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 2 ט' טבת, תשע"ד             

 3 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור

 4 

 5 

 6 

 7 השתתפו:

 8 מר חיים געש, ראש המועצה

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

 10 אלי אטיאס , סגן ראש המועצה מר

 11 גב' חיה בן צבי, גב' שרון בן צור, גב' רינה רונן, מר נחמיה מנצור 

 12 מר אפרים מעודה, לוין,  –מר איציק בוחבוט 

 13 גב' הגר פרי יגור, מר אבי כאכון 

 14 רו"ח רן גלר, מזכיר וגזבר המועצה

 15 גב' צילה כהן, מנהלת לשכה

 16 בראן ג'ובראן, יועמ"ש למועצהעו"ד ג'ו

 17 מר אריה רפופורט, מהנדס המועצה

 18 

 19  1121עדכון תקציב המועצה לשנת 

 20 

 21 ערב טוב, אבי בבקשה. מר ח. געש:

 22 אתה פותח את הישיבה? אני רוצה הערה לסדר. מר א. מעודה:

 23אני, ערב טוב, אני פותח ישיבת מועצה שלא מן המניין בעניין עדכון  מר ח. געש:

 24 . 3102ציב המועצה לשנת תק

 25 הערה לפני כן. מר א. מעודה:

 26 דקה, אתן לך אחר כך לדבר. מר ח. געש:

 27 לא,  לא הצעה לסדר מר א. מעודה:

 28 אני אתן לך לדבר. מר ח. געש:

עדכון תקציב המועצה  – (22/21) 1פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור – 1121לשנת   

מועצה מקומית פרדס חנה כרכור   

 ט' טבת תשע"ד 21/21/21מיום ה'  
 תשע"ג   
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 1אני מדבר על פתיחת הישיבה, אני רוצה לומר שבהתאם לחוק ישיבה   מר א. מעודה:

 2ת בשביל דיון שעו 0כזאת מחייבת שמראש יהיה לה מינימום 

 3שעות אני  0-כשמדובר בתקציב ולכן אני אומר מאחר ואין לנו את ה

 4מציע לבוא ולדחות אותה ליום ראשון, לא ליום חמישי הבא אלא 

 5שעות האלה  0-ישיבת המשך ליום ראשון משום שמראש אין לך את ה

 6 של המינימום 

 7 מה ההגבלה? עד איזה שעה?  מר בוחבוט לוין:

 8 מה? מר א. מעודה:

 9 עד איזה שעה ההגבלה? מר בוחבוט לוין:

 10 עד אחת עשרה. מר א. מעודה:

 11 עד אחת עשרה בלילה?  מר בוחבוט לוין:

 12 כן מר א. מעודה:

 13 או.קי. מר בוחבוט לוין:

 14אתה מבין? אז אני מציע לדחות אותה ליום ראשון כי לדעתי זה לא  מר א. מעודה:

 15 חוקי לפתוח אותה.

 16 בעה את ההצעה שלך?אתה רוצה להעמיד להצ מר ח. געש:

 17 זה לא הצעה, זה חוק, יש נו ג'ובראן שיגיד את דעתו בעניין החוקי.  מר א. מעודה:

 18 החוק לא מחייב להקציב את זה בבת אחת. ובראן:'ד ג. ג"עו

 19 מה? מר א. מעודה:

 20 לא חייב ... ובראן:'ד ג. ג"עו

 21 שעות מינימום  0אתה לא יכול לפתוח ישיבה אם אין לך  מר א. מעודה:

 22 לא חייב. ובראן:'ד ג. ג"עו

 23 כתוב מר א. מעודה:

 24 כתוב שאתה צריך ובראן:'ד ג. ג"עו

 25 שעות. 0שיהיה מינימום  מר א. מעודה:

 26 שעות. 0שעות, אבל לא חייב להיות שהיום יהיו  0 ובראן:'ד ג. ג"עו

 27 סליחה מר א. מעודה:

 28 .. אפשר שעתיים. עו"ד ג. ג'ובראן:
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 1שעות ואתה  0-שעות, אם לא סיימת ב 0א כשאתה פותח אותה הי מר א. מעודה:

 2 0שעות או לא סיימת ישיבה תמשיך אותה יום ראשון עוד  6יכול עד 

 3שעות. זו דעתי, חבל  0שעות, אבל אתה צריך שבהתחלה שלה יהיה 

 4שאנחנו ניכנס סתם לויכוח, לא מפריע לי, הרי גם ככה אנחנו נמשיך 

 5ראשון והיא תהיה אותה ביום ראשון... אז בוא נתחיל אותה ביום 

 6 קצרה יותר, אני מוכן להבטיח לך.

 7 או.קי., אז רשמנו את המלים. אני פתחתי את הישיבה  מר ח. געש:

 8 מכיוון שאם הוא לא רוצה... היא תהיה ארוכה מאוד. מר א. מעודה:

 9הזמן הרב שחלף ממועד עריכת התקציב המקורי ... שינויי תקציב  מר ח. געש:

 10בצורה ניכרת על הקצבותיהם למועצה  משרדי ממשלה אשר השפיעו

 11 המקומית הבהירו הצורך בעדכונו. די כבר עם הפלאפונים. 

 12 עם השריקות האלה. מר א. כאכון:

 13 03,366,111משרד הפנים עדכן את גובה מענק האיזון של הרשות בסך  מר ח. געש:

 14שקל, דבר שאפשר את הגדלת פעילות המועצה בעיקר בסעיפי השירות 

 ₪15 אלף  396מוצע להגדיל את תקציב המועצה בסך של  המוניציפאלי.

 16ולכן הבאנו  069,666,111-כך שתקציב המועצה המעודכן יסתכם ב

 17לכם את עדכון התקציב כפי שאתם רואים, הסכום הגדול המשמעותי 

 18ביותר הוא עדכון מענק האיזון, התחלנו את השנה עם ידיעה על מענק 

 19ת סוף השנה עודכן איזון בגודל מסוים, במהלך מסוים, לקרא

 20 -התקציב, אנחנו נמצאים בשבוע האחרון של דצמבר ו

 21 חיים, צריך את המהנדס פה? מר א. כאכון:

 22 לא יודע מר ח. געש:

 23 בוא נשחרר אותו ללכת הביתה. מר א. כאכון:

 24סליחה, לא, לא, לא, יש לו סעיפים שצריך לקבל הסברים מהמהנדס,  מר א. מעודה:

 25 אתה אל תשחרר אותו. 

 26 בקיצור ...  . געש:מר ח

 27 העלית לו בשכר...  מר בוחבוט לוין:

 28אגב, אני רוצה לדעת, הדבר הזה שקיבלנו עכשיו זה אומר שאפשר  מר א. מעודה:
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 1 להעיר גם עליו?

 2לא, לא, זה מונח על שולחן המועצה במועד, פשוט אתם מנצלים את  מר ח. געש:

 3ה מקבל את זה שאתם פה, אתם יכולים לדבר, זה לא ... זה תחת, את

 4 זה, זה דו"ח רבעוני, מונח על שולחן המועצה.

 5 ולא יכולים לדבר עליו? מר א. מעודה:

 6 לא מר ח. געש:

 7 באיזשהו שלב אפשר יהיה לדבר עליו? מר א. מעודה:

 8כשיהיה דיון על הדו"ח השנתי, אתה יכול לדבר עד מתי שאתה רוצה,  מר ח. געש:

 9 ון תקציב, כן הגר.אבל לא עכשיו. כן, מי מבקש לדבר על העדכ

 10 מתי קיבלנו את העדכון של גובה מענק האיזון ממשרד הפנים? ה. פרי יגור: 'גב

 11 בספטמבר אוקטובר. מר ח. געש:

 12 אני מניח לפני כחודש וחצי. ח ר. גלר:"רו

 13 אתה מניח? ה. פרי יגור: 'גב

 14 חודשיים, כן ח ר. גלר:"רו

 15  01,902,111הוגש  3102של  עכשיו למה מלכתחילה בהצעת התקציב ה. פרי יגור: 'גב

 16 כי זה מה שמשרד הפנים אמר שיהיה. מר ח. געש:

 17אבל משרד הפנים בכל השלוש שנים האחרונות שאני בדקתי תקצב  ה. פרי יגור: 'גב

 18 משהו. 03.6

 19אז מה את רוצה? תלכי למשרד הפנים, תשאלי אותו על מה הם  מר ח. געש:

 20 תקצבו אותנו.

 21שכשאתם ערכתם את ספר התקציב מה שמשרד הפנים זאת אומרת  ה. פרי יגור: 'גב

 22 ? 01.902אישר באותה נקודת זמן זה היה 

 23 על השקל. ח ר. גלר:"רו

 24 נכון מר ח. געש:

 25מיליון  01.902-מיליון, לעומת ה 03.366אוקי., שאלה נוספת, אושרו  ה. פרי יגור: 'גב

 26 מיליון, מדוע עדכון התקציב הוא על 0.9שיצאתם בתקציב, הפער הוא 

 27 אלפי שקלים? )מדברים ביחד, לא ברור( 396

 28 הרכב הסעיפים במהלך השנה  מר ח. געש:
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 1 למשל אחד ההסברים  ח ר. גלר:"רו

 2דקה, במהלך השנה חלים שינויים, התקציב הוא תחזית, צפינו  מר ח. געש:

 3מיליון שקל, אנחנו  66שנגבה, עזבי רגע את מענק האיזון, צפינו שנגבה 

 4 מיליון שקל. 66חנו עומדים בגביה של רואים בסוף השנה שאנ

 5 נכון, תכף נגיע לזה. ה. פרי יגור: 'גב

 6דקה, נגיע, אני מסכים אתך, לא צריך להיות, את לקחת סעיף אחד,  מר ח. געש:

 7 יש שינוי בסעיפים שונים של הכנסות והוצאות.

 8 לא, השאלה שלי, כתבתם, ההנמקה במכתב של רן גלר כותב, משרד ה. פרי יגור: 'גב

 9, בהצעת התקציב היה 03.366-הפנים עדכן את גובה מענק האיזון ל

01.902 . 10 

 11 אז אני אסביר לך עוד פעם. מר ח. געש:

 12 , אז איך ה... התקציבית היא חצי?0.9הפער הוא  ה. פרי יגור: 'גב

 13אני אסביר, דקה, כי יש קיטון בסעיפי ההוצאה, תכננו שאני אסע  מר ח. געש:

 14י לא נוסע, תכננו שעוד כמה דברים יקרו שקל ואנ 01,111-לחו"ל ב

 15והם לא קורים, גם בסעיפי ההוצאה, לכן אמרתי זה כמעט טכנית 

 16לחלוטין א' בגלל העיתוי, במהלך השנה מתרחשים הרבה דברים, 

 17הסעיף המשמעותי ביותר שהתרחש בגודל שלו זה העדכון של מענק 

 18לא היה האיזון שחל נדמה לי באוקטובר. אני מזכיר שלמדינה בכלל 

 19תקציב עד יוני לא היה תקציב, ולכן עדכנו ... עכשיו את הפירוט של 

 20הוצאות רשמנו ברובריקות שלהם. במקום  –ההפרשים בהכנסות 

 21לכתוב ספר אז כתבנו נקודת ציון מרכזית שזה הסכום הגדול ביותר 

 22של סעיף אחד של עדכון מענק האיזון, אבל יש גם סעיפים אחרים, גם 

 23נסה, כשאתה מחבר, מפחית, יוצא שצריך להגדיל בהוצאה וגם בהכ

 24אלף שקלים, זה  396את תקציב המועצה בסכום שהקראתי אותו, 

 25 התקציב.

 26 אני אצטרך שיעור פרטי. ה. פרי יגור: 'גב

 27 לא צריך שיעור פרטי, זה מאוד פשוט. מר ח. געש:

 28נה, זה אז אני לא מבי 396וההוצאות  396לא, כי אם ההכנסות הן  ה. פרי יגור: 'גב
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 1 מקזז אחד את השני.

 2 דקה, דקה מר ח. געש:

 3 זה מסתכם באפס כתקציב ח ר. גלר:"רו

 4 התקציב צריך להיות מאוזן. מר ח. געש:

 5 נכון ה. פרי יגור: 'גב

 6 זה תמיד אפס, אבל  ח ר. גלר:"רו

 7... אנחנו 01התוצאה הסופית מעדכון התקציב עם כל החיבור  מר ח. געש:

 8בסכום שאמרתי. במקום שהוא יהיה  מגדילים את התקציב המקורי

 9, עכשיו אם, תסתכלי, הדף שיש לך Y 069הוא יהיה  Xמיליון  069

 10כולל את השינויים בסעיפי ההכנסות וההמשך שלו בהוצאות. 

 11ומשהו  911, התקציב השנתי של 911התוצאה הסופית היא בפלוס של 

 12 אלף. מה עוד הגר?

 13במהותו כלי לביטוי מדיניות, אני לא,  תקציב אנחנו יודעים שהוא ה. פרי יגור: 'גב

 14באמת שזה לא בא ממקום של להקשות, הייתי שמחה לדעת בראשי 

 15כדי לדעת שההגדלה  3102-פרקים מה היו יעדי המדיניות שלך ל

 16 התקציבית כרגע תומכת אותם בכללית אם אתה יכול לציין.

