.

אתה אומר לי שיש פה תוספת דלק ,אתה אישרת גם דלק פה? אני בטוח

25

שלא ,זה רק עבודות שיפוצים,

26גלר:
מר ר.

חומרים-גינון

27מעודה:
מר א.

איך אתה יכול לחשב דלק עכשיו?

28גלר:
מר ר.

חומרים-גינון
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חברת איגמי40-8666868,

מר א .1מעודה:

לא ,רגע ,אני

מר ר .2גלר:

תוספת

מר א .3מעודה:

אל תעבור סעיף

מר ר .4גלר:

מה השאלה?

מר א .5מעודה:

לא שאלתי ,אני רוצה שאתה תגיד לי פה שזה לא כולל דלק כי אתה לא

6

יכול לעשות

מר ר .7גלר:

זה כולל דלק.

מר א .8מעודה:

כולל דלק?

מר ר .9גלר:

ההוצאה סך הכל כוללת דלק.

10מעודה:
מר א.

אתה יכול להגיד לי מה היה הדלק

11גלר:
מר ר.

הערכה

12מעודה:
מר א.

כללי של כל הרכבים?

13גלר:
מר ר.

הערכה ,כן.

14מעודה:
מר א.

הערכה ,נו?

15גלר:
מר ר.

מה השאלה?

16מעודה:
מר א.

מה היה הוצאת הדלק של כל הרכבים של המועצה.

17גלר:
מר ר.

חודשי?

18מעודה:
מר א.

לא ,שנתית.

19גלר:
מר ר.

שנתי זה בערך  04אלף שקל בחודש.

20מעודה:
מר א.

לכל רכב?

21גלר:
מר ר.

ביחד

22מעודה:
מר א.

אז כל רכב אחד ?14

23גלר:
מר ר.

זה לא רק דלק ,זה הכל אפרים,

24מעודה:
מר א.

מה?

25גלר:
מר ר.

זה תיקונים ,טיפולים

26מעודה:
מר א.

אז תגיד לי כמה הוא? כמה הדלק שלו?

27גלר:
מר ר.

הדלק שלו? לא יודע ,זה בערך  6,544שקל לחודש.

28מעודה:
מר א.

בקיצור  69אלף או  68.5אלף זה תיקונים ,אז אל תכניס לי את הדלק.
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חברת איגמי40-8666868,

כל הסכום תיקונים.

מר ר .2גלר:

איפה הביטוחים? איפה הטסט?

מר א .3מעודה:

 ...חישובים אחרים

מר י 4.זריהן:

האוטו הזה לא מופיע במועצה כל הזמן?

מר א .5מעודה:

 14אלף

מר י 6.זריהן:

זה אוטו חדש?

דוברת:
7

אפרים

מר י 8.זריהן:

אז למה ,הוא לא מופיע כל הזמן? למה הכנסת אותו פה?

מר ח .9געש:

יש שינוי בתקציב.

מר י10.זריהן:

לא מופיעים פה כל המכוניות של המועצה עכשיו.

11געש:
מר ח.

ביתר לא היה שינויים ,זה עדכון של התקציב יוסי ,יש כאלה

מר י12.זריהן:

מה החלפתם לו ,החלפתם לו מנוע?

13גלר:
מר ר.

לא חושב שמנוע

14געש:
מר ח.

זה הפורד של יוסי פרץ? הפורד של יוסי פרץ? (מדברים ביחד ,לא ברור)

15גלר:
מר ר.

...הנהלת חשבונות של כל השנה לא מעשי יוסי .אתה רוצה ,אתה יודע...

16

הנהלת חשבונות ,זה לא מעשי להתחיל לעבור עכשיו על כל סעיף ,כל

17

תשובה בכל כרטיס הנהלת חשבונות.

מר י18.זריהן:

שאלתי אם זה היה מנוע לאוטו ,אמרת לא ,לא.

19גלר:
מר ר.

לדעתי זה לא מנוע .חומרים לגינון 644 ,אלף שקל נוספים ,בסך הכל

20

הוצאה  144אלף.

מר י21.זריהן:

מה זה חומרים לגינון?

22גלר:
מר ר.

חומרים לגינון זה שתילים...

23מצליח:
מר ע.

אבל עכשיו אסור לשתול ,אסור להשקות.

24געש:
מר ח.

יש לנו הקצבת מים.

25מצליח:
מר ע.

מה?

26געש:
מר ח.

יש לנו הקצבת מים עד ה 86-לאוקטובר ועמדנו בה.

27גלר:
מר ר.

הגברת פעילות המחלקה

28געש:
מר ח.

קיבלנו הקצבת מים
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חברת איגמי40-8666868,

מר י 1.זריהן:

מה זה הגברת פעילות המחלקה?

מר ר .2גלר:

מחלקה ,יותר שותלים ,יותר עושים עבודות ,יש יותר שצ"פים .קבלניות

3

מר י 4.זריהן:
5

– הגדלה ב 644-אלף שקל ,או.קי?.
אז חוץ מהחומרים של הגינון אתם גם מביאים קבלני גינון עצמאיים,
פרטיים?

מר ר .6גלר:

כל שטחי הגינון מטופלים על ידי הקבלן.

מר ע .7מצליח:

אם מבזבזים חומר אז מישהו צריך לשלם...

מר י 8.זריהן:

 ...זה התוספת לקבלן עוד  644אלף?

מר ר .9גלר:

עוד  644אלף שקל.

מר י10.זריהן:

למה ,בגלל גידול שטחים? מה?

11גלר:
מר ר.

רשמתי את זה.

12מצליח:
מר ע.

תוספת חומר ,תוספת  ...עבודה.

מר י13.זריהן:

חומרים ,גינון...

14גלר:
מר ר.

רכישת רכב חדש.

מר י15.זריהן:

רן ,מה זה ,יש פה חומרים-גינון ,קבלניות-גינון

16גלר:
מר ר.

חומרים זה עבודות שאנחנו עושים ,או.קי ?.או שרוכשים שתילים

17

והקבלן עושה את העבודה אבל רוב העבודה נעשית על ידי קבלן .רכישת

18

רכב חדש –  614אלף שקל.

19מצליח:
מר ע.

של מי זה?

מר י20.זריהן:

איזה רכב?

21גלר:
מר ר.

רכב למחלקת שפע

מר י22.זריהן:

חשבתי קניתם בחזרה את האוטו של ראש המועצה.