 17 זה מפורט בסעיפי התקציב. ח ר. גלר:"רו

 18לא פה ולכן אמרתי זה עדכון,  3102ית העבודה של הספר של תוכנ מר ח. געש:

 19תראי, הוא מעודכן מהרבה מאוד סעיפים שזה לא קשור בהכרח 

 20למדיניות כזאת או אחרת. אם חוק השילוב תכננו בתקציב המקורי 

 21 0,611,111לקבל ממשרד החינוך 

 22ה יכול להיות שלא הסברתי את עצמי טוב, מה שידוע לי, אפרים, ז ה. פרי יגור: 'גב

 23קצת מפריע לי, מה שידוע לי שבישיבות תקציב ברשויות מקומיות 

 24אתה יודע בכמה עבדתי, לא מביאים סעיפים על סעיפים אלא מביאים 

 25 מסגרות תקציב, הייתי רוצה לדעת את הפילוח 

 26 אז זה הפילוח. מר ח. געש:

 27ן איזה פילוח? אתה יודע מה זה היה להתמצא בין הנייר הזה לבי ה. פרי יגור: 'גב

 28הספר הגדול? זה היה פסיכי לגמרי. קודם כל המסמכים לא מדברים 



  10-3666202חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 3102בדצמבר  03
 
 

6 

 1 אחד עם השני שזה היה מאוד קשה, מאוד קשה.

 2אני שמח שאת מדברת במונחים כי באמת יש מקומות שבהם  מר ח. געש:

 3מאשרים מסגרת תקציבית ונותנים ספר כזה, בסוף כשהסתכלתי על 

 4מו שלי עם אותו מספר הדו"ח הכספי של עיריית ירושלים הוא נראה כ

 5 עמודים.

 6הדיון לא נראה אותו דבר, אני מזמינה אותך לדיון שם, ניסע ביחד.  ה. פרי יגור: 'גב

 7ביחס לתקציב  069,666,111אני רוצה לדעת מתוך התקציב החדש של 

 8מה שזה היה איך מתחלקת העוגה  WHATEVERאו  063הקודם 

 9קבלים, כמה מבחינת מחלקות, את סך הכל העוגה, כמה שפ"ע מ

 10 רווחה מקבלים, כמה, אפשר לדעת את הנתון הבסיסי הזה? 

 11 אפשר, לא כרגע.  ח ר. גלר:"רו

 12 כדי לדעת שזה תואם את עמדת ראש המועצה ואת יעדי המועצה. ה. פרי יגור: 'גב

 13עוד פעם, היעדים לא השתנו, אבל המציאות השתנתה, המציאות היא  ח ר. גלר:"רו

 14אות. אם נעבור סעיפים... שינוי קצת אחרת וזה התאמה למצי

 15מדיניות, דברים שהשתנו, התעריפים שעלו, הכספים שחשבנו שנקבל 

 16 ולא קיבלנו.

 17 רן, אנחנו תכף ניכנס סעיף סעיף, אתה לא עונה לי על השאלה. ה. פרי יגור: 'גב

 18אני מבין, אני מבין, יש רשויות מקומיות שגם בתקציב השנתי לא  ח ר. גלר:"רו

 19מפורט כמו שאנחנו מאשרים, מאשרים אותו תקציב  מאשרים תקציב

 20 3100מסגרת ואז מה שקורה זה לפי פרקים, כשאנחנו נגיש את תקציב 

 21 זה כולל גם תקציב מפורט וגם לפי פרטים, שפ"ע, טכני

 22 את הדברים האלה אתה זוכר? ה. פרי יגור: 'גב

 23 ודברים כאלה.  3100דברים כאלה יופיעו בתקציב  ח ר. גלר:"רו

 24אלף שקל הגדלה תקציבית,  911-אני רוצה לדעת איך העוגה היום ב ה. פרי יגור: 'גב

 25 איך זה יתפרש על העוגה ואיך זה משפיע על חלוקת

 26 בגדול, בבקשה מר ח. געש:

 27כשקוראים את המסמך הזה אפשר לחשוב שאנחנו איזה עיירת  ה. פרי יגור: 'גב

 28רווחה, שאני פיתוח, כל הסעיפים פה הם רווחה, אפרופו שאין ועדת 
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 1 לא מבינה, זה עדיין... אבל רוב הסעיפים פה הם סעיפי רווחה.

 2 הבנתי, תקשיבי, אני מוכן לתת שיעורים פרטיים מוניציפאליים מר ח. געש:

 3 תודה ה. פרי יגור: 'גב

 4 אבל אני לא אעשה את זה.   מר ח. געש:

 5 ...בכל שורה. ה. פרי יגור: 'גב

 6 בוודאי, מה לעשות.  מר ח. געש:

 7 ... עדיין מזגזג?  ה. פרי יגור: 'גב

 8אלף שקל,  069אלף שקל על תקציב של  911אם תסתכלי, העדכון של  מר ח. געש:

 9מיליון, כמה אחוז השינוי? לצורך הנחת  069באחוזים, כמה זה? 

 10עבודה, נניח שהייתי רוצה להיות לא מסודר והייתי לא עושה עדכון 

 11אלף שקלים  696של תקציב מה שמתבקש ומסיים את השנה בעודף 

 12 מיליון, זה מזעיר מזעיר, ולכן  069על תקציב של 

 13 זה חצי אחוז. ח ר. גלר:"רו

 14 חצי אחוז.  מר א. כאכון:

 15זה חצי אחוז ולכן זה לצורך הנחת עבודה, לפזר את החצי אחוז על כל  מר ח. געש:

 16 המחלקות, עכשיו

 17יו לך או שיכולת להניח אלף שקל האלה שלא ידעת כביכול שיה 611-ה ה. פרי יגור: 'גב

 18אלף שקל האלה שהם אולי חצי אחוז מסך הכל  611-... על הבסיס... ה

 19התקציב, יכול להיות שהם היו ... בסעיפים אחרים שאני לא רואה 

 20שזה מתעלה לשום מקום, זה כל פעם אנחנו נשאבים לאותם סעיפים 

 21 שוטפים של פה שכר, פה ... 

 22מירה שמעצבנת אותך, אבל אני אסתכל, אז אני לא אחזור על הא מר ח. געש:

 23אתה עושה תחזית בתקציב ואם פספסתי בחצי אחוז... דקה, תסתכלי 

 24רגע למה זה טכני, אתם מתעקשים וזה בסדר, ואופוזיציה, למרות 

 25 שאין תפקיד כזה במועצות המקומיות של אופוזיציה לעשות. אם 

 26 ..אמרת שאין אופוזיציה קואליציה, יש . ה. פרי יגור: 'גב

 27אבל אתם מתעקשים וזה בסדר, אין לי בעיה עם זה, אם תכננו  מר ח. געש:

 28 שההכנסות 
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 1דרך אגב, אני מאוד אשמח לשבת בישיבות ועדת הנהלה וללמוד יחד  ה. פרי יגור: 'גב

 2 עם כולם.

 3 חזינו, חזינו היקף הכנסות מסוים  מר ח. געש:

 4 חיה לא לומדת, אז זה לא משנה. מר א. מעודה:

 5לא, אני מבינה שקשה לו להסביר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני  י יגור:ה. פר 'גב

 6 שומעת את זה פעם ראשונה.

 7 תראי, בהנהלה הם לא מקבלים הסברים, הם מאמינים לו וזהו. מר א. מעודה:

 8 אני שומעת פעם ראשונה. זה המקום שלי לקבל...  ה. פרי יגור: 'גב

 9 אני חולקת עליך. ח. בן צבי: 'גב

 10 ואני אעמוד עליה.  . פרי יגור:ה 'גב

 11אני נותן לך הסברים שאינני מחויב להסביר לך, עכשיו אני מסביר את  מר ח. געש:

 12זה ברוח טובה, ברוח טובה. בוא נעשה סדר בגדול, הפרש של חצי 

 13אחוז בתקציב לצורך הנחת עבודה, נגיד שלא הייתי עושה את העדכון 

 14אלף  911רה בעודף של הזה פר סעיף, הייתי גומר את השנה לכאו

 15אלף שקל, עיריית  911שקל, וגם זה לא בסדר, לגמור בעודף של 

 16 ירושלים  

 17 מגיע פשוט לאיזון, אתה לא יכול להיות בפלוס. ה. פרי יגור: 'גב

 18 אני יכול להיות בפלוס, קורה, אני יכול  מר ח. געש:

 19 המטרה היא להיות בפלוס. ח ר. גלר:"רו

 20 בפלוס. אני יכול להיות מר ח. געש:

 21אם זה המטרה אז איך שבארבעה עמודי תקציב באגף הגביה לא כתוב  ה. פרי יגור: 'גב

 22 הגדלת הכנסות מה שבאובוויוס לכתוב.

 23 עוד פעם? לא הבנתי. ח ר. גלר:"רו

 24 .3100נעמוד על זה לקראת התקציב של  ה. פרי יגור: 'גב

 25תה עושה הערכה מה שאת רוצה.  עכשיו אני אסביר לך עוד פעם, כשא מר ח. געש:

 26לשנה קדימה בהרבה מאוד סעיפים אתה עושה הערכה כמה תקבל 

 27מוועדה מקומית באגרות בנייה, מגיעה סוף השנה ואתה רואה 

 28שההערכה הזאת לא הייתה נכונה כי הקצב לא היה כמו שנים 



  10-3666202חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 3102בדצמבר  03
 
 

01 

 ISHFUL 1קודמות והסכום הזה משתנה, או צפית או רצינו, היה

THINKING 2 מקומית בפרדס חנה כרכור.כבר תהיה ועדה  3102-שב 

 3 התחלנו לחלום על זה, מי מאיתנו, לא אני. 3113-כבר ב ה. פרי יגור: 'גב

 4 גם זה לא בטוח עדיין.  מר א. כאכון:

 5 עדיין עובד על זה. ה. פרי יגור: 'גב

 6 למרות ששוקי עמרני אמר ... מר א. כאכון:

 7כסף, לא קמה  Xאני לא מדבר על הוועדה, צפינו שהיא תכניס לנו  מר ח. געש:

 8הוועדה אז צריך לבטל את הסעיף הזה, הוא יצא במקום אחר וכן 

 9הלאה וכן הלאה, ולכן זה לא משקף לא את המדיניות ולא את הסדרי 

 10עדיפויות, הוא משקף את השינוי בפועל בסעיפי הסעיפים. בסך הכל 

 11אני שמח שהשינוי חצי אחוז מהתקציב. עכשיו אפשר היה לחלק את 

 12 בגדול תורידי מכל אחד חצי אחוז מהגרף.זה בגרף אבל 

 13רק עוד שאלה אחת, נגיד שהבנתי כל מה שאמרת, למרות שלא ענית  ה. פרי יגור: 'גב

 14 לי על אף שאלה, הכספים האלה הוצאו, נכון? 

 15 רובם, כן מר ח. געש:

 16 הוצאו, מה המשמעות שאני אאשר עכשיו או לא אאשר עכשיו? ה. פרי יגור: 'גב

 17משמעות שתאשרי עכשיו בתקציב את התוספת של מענק האיזון מה ה מר ח. געש:

... 18 

 19אם אני עכשיו... שלא מאשרים את עדכון התקציב, אז מה תיאורטית  ה. פרי יגור: 'גב

 20 קורה?

 21 911לא יקרה כלום, יכול להיגמר התקציב, הדו"ח הכספי בעודף של  מר ח. געש:

 22 האלה בלי אישור מועצה? אלף 911-האם זה חוקי להוציא את ה ה. פרי יגור: 'גב

 23 רוב הרשויות לא עושים עדכון ולא קורה כלום  ח ר. גלר:"רו

 24 לא הבנת מה היא שואלת. מר א. כאכון:

 25 אף פעם לא גומרים את השנה בדיוק בתקציב שנקבע ... ובראן:'ד ג. ג"עו

 26אלף שקל, קרוב למיליון שקל מעבר לתקציב אישרה  911אבל בוצעו  ה. פרי יגור: 'גב

 27 עצה בלי שום עדכון למועצה.המו

 28 שואלת אם זה חוקי, זה מה שהיא שואלת. מר א. כאכון:
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 1אתה מוציא דוחות תקופתיים, חוקי, חוקי לחלוטין, אני שמח שאנחנו  מר ח. געש:

 2מצליחים בשמונה שנים האחרונות לסיים את השנה בצורה מאוזנת 

 3 בשוטף.

 4 . 3116-תשע, מ ח ר. גלר:"רו

 5 עכשיו.  3102, לא, תשע שנים מר ח. געש:

 6 אני גם מאוד שמחה, אבל זה לא עונה לי על השאלה. ה. פרי יגור: 'גב

 7אז זה עונה לך על השאלה, אחוז הסטיה מהתקציב, ובטח במקרה  מר ח. געש:

 8שהוא פלוס, בסך הכל זה מתאזן, משקף מציאות, אני לא סתם 

 9יצמד אמרתי שהעדכון הוא טכני, כי על פניו לא, כמעט ולא ניתן לה

 10 לכל סעיף כי אתה

 11אז למה אתה לא מביא את זה לעדכון כסעיף מעדכן? למה אתה מביא  ה. פרי יגור: 'גב

 12 את זה להצבעה בכלל? מה המשמעות של ההצבעה שלי?

 13 שאני מאשר את העדכון בצורה מסודרת. מר ח. געש:

 14 הכסף יצא, אבל מה המשמעות של ההצבעה שלי? ה. פרי יגור: 'גב

 15 ון נכ מר ח. געש:

 16אני אגיד לך, ברוב השנים העדכון הוא יותר מוקדם, היות והיו  ח ר. גלר:"רו

 17 בחירות ולא היו ישיבות 

 18 והתקציב היה מאוחר.  ח. בן צבי: 'גב

 19 ... 3102גם  מר ח. געש:

 20 התקציב היה ביוני. )מדברים ביחד, לא ברור(  אבל התקציב היה ביוני  ח. בן צבי: 'גב

 21 לא קשור מר א. כאכון:

 22 ומאוגוסט לא היה תקציב...  ח. בן צבי: 'בג

 23 הכל נכון, השאלה אם זה חוקי. ה. פרי יגור: 'גב

 24 חוקי מר ח. געש:

 25 לגמרי חוקי.  דוברת:

 26 מאיפה את יודעת אם זה חוקי? מר א. מעודה:

 27 אני יושבת בוועדת הכספים של חברה פרטית...  דוברת:

 28 אני שואלת האם הוצאה ...  ה. פרי יגור: 'גב
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 1בסדר, זה לא, חברה פרטית יכולים לעשות מה שהם רוצים. זה לא  . מעודה:מר א

 2 פרטית.

 3 ...בלי אישור של מליאת מועצה, האם זה תקין? ה. פרי יגור: 'גב

 4 תבדקי ח ר. גלר:"רו

 5 -זה לא מיליון שקל  מ ובראן:'ד ג. ג"עו

 6 האם זה תקין או לא? ה. פרי יגור: 'גב

 7 ר, כן, זה תקין.בלי תקציב מאוש ובראן:'ד ג. ג"עו

 8 או.קי. ה. פרי יגור: 'גב

 9אני אומר לכם שברמת הבקרה הזאתי אם אנחנו סוטים בחצי אחוז  מר ח. געש:

 10זה בסדר, אני לא שמח, תמיד הייתי שמח להיצמד, אבל זה נכון גם 

 11בהוצאות וגם בהכנסות, העובדה שגם לא הוצאתי את מה שתכננתי 

 12לא נסעת לחו"ל? תכננתי גם זה אפשר להגיד שזה לא בסדר. למה 

 13לנסוע לחו"ל, אני נותן בכוונה את הסעיף האיזוטרי הזה כי הוא 

 14-שקל אם אני לא טועה, כי תכננו בתקציב להוציא את ה 01,111

 15 השקל האלה לא הוצאנו. 01,111-שקל ואת ה 01,111

 16 אני פשוט עדיין לא מבינה מה אני עושה בדיון הזה, יש לי מיליון ה. פרי יגור: 'גב

 17הערות, אנחנו נעבור סעיף סעיף, אין לזה שום משמעות כי הכסף כבר 

 18 יצא.

 19יוצא מן הכלל, ולכן אמרתי שהעדכון ברובו הוא טכני, צריך לעשות  מר ח. געש:

 20אותו פורמאלי וצריך לאשר אותו, הדיונים על התקציב פה בשנים 

 21 האחרונות היו ארוכים.

 22 ?אז מה, אנחנו חותמת גומי ה. פרי יגור: 'גב

 23 הם חותמת גומי, לא את. מר א. כאכון:

 24 הם, אף אחד לא חותמת גומי. מר ח. געש:

 25 הם חותמת גומי, תשאל פה שאלה את אחת הבנות פה על התקציב. מר א. כאכון:

 26 על מה שאתה רוצה אני אענה לך. :דוברת

 27 באמת? מר א. כאכון:

 28 אחת אחת :דוברת
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 1  -בואי תעני לי על ה מר א. כאכון:

 2 י עם רן שעתיים ...ישבת :דוברת

 3אני רוצה שתעני לי, תעני לי על הוועדה המקומית אגרות בנייה תעני  מר א. כאכון:

 4 לי ועל ההכנסות מיצור החשמל.

 5 לא, חוץ מזה, היא תענה לך חוץ מזה.  )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. מעודה:

 6דיון אחד הדיונים על התקציב בשנים האחרונות היו דיונים ארוכים,  מר ח. געש:

 7נמשך יומיים כולל הזמנת פיצות בחצות, אפשר לעשות את זה ככה, 

 8אפשר לעשות את זה אחרת, אני שבע רצון, בסך הכל אני שבע רצון 

 9מהניהול הכספי של המועצה. ברמת הדיוק של תחזית של תקציב 

 10 אנחנו מתנהלים בסדר גמור, בטח גם מול רשויות אחרות. 

 11 פה היה שתמיד מאשרים בדיעבד את האיזון?ככה  מידאגב, זה ת ה. פרי יגור: 'גב

 12 יש לך ברירה? מתי אתה מאשר? האלטרנטיבה היא לגמור את השנה מר ח. געש:

 13 ... זה עניין של ניהול, מה זה יש לך ברירה? זה עניין של ניהול. ה. פרי יגור: 'גב

 14אני לא מה פתאום עניין של ניהול, אם באוקטובר, תגידי לי עכשיו,  מר ח. געש:

 15יודע אם כן או לא אבל אם יש לך תקציב בבית, סתם לצורך השאלה, 

 16יש לך תקציב בבית עכשיו וזכית עכשיו בלוטו, אני מאחל לך לא יודע, 

 17מיליון שקל ראיתי כרזות... העניין, העניין, או לחילופין נשבר לך  31-ב

 18הדוד ולא תכננת את ההוצאה ועכשיו את מוציאה את הכסף, זה 

 19 זה לא שייך לניהול. ניהול?

 20אני בבית שלי הולכת לדירקטוריון שלי שזה נקרא בעלים ומבקשת  ה. פרי יגור: 'גב

 21 אישור...  

 22הדוד נוזל, את מחכה שהוא יבוא? )מדברים ביחד, לא ברור( בקיצור,  מר ח. געש:

 23 יש רשויות 

 24 המטרה פשוט רק להתנגח ולחפש... זה המטרה, אני מבין...  :דובר

 25 יש רשויות שלא עושות את העדכון  :מר ח. געש

 26 מה חשבת תפקיד האופוזיציה? מר א. מעודה:

 27 להגיד דברי חכמה ולא סתם יצעק כמוך. :דובר

 28 גם אחוז גירעון מסוים מר ח. געש:
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 1 אתה לא צריך לדבר כלום, אתה צריך רק להצביע. מר א. מעודה:

 2 לא נחשב למשהו איום ונורא וגם ... מר ח. געש:

 3 .. לעשות למען התושב, העשיה הרבה יותר חשובה.אני . :דובר

 4 להעלות לו ארנונה. מר א. מעודה:

 5...בירושלים היא יומרנית בצורה מטורפת, וזה חוקי להוציא יותר  מר ח. געש:

 6ממה שהכנסת? מישהו העמיד לדין את ראש עיריית ירושלים? עיריית 

 7 שקל.  ירושלים בגירעון מצטבר של כמה ראינו? שלוש מאות מיליון

 8אני לא רוצה לדבר על עיריית ירושלים, אפשר לפתוח את זה אבל בוא  ה. פרי יגור: 'גב

 9 נתקדם הלאה.

 10עזבי רגע, אני לא רוצה עיריית ירושלים, לא רוצה את ההצהרות שלה  מר ח. געש:

 11 -ולא רוצה את הטובות שלה, לא יהיה לי פה לא את הכותל ולא את ה

 12 ללמוד ממנה. יש הרבה מה ה. פרי יגור: 'גב

 13 מכולם אפשר ללמוד. מר ח. געש:

 14 גם מאיתנו. ח ר. גלר:"רו

 15 וגם מאיתנו אפשר ללמוד. מר ח. געש:

 16 גם באו לכאן ללמוד ממשרד הפנים איך מנהלים את התקציב.  ח ר. גלר:"רו

 17טוב, חברים, במידה רבה מה שאמרת זה נכון, זה בדיעבד ולכן דיון  מר ח. געש:

 18ויורד לפרטי פרטים וכל אחד עם השקפת התקציב ארוך ומייגע 

 19עולמו. גם בתקציבים של הרשויות המקומיות, בחלק מהרשויות, לא 

 20בכולן, דרגות החופש לסדרי עדיפויות הן לא כאלה גדולים מכל מיני 

 21טעמים אחרים, חלק גדול מההוצאות בתקציב הן בכלל לא תלויות בך 

 22 ומוחזרות לך. כן אפרים. 

 23גע לא נכנס לסעיף ההכנסות, מה אכפת לי, שיהיו הרבה אני כר מר א. מעודה:

 24 הכנסות. אותי 

 25 סעיף ההכנסות, יש גם קיטון בהכנסות. מר ח. געש:

 26 יש עוד סעיפים שאני רוצה לעבור. ה. פרי יגור: 'גב

 27 תעברי עליהם.  מר א. כאכון:

 28 תעברי, תסיימי, מה. מר א. מעודה:
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 1 אין בעיה. ה. פרי יגור: 'גב

 2 דקות, מותר לך לשאול, אני אחר כך אשאל.  01זה לא  מר א. מעודה:

 3 אגב איציק זה  ה. פרי יגור: 'גב

 4 יכול להיות שאת תשאלי משהו אז אני אשמע תשובה ולא אשאל.  מר א. מעודה:

 5 זה למטרה להגן על כספי הציבור. ה. פרי יגור: 'גב

 6 מעולה. מר בוחבוט לוין:

 7 פינוי אריזות ה. פרי יגור: 'גב

 8 הכנסות או הוצאות? לר:ח ר. ג"רו

 9 . אני אגיד לכם כי אני מכירה בעל פה.2סעיף הכנסות שורה  :דוברת

 10 אם היה מספור של השורות, אם היה סך הכל בסוף היה ה. פרי יגור: 'גב

 11 .2אנחנו יודעים לספור,  ח ר. גלר:"רו

 12, 011בכלל לא תוקצב, עכשיו תקצבתם  3103-מעולה, פינוי אריזות, ב ה. פרי יגור: 'גב

 13 . 011בפועל יש 

 14 כן ח ר. גלר:"רו

 15זה סוג של חוסר עמידה ביעדים בלשון עדינה. השאלה למה תקצבנו  ה. פרי יגור: 'גב

 16 ומה קרה פה? 011ואיך נהיה  011

 17יקירתי, דברי עד הסוף, אני לא עושה פינג פונג, זה לא לעניין. תקצבנו  מר ח. געש:

 18מר עוד פעם, בכל הסעיפים לא נכון ומעדכנים, טעינו בהערכה, אני או

 19שמופיעים פה, גם בהכנסות בשינוי שלהם וגם בהוצאות בשינוי שלהם 

 20 טעינו בהערכה שלנו.

 21 מה אנחנו לומדים מזה לעתיד? מר א. כאכון:

 22לומדים לעתיד, אני מקווה שגם שנה הבאה העדכון יהיה רק בחצי  מר ח. געש:

 23אתה כבר בסוף אחוז, אני מקווה שלא יהיה בכלל אבל אלה החיים, 

 24השנה, מביאים לך את זה ... שיגיע הדו"ח המבוקר, טעינו בהערכה 

 25בסעיפים מסוימים גם לגבי ההוצאות וגם לגבי ההכנסות, סך הכל 

 26 אלף שקל, זה הכל. 311יוצא עודף של 

 27אלף, בסעיפי  611סעיף ועדה מקומית אגרות בנייה תקצבתם  ה. פרי יגור: 'גב

 28אלף, זאת אומרת  311ך הוצאות של ההוצאות אנחנו נראה אחר כ
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 1 מלכתחילה יצרנו סעיף גירעוני? אני שואלת.

 2 תסביר, זה לא  מר ח. געש:

 3 קודם כל אגב פינוי אריזות  ח ר. גלר:"רו

 4אם אתם רוצים אפשר לפני ישיבות מועצה פשוט לעשות ... והסברים  ה. פרי יגור: 'גב

 5 ואז זה לא יהיה ככה. 

 6עוד לא היה  3103-אריזות, אפרים, אפרים, פינוי אריזות ב הגר, בפינוי ח ר. גלר:"רו

 7חייב את הרשויות לחתום הסכם עם  3102-חוק האריזות, החוק מ

 8תאגיד ... אנחנו אחת הרשויות המקומיות בארץ שחתמו הסכם, 

 9חשבנו שנפעיל את ההסכם יותר מוקדם, הפעלנו אותו רק ברבעון 

 10ל והוצאה באותה מידה, אלף שק 011עם הכנסה של  3102האחרון של 

 11 עוד לא היה. 3103אז זה הסבר, 

 12 אלף והכנסת? מה הכנסת? 011מה עשית בהוצאה בעצם? הוצאת  מר א. מעודה:

 13 זה אריזות של קרטון, פלסטיק ונייר שהיום לפי החוק  ח ר. גלר:"רו

 14 איך זה מתבטא בהכנסה? מר א. מעודה:

 15 ו שמייצרים את האריזות.זה על חשבון התאגיד, על חשבון אל ח ר. גלר:"רו

 16 אלף?  011אז קיבלת ממפעלי נייר  מר א. מעודה:

 17 לא, תאגיד זה התארגנות של יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים. ח ר. גלר:"רו

 18 אלף? 011נתנו לנו  מר א. מעודה:

 19הטילו עליהם גם לטפל באריזות, לאסוף את האריזות ולטפל, למחזר.  ח ר. גלר:"רו

 20 ת האיסוף וכל הוצאות האיסוף הם צריכים להחזיר אנחנו עושים א

 21 איך עשית את האיסוף? יש לך משאית? מר א. מעודה:

 22אנחנו עושים פינוי גם של קרטון וגם של נייר וגם של פלסטיק, של  ח ר. גלר:"רו

 23 הכל.

 24 לא הבנתי, יש היום משאית בשביל  מר א. מעודה:

 25 קבלנים עושים, בוודאי. ח ר. גלר:"רו

 26 אתה מתכוון הבקבוקים?  ודה:מר א. מע

 27 הכל, גם קרטון וגם נייר. ח ר. גלר:"רו

 28 אתה אוסף, אבל באה חברה שאוספת את הבקבוקים. מר א. מעודה:
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 1 החברה, יש אמניר ויש אביב, יש כמה חברות. ח ר. גלר:"רו

 2 רן, אתה רוצה להתייחס רגע ה. פרי יגור: 'גב

 3איפה ההוצאה? מישהו משלם לי על אני רוצה להבין איפה ההכנסה,  מר א. מעודה:

 4 מה?