23גלר:
מר ר.

יש לנו רכב ישן ,מיצובישי מ...98-

מר י24.זריהן:

מה לעשות?

25גלר:
מר ר.

יש רכב ישן מאוד.

מר י26.זריהן:

ורוצים להחליף אותו?

27גלר:
מר ר.

כן

מר י28.זריהן:

איפה האוטו הזה נמצא?
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חברת איגמי40-8666868,

מר ר .1גלר:

בשפע

מר י 2.זריהן:

בשפע הוא עובד? כמה כסף השקעתם בו בתקופה האחרונה?

מר ר .3גלר:

...השקענו

מר י 4.זריהן:

אני יודע שהשקעתם שם הרכב כסף...

מר ר .5גלר:

כל עוד הוא עובד ואין רכב אחר...

מר י 6.זריהן:

אבל זה לא הגיוני לקחת אוטו ולהשקיע בו ועכשיו לקנות אוטו חדש

7

אחרי ששמת בו ים של כסף ,זה לא קונץ.

מר ר .8גלר:

קודם כל ,יוסי

מר י 9.זריהן:

אם אתה חושב שהאוטו הזה לא שווה תעמיד אותו ,תוריד אותו

10

מהכביש ,תשבית אותו ,תמכור אותו

11גלר:
מר ר.

אבל אין רכב אחר.

מר י12.זריהן:

לך תקנה רכב אחר ,אבל אתה משקיע משקיע משקיע ובסוף זורק את

13

האוטו ,קונה חדש ,בשביל מה?

14גלר:
מר ר.

לא זורק אותו.

מר י15.זריהן:

לא משנה ,בסוף תוציא אותו למכרז ,תקבל עליו  5,444שקל ,מי כמוך

16

17גלר:
מר ר.
18

מר י19.זריהן:
20

יודע.
יכול להיות .הוצאות תנופה – הייתה הכנסה ב 75-אלף שקל ,זה הוצאה
מקבילה ,תקציב משרד השיכון .שכר פיקוח -הקטנה ב 04-אלף שקל.
מה זה הקטנה ב 04-אלף שקל ומה זה שכר פיקוח? שכר פיקוח לפי מה
שאתה אומר הפיקוח עלה לנו  814אלף שקל ואין לנו הכנסה שקל

21גלר:
מר ר.

נכון

מר י22.זריהן:

נכון?

23מצליח:
מר ע.

זה שכר ,זה לא

מר י24.זריהן:

מה יהיה?

25מצליח:
מר ע.

זה לא הוצאות משרד.

26גלר:
מר ר.

הפיקוח שיהיה...

מר י27.זריהן:

מה זה פיקוח ללא הכנסה ,אם אתה לא חושב לאכוף את החוק בשביל

28

מה אתה מחזיק אנשים? בשנה הבאה כמה זה יעלה לך? בשנה הבאה זה
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חברת איגמי40-8666868,

יעלה לך  864אלף שקל

מר ר .2גלר:

זה לא דווקא הכנסה ,זה איכות חיים.

מר י 3.זריהן:

מה זה איכות חיים?

מר ר .4גלר:

שהכל מסודר ולא מלוכלך וזה לא מטריד ומחלקים התרעות ,בשנה

5

הבאה אני מקווה שתהיה גם הכנסה.

מר י 6.זריהן:

מקווה ,אנחנו נדבר בשנה הבאה אתה תגיד ש...

מר א .7מעודה:

איך מתקציב של  04אלף ירד  84אלף? איך זה?

מר ר .8גלר:

שמה? אני אסביר .אופנוע ,אופנוע פיקוח ,בזמנו הקצבנו כרכב  04אלף

9

שקל ,בסוף לא קנינו רכב ,רכשנו שני אופנועים כל אחד  64,444שקל,

10

או.קי?.

11מעודה:
מר א.

אז למה עשית את זה בשני סעיפים?

12גלר:
מר ר.

כי לכל אופנוע יש סעיף נפרד.

13מעודה:
מר א.

אבל על ה 04-אלף היה סעיף אחד על רכב.

14גלר:
מר ר.

נכון ,אבל אין רכב.

15מעודה:
מר א.

אין רכב אז בסעיף הזה אתה אומר אין רכב אז קנינו שני אופנועים ב14-

16

אלף ,למה

17גלר:
מר ר.

נפתח כרטיס חדש לאופנוע

מר י18.זריהן:

ככה מבקש משרד הפנים.

19מעודה:
מר א.

אה ,צריך...

20געש:
מר ח.

אפרים ,זה מה יש.

21גלר:
מר ר.

 ...של  74אלף שקל.

מר י22.קעטבי:

שני סגנים במקום ...

מר י23.זריהן:

שכר מנהל חינוך ,רגע ,שכר מנהל חינוך ,מה זה?

:24
דוברת

מינהל ,מינהל

מר י25.זריהן:

מינהל חינוך

26
דובר:

אתה רואה ,פה עם י' ,מקודם לא היה י' ,עכשיו פה זה מינהל.

מר י27.זריהן:

במקום מנהל ,במקום מנהל.

28גלר:
מר ר.

רכישת מחשבים,
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חברת איגמי40-8666868,

דובר:1

נפלה טעות ,מה.

מר י 2.זריהן:

טעות סופר.

מר ר .3גלר:

מוסדות חינוך  644אלף שקל ,לרכישת מחשבים לבתי

מר א .4מעודה:

חבר'ה ,בתקציב של השנה הבאה אתה יכול להתנגד

מר ע .5מצליח:

רגע ,רגע ,רגע ,רגע ,רן ,למה זה לא היה בתוכנית מראש שעשינו השנה?

מר ר .6גלר:

לא תקצבנו את זה כי לא חשבנו שיהיה לנו  ...בשביל לבצע את העבודה,

7

היות והגדלנו ...אפשר להשקיע...

מר ע .8מצליח:

אבל צורך היה?

מר ר .9גלר:

יש תמיד ...יש לך כסף  ...שכר עוזרות גננות ,הגדלה של  654אלף שקל...

10

הסעות ...

11מצליח:
מר ע.

רגע ,שכר עוזרות גננות.

מר י12.זריהן:

פתחו  1גנים ,פתחו  1גנים ,צריך עוזרות.

13מצליח:
מר ע.

זאת אומרת זה לא תוספת שכר.

מר י14.זריהן:

לא ,לא ,לא ,לא .תוספת שכר ל 1-גנים.

15מצליח:
מר ע.

זה לא תוספת שכר ,זה תוספת עובדים ,זה תוספת עובדים ,תוספת שכר

16

זה כאילו הרווחתי  64עכשיו .65

17גלר:
מר ר.

הסעות ...סגרנו את גן מדגיל ביטלנו את ההסעות.

18
דובר:

מה זה גן מדגיל?

19גלר:
מר ר.

דיברנו על זה .השתתפות בגן מדגיל  16אלף שקל ,ההוצאה התבטלה.

20

מר י21.זריהן:
22

משכורת
הסעות תיתן לזה שיסביר על ההסעות ,הוא יודע להסביר טוב ,לעבוד על
חברי המועצה יפה מאוד הוא יודע.

23
דובר:

מה אתה עושה ככה ,מה קרה?

מר י24.זריהן:

אל תגיד לי מה לעשות ,בסדר? מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? גם אני

25

אקום ,אני אדבר איך שאני רוצה ,אני לא שואל...

26גלר:
מר ר.

הוצאות

27געש:
מר ח.

תמשיך רן

מר י28.זריהן:

קח...
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06

מר מ .1בן דוד:

קח תראה מה כתבת ומה הסברת.

מר י 2.זריהן:

כן

מר מ .3בן דוד:

יא אפס שכמוך ,קח תראה! קחי ,תראי ,בואי.

מר ר .4גלר:

הסברתי ,זה  1מיליון שקל הכנסה

חברת איגמי40-8666868,

5

מר ע .6מצליח:

אותם ה 1-מיליון שקל שהיה...

מר ח .7געש:

תמשיך רן.

מר ר .8גלר:

קייטנות ,הוצאה  74אלף שקל ,תיקונים בבתי ספר

מר מ .9בן דוד:

זה הפוך ממה שהוא אומר פה בישיבת מועצה.

10גלר:
מר ר.

הגדלה ..ב 15-אלף שקל.

11מצליח:
מר ע.

רק שניה ,רק שניה ,רק שניה ,הוצאות קט-גן

12בן דוד:
מר מ.

לפחות שתהיה

13מצליח:
מר ע.

קייטנות

14בן דוד:
מר מ.

לפחות תהיה עקבי

מר י15.זריהן:

בן אדם ישר.

16בן דוד:
מר מ.

עכשיו אני אגיד את כל המכתבים שהחלפת לעליזה  ...אני אפיל את זה

17

עליך ,סמוך עליך ,אני אפיל את זה עליך .הכל שמור ,יותר גדול ממך

18

בהכל ,יא טרמפיסט שכמוך ,טרמפיסט ,פעם יואב ,אחר כך אלדד ,אחר

19

כך חיים ,מי בפעם הבאה?  ...מי בפעם הבאה?

מר י20.זריהן:

הוא יתפוס עליך טרמפ...

21מצליח:
מר ע.

רגע ,רגע ,רגע ,לא שומע (מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י22.זריהן:

יתן לך בעיטה מפה לחוץ לארץ.

23בן דוד:
מר מ.

טרמפיסט ,אני טרמפיסט לעולם לא יהיה.

מר י24.זריהן:

תיקונים-בתי ספר ,בעל הבית.

25גלר:
מר ר.

תיקונים בבתי ספר ,לאחרונה היה ונדליזם בבתי ספר ,נדרשנו לתקן

26

חלונות וכל מיני דברים שנהרסו .יש

27מצליח:
מר ע.

וואו ,זה המון כסף.

28געש:
מר ח.

...בית ספר ...כמעט כל השמשות
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07

חברת איגמי40-8666868,

מר ר .1גלר:

שרת

מר ח .2געש:

בית ספר שרת.

מר י 3.זריהן:

למה לא מחייבים את ההורים?

מר מ .4בן דוד:

אין שם שומרים או משהו?

מר י 5.זריהן:

את ההורים של הילדים.

מר ח .6געש:

אם יתפסו את הילדים אפשר יהיה לחייב.

מר י 7.זריהן:

אה ,זה עשו אחרי הלימודים?

מר ח .8געש:

הונדליזם ...

מר ר .9גלר:

ניקיון בבתי ספר  654אלף שקל

10מצליח:
מר ע.

רגע ,טלפונים ניידים

11גלר:
מר ר.

עבודות קבלניות.

12מעודה:
מר א.

אני רוצה להבין ,בתקציב לא היה ניקיון בית ספר?

13גלר:
מר ר.

אני אסביר ,בתקציב זה היה בתוך השכר של העובדות.

14מעודה:
מר א.

היה אפס.

15גלר:
מר ר.

היות ועכשיו אנחנו החלטנו שאנחנו לא לוקחים עובדות מחליפות אלא

16

לוקחים קבלן...

17מעודה:
מר א.

מי זה החלטנו?

18בן דוד:
מר מ.

כל המכתבים שהעברת לעליזה...

מר י19.קעטבי:

איפה הלכו העובדות?

20גלר:
מר ר.

אם עובדת הייתה חולה לקחנו עובדת מחליפה ,עכשיו ...

מר י21.קעטבי:

זאת אומרת הכסף הזה היה למחליפות?

מר י22.זריהן:

מה זה עובד קבלן? כל עובדת שהולכת מביאים עובדת קבלן?

23
דובר:

היא חסרה יוסי ,היא חסרה.

24בן דוד:
מר מ.

עמוס יכול להגיד מי אתה ,עמוס יכול להגיד מי אתה.

25
דובר:

זה הבעיה ,הלאה.

26גלר:
מר ר.

סייעות חינוך מיוחד ,הגדלה של 654

27בן דוד:
מר מ.

רק שניה ,אני לוקח...

28געש:
מר ח.

גידול חד בכמות הילדים שצריכים סייעת.
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חברת איגמי40-8666868,

מר ר .1גלר:

סייעת צמודה.

מר י 2.זריהן:

רגע ,יש לך מימון על זה?

מר ר .3גלר:

יש מימון של לפי דעתי  64אחוז פלוס מינוס על ידי משרד החינוך.

מר ח .4געש:

למה את סוגרת?

דוברת:
5

כי הריח של הסיגריות מפריע לי.

מר א .6מעודה:

מהשש מאות

מר ח .7געש:

למה את סוגרת?

דוברת:
8

כי הריח של הסיגריות מפריע לי.