 5 ההוצאה זה הוצאה על פינוי והכנסה מתאגיד תמיר  ח ר. גלר:"רו

 6 שנותן לנו כסף עבור  מר א. מעודה:

 7 שמשפה אותנו בכסף, מעבירה כסף. ח ר. גלר:"רו

 8 אבל מה אנחנו עושים בשביל זה שהיא משפה אותנו. מר א. מעודה:

 9 מפנים את החומר.  ח ר. גלר:"רו

 10 מעבירים אליהם את החומר. מר ח. געש:

 11 החומר הזה היא לוקחת אותו. מר א. אטיאס:

 12 קרטון, נייר  ח ר. גלר:"רו

 13 לא שאנחנו מביאים לה או מעמיסים. מר א. מעודה:

 14 אנחנו מביאים, מעמיסים, משלחים ואז אומרים לנו להביא את זה. ח ר. גלר:"רו

 15 ?אתה מעמיס במשאיות ונותן להם מר א. מעודה:

 16 את החומר כן, את הקרטון ואת הנייר.  ח ר. גלר:"רו

 17 ממחזרים את זה... מר א. אטיאס:

 18 מי עושה? משאיות שלנו? מר א. מעודה:

 19 כן ח ר. גלר:"רו

 20 של האשפה? מר א. מעודה:

 21 זה לא של האשפה, זה ליין נפרד, זה קו נפרד.  ח ר. גלר:"רו

 22 ואנחנו משלמים להם? מר א. מעודה:

 23 נחנו משלמים על הפינוי ומחזירים לנו את הכסף של הפינוי.א ח ר. גלר:"רו

 24 אז זה בעצם תיקו. מר א. מעודה:

 25 כן, זה הייתה שאלה. לגבי הוועדה  ח ר. גלר:"רו

 26 ... בסדר... מר א. מעודה:

 27הגר, התקציב של הוועדה זה תקציב מאוזן... )מדברים ביחד, לא  ח ר. גלר:"רו

 28 הסעיף... הוועדה, עשינו ביטול של כל ברור( 
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 1 . 311ו... של  311יש שורה אחת של  ה. פרי יגור: 'גב

 2 התקציב מאוזן וגם עכשיו...  ח ר. גלר:"רו

 3אני אראה לך... בנושא של השתתפות הורים בקייטנות, אם אני  ה. פרי יגור: 'גב

 4מבינה נכון מהמספרים דמי ההשתתפות ההורים בקייטנות 

 5אלף  061ההורים עוד  שההוצאות של הרשות לא גדלו, הושתו על

 6שמעת מה אמרתי  שקל. זאת אומרת הנטל על ההורים גבר, גדל.

 7 איציק?

 8 כן... אני מקשיב לך, אני מאוד מעריך את מה שאת אומרת. מר בוחבוט לוין:

 9אלף שקל יותר על הורים בהשתתפות בקייטנות כשהמועצה לא  061 ה. פרי יגור: 'גב

 10אלף שקל  031א תקצבה השקיעה שקל נוסף ממה שהיא תקצבה והי

 11 מלכתחילה, אני רוצה הסבר על הסעיף.

 12קודם כל התעריף משנה קודמת כמעט ולא גדל, אנחנו בתעריף כמעט  ח ר. גלר:"רו

 13הכי נמוך בארץ ובטח בכל האזור. הגידול בהכנסות בעיקר 

 14מהשתתפות יותר ילדים. הרבה יותר ילדים הצטרפו לקייטנות ובגלל 

 15אות, את לא רואה את כל ההוצאות כי זה יש את הגידול, ההוצ

 16הוצאות שכר עבודה את לא רואה אותן, רק את ההוצאות על החוגים 

 17 -וסדנאות, ו

 18אבל השורה התחתונה של השתתפות ההורים בקייטנות גדולה על מה   ה. פרי יגור: 'גב

 19 -ש

 20 כי כמות הילדים גדלה.  מר ח. געש:

 21 הכסף לא גדל, ההורים השקיעו...  דוברת:

 22אני חוזרת בצורה כללית ביותר על כל הסעיפים של משרד הרווחה  ה. פרי יגור: 'גב

 23ואני חושבת שההחלטה לא להקים ועדת רווחה היא החלטה שגויה 

 24ואני מבקשת לשקול אותה בשנית, במיוחד לאור כל הסעיפים האלה 

 25 שמסבירים בדיוק איזה ישוב אנחנו. 

 26לקת הרווחה מהטובות ביותר הישוב הזה הוא ישוב מצוין עם מח מר ח. געש:

 27 בארץ 

 28 נהדר ה. פרי יגור: 'גב
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 1ואני רק לאחרונה תמי נבחרה כיו"ר תא מנהלים של לשכות הרווחה  מר ח. געש:

 2אהיה עדין, תחום הרווחה הוא תחום ענק, מפורק להרבה מאוד 

 3סעיפים, גם ביחסי הגומלין הכספיים של הרשויות המקומיות עם 

 4רד הרווחה הוא המשרד היחידי שיכול משרד הרווחה הם שונים, מש

 5להיכנס לי לכיס ולהוציא לי כסף ותהליכי ההתחשבנות עם משרד 

 6הרווחה הם מורכבים בגלל המורכבות של האוכלוסיה שהוא מטפל 

 7בה. את יכולה לראות, וגם פה לא בהכרח יש התאמה מלאה בין מה 

 8אות שרצינו, בין ההכנסות שציפינו לבין ההוצאות כי לפעמים ההוצ

 9גדלות. אם תכננו למשל הדרכת עיוור ובני ביתו, תכננו הכנסה של 

 10שקל, זה מה שידענו על מספר עיוורים או עיוור אחד ולא היה  3,111

 11 אז לא הייתה, כי זו הייתה התחזיתצורך בזה 

 12 ...שיפור משמעותי ברוב הסעיפים. ה. פרי יגור: 'גב

 13האוכלוסיה הנזקקת, או שגדלו זה לא עניין של שיפור, פשוט גדלה  מר ח. געש:

 MATCHING ,66 14העלויות, עכשיו עוד פעם, תשימו לב שזה הכל פה 

 15 אחוז אנחנו, אין פה 36אחוז משרד הרווחה, 

 16שזה בעצם סעיפי הכנסות שהן בפועל קיטון בהוצאות, אז הם בכלל  ה. פרי יגור: 'גב

 17 לא אמורים

 18אחוז, אני  66-את הלא, כי אם מגדילים מכסה אז הם משלמים  מר ח. געש:

 19 66-פתאום מוצא את עצמי צריך להצטרף כי אחרת לא היה את ה

 20אחוז, אני אגיד אחרת, אני ממקום אחר בשכר העבודה שלא בא לפה 

 21-לידי ביטוי. כדי לחסוך עובד סוציאלי אחד צריך לפטר ארבעה כי ב

 22אחוז, זאת אומרת אנחנו  36אנחנו  66כשהמשרד מממן  66:36

 23 0אחד, אבל זה לא מדויק לגמרי, כי אם אני אפטר מחזיקים עובד 

 24עובדים יהיה לי הרבה פחות כסף לפעולות. תקציב הרווחה הוא 

 25תקציב שמחייב הרבה מאוד ידיעה, אני לא חושב שוועדת רווחה 

 26תטפל בו או תדע מה לעשות איתו יותר טוב מאשר משהו אחר. אם 

 27תר בתקציב את לוקחת את הסעיפים התקציביים, החינוך גוזל יו

 28הכולל של המועצה יותר כסף מהרווחה, אבל גם הוא מטעה כי חלק 
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 1מהתקציב שמה, למשל מדינת ישראל מחייבת אותנו להכניס את שכר 

 2הגננות שהן בכלל לא עובדות שלנו לתוך התקציב כשהתקציב הוא 

 3שקוף ונכון, אנחנו בכלל לא רואים את הכסף, אין לי יחסי עובד 

 4י האוצר מסיבות מרחיקות ראות וסליחה... מעביד, המדינה, נער

 5חייבו את הרשויות מלפני שנתיים... להכניס את השכר של הגננות 

 6שהן לא עובדות מועצה בכלל, אז זה מנפח את התקציב, גם בהוצאות 

 7וגם בהכנסות, אני לא רואה אותו, בדיוק כמו שמחייבים אותי 

 8יס אותו להכניס את סעיף הנחות בארנונה ממשרדי ממשלה להכנ

 9פנימה למרות שזה גם בהכנסות ובהוצאות, זה סתם משחק, אבל 

 10רווחה זה באמת בגלל המורכבות של האוכלוסיות זה צריך בית ספר 

 11ארוך כדי לעסוק בו ואני לא חושב שוועדה תטפל בו בגלל העניינים 

 12האישיים... בוועדה, מדברים על מישהו שהוא עכשיו קשיש ערירי 

 13דיאליזה, שנה שעברה לא צפינו את זה והשנה  שנזקק לליווי לטיפול

 14 יש את זה, אז לא תוכנן לא בהכנסות ולא בהוצאות, עכשיו זה יצא.

 15שאלה אחרונה בנושא של ההכנסות, יש סעיף אחד לפני האחרון,  ה. פרי יגור: 'גב

 16 הכנסות משנים קודמות, מה זה? זה כדי לאזן או שיש לזה משמעות? 

 17 לאזן? זה לפי הביצוע בפועל.לא, מה זה  ח ר. גלר:"רו

 18 אני גובה ארנונה מר ח. געש:

 19יש הכנסות משנים קודמות, כל מיני תקבולים שקיבלנו על חשבון  ח ר. גלר:"רו

 20שנים קודמות, יכול להיות איזשהו משרד ממשלתי שאישר איזושהי 

 21אבל ההכנסה אנחנו רושמים  3103תוכנית כשההוצאה הייתה בשנת 

 22נו השנה כדי לא לעוות את המציאות אנחנו השנה כי זה מה שקיבל

 23 רושמים את זה בהכנסות של 

 24 אלף שקל. 600יש פה  ה. פרי יגור: 'גב

 25 נכון, זה הסכום.  ח ר. גלר:"רו

 26אתה רוצה לדבר או אני?  אתה רוצה לדבר? רבותי, אני אגיד לכם את  מר א. מעודה:

 27מיליון,  311האמת, סעיף ההכנסות לא מעניין אותי, מצידי תביא עוד 

 28שאלה ראשונה מקדימה, מה אכפת לי, אני הולך לסעיף ההוצאות. 
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 1כשמוסיפים, כשאני רואה תקציב מקורי ואני רואה תקציב חדש, ויש 

 2תוספת מי מחליט לעשות תוספת? לא בדברים הכרחיים שזה חינוך 

 3 ודברים כאלה.

 4דבר חלק מהדברים, שאלה מצוינת, אתה מדבר על ההוצאות, אותו  מר ח. געש:

 5 בהכנסות אגב, גם הכנסות 

 6 זו שאלה מקדימה. מר א. מעודה:

 7 עזוב שאלה מקדימה, שאלה מאוחרת. מר ח. געש:

 8 לא, אחר כך אני ארצה לברר פרטים מסוימים. מר א. מעודה:

 9אתן לך דוגמה מצוינת, בסדר. משכורות ושכר למשל חלק גדול  מר ח. געש:

 10 בהסכמי שכר במשק.ממרכיבי השכר אנחנו לא שולטים בהם כי הם 

 11 אין לי שאלה על זה. מר א. מעודה:

 12 לא, יש לי שאלה על זה מר ח. געש:

 13 למה? מר א. מעודה:

 14 -כי יש משכורות ושכר ש מר ח. געש:

 15 שגדלו  מר א. מעודה:

 16 גדלו מר ח. געש:

 17 טבעי מר א. מעודה:

 18 זה לא טבעי. מר ח. געש:

 19ני יודע? תוספת יוקר או מכיוון שאם המדינה החליטה להוסיף, א מר א. מעודה:

 20 תוספת זה או תוספת זה, מה לעשות?

 21 661אלף שקל, הוצאנו בפועל  611אחזקת ... קבלניות, תכננו להוציא  מר ח. געש:

 22 אלף, אז קטנו בהוצאות

 23 יש על זה מכרז? מר א. כאכון:

 24 במה? מר ח. געש:

 25 במחשבים  מר א. כאכון:

 26 זה מחייב, בוודאי.  ח ר. גלר:"רו

 27 לא, לא, יש מכרז רן? ון:מר א. כאכ

 28 מכרז חדש?  דובר:
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 1 אין מכרז על מחשבים. מר א. כאכון:

 2 על מה? על רכישת מחשבים? ח ר. גלר:"רו

 3 כן מר א. כאכון:

 4 היה מכרז. מר א. מעודה:

 5 לא היה.  מר א. כאכון:

 6 הצעות מחיר ח ר. גלר:"רו

 7 הצעות מחיר היה וזה עלה הרבה מאוד כסף. מר א. כאכון:

 8 אלף שקל... 011אלף שקל, זה  611זה לא  לר:ח ר. ג"רו

 9 היה ברכש? לא הבנתי מר א. מעודה:

 10 דקה, עזוב רגע, בוא נעבור רגע על הסעיפים, אפרים מר ח. געש:

 11 זו שאלה מאוד חשובה. מר א. מעודה:

 12 חשוב, תגיע לסעיף, אני רוצה להגיד לך עוד פעם מר ח. געש:

 13 אני לא מוצא את הסעיף מר א. מעודה:

 14סעיפי הוצאות, תקשיב, סעיפי הוצאות, יש הוצאות שקטנו, יש  ח. געש:מר 

 15הוצאות שנעלמו, יש הוצאות שגדלו, עכשיו מי מחזיק, חלק מהדברים 

 16זה באונליין כי קנית, ההוצאה הייתה גדולה מהאומדן, בחלק, אני 

 17 אתן לך דוגמה, ההוצאות המשפטיות הערכנו בתחילת השנה 

 18 או מר א. מעודה:

 19אלף שקל, בסדר? בפועל הן היו  361שההוצאות המשפטיות שלנו יהיו  עש:מר ח. ג

 20 אלף שקל. 011

 21 אלף. 611לא, לא, אני רואה בהוצאות המשפטיות היה כתוב  מר א. מעודה:

 22 דקה, אני אתך בסעיף אחר. מר ח. געש:

 23 איזה סעיף? מר א. מעודה:

 24 . 0661, 063,211 מר ח. געש:

 25אגרות משפטיות והוצאות פסיקת בית משפט, ... זה מה שאתה שואל.  דוברת:

 26 ארבעה קודם.

 27 מה זה ארבעה קודם? מר א. מעודה:

 28 ...061, דיברת על 361ארבעה סעיפים לפני  דוברת:
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 1 . בדף הראשון אני.611-לא דיברתי, דיברתי על ה מר א. מעודה:

 2 בדף הראשון. דוברת:

 3 ה? אני בדף הראשון, משפטיות וגביה, אתה רואה שמ מר ח. געש:

 4 ... 0-הוא מדבר על ה דוברת:

 5 . 630, 30 מר א. מעודה:

 6 .011אלף שקל, הוצאנו רק  611הוצאות משפטיות תכננו  מר ח. געש:

 7 כן מר א. מעודה:

 8 .011-אז ההוצאה קטנה ב מר ח. געש:

 9? אתה היית מוציא 011והוצאנו רק  611איך יכולנו להעריך שנוציא  מר א. מעודה:

 10. אין לי ספק שאני אראה את זה 611כת , מה פתאום הער011רק 

 11 בסעיפים האחרים אבל אני שואל

 12 אז אני אומר לך עוד פעם, עשינו טעות בהערכה. מר ח. געש:

 13 עד כדי כך? מר א. מעודה:

 14 עד כדי כך. מר ח. געש:

 15 אחוז? 011-אחוז, ב 611-ב מר א. מעודה:

 16 קורה, במקרה הזה מר ח. געש:

 17 לא טועים בהערכה כזו גסה, אני מצטער מאוד. סליחה, פה אף פעם מר א. מעודה:

 18 בסדר, או.קי., אז רשמנו לפנינו את הערתך, כן. מר ח. געש:

 19 ? אבל אני לא רוצה... 011-ל 611-איך מ מר א. מעודה:

 20 כן מר ח. געש:

 21ירד,  011-ל 611-אגב, אגרות משפטיות והוצאות פסיקת בית משפט מ ה. פרי יגור: 'גב

 22תי משפט בגין תביעות ירד, אבל בהעסקת ההוצאות של אגרות לב

 23 יועצים, בשכר טרחת יועצים עלה חבל על הזמן.

 24 זה העניין שג'ובראן וארטן. מר א. מעודה:

 25 זה פונקציה של גביה, אם אתם רואים יש גביה יותר מהצפי... ובראן:'ד ג. ג"עו

 26 כמה יועצים משפטיים אנחנו מחזיקים פה? ה. פרי יגור: 'גב

 27 יותר מדי, אבל עזבי, זה לא ... מר א. מעודה:

 28 כמה יועצים משפטיים?  ה. פרי יגור: 'גב
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 1 בהוצאות המשפטיות... מר א. מעודה:

 2אנחנו מעסיקים יועץ משפטי לענייני המועצה הכלליים, ויועץ משפטי  מר ח. געש:

 3לנושא הגדלת הכנסות ארנונה, מעסיקים יועץ משפטי לעניין הנכסים 

 4 ושה ישבריטיינר שנים רבות, ושל

 5 עו"ד לענייני עבודה.  ח ר. גלר:"רו

 6 ויש עו"ד לענייני עבודה. מר ח. געש:

 7 עו"ד לענייני עבודה הוא מקבל פר תביעה או גלובלי? מר א. מעודה:

 8 פר שעות, לא גלובלי. מר ח. געש:

 9 אחוז  61-הגידול של ה ה. פרי יגור: 'גב

 10לא היה השנה בעיות עם מה התקציב שלו? הרי כמה ענייני עבודה,  מר א. מעודה:

 11 ענייני עבודה אז הוא לא קיבל כלום?

 12 היו, יש, יש בעיות, אתה יודע ח ר. גלר:"רו

 13 אתה רוצה לדעת כמה הוא קיבל ספציפית?  מר א. כאכון:

 14 היה לך עבודה שנה איתו? מר א. מעודה:

 15 כן, כל הזמן. אני זוכר אירוע, משפט אחד עם  מר ח. געש:

 16 כמה הוא קיבל? בוא נשאל, תני לי עוד מעט, אחר כך או.קי.,  מר א. מעודה:

 17 נגיע לסעיף. מר א. כאכון:

 18 אותי מעניין דבר אחד, משפטיות גביה  מר א. מעודה:

 19 אחוז יותר. 61 ה. פרי יגור: 'גב

 20ת גידול בשכר יועצים משפטיים לעניין הכנסות עצמיות, זאת אומר מר א. מעודה:

 21 אלף שקל 061עוד 

 22 כשיש ירידה בהגשת התביעות. ה. פרי יגור: 'גב

 23משפטיות גביה זה מדובר על ארטן? מה אכפת לי איך קוראים לו,  מר א. מעודה:

 24 מוחמד, מה אכפת לי.

 25 מחפש את הסעיף. ח ר. גלר:"רו

 26 לא, יש לו אחד חמודי. מר א. מעודה:

 27 סעיפי הוצאות בעמוד הראשון. מר ח. געש:

 28 לעניין הכנסות עצמיות. ובראן:'ד ג. ג"עו
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 1 .  211,661אחד שש שתיים,  ח. געש: מר

 2 הכנסות עצמיות זה ארטן, גביה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 3יש אגרות בתי משפט ומשפטיות גביה שזה עלה. זה ארטן ויש עוד  ח ר. גלר:"רו

 4 מספר יועצים משפטיים 

 5 יש עוד יועצים משפטיים?  מר א. מעודה:

 6 שמגישים תביעות, לא יועץ משפטי... ח ר. גלר:"רו

 7 אז כמה יש יועצים משפטיים?  א. מעודה: מר

 8 יש כמה. ח ר. גלר:"רו

 9 אבל אמרת אחד ארטן.  מר א. מעודה:

 10יש אחד יועץ משפטי, יש כאלה שמגישים תביעות משפטיות, עובדים  ח ר. גלר:"רו

 11 עם כמה.

 12מה, עכשיו כבר לא ברור לי בכלל, אז כמה, למה אתה צריך עוד  מר א. מעודה:

 13תביעות? ולמה אני צריך כמה כאלה לתביעות, לא יועצים משפטיים ל

 14 אחד? 

 15 כי יש הרבה תביעות משפטיות ויש כמה משרדי עורכי דין שעובדים. ח ר. גלר:"רו

 16 למה? מר א. מעודה:

 17 למה מה? ח ר. גלר:"רו

 18 למה אני צריך כמה? מר א. מעודה:

 19 מה זה משנה אם אחד מגיש מאה או כל אחד עשרה. ח ר. גלר:"רו

 20 אם זה לא משנה למה לא תשאיר אחד? דה:מר א. מעו

 21כי אני רוצה לעבוד עם כמה, כל אחד הוא טוב בתחומו ונוח לי לעבוד  ח ר. גלר:"רו

 22 עם כמה. 

 23מה זה ... ללכת לתבוע את האנשים, לשלם כסף? מה זה תחומו? איזה  מר א. מעודה:

 24 תחום? 

 25 מה זה משנה אם זה אחד או עשר? ח ר. גלר:"רו

 26 ה? מ מר א. מעודה:

 27 מה זה משנה אם זה אחד או עשר? ח ר. גלר:"רו

 28 אם זה לא משנה למה אתה עושה את זה? מר א. מעודה:
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 1 ככה זה יותר מקצועי ויותר נוח. ח ר. גלר:"רו

 2 יותר יעיל. ובראן:'ד ג. ג"עו

 3מה, אחד לא יכול לעשות את זה? אז למה, לא, למה אני צריך לשלם  מר א. מעודה:

 4קיבלתי יותר כסף בגלל זה או רק הוצאתי  אלף? האם אני 061עוד 

 5 יותר?

 6 אחוז בשנה.  6-יש שיפור בארנונה, אני חושב שיותר מ ח ר. גלר:"רו

 7 איך? יש פחות ה. פרי יגור: 'גב

 8 .66עשית  66-, מ66-הורדת ל מר א. מעודה:

 9 גם פיגורים יש. ה. פרי יגור: 'גב

 10 ול ניכר.יש גיד 3103לעומת  3102-הגביה בפועל ב ח ר. גלר:"רו

 11 בכמה גדלה האוכלוסיה? דובר:

 12בעדכון, אז זה היה פחות,  66וזה היה  66סליחה, אתה בתקציב אמרת  מר א. מעודה:

 13אלף ליועצים משפטיים שבאים  061אז למה אני צריך לשלם עוד 

 14 מקיבינימט, ובכלל מי בחר את היועצים האלה?

 15 אבל הגביה היא חלק משלמים ... ובראן:'ד ג. ג"עו

 16 סליחה, אני שואל מי בחר את היועצים האלה?  . מעודה:מר א

 17חלק של הגביה משפטי יכול להיות השתפר, כי יש גביה שהיא שוטפת,  ובראן:'ד ג. ג"עו

 18 לא גביה משפטית.

 19 בוודאי, אם יש גביה שוטפת לא צריך שום  ח ר. גלר:"רו

 20 לא, סך הכל הגביה של הארנונה אתה ירדת... ירדת...  מר א. מעודה:

 21 דברים שונים אבל. ח ר. גלר:"רו

 22אני עכשיו שואל מי החליט על היועצים האלה, מי החליט לקבל  מר א. מעודה:

 23אותם, האם היה איזשהו מכרז, האם היה משהו שאתה מחליט על 

 24חמישה, שישה, שמונה יועצים נוספים? כשאתה אומר ארטן וג'ובראן 

 25החליט על עוד  יש פה והיועץ לענייני נכסים בסדר, צריך, אבל מי

 26 יועצים? אתה? האם הם התקבלו באיזה מכרז? באיזה 

 27 פה יש הסכמים, הסכמים ישנים עם משרדי עורכי דין שעושים  ח ר. גלר:"רו

 28 מה זה ישנים? מה, זהו? אי אפשר להחליף אותם? מר א. מעודה:
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 1 , הכל אפשר.3116, 3116-יש מ ח ר. גלר:"רו

 2 אנשים?משלמים לאותם  3116-מ מר א. מעודה:

 3 אהה ח ר. גלר:"רו

 4 שתפקידם רק להוציא כסף מאנשים על ידי תביעות? מר א. מעודה:

 5 אלה שלא משלמים, בוודאי. ח ר. גלר:"רו

 6אז למה, סליחה, אני יודע על כאלה שהם כבר כאילו לא תובעים יותר  מר א. מעודה:

 7אבל יש אנשים שמשלמים את הארנונה אבל זה נשאר להם עצם 

 8ק לא יכול לדבר איתם עם היועצים האלה, לא מעניין בגרון, שמולי

 9 אותם הם אומרים, והם יושבים על האזרח 

 10 אנחנו מגיעים לא לעניין, אתם רוצים מר ח. געש:

 11אלף שקל יועצים נוספים, אתה הכרזת פה שיש  061אני רוצה כי  מר א. מעודה:

 12 שלושה, עכשיו אני שומע שיש עוד

 13ים אחרים לוקחים אד הוק אנשים אחרים, ועדת לצורך תביעות ודבר מר ח. געש:

 14, הוא גדל, Xהרכש מחליטה. הסעיף התקציבי הזה תוכנן להיות 

 15 טעינו, שגינו, ציינו את זה פה, הלאה.

 16 אז מה אם טעית, מה קרה? מר א. מעודה:

 17 אנחנו ננסה להשתפר. מר ח. געש:

 18 מה זה, ועדת רכש היא החליטה?  מר א. מעודה:

 19א, על ההתקשרויות עם יועצים כאלה ואחרים מחליטה ועדת היא ל מר ח. געש:

 20 רכש.

 21 למה? הם הגוף? מר א. מעודה:

 22 זו התקשרות חד פעמית. ובראן:'ד ג. ג"עו

 23 זו התקשרות חד פעמית, זה לא התקשרות רב שנתית. מר ח. געש:

 24 , מה אתה אומר חד פעמי?3116-אז אלה יועצים, אבל הוא אמר מ מר א. מעודה:

 25 יש כאלה משרדים שעובדים ר:ח ר. גל"רו

 26 , מה אתה אומר חד פעמי? ... ג'ובראן, אל תענה לי אתה. עזוב. 3116-מ מר א. מעודה:

 27 יש משרדים... ובראן:'ד ג. ג"עו

 28 תשאיר... לא רוצה.  מר א. מעודה:
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 1 יש משרדים שמתמחים בהגדלת הכנסות. ובראן:'ד ג. ג"עו

 2 ? 3116-איפה ועדת רכש...? בא משנה, הוא אמר ועדת רכש, ל מר א. מעודה:

 3 ועדה של עובדי רשות בכל מר ח. געש:

 4 רן גלר מר א. כאכון:

 5 רן גלר, היועץ המשפטי ו מר ח. געש:

 6רן גלר גזבר, רן גלר מזכיר, רן גלר מנהל הארנונה, וג'ובראן שמקבל  מר א. מעודה:

 7 כסף מרן גלר, זה הוועדת רכש. 

 8 חוזר מנכ"ל משרד הפנים. כן, מה עוד?ההרכב של ועדת רכש מוגדר ב מר ח. געש:

 9 לא, אבל אי אפשר לשים בכובע אחד גם גזבר וגם מזכיר ששניהם  מר א. מעודה:

 10 מה זה קשור? מר א. אטיאס:

 11 אתה צודק, מה זה קשור?  מר ח. געש:

 12 כי אז, הוא מצביע בשביל שני אנשים. מר א. מעודה:

 13 ...זה הרעיון?  מר א. אטיאס:

 14אז אני אומר צריך להחליף. אז אני לא, אז אתה אומר טעות. לא,  מר א. מעודה:

 15אלף שקל, למה, גפן  21עכשיו יש לי שאלה, פרסומים, מה קרה עוד 

 16 מושבה הוא מוצא חן בעיניכם שפתאום הוא מקבל עוד יותר כסף?