מר ח .9געש:

אז תבקשי מהם לצאת החוצה לעשן.

:10
דוברת

לא רוצה להפריע להם.

11געש:
מר ח.

על פי חוק אסור לעשן פה.

:12
דוברת

אז תגיד

13געש:
מר ח.

לא אני אגיד ,יש ,יפה ,יש מועצה ...אם  ...אז תוציאי אותם אבל אל

14

תסגרי דלת.

15מעודה:
מר א.

לא ,הדלת...

16געש:
מר ח.

כן ,מה את סוגרת דלת?

17מצליח:
מר ע.

מסריח כאן.

18געש:
מר ח.

בטח שאכפת לי ,מה אכפת לך ,למה את סוגרת? לי זה מפריע שזה סגור.

19מצליח:
מר ע.

זה מלחיץ אותו.

20געש:
מר ח.

כן ,מה

21
דובר:

הוא לא אוהב להיות במקומות סגורים( .קולות צחוק)

22געש:
מר ח.

סוגרת

מר י23.זריהן:

חבל שאת לא היית בוועדה של ההסעות...

24
דובר:

רגע ,מה עם סייעות?

25געש:
מר ח.

יש גידול ,כתוב בצד ,גידול חד בכמות הילדים של החינוך המיוחד.

26מעודה:
מר א.

סליחה רגע...

27גלר:
מר ר.

מועדוניות ,תוספת...

מר י28.זריהן:

שניה ,תן לו לגמור ,הוא חבר הנהלה.

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 61בנובמבר 1449

09

חברת איגמי40-8666868,

מר א .1מעודה:

זה לא שייך

מר י 2.זריהן:

אותנו אל תכבד ,אבל

מר ע .3מצליח:

אני לא מבין ,לחברי הנהלה אתם לא נותנים את זה לראות?

מר א .4מעודה:

לא גמרתי ,רגע ,זה בבתי הספר של חינוך מיוחד וגם בבתי הספר של

5

מר ח .6געש:

חינוך
יש הגדרה ,ועדת השמה שמגדירה מי ילד של חינוך מיוחד ,אחר כך

7

מגדירים את הצרכים שלו ...מגדירים אם הוא צריך סייעת נפרדת.

8

עכשיו יש כיתות של חינוך מיוחד שיש להן סייעות ,יש גידול חד בסך

9

הכל של הילדים של חינוך מיוחד ,זה חייב הגדלה של הסייעות לפי ועדת

10

השמה ,ועדת שיבוץ ,ההשתתפות של משרד החינוך היא בסדר גודל של

11

 74אחוז בסייעות ,זה לא החלטה שאני מקבל אותה.

12מעודה:
מר א.

אין בעיה ,אני רק רציתי לדעת אם הסייעות שיש בבתי ספר

13געש:
מר ח.

חלק הן סייעות בכיתות של חינוך מיוחד וחלק סייעות צמודות לילד.

14מעודה:
מר א.

זאת אומרת הביטוי של סייעות בבתי ספר זה אומר שיש ילד עם בעיה?

15געש:
מר ח.

חינוך מיוחד יש לך סייעת בכיתה בכל מקרה ,יש ילדים שצריכים סייעת

16

צמודה.

17מעודה:
מר א.

בבתי הספר הרגילים.

18געש:
מר ח.

כן

19מעודה:
מר א.

כמו שהייתה ילדה אחת שהייתה כזאת מנגולואידית.

20געש:
מר ח.

יש לצערי לא מעט .אלי,

21גלר:
מר ר.

מועדוניות ,סך הכל הוצאה ,השתתפות בבתי ספר על-יסודיים  704אלף

22

שקל ,זה בית ספר אלישבע והחקלאי.

מר י23.זריהן:

המועצה משתתפת ב...

24מעודה:
מר א.

אבל איך בתקציב לא הבאת אפס?

25געש:
מר ח.

בשוטף ,לא ב ...בשוטף ,לכן אם תרצה לדבר איתי בנפרד ,אני רוצה

26

לדבר אתך ,אם תרצה על מה שדיברתי אתך אז.

27מצליח:
מר ע.

השתתפות

28מעודה:
מר א.

רגע ,איך זה היה? בתקציב הגשת אפס.
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54

חברת איגמי40-8666868,

מר מ .1בן דוד:

הוא משחד אותך ,הוא משחד עוד פעם.

מר ח .2געש:

אני לא משחד אף אחד.

מר ר .3גלר:

...זה איגוד ערים לחינוך ,היות והוחלט במהלך השנה ...בקטע הזה,

4

עכשיו...

מר א .5מעודה:

בעצם הכסף הזה אז היית מביא לאיגוד והיה עובר הפוך.

מר ח .6געש:

נכון

מר ר .7גלר:

שכר שפ"ח ,זה שירות פסיכולוגי חינוכי

מר ע .8מצליח:

יש לי שאלה שוב

מר א .9מעודה:

אז למה לא כתוב שפ"ח עם ח'?

10
דובר:

זה שירות פסיכולוגי חינוכי.

11געש:
מר ח.

ככה זה נקרא ,מה לעשות?

12מצליח:
מר ע.

זה השתתפות בבתי ספר על יסודיים ,איזה בית ספר? אה? (מדברים

13

ביחד ,לא ברור) זאת אומרת אם מנהלת שבאה ...הייתה נשארת עם מה

14

שאמרה קודם לא הייתה מקבלת את הכסף.

15גלר:
מר ר.

היא קיבלה את הכסף גם לפני שנה ,שנתיים וגם לפני ...

16מעודה:
מר א.

זה לא שייך לסייעות חינוך שהיה קודם?

17געש:
מר ח.

לא ,לא ,השירות הפסיכולוגי אין תקן קבוע ,יש תקן מומלץ ולא הצלחנו

18

למלא את התקנים כי אין התלהבות רבה לעבוד.

:19
דוברת

אין התלהבות מהשכר.

20געש:
מר ח.

אין התלהבות מהשכר של השירות הפסיכולוגי.

:21
דוברת

שכר נוראי.

מר י22.קעטבי:

תוסיפו שישים אחוז

23מעודה:
מר א.

ובכל זאת זה מיליון!

מר י24.קעטבי:

לא ,שישים אחוז יוסיפו תהיה התלהבות.

25מעודה:
מר א.

לא צריך התלהבות ,שלא יהיה שירות פסיכולוגיות בכלל!

26געש:
מר ח.