 17 מי קיבל? מר ח. געש:

 18 ...  מר א. מעודה:

 19 אומר? דווקא במקרה הזה הוא לא קיבל, למה אתה מר א. אטיאס:

 20 אלף שקל רק עיתונים. 21 מר א. מעודה:

 21 פרסום של מכרזים, פרסום של דרושים  ח ר. גלר:"רו

 22 תכנון ובנייה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 23 נכון ח ר. גלר:"רו

 24לא, אני אגיד לך חיים מה שהפריע פה, חיים, הוא ... לפני שלוש שנים  מר א. כאכון:

 25שאלתי למה, הבטחת לי הוכחתי שיש איפה ואיפה בין עיתון לעיתון, 

 26 שתהיה 

 27 אין איפה ואיפה. מר ח. געש:

 28 יש מר א. כאכון:
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 1 חמישים אחוז גפן המושבה. מר א. מעודה:

 2חיים, יש איפה, אתה גם אמרת לי, הבטחת לי באחת מישיבות  מר א. כאכון:

 3 המועצה 

 4 וקיבלת פירוט. מר ח. געש:

 5 רתי אבל לא קיבלתי פירוט כשהפירוט הצדיק את מה שאמ מר א. כאכון:

 6אין איפה ואיפה, מי שמנתב, היחידי שמנתב את הפרסומים במועצה  מר ח. געש:

 7 זו מנהלת הלשכה שלי, היחידה ש...

 8 לא הדוברת? ה. פרי יגור: 'גב

 9לא הדוברת, הדוברת מוסרת אינפורמציה, מנסה להגיד מה עושה  מר ח. געש:

 10היה המועצה. אם תשימו לב בחצי שנה האחרונה שמי כמעט לא 

 11 בעיתונים.

 12 אתה אומר חיים כל העיתונים מקבלים אותו סכום... מר א. כאכון:

 13 לא, חלק מהעיתונים המחיר לעמוד או לדף הוא שונה, יש עיתון אחד  מר ח. געש:

 14 הגפן הכי יקר בעולם, באתי לפרסם  מר א. מעודה:

 15 נכון, אתה צודק. צ. כהן: 'גב

 16שקל שהוא פרסם,  0,311פרסם אמרו לי אותו עמוד שאלדד בר כוכבא  מר א. מעודה:

 17 שקל, אני ברחתי לעיתון אחר, ככה לי אמרו. 3,111

 18 אתה רואה? אני בכל מערכת הבחירות שמתי מודעה אחת בעיתונים. מר ח. געש:

 19 אתה השקעת את זה במשהו אחר, לא משנה במה.  מר א. מעודה:

 20 במה הוא השקיע? מר א. כאכון:

 21 ה, אנחנו ואלדד השקיע רק בעיתונים.פעילים, זה, מ מר א. מעודה:

 22 טוב מר ח. געש:

 23בסדר, אין פה, אבל אני אומר באמת עיתון הגפן הוא מאוד יקר,  מר א. מעודה:

 24באמת, אני ראיתי פרסום, כמה אני מפרסם בכל הפרדס וכמה זה, 

 25 ממש פי שתיים.

 26 אבל גם עיתון טוב. מר א. אטיאס:

 27 אותי. תעשה לי טובה, לא מעניין מר א. מעודה:

 28 אני לא נותן, תראו, אני לא נותן ציונים, אני כל פעם אומר  מר ח. געש:
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 1 אני מדבר על כסף, לא אכפת לי טוב לא טוב. מר א. מעודה:

 2 אני לא נותן ציונים לעיתונים, אני  מר ח. געש:

 3 גפן מושבה בתפוצה בכלל לא. מר א. מעודה:

 4כשיו להבדיל מתקופות אחרות, אין לי נכון לעכשיו, אפרים, נכון לע מר ח. געש:

 5 נכון לעכשיו אין לי שום מושג מה התפוצה האמיתית של אף מקומון. 

 6 הנה, צילה אומרת שהם יקרים יותר, צילה יודעת. מר א. מעודה:

 7 אין לי מושג מר ח. געש:

 8 אי אפשר לדעת. דוברת:

 9אפ.אם היה מקום ראשון,  91בעבר הרחוק בדירוג של המקומונים  מר ח. געש:

 10 הרדיו, ידיעות חדרה 

 11 בגלל אבי כאכון. מר א. כאכון:

 12 בגלל אבי כאכון? מר א. מעודה:

 13 מאז שהוא שם זה ירד.  מר א. אטיאס:

 14לא רק פה, בעבר הרחוק, אני נזהר בלשוני, בעבר הרחוק, אין לי  מר ח. געש:

 15... היה מקום ראשון עדכונים נכונים לעכשיו, בעבר הרחוק 

 16שחולק אז עם המינויים של ידיעות  במקומונים, ידיעות חדרה

 17 אחרונות היה השני. 

 18 ... מר א. כאכון:

 19 אני אין לי מושג נכון לעכשיו. מר ח. געש:

 20 אפשר שתבדוק את זה ולעשות חלוקה שווה? מר א. מעודה:

 21 תקשיב, אני לא הולך לעשות עכשיו סקר, להשקיע בבדיקת  מר ח. געש:

 22 ה הם כותבים.לא להשקיע, אפשר לראות מ מר א. מעודה:

 23לא מה הם כותבים, הוא כותב כמה שהוא רוצה, הוא כותב כמה הוא  מר ח. געש:

 24 מדפיס.

 25 אז למה אני צריך לשלם לו יותר מפי שתיים מקול הפרדס?  מר א. מעודה:

 26 דקה, זה שני דברים שונים, אני מפרסם מודעות דרושים, מכרזים...  מר ח. געש:

 27 פרסום תוכניות בניין עיר דובר:

 28אין לנו תוכניות בניין עיר. )מדברים ביחד, לא ברור( עכשיו נזכרת? ...  מר ח. געש:
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 1אירועים, גמלאים... אני יכול לתת לך את החלוקה, היחידה 

 2 שמתעסקת בזה זה מנהלת הלשכה. 

 3 צילה, נכון שקול הפרדס יותר יקר?  מר א. מעודה:

 4 לא קול הפרדס. צ. כהן: 'גב

 5 הגפן. מר א. מעודה:

 6 כן . כהן:צ 'גב

 7 אז עם כל הכבוד אפשר לחסוך מר א. מעודה:

 8 מי אמר ששם מפרסמים יותר אבל? צ. כהן: 'גב

 9 אני הסתכלתי בפרסומים לוועדה וזה. מר א. מעודה:

 10כמו לוח שמירה בצבא יש לי כזו טבלת צדק, ופרסומים נעשים בדיוק  צ. כהן: 'גב

 11 כדי שיהיה לכולם.

 12 אלף שקל וזה עולה אלפיים, עם כל הכבוד... כן, אבל אם זה עולה מר א. מעודה:

 13 לא, ההבדלים לא כאלה. צ. כהן: 'גב

 14 חשיפה, מעודה, תשאל מה רמת החשיפה, זה משהו. מר בוחבוט לוין:

 15 רמת החשיפה... מר א. מעודה:

 16 על זה אמרתי אין לי מושג. מר ח. געש:

 17דברים ביחד, אומר אין לו מושג, השאלה אם אפשר לבדוק את זה. )מ מר א. מעודה:

 18 לא ברור( 

 19 אפרים, השאלות האלה לא יהיו בתקציב עוד פעם? זה בסדר? מר א. אטיאס:

 20 אפ.אם מאוד יקר בפרסום. 91-הבעיה ש מר ח. געש:

 21אני אגיד לך את האמת? פעם הוקמה ועדת כספים לצורך זה שאני  מר א. מעודה:

 22 רךשמה מבלבל את המוח, עכשיו אני לא בוועדת כספים אז אני אצט

 23 ... מר א. אטיאס:

 24לא, לא, אתה ... )מדברים ביחד, לא ברור( אני מעדיף במליאת  מר א. מעודה:

 25 המועצה. רק שניה. 

 26 יש לך יותר קהל.  דוברת:

 27יש לי בעיה בדברים הערטילאיים, הוצאות שונות שו האדא שונות?  מר א. מעודה:

 28 אלף ואפילו לא כתוב על מה. 31ויצא  01,111כתוב 
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 1 קפה, סוכר, עניינים כאלה. יאס:מר א. אט

 2 שיהיה כתוב פה  מר א. מעודה:

 3 קפה, סוכר? מר א. אטיאס:

 4לא יודע, במשבצת הזאת, שונות זה יכול להיות סלח לי על כל מיני  מר א. מעודה:

 5 עניינים שלא מעניינים.

 6 אז אל... מר א. אטיאס:

 7 לא, אני לא אוהב דבר שאני לא יודע מה הוא. מר א. מעודה:

 8אני אגיד לך, הכסף לזה, הגידול לזה בא, אני נתתי לא נסעתי לחו"ל  מר ח. געש:

 9 אלף שקל זה הלך להוצאות שונות. 31ולא ... לחו"ל אז ... 

 10 מה זה הוצאות שונות? מר א. מעודה:

 11 מה זה הוצאות שונות? שונות מר ח. געש:

 12 אני רוצה לדעת מה זה שונות. מר א. מעודה:

 13 פנות ולקבל פירוט.אפשר ל ח ר. גלר:"רו

 14 לא, יש עוד הרבה הוצאות שונות פה. מר א. מעודה:

 15 להוציא לך את כרטיס הנהלת חשבונות? מר ח. געש:

 16 חיים, אני לא רוצה התחמקות. מר א. מעודה:

 17מיליון,  069שקל על תקציב של  01,111...שונות יכול להיות ממחדד...  מר ח. געש:

 18 באמת

 19 ה אתה...כן, באמת, על מ מר א. אטיאס:

 20 יכולים להוציא הוצאות בלתי חוקיותהעניין הוא כזה, בקטנות האלה  מר א. מעודה:

 21היה לך עשרה ימים להתכונן, תקשיב טוב, היית בא ואומר תנו לי את  מר ח. געש:

 22 הכרטיס הנהלת חשבונות, היית מקבל

 23 בשביל מה יש ישיבת מועצה?  מר א. מעודה:

 24 ... יכולת להגיד זה מה ש מר ח. געש:

 25 אני בא פה לישיבת מועצה כדי ללבן... מר א. מעודה:

 26 מאה אחוזץ... מר ח. געש:

 27 סליחה, הוצאות שונות אתה לא יודע מה זה? מר א. מעודה:

 28 זה שונות, זה המון דברים, המון פרטים. מר א. אטיאס:
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 1 תגיד לי במה, בעטים, בקפה, במה?  מר א. מעודה:

 2 גם קפה, גם סוכר, גם מר א. אטיאס:

 3 מי? כל המועצה? מי זה, איזה מחלקה? כל המועצה? מה? מר א. מעודה:

 4 שקל בשנה, כמה זה יכול... 01,111 מר א. אטיאס:

 5 אלף ועל חצי מיליון כשזה הגיוני.  011אני יכול לא לריב אתך על  מר א. מעודה:

 6 שקל 01,111לא, באמת,  מר א. אטיאס:

 7 מה זה הקטנות.  אני מבקש שירשם שהוא יגיד לי מר א. מעודה:

 8 תן לו את הכרטיס הנהלת חשבונות של שונות, הלאה. מר ח. געש:

 9 01-עכשיו, אני רוצה להבין איך אגרות בית המשפט פתאום ירדו ב מר א. מעודה:

 10אלף ירדו  61-אלף שקל אבל ההוצאות של העורכי דין עלו, איך זה? מ

 11ף לא הגעת ומשהו אחוז, בסו 311אלף, יותר מחצי, נתת הערכה של  01

 12לחצי, אז אם אין הוצאות משפטיות אז למה אני צריך לשלם עבור, 

 13 אני לא מבין 

 14 אני אסביר. ח ר. גלר:"רו

 15 אתה תסביר, או.קי.  מר א. מעודה:

 16 במשפטים ח ר. גלר:"רו

 17 זה לא נכון השאלה הזאת? מר א. מעודה:

 18 לא, לא נכון. ח ר. גלר:"רו

 19 אה, לא נכון. מר א. מעודה:

 20 ... כן, אני ישבתי עם אני דוברת:

 21 אה, הוא הסביר לך? מר א. מעודה:

 22 כן, כי באתי לשאול. דוברת:

 23 אה, יפה, יפה.  מר א. מעודה:

 24במשפטים שהמועצה זוכה מחזירים את האגרות, אתה חייב לשלם  ח ר. גלר:"רו

 25את האגרות, הוא מחזיר למועצה את עלות האגרה וזה יורד 

 26המכרזים מחזירים את האגרות  מההוצאה, היות ואנחנו זוכים ברוב

 27 ובסעיף של האגרות 

 28 אלף? 01איפה יש לך את ההכנסה של  מר א. מעודה:
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 1 שקל והחזירו...  311לא, זה מקטין את ההוצאה, אם אני הוצאתי  ח ר. גלר:"רו

 2 כמה תביעות אנחנו? כמה הסכום... ה. פרי יגור: 'גב

 3 ... אם את רוצה, לא עכשיו. מר ח. געש:

 4 עשרות רבות ...  ר:ח ר. גל"רו

 5אלף, אז אני צריך לראות שיש לך הכנסה נוספת של  01אז זה אחרי  מר א. מעודה:

 6 אלף. 01

 7 ... הקטנה של ההוצאה. ח ר. גלר:"רו

 8 מיליון שקל. 36התביעה הכי גדולה היום זה   מר ח. געש:

 9 עם מי?  מר א. כאכון:

 10 נוה גד. דוברת:

 11 ועם משאבי מים?  מר א. כאכון:

 12 תביעה הדדית הוא תובע אותי, אני תובע אותו. געש:מר ח. 

 13 כמה? מר א. כאכון:

 14 ... אחד אני תובע שילך מפה ואחד... מר ח. געש:

 15 כמה אתה תובע וכמה הוא תובע? מר א. כאכון:

 16 .3.2מיליון שקל והוא תובע אותי על  3.2אני תובע אותו על  מר ח. געש:

 17 כשיו שמעתי... יש גם תביעה של חקלאי ע ה. פרי יגור: 'גב

 18 עכשיו תגיד לי מר א. מעודה:

 19 מיליון...  02 ה. פרי יגור: 'גב

 20 סליחה, מקודם, אנחנו נמתין לכב' ראש המועצה.  מר א. מעודה:

 21 הוא שומע, הוא שומע... דוברת:

 22 אז תגיד שאתה נותן לו את הסמכות. מר א. מעודה:

 23 אני נותן למלא...  מר ח. געש:

 24 ם שתשאל שאלות. אנחנו מחכי מר א. אטיאס:

 25, עכשיו 01,111אז מקודם אמרנו הוצאות שונות, לא ידענו מה זה, רק  מר א. מעודה:

 26 , שוב, לא כתוב מה, איפה3,111וד יש אירוח וכיבוד ע

 27 הנה... ח. בן צבי: 'גב

 28 אני רוצה לדעת, שיגיד לי...  מר א. מעודה:
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 1 ועדת מכרזים. מר א. אטיאס:

 2 ? 3,111עוד למה אבל הוספת  מר א. מעודה:

 3 ... ישיבות המועצה.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 4 אבל שיכתוב ישיבות מועצה מר א. מעודה:

 5 אפרים, בוא ח ר. גלר:"רו

 6למה בנושא כיבוד בכל הדפים לא כתוב על מה, זה סודי, אם הוא יכול  מר א. מעודה:

 7... להגיד ... זה סתום, לא יודעים מה זה, סתם דוגמה, למה אתה לא 

 8 ה.כותב מה ז

 9 מה אתה רוצה...? דוברת:

 10 וכל זה קשור באי אמון שיש לי. אני אומר על פניו בגדול...  מר א. מעודה:

 11 ...סיבה עיקרית מה יגרום לך להאמין יותר? ד בר כוכבא:"עו

 12מה יגרום? שכל אחד יהיה בתפקיד ושיהיה עליו משוב, יש לנו את  מר א. מעודה:

 13יה גזבר, אבל אני צריך מזכיר הגזבר המוכשר בעולם, אין לי בעיה שיה

 14 שיפקח על גזבר אז המזכיר מפקח.

 15 הוא גם מוכשר אבל. מר א. אטיאס:

 16עכשיו הוא מנהל ארנונה שהוא צריך לשמוע אנשים כדי לעזור להם  מר א. מעודה:

 17 אבל הוא גזבר כדי לדפוק את האנשים, אז איך זה הולך? 

 18 המבקרת... ה. פרי יגור: 'גב

 19ה כתבה, בחוק כתוב המועצה תמנה אחד מעובדיה, היא יכלה המועצ מר א. מעודה:

 20לכתוב למנות את הגזבר, אחד מעובדיה, דהיינו מישהו אחר שמנהל 

 21ארנונה יקשיב לאזרחים, יבדוק לעזור להם, אבל אם הוא גזבר רוצה 

 22 כסף איך הוא יסכים?

 23 אנחנו לא בכיוון, אנחנו מדברים על עדכון התקציב... מר ח. געש:

 24בסוף  600-אני נשאלתי ואז עניתי על השאלה. אז אני רוצה שתעיין ב עודה:מר א. מ

 25 העמוד. 

 26 במה, בהוצאות? מר ח. געש:

 27 על אירוח... בהמשך העמוד של סעיפי ההוצאות.  מר א. מעודה:

 28 זו הוצאה ...  דוברת:
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 1 שקל 3,111אירוח וכיבוד עוד  מר א. מעודה:

 2 נהלת החשבונות, הלאה.רשמנו לפנינו לקבל את כרטיס ה מר ח. געש:

 3 לא, למה זה בשני סעיפים? מר א. מעודה:

 4 אפרים, הגזמת. מר א. אטיאס:

 5 אני מדבר אתך על ... מר ח. געש:

 6 למה הוא לא עשה את זה בסעיף אחד? מר א. מעודה:

 7אין שום סיכוי שבעולם, שום סיכוי שבעולם, לא בתקציב ולא בדו"ח  מר ח. געש:

 8שות מקומית שמביאים לך את כל הספר הכספי, בשום מקום, בשום ר

 9 הנהלת חשבונות, רשמנו לפנינו, תקבל כרטיס הנהלת חשבונות 

 10 אז אני שואל  מר א. מעודה:

 11 יותר, הלאה. 3,111... הוצאנו  מר ח. געש:

 12 למה סעיף אחר? למה זה לא באותו סעיף של האירוח? מר א. מעודה:

 13 ל, יש לך סעיפיםכי כנראה זה תחת כותרת אחרת, תסתכ מר ח. געש:

 14 אבל הוא לא שם שום פה הסבר. מר א. מעודה:

 15 אין הסבר... מר ח. געש:

 16 שיגיד מחלקה...לא, שיגיד... מר א. מעודה:

 17 עוד פעם, אני מסביר לך עוד פעם  מר ח. געש:

 18 ביום ראשון שיביאו את כל החומר... מר א. כאכון:

 19 פר הנהלת חשבונות ו...אין שום סיכוי שבעולם שאני אביא פה את ס מר ח. געש:

 20 זה טעויות. מר א. כאכון:

 21תקשיב טוב, לא טעויות ולא כלום, הפער פה הוא בין ההכנסות  מר ח. געש:

 22להוצאות, יש קיטון בהכנסות ויש גם גידול בהכנסות, ההוצאות 

 23שתכננו חלקן הוצאנו יותר וחלקן הוצאנו פחות. אפשר להמשיך 

 24ון הזה גם אם לא תהיה להתקשקש מהיום עד הודעה חדשה, העדכ

 25אלף שקל,  911בעודף של  3102ישיבת העדכון אז אנחנו נגמור את 

 26כולם ירימו גבה איזו רשות מצוינת, אז יש סעיפים שיהיה פחות ויש 

 27 סעיפים שיהיה יותר. כן, עושים עדכון בסוף השנה 

 28 אתה לא יכול לסיים את הזה  מר א. כאכון:
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 1 מה זה לא יכול? מר ח. געש:

 2 שניה, שניה  מעודה: מר א.

 3 ...  מר א. כאכון:

 4 מה פתאום, על מה אתה מדבר?   מר ח. געש:

 5 ... ואם נשאר בעודף?  מר א. כאכון:

 6 על מה אתה מדבר? העודף הולך לכיסוי הגירעון המצטבר. מר ח. געש:

 7 גירעון מצטבר זה הולך.  מר א. כאכון:

 8 עכשיו מה?  מר א. מעודה:

 9 וקח לי כלום.אף אחד לא ל מר א. כאכון:

 10 עכשיו תגיד לי מה ... מר א. מעודה:

 11 ... לאשר את זה? מר א. כאכון:

 12 אני רוצה להיות מסודר עד הסוף. מר ח. געש:

 13 זה אמיתי, מה.  מר א. אטיאס:

 14 להיות מסודרים אבי. ח ר. גלר:"רו

 15אני רוצה רק הסברים, אני לא ... עכשיו מה יש, אחר כך הוצאות  מר א. מעודה:

 16 , איזה פרסום ולמה זה 3.6ה גדל פי פרסום שז

 17היו יותר  3102-הפעילות של הג"א ומל"ח מוכתבת על ידי המדינה, ב מר ח. געש:

 18תרגילים )קטיעה( שתכנן, בגלל שמישהו רצה להכניס את כל המדינה 

 19 ללחץ, גם רעידות אדמה וגם גרעין

 20 היה אירן דוברת:

 21 אין בעיה, אבל כתוב פרסום.  מר א. מעודה:

 22 הג"א :דוברת

 23 עשינו פרסום של מתנדבים, עשינו פרסום של ...  מר ח. געש:

 24יפה, בסדר, אני לא, מה קרה בהג"א הארצית פתאום חייבו אותנו  מר א. מעודה:

 25 אלף? 06לשלם יותר, עוד 

 26 איזה סעיף אתה קורא? מר ח. געש:

 27 אחריו, אחריו מר א. מעודה:

 28 לא, תן לי את הסעיפים מר ח. געש:
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 1 300 מר א. מעודה:

 2 , אני רוצה את המספרי...300לא  מר ח. געש:

 3 . 0632111300 מר א. מעודה:

 4 , שורה רביעית.6עמוד  דוברת:

 5 אחרי הג"א, הוצאות פרסום. מר א. מעודה:

 6 כן, נו, או.קי. מר ח. געש:

 7 אלף? 06מה קרה שביקשו עוד  מר א. מעודה:

 8לקת את הוצאות בסעיף הזה המדינה מחייבת אותנו כל שנה, מח ח ר. גלר:"רו

 9הג"א בין הרשויות המקומיות, גם כשאנחנו חושבים מה יעשו בשנה 

 10 הבאה אי אפשר לדעת.

 11 אתה לא יודע מראש כמה הם רוצים? מר א. מעודה:

 12 לא ח ר. גלר:"רו

 13 אז זה באמצע  מר א. מעודה:

 14 יש החלטה של המדינה ח ר. גלר:"רו

 15 זה לא בגלל שהיו תרגילים יותר? מר א. מעודה:

 16 יכול להיות שהם עשו... תרגילים ארציים, עלה יותר כסף. ר. גלר: ח"רו

 17 אני מבין שלגבי אביזרי כיבוי אש אנחנו הרווחנו ולא עושים את זה. מר א. מעודה:

 18 לא, פתחנו תב"ר מתקציבי הפיתוח. מר ח. געש:

 19מה קרה בין שתי אחזקות הרכב שפתאום לא צריך להחזיק רכב כי זה  מר א. מעודה:

 20 עדה?של הוו

 21... ועדה מקומית לתכנון ובנייה, תכננו שנוציא הרבה כסף על הקמת  מר ח. געש:

 22 הוועדה כשהיא תהיה פה. 

 23 נכון מר א. מעודה:

 24 אין ועדה, אז חסכנו את ההוצאה. מר ח. געש:

 25אלף שקל יותר, בסעיף לפני כן,  311או.קי., אבל הוצאת לפני כן  מר א. מעודה:

 26 .311ום מיליון מיליון השתתפות בהוצאות ועדה. במק

 27 נכון ח ר. גלר:"רו

 28 אז מה חסכת? מר א. מעודה:
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 1 לא, כי הוועדה היא נשארה שמה...  ח ר. גלר:"רו

 2 אחוז כמעט? 011אין לי בעיה, בטעות של  מר א. מעודה:

 3 לא... שתעבור אלינו דוברת:

 4 הוועדה לא עברה.  מר א. אטיאס:

 5 ה יותר.בסוף הוא עשה את זה כל השנה, אז על דוברת:

 6 כן? מר א. מעודה:

 7 כן דוברת:

 8 אלף מה שחסכנו. 311אז אם את עושה פה בחשבון זה לא יוצא  מר א. מעודה:

 9 על מה אתה מדבר? זה שני דברים שונים אפרים  דוברת:

 10 אין קשר. ח ר. גלר:"רו

 11 אין קשר ביניהם. דוברת:

 12אלף  311 סליחה, כשאתה הלכת ועשית תקציב לוועדה, אז אם היה מר א. מעודה:

 13ואתה עכשיו לא עשית, מביא את זה לוועדה, היא כן, אבל כשאתה 

 14 אלף.  311מבטל את הוועדה המקומית אין 

 15 זה לא קשור אבל, זה ועדה פה וועדה שם. ח ר. גלר:"רו

 16 אבל הם לא קשורים אפרים. דוברת:

 17העלות של הוועדה, דקה רגע, העלות של הוועדה פה והעלות של  מר ח. געש:

 18 שם זה שני דברים שונים. הוועדה

 19 נכון מר א. מעודה:

 20 בסדר? מר ח. געש:

 21 נכון  מר א. מעודה:

 22חשבנו שזה יהיה חלק  3102אני תכננתי שהוועדה תהיה אצלי, במהלך  מר ח. געש:

 23מהשנה שם, חלק מהשנה פה, על החלק של השנה שלנו פה חשבנו 

 24דה רבה, שיעלה לנו ככה וככה, לא הוצאנו את הכסף, אז תגיד לנו תו

 25 לא הוצאנו. לעומת זאת הוועדה נשארה שם.

 26 אלף? 311אז למה  מר א. מעודה:

 27 כי החלק היחסי  מר ח. געש:

 28 הוא תכנן עד דצמבר.  דוברת:
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 1 החלק היחסי שלנו שם לא שווה ערך לוועדה פה.  מר ח. געש:

 2אלף אם  611אז זאת אומרת אם בוועדה פה אתה היית צריך להוציא  מר א. מעודה:

 3 .0,311,111ת פה ... ותכננת שמה מיליון, פתאום אתה צריך לשלם היי

 4 היינו, תקשיב, בפועל מר ח. געש:

 5 התקציב במקור היה צריך להיות  מר א. מעודה:

 6בפועל כל זמן שיש אגרות בנייה והיטלי השבחה אז נשאר סכום אפס,  מר ח. געש:

 7בחה אני לא נוגע בזה, אבל אם לא היה בנייה ולא היה היטלי הש

 8 הייתי צריך לממן את השתתפות הוועדה.