אתה לא יכול

27מעודה:
מר א.

בשבילהם אני צריך

מר י28.קעטבי:

לזו הייתי מוסיף.
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56

חברת איגמי40-8666868,

מר ח .1געש:

אתה לא יכול...

מר י 2.קעטבי:

...במוניציפלי אני יכול להוסיף...

מר א .3מעודה:

רק רגע ,אז זאת אומרת זה תקציב ,מי משתתף איתנו?

מר ח .4געש:

משרד החינוך.

מר ר .5גלר:

משרד החינוך  60אחוז.

מר א .6מעודה:

וקביעת המשכורות מי קובע?

מר ר .7גלר:

קביעת המשכורות זה לפי הספר.

מר א .8מעודה:

ספר מי אומר את הספר? אל תשחק ,תענה לי ,משרד החינוך מביא את

9

הזה?

10געש:
מר ח.

משרד החינוך-פנים.

11מעודה:
מר א.

לפי הספר ,לפי זה ,תגיד ישר .אז משרד החינוך לא משלם להם טוב ולכן

12

לא מתקבלות.

13געש:
מר ח.

הדירוג שכר שלהן הוא מאוד

:14
דוברת

מאוד נמוך.

15געש:
מר ח.

נמוך.

16גלר:
מר ר.

שכר רווחה חינוכית

17מעודה:
מר א.

כנראה לא צריך את המקצוע הזה.

18גלר:
מר ר.

גדל ל 744-אלף שקל.

19בן דוד:
מר מ.

איך זה? איך זה גודל בפי שתיים?

20גלר:
מר ר.

זה מרכז לגיל הרך ,יש הגדלת פעילות.

21בן דוד:
מר מ.

כל הפעילות שלו היא  ,854ההגדלה שלו היא פי ?1

22מעודה:
מר א.

 ...לא צריכים ,הם לא יהיו( .מדברים ביחד ,לא ברור) בזמן עודד ראובן

23

אם היה שירות פסיכולוגי הוא היה מאושפז.

24גלר:
מר ר.

מי? (דוברת צוחקת ברקע)

25מעודה:
מר א.

אני אומר בזמננו לא היה שירות פסיכולוגי

26געש:
מר ח.

היה

27מעודה:
מר א.

כי אם,

:28
דוברת

רגע ,תן לו לסיים!
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מר א .1מעודה:
2

51

חברת איגמי40-8666868,

כשהיינו צעירים ,אמרתי בחור כמו עודד ראובן ואולי עוד היו עוד כמה
חברי מועצה פה.

מר ע .3מצליח:

למה אתה מדבר עליו? הוא לא פה.

מר א .4מעודה:

היו אומרים ,אני אמרתי לו את זה ,אמרתי את זה לעודד ,אמרתי לו היו

5

זורקים אותנו כמפגרים הפסיכולוגיות האלה ,והסתדרנו ברוך השם,

6

הנה עודד נהיה מורה ,עוד הרבה אנשים ניצלו מזה שלא נהיו פסיכיים.

מר ח .7געש:

הוא בן גילך עודד?

מר א .8מעודה:

אולי צעיר ממני בכמה אבל באישיות שלו( ...קולות צחוק)

מר מ .9בן דוד:

באמת זה מעניין אותו אם הוא בן גילך.

10מעודה:
מר א.

הכוונה תקופת הפסיכולוגיה .רגע ,במועצה היה לנו אחד וחצי...

11בן דוד:
מר מ.

רגע ,רגע ,הלו ,מה אתה מכניס את כל התימנים פה מי שהיה פסיכולוג

12מעודה:
מר א.

לצערי הפסיכולוגים לא היו תימנים.

13גלר:
מר ר.

הלאה,

14מעודה:
מר א.

כי הם קיבלו מונופול על הפסיכולוגיה.

15גלר:
מר ר.

רכישת ספרים.

16בן דוד:
מר מ.

לא ,לא ,רצית להסביר משהו ,הוא הפריע ,הוא הפסיק לדבר ,תסביר.8

17גלר:
מר ר.

מה השאלה?

18בן דוד:
מר מ.

רווחה חינוכית איך זה גדל פי ?1

מר י19.קעטבי:

מה נעשה בחינוך?

20גלר:
מר ר.

יש מרכז לגיל הרך שמבצעים פעילות מול קופות החולים ,מביאים

21

22געש:
מר ח.
23

טופס 67
מרכז טיפולי לגיל הרך הוכר על ידי קופות החולים לאבחון וטיפול
בבעיות התפתחות של ילדים.

24מעודה:
מר א.

אם ידעתי שזה מה שיש שם...

מר י25.קעטבי:

למי ,למי המשכורות? נכנסו עובדות חדשות? נכנסו עובדות חדשות?

26

אפרים

27געש:
מר ח.

אפרים

מר י28.קעטבי:

נכנסו עובדות חדשות?
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מר ר .1גלר:
2
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חברת איגמי40-8666868,

זה לא עובדות שכירות ,או.קי ?.זה עובדות שבחשבונית זה הרוב,
מקבלות פר שעה

מר י 3.קעטבי:

ומי אלה העובדות?

מר ר .4גלר:

כל מיני ,טיפול לשוני

מר י 5.קעטבי:

איך הן נכנסו? מי קיבל אותן? איך קיבלו אותן?

מר ר .6גלר:

הפרוצדורה?

מר י 7.קעטבי:

 ...אני יודע שלא עובדי מועצה ,אבל מי מי ,האחים שלי ,האחים שלו,

8

מי אלה העובדים?

מר ח .9געש:

קלינאי תקשורת ,פסיכולוגיות

מר י10.קעטבי:

מאיפה? מפרדס חנה ,לא מפרדס חנה? מאיפה הן?

11גלר:
מר ר.

מאיפה הן?

מר י12.קעטבי:

כן

13גלר:
מר ר.

(לא ברור) עובדים

14מעודה:
מר א.

אני שואל לגבי הגני ילדים הזה שהוא מפריע לי כל הזמן.

15געש:
מר ח.

איזה גני ילדים?

16
דובר:

המרכז לגיל הרך.

17מעודה:
מר א.

איך קוראים לו? המרכז לגיל הרך ,זה

18מצליח:
מר ע.

להגדיל את התקציב של הרווחה החינוכית

מר י19.זריהן:

למה אתה מפריע לו? אל תפריע למצליח.

20גלר:
מר ר.

 ...עם קופת חולים נוספת ואז ההיקף גדל ,יש הסכמים גם עם כללית...

21גדרון:
גב' כ.

צריך גם להסביר את זה

22מצליח:
מר ע.

אם לא היה לנו  ...אז מה היינו עושים?

23גדרון:
גב' כ.

מצליח ,לקח לנו הרבה זמן לשכנע את קופות החולים? או.קי ?.בכלל

24

להביא את הילדים לפה ולא לנסוע לחדרה כי זה מעמיס עם ההורים כי

25

זה הרבה עבודה של חיים עם קופות החולים.

26מצליח:
מר ע.

אבל עכשיו את מעמיסה על הקופה של המועצה.

27גדרון:
גב' כ.

אבל תשמע

28מעודה:
מר א.

תעזוב אותי ,אם חיים געש יסכים לא צריך אתכם! אם הוא יחליט על
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חברת איגמי40-8666868,

1

מישהו סגן גם אם תתנגד הוא יהיה ,ואם אתה תגיד שאתה רוצה

2

מישהו סגן והם יתנגדו לא יהיה.

מר י 3.קעטבי:

חיים ,אני בעד.

מר י 4.זריהן:

למה אתה מעלה את זה בכלל? מי דיבר על זה?

מר א .5מעודה:

לא ,עמוס ...חבל שעודד לא פה ,גם אותו היה( ...קולות צחוק)

מר ח .6געש:

רן ,תקשיב

מר א .7מעודה:

חיים

מר ר .8גלר:

רכישת ספרים ,הקטנה של  84אלף שקל.

מר ע .9מצליח:

רגע ,איפה אנחנו?

10גלר:
מר ר.

בדף הבא.

11מצליח:
מר ע.

קבלניות – רווחה חינוכית סיימנו?

12גלר:
מר ר.

רכישות ספרים ,הגדלנו את הסעיף ,קיבלנו יותר כסף ממשרד החינוך

13

ולא צריכים השתתפות שלנו.

מר י14.זריהן:

למה ,לאיזה ספרים? איפה?

15געש:
מר ח.

ספריות.

16מצליח:
מר ע.

קיבלנו  654אלף שקל ,לא?

מר י17.זריהן:

ספריות פה או בנוה פרדסים?

18געש:
מר ח.

ספריות בכלל.

מר י19.זריהן:

אה ,בכלל.

20גלר:
מר ר.

רכישת ספרים למרכז ...הגדלה של  64,444שקל.

מר י21.זריהן:

איפה זה מרכז הדרכה?

22גלר:
מר ר.

לא ,מרכז הדרכה נותן שוברים.

מר י23.זריהן:

לא שומע אותך.

מר י24.קעטבי:

אפרים ,מה אתה אומר?

25מעודה:
מר א.

הכל ברור לי ,אני אין לי שאלות .ברור לי ,מה שלא יהיה ברור לי

מר י26.זריהן:

אז בשביל מה באת?

:27
דוברת

ביי ,להתראות.

מר י28.זריהן:

לא היית בא בכלל ,רכישת ספרים.
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מר ר .1גלר:
2

55

חברת איגמי40-8666868,

רכישת ספרים מרכז הדרכה ...במקום לקנות ספרים מכספינו קיבלנו
וואוטשר ממשרד החינוך.

מר ע .3מצליח:

רגע ,רגע ,היינו צריכים לקנות ספרים מסוימים.

מר ר .4גלר:

היינו צריכים לקנות ספרים

מר ע .5מצליח:

לספריה

מר ר .6גלר:

 ...רשות מקומית ,בסוף קיבלנו...

מר י 7.זריהן:

רגע ,והרכישת ספרים הקודמת מי קנה אותה? המועצה? את ה 84-אלף

8

לפני?

מר ר .9גלר:

ספרים ממרכז הדרכה של משרד החינוך.

מר י10.זריהן:

אז אם קיבלנו ממרכז ההדרכה  84אלף למה קנינו בקודם  84אלף?

11גלר:
מר ר.

לא קנינו ,הקטנו את ההוצאה.

12געש:
מר ח.

הקטנו את ההוצאה מינוס .84

:13
דוברת

ההוצאה הוקטנה ,לא הוגדלה.

14גלר:
מר ר.

במקום  84פה קנינו  84שם.

מר י15.זריהן:

או.קי.

16גלר:
מר ר.

שכר לקידום נוער ,הקטנה ב 644-אלף שקל .הוצאות שונות ,קייטנות

17

הגדלה ב 60-אלף שקל.

18מצליח:
מר ע.

רגע ,אנחנו הפסקנו לקדם את הנוער?

19גלר:
מר ר.

לא הפסקנו ,בזמנו אישרנו משכורת לכמה נערים במסגרת פרויקט

20

מסוים ,ב 1449-החלטנו לא להפעיל את הפרויקט.

מר י21.זריהן:

זה מנערים הכסף הזה? זה מהנערים?

22מצליח:
מר ע.

אין צורך כבר? הנערים ,זה נערי שוליים או משהו?

23גלר:
מר ר.

התגייסו לצבא או שפרשו ובינתיים הפרויקט הזה אין בו צורך .הוצאות

24

שונות – קייטנה ,הגדלה ב 60-אלף שקל.

25מצליח:
מר ע.

אני חושב שיש מספיק ,מספיק בני נוער שצריך להחזיר אותם

26געש:
מר ח.

קייטנות הקצבנו בסכום מסוים.

27גלר:
מר ר.

פרויקט של קידום נוער.

28געש:
מר ח.

ה(מלה לא ברורה) עלתה יותר ממה שתקצבנו ב 60-אלף שקל.
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מר ע .1מצליח:
2

מר ר .3גלר:
4

מר י 5.זריהן:

56

חברת איגמי40-8666868,

בטח הכסף הזה הלך למשהו אחר ,לפי דעתי הסעיף הזה היינו צריכים
שוב לא להחזיר כסף אלא להביא בני נוער על מנת שהם יהיו נוער
לפי המלצה של קידום נוער בזמנו הפעלנו פרויקט ,חשמל מגרש כדורגל,
הגדלה ב 14-אלף שקל.
...חשמל מגרש כדורגל אני זוכר שאמרתם שמרכיבים את האנטנות שם

6

אז הם נותנים את התאורה למגרש ,אז למה זה מופיע אצלנו?

מר ר .7גלר:

הרכיבו את הפנסים על חשבונם ,את החשמל אנחנו משלמים.

מר י 8.זריהן:

מלכתחילה זה היה ככה?

מר ר .9גלר:

כן ,אחזקת מגרש כדורגל  84אלף שקל נוספים.

מר י10.זריהן:

הפעלת מה?

11גלר:
מר ר.

אחזקת מגרש

12געש:
מר ח.

אחזקת מגרש כדורגל.

13גלר:
מר ר.

כיסוח

מר י14.זריהן:

אין קשר לתקציב שהם קיבלו ב

15גלר:
מר ר.

לא ,זה ...

16
דובר:

זה תפעול של הקבוצות.

17גלר:
מר ר.

פעולות ספורט  84אלף שקל ,רכישת ציוד.

18מצליח:
מר ע.

השקעה בציוד ספורט ותשתיות ,לאיפה הלך הציוד הזה?

מר י19.זריהן:

לכל האולמות ספורט?

20גלר:
מר ר.

סימון מגרשים ,כדורים ,מזרונים ,הכל .שכר לטיפות חלב ,הוצאות

21

ניקיון הקטנה של  14אלף שקל ,שכר דירה טיפול חלב –  64אלף שקל,

22

בזמנו חשבנו שאנחנו נבנה והיה תב"ר שנדון ונדחה.

מר י23.זריהן:

מה תבנה? ב 64-אלף שקל אתה לא בונה טיפת חלב?

24גלר:
מר ר.

לא בונה ,לא ,רצינו להעביר טיפת חלב שאנחנו משכירים שטח למבנה

25

שלנו ,בסוף זה לא התאפשר ,נקווה שב ,1464-בינתיים אנחנו ממשיכים

מר י26.זריהן:

צריכים לאזן תקציב ,עושים טיפת חלב...

27גלר:
מר ר.

הוצאות רווחה ,ריכוז ,בסך הכל ריכוז של כל הסעיפים ,יש עשרות

28

סעיפים ,הריכוז – אגרה של  874אלף שקל בהוצאה ו 544-אלף שקל
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מר ח .2געש:
3

57

חברת איגמי40-8666868,

הייתה הכנסה ,זה הרי מתחלק  75אחוז משרד 15 ,אחוז אנחנו.
תסתכל בסעיף של ההכנסות ,בסעיף הראשון ,בדף הראשון ,יש לך גידול
בהכנסות של  544אלף שקל ממשרד הרווחה.

מר ע .4מצליח:

רגע ,איפה זה?

מר ח .5געש:

בעמוד הראשון ,הסעיף האחרון ,הכנסות רווחה – ריכוז ,אתה רואה

6

שיש לך גידול של  544אלף שקל בהכנסות.

מר ע .7מצליח:

התאמה לתקציב משרד הרווחה

מר ח .8געש:

בדיוק

מר ע .9מצליח:

מאיפה בא הקצב הזה ,מהתקציב?

10געש:
מר ח.

 75אחוז משרד הרווחה 15 ,אחוז אנחנו.

11מצליח:
מר ע.

זאת אומרת כמעט  044אלף שקל אנחנו השלמנו.

12געש:
מר ח.

כשהוא נותן לך בשיטת  MATCHINGיש לך שתי אפשרויות ,או להגיד

13

אני לא נותן שירותים והכסף הולך רק לתל-אביב או להרצליה כי הם

14

יכולים לעשות  MATCHINGאו אתה אומר אני לוקח כדי לתת את הדבר

15

הזה.

16גלר:
מר ר.

הלאה ,השתתפות בתקציב מועצה דתית ,התאמה של  644אלף שקל.

מר י17.זריהן:

מה זאת אומרת השתתפות? כמה התקציב של המועצה הדתית? 64

18

אחוז אנחנו?

19גלר:
מר ר.

רשום פה 6,871,444 ,עליהם

מר י20.זריהן:

זה התקציב? זה  64אחוז או  04אחוז?

21גלר:
מר ר.

אנחנו  64אחוז ,משרד הדתות

מר י22.זריהן:

ה 6,871,444-זה ה 64-אחוז?

23גלר:
מר ר.

זה לא ...

מר י24.זריהן:

אז מה זה ה 644-אלף מעבר לזה?

25געש:
מר ח.

הם הגדילו את ה 04-אחוז שלהם ,אני מקווה שמשנה הבאה יורד לנו

26

אחוז ההשתתפות.

מר י27.זריהן:

מה זאת אומרת הם הגדילו? הם הגדילו ל?54-

28געש:
מר ח.

מי שקובע את התקציב של המועצה הדתית הוא קובע משרד הדתות
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חברת איגמי40-8666868,

דרך ה 04-אחוז הוא קובע את ה ,64-אם תרצה אני אראה לך

מר י 2.זריהן:

מה זה דרך ה( ...04 ?04-מדברים ביחד ,לא ברור)

מר ח .3געש:

הוא אומר לך זה ה ,04-עכשיו תעשה את החשבון ההפוך כמה זה ה,64-

4

אז היה עכשיו דיון בוועדת הכספים של הכנסת ויש כוונה לשנות את ה-

5

 04:64שהוא יהיה דומה ל MATCHING-בדברים אחרים ויהיו רשויות

6

ישלמו פחות מה.64-

מר י 7.זריהן:

עד עכשיו לא שינו כלום? זה  ?64:04תוספת של  644אלף.

מר ח .8געש:

נכון

מר ר .9גלר:

הוצאות שנים קודמות ,תוספת  644אלף שקל.

מר י10.זריהן:

על מה?

11גלר:
מר ר.

כל מיני הוצאות ,חשבוניות שהגיעו באיחור

מר י12.זריהן:

של מי זה?

13גלר:
מר ר.

כל מיני ,יש פה פירוט רחב של

מר י14.זריהן:

הוצאות שנים קודמות?

15גלר:
מר ר.

כן ,אם ההוצאה שייכת לשנה קודמת

מר י16.זריהן:

מה ,אתה ידעת את ההוצאות ,לפני ,מה זה שנים קודמות? מאיזה שנה?

17

מ?1445 ?1447-

18גלר:
מר ר.

מ 1448-והלאה ,כל מה שלא שנה שוטפת .הנחות

19מצליח:
מר ע.

רן ,רן

20געש:
מר ח.

אתן לך דוגמה ,אם עשית עבודה ב 1448-והחשבונית הגיעה רק ב1449-

21

אתה יכול להיות שב 1448-יצאת במינוס אם לקחת את זה בחשבון

22

בתקציב

מר י23.זריהן:

...

24געש:
מר ח.

את כל הספר ,את כל הכרטיסי הנהלת חשבונות אתה יכול לקבל יוסי.

25מצליח:
מר ע.

אבל אנחנו להצביע צריכים היום חיים.

מר י26.קעטבי:

אם חשבונית הגיעה ב 1449-אז ההוצאה היא ב ,1449-נקודה.

27גלר:
מר ר.

אז זה מה שאנחנו עושים פה.

מר י28.קעטבי:

אבל פה כתוב הוצאות משנים קודמות.
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חברת איגמי40-8666868,

מר ר .1גלר:

מ1448-

מר י 2.קעטבי:

מה ,אתה לא מבין?

מר י 3.זריהן:

ב 1448-היו חשבוניות שבאו ב 1448-על .1447

מר י 4.קעטבי:

אז היו צריכים לראות אותן ב.1448-

מר ח .5געש:

אז זה מה שאתה רואה פה ,אתה רואה הוצאות

מר ר .6גלר:

הנחות

דובר:7

זה מה שאתה רואה יואב.

מר ר .8גלר:

 8מיליון שקל נוספים ,זה הצד השני של ההכנסה ,יש גם התאמת

9

הוצאה.

10מצליח:
מר ע.

רק שניה ,רק שניה,

מר י11.זריהן:

לאיפה הגעת?  0סעיפים זה כבר נגמר .הנחות

12געש:
מר ח.

הנחות באותו סכום שכתוב בהכנסות ,זה שקוף ,זה חלק מה

מר י13.זריהן:

הלוואי שזה היה שקוף חיים געש( .צוחק) עזוב ,שום דבר לא שקוף

14

במועצה שלנו ,תפסיק ,נו.

15געש:
מר ח.

שקוף במובן שנכנס ויוצא אותו סכום.

מר י16.זריהן:

בסדר ,אתה צודק ,זה כן ,זה רואים.

17גלר:
מר ר.

העברה לכיסוי גירעון נצבר מיליון שקל ,זה בערך אותו מיליון שקל

18

שקיבלנו החזר הלוואה שנתנו לחל"פ ,אנחנו בזמנו נדרשנו על ידי משרד

19

הפנים להעביר סכומים לכיסוי גירעון נצבר.

20מצליח:
מר ע.

שם יש הבדל

21גלר:
מר ר.

אז זה המיליון .₪

22מצליח:
מר ע.

רגע ,העברת

23גלר:
מר ר.

השתתפות בתוכנית מחשב לכל ילד ,לדעתי לפני חודש אישרתם את זה

24

במליאת המועצה ,השתתפות של  64אלף שקל ,זה התקציב.

מר י25.זריהן:

לאיפה ,זה לבתי ספר?

26געש:
מר ח.

לא ,זה לפי ועדה של הרווחה ו...

27מצליח:
מר ע.

איך זה מתבצע באמת?

28געש:
מר ח.

לאנשים פרטיים.
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מר י 1.זריהן:

ומי קובע מי הילדים?

מר ח .2געש:

הוועדה שנחמיה יו"ר שלה עם לשכת הרווחה.

מר ר .3גלר:

רכישת צמ"ה 844 ,אלף שקל ,זה מחפרון חדש שאנחנו רוצים לצאת

4

מכרז.

מר י 5.זריהן:

אבל  844אלף זה יצא תב"ר לזה ,לא? או שזה כספי מועצה?

מר ח .6געש:

כן ,פתחנו תב"ר.

מר ר .7גלר:

בזמנו היה תב"ר מכספי פיתוח ,כששלחנו אותו למשרד הפנים

מר ח .8געש:

לא אישרו.

מר ר .9גלר:

לא אושר ,אמרו לעשות הקצבה מהתקציב הרגיל וזה מה שאנחנו

10

עושים.

מר י11.זריהן:

הקצבה מתקציב רגיל?

12געש:
מר ח.

מתקציב רגיל.

מר י13.זריהן:

אבל בדרך כלל להקצבה של מכוניות וכאלה דברים

14געש:
מר ח.

לא ,גם את המכונית שלי העבירו מתב"ר...

15גלר:
מר ר.

בזמנו יכולנו לעשות את זה אבל השתנו הכללים .הצטיידות לגני ילדים

16

חדשים ,זה ריהוט וצעצועים 144 ,אלף שקל.

מר י17.זריהן:

כמה גנים? שני הגנים?

18גלר:
מר ר.

שני הגנים ,התאמה ,ופיצויי פיטורין  04אלף שקל.

מר י19.זריהן:

למי זה ,של ...חברנו? חברנו.

20געש:
מר ח.

עוד מישהו רוצה לגבי העדכון תקציב?

מר י21.זריהן:

אני רוצה להגיד שני דברים.

22גדרון:
גב' כ.

כן ,אני רוצה להגיד משהו.

מר י23.זריהן:

אני רוצה ,אני מבקש שההצבעה תהיה אחרי שנקבל את הפירוט בשבוע

24

הבא.

25מצליח:
מר ע.

זה אותו דבר ,נכון?

26געש:
מר ח.

כן

27מצליח:
מר ע.

אז אני לא לוקח.

28געש:
מר ח.

מה עוד?
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גב' כ .1גדרון:

אני רוצה להגיד

מר ע .2מצליח:

שאלתי גם לפני זה ,אנחנו...

גב' כ .3גדרון:

אני רוצה

מר ח .4געש:

כן כוכי.

גב' כ .5גדרון:

אני רוצה לברך את כל מי שמתעסק בנושא של הכספים והתקציב על

6

החיסכון בכמה סעיפים שיש כאן ועל כך שאנחנו ממשיכים ,אני חושבת

7

שזאת השנה החמישית להיות מאוזנים ,אז אני מורידה את הכובע.

מר ח .8געש:
9

טוב ,אני מעמיד להצבעה את עדכון תקציב  ,1449אני מבקש ,מי בעד
התקציב?

10מצליח:
מר ע.

חיים ,איך אנחנו מצ

11געש:
מר ח.

מי בעד התקציב? מי נגד העדכון? מי נמנע?

12מצליח:
מר ע.

אני יכול לומר למה?

13געש:
מר ח.

תודה רבה ,הישיבה נעולה.

14

-ישיבה נעולה-