 9 מאחר ולא ראיתי את ההכנסות,כ מה היו לנו הכנסות מהוועדה?  מר א. מעודה:

 10 תסתכל דוברת:

 11 אני לא ראיתי, אתה יכול להגיד לי  מר א. מעודה:

 12 . 3,611...  דוברת:

 13 היטלי השבחה זה לא  ח ר. גלר:"רו

 14 היטלי השבחה  מר ח. געש:

 15 א מופיע בתקציב. ל ח ר. גלר:"רו

 16... אני רוצה לדעת מה הפער.  )מדברים ביחד, לא  כמה הרווחנו משם? מר א. מעודה:

 17 ברור( 

 18 גם פה הסעיף הכנסות השתנה... נכון? הסעיף הכנסות השתנו כי ... מר ח. געש:

 19 כל הסעיפים של הוועדה... ח ר. גלר:"רו

 20 הכנסות יגיעו כל השנה.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 21 כן לר:ח ר. ג"רו

 22 אז מה הפער?  מר א. מעודה:

 23 3102ההיטלי השבחה מופיע במקום אחר, אני לא זוכר את המספר,  מר ח. געש:

 24לא הייתה שנה מזהירה בהיטלי השבחה, באגרות בנייה גם כן לא 

 25 יודע, צריך להסתכל כמה זה עלה, אבל בגדול זה שני סעיפים שונים.

 26 הרווחנו משם? מר א. מעודה:

 27 נחנו לא מרוויחים...א מר ח. געש:

 28 לא, בהיתרי בנייה וכל זה. מר א. מעודה:
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 1היתרי בנייה אני לא מרוויח, תראה, הוועדה ממומנת שם או מאגרות  מר ח. געש:

 2והיטלים או מהיטלי השבחה או משניהם ביחד, בשנה שאין כלום, אין 

 3בנייה ואין היטלי השבחה המועצה צריכה להוציא מהכיס שלה פה 

 4 לק היחסי ולשלם את הח

 5 זה מה שקרה פה עוד פעם? מר א. מעודה:

 6הפעם לא, תכננו הכנסות, אנחנו רושמים הכנסות מאגרות בנייה כי  מר ח. געש:

 7 זה מממן

 8 ההכנסות מכסות את ההוצאות האלה? מר א. מעודה:

 9בשנים האחרונות בוודאי, היקף הבנייה פה מכסה את זה, אם כי  מר ח. געש:

 10-נבנה עכשיו, היטלי השבחה כבר שולמו בהיטלי השבחה חלק ממה ש

 11 . 96-, ב0996

 12 חיים, מה ההבדל בין הוועדה פה לוועדה בזכרון בסכומים?  מר א. כאכון:

 13 לדעתי יהיה לנו פחות. מר ח. געש:

 14 אנחנו נחסוך. ח ר. גלר:"רו

 15 יעלה לנו פחות? מר א. כאכון:

 16 כן מר ח. געש:

 17 בזכרון?  כמה אנחנו משלמים בשנה לוועדה מר א. כאכון:

 18 אנחנו לדעתי קצת יותר משני מיליון שקל. מר ח. געש:

 19 זה תלוי בהיטלי השבחה. ח ר. גלר:"רו

 20 אחוז אתה מקבל את זה כקנס.  01תלוי בהיטלי השבחה כי  מר ח. געש:

 21 .0,311,111, 3102 ח ר. גלר:"רו

 22 במקרה הטוב יהיה אותו דבר, במקרה הגרוע יהיה אותו דבר. מר ח. געש:

 23אני רוצה לעבור לאחזקות המכוניות, אני רואה מחלקתי יש פה  מעודה:מר א. 

 24, מה קרה, התקלקל האוטו? מה קרה? משכורות, שכר, 01,111תוספת 

 25 אני לא יכול להתערב 

 26גם רכבים אתה עושה הערכה כמה תעלה לך תחזוקת המכוניות, בסוף  מר ח. געש:

 27 השנה ... עולה לך יותר. 

 28 לך משהו מה תעשה? הלך גיר, ה מר א. אטיאס:
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 1תיקונים, באחזקת רכב, אבל במיוחד הלמטה, לא תכננת כלום,  מר א. מעודה:

 2 פתאום...

 3 אל תדאג, זכרון בדרך החוצה גם כן. מר ח. געש:

 4 גם אור עקיבא. מר א. כאכון:

 5 זכרון בדרך החוצה. מר ח. געש:

 6 מה בדרך החוצה? מר א. מעודה:

 7 מתחילה תהליךנכון לאתמול בערב זכרון  מר ח. געש:

 8 לעשות ועדה שלה. מר א. מעודה:

 9 אז מי ישאר? בנימינה תחזיק...? ה. פרי יגור: 'גב

 10 ג'סר יעשו... מר א. מעודה:

 11 אני לא אחראי על משרד הפנים. מר ח. געש:

 12 ג'סר צריך להצביע, נעשה גדר פה.  מר א. מעודה:

 13מורדות כרמל,  היה רעיון לצרף את ג'סר ופרדיס למורדות כרמל, לא מר ח. געש:

 14 רכס כרמל. 

 15 לדליה עוספיה יש להם ועדה משלהם? מר א. מעודה:

 16 רכס הכרמל. ובראן:'ד ג. ג"עו

 17 לדליה ועוספיה יש ועדה משלהם, רכס הכרמל. מר ח. געש:

 18 כמה תושבים שם? מר א. מעודה:

 19 בשתיהן ביחד  מר ח. געש:

 20 . 21ביחד אולי  ובראן:'ד ג. ג"עו

 21 אלף. 26, 21 מר ח. געש:

 22אלף? מה קרה  61אז מה קרה עם האחזקה איך זה יש להם לפנינו?  מר א. מעודה:

 23 פה? רכב אחזקת מבנים, מה, קנו חדש? מה זה? 

 24 אחזקת רכב. ח ר. גלר:"רו

 25 אלף? 61 מר א. מעודה:

 26 לא, זה סעיפים שלא תוקצבו.  ה. פרי יגור: 'גב

 27 מה, לא תוקצב בכלל.  מר א. מעודה:

 28 ש.זה רכב חד ח ר. גלר:"רו
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 1 אלף?  61-רכב חדש ב מר א. מעודה:

 2 אלף.  61אם זה לא תוקצב, זה הוצאה  ח ר. גלר:"רו

 3  שרכשתם בלי אישור מועצה.  ה. פרי יגור: 'גב

 4 תחזוקה, כל הרכבים  ח ר. גלר:"רו

 5 נרכשו באישור המליאה. מר ח. געש:

 6 באישור  ח ר. גלר:"רו

 7 ור אחזקת מבנים.לא, אני מדבר על הרכב הזה שכתוב מד מר א. מעודה:

 8 לא היה הרכב הזה בזמן התקציב. מר א. אטיאס:

 9 לא היה? מר א. מעודה:

 10 קנינו רכב חדש והוא היה תחזוקה, זה התוספת. מר א. אטיאס:

 11  -לא, הבנתי, זה תחזוקה של ה מר א. מעודה:

 12 בזמן התקציב לא היה האוטו, אז לא תקצבו אותו. מר א. אטיאס:

 13 ף? איפה הכסף של קניית האוטו?אז איפה הכס מר א. מעודה:

 14 בתב"ר. ח ר. גלר:"רו

 15 אתה אישרת בתב"ר.  מר א. אטיאס:

 16 אישרת בתב"ר.  מר ח. געש:

 17 אבל זה לא מופיע פה? מר א. מעודה:

 18 לא, זה שינוי בהוצאה. מר א. אטיאס:

 19 שינוי, אז זה שינוי בקנייה או שינוי בתיקונים. מר א. מעודה:

 20 אחזקה.בתיקונים, זה  מר א. אטיאס:

 21 תיקונים, דלק, ביטוח. ח ר. גלר:"רו

 22טוב, תראה, אני אף פעם לא מתווכח על הרווחה, יש לנו פה את  מר א. מעודה:

 23 המתנ"ס, וואו, גם זה קבלן, נכון? כתוב העסקת עובדי קבלן. בסדר. 

 24 זה לא תוקצב מלכתחילה. ה. פרי יגור: 'גב

 25 לא תוקצב, כי עשו מכרז... מר א. מעודה:

 26 ... חדשים. גלר: ח ר."רו

 27 כן, כן, כן, כן, מה קורה עם האופנוע הזה, לא מוכרים אותו? טוב מר א. מעודה:

 28 פרסמנו מכרז נוסף לפקחים ונקווה שבא נצליח. מר ח. געש:
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 1 סתם לצורך העניין, מה זה מנב"ס? מר א. מעודה:

 2 מנב"ס ח ר. גלר:"רו

 3 מינהלת ניהול בתי ספר.  מר ח. געש:

 4 תוכנת ניהול של בתי ספר. זאת ח ר. גלר:"רו

 5 זו תוכנת בתי ספר, משתמשים בה המזכירות של בתי הספר. דוברת:

 6 למה לא כותבים תוכנה?  ח ר. גלר:"רו

 7 לא ידענו שאתה לא יודע. מר ח. געש:

 8 הוא אומר מינהלת הכל, אבל צריך לדעת שזה...  מר א. מעודה:

 9 אליה נכנסים תקציבי התל"ג. דוברת:

 10, אבל צריך לכתוב, הספרים הדיגיטליים, אנחנו עשינו מכרז ובסוף כן מר א. מעודה:

 11אלף. אני לא... רווחה חינוכית, מתנ"ס, מה קרה עכשיו  21עוד 

 12 אלף שקל? 061במתנ"ס אני נותן לו עוד 

 13 אולי זה ההסכם הקואליציוני.  ה. פרי יגור: 'גב

 14 נ"ס.השתתפות המועצה בהקמת המרכז לגיל הרך, זה לא מת מר א. אטיאס:

 15 זה הקטן.  ח. בן צבי: 'גב

 16 אלף שקל ולמה למתנ"ס? 061מה זה? מאיפה אני מביא  מר א. מעודה:

 17 המתנ"ס מעסיק את העובדים של המרכז לגיל הרך. ח ר. גלר:"רו

 18 אלף? 611אז מה,  מר א. מעודה:

 19 הוא מפעיל את התוכנית, יש הרבה עובדים מטפלים, כל מיני ח ר. גלר:"רו

 20 אלף?  611פה? במרכז לגיל הרך? לידי אי מר א. מעודה:

 21 גם לידך. מר א. אטיאס:

 22 אלף? מה קרה לכם? יש להם מבנה, יש להם חשמל, יש להם הכל 611 מר א. מעודה:

 23 מרפאה בעיסוק, מרפאה בטיפול... ח. בן צבי: 'גב

 24 כמה עולה מרפא עיסוק בשנה, אתה יודע? מר ח. געש:

 25 לא מר א. מעודה:

 26 יות, פיזיותרפיסטים מקצוע ח. בן צבי: 'גב

 27? היית עושה 061אני לא יודע, אז אם ידעת מראש למה אתה מוסיף  מר א. מעודה:

 28 , היית עושה מיליון מתחילה, מה, מה611
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 1 אולי באו יותר ילדים. ח. בן צבי: 'גב

 2 יש יותר ילדים, יותר דרישה.  ח ר. גלר:"רו

 3 נעשה מיון ואז לא יהיה...  3100-ב דוברת:

 4 אתם אישרתם, אתם העליתם טיפול טיפול. :ח ר. גלר"רו

 5 אני רוצה לדעת, האם הוספתם עובדים, האם משהו  מר א. מעודה:

 6 הוספנו עובדים, כן. ח ר. גלר:"רו

 7 אז תכתוב תוספת עובדים. מר א. מעודה:

 8 כי נוספה פעילות, יש דרישה למקום הזה, אתם יודעים. מר ח. געש:

 9 עובדים.אז או.קי., אז תוספת  מר א. מעודה:

 10 לקופות חולים.  06המקום הזה מוכר בטופס  מר ח. געש:

 11אין לי בעיה, אז זה תוספת עובדים? שיהיה כתוב תוספת עובדים, מה  מר א. מעודה:

 12 אני מבקש?

 13 הם לא עובדים כי אנחנו לא משלמים להם את השכר, הלאה. מר ח. געש:

 14 זה בשביל התוספת 061-אבל ה מר א. מעודה:

 15 דר, העובדים לא עובדים אצלי, התוספת בס מר ח. געש:

 16 אז ... שייך למתנ"ס? מר א. מעודה:

 17 לא שייך למתנ"ס. מר ח. געש:

 18 לא ח ר. גלר:"רו

 19 אז למה כתוב מתנ"ס? מר א. מעודה:

 20 כי הוא מפעיל, העובדים עובדים דרך המתנ"ס. מר ח. געש:

 21 המתנ"ס מפעיל את התוכנית.  ח ר. גלר:"רו

 22 י מבולבל, הגיל הרך של המועצה?עכשיו אנ מר א. מעודה:

 23 כן מר ח. געש:

 24 והעובדים של המתנ"ס? מר א. מעודה:

 25 מועסקים על ידי המתנ"ס. ח ר. גלר:"רו

 26 חלק מהעובדים.  מר ח. געש:

 27 ...דרך המועצה.  ח. בן צבי: 'גב

 28 למה אנחנו צריכים לעשות ככה?  מר א. מעודה:
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 1 הייתה...ככה התחלנו, אולי התחלנו כשהמועצה  מר ח. געש:

 2 הגב' שבח מאיתנו? מר א. מעודה:

 3הגב' שבח מאיתנו, דרך אגב שכחתי להגיד, משתתף בצערה, אחיה  מר ח. געש:

 4 נפטר.

 5 אז מה התועלת שאני עושה את זה במתנ"ס, מה הרווח שלנו מזה? מר א. מעודה:

 6 המתנ"ס זה המועצה, זה הזרוע של המועצה. מתנ"ס ח ר. גלר:"רו

 7קיבלנו החלטה שהפעילות הבלתי פורמלית של המועצה,  3110-ב מר ח. געש:

 8 המתנ"ס הוא הזרוע הביצועית.

 9 לא לגיל הרך. מר א. מעודה:

 10 יכול להיות. מר ח. געש:

 11 דיברנו על החינוך הבלתי פורמלי. מר א. מעודה:

 12 , השתנו הנסיבות...3110-זה הוחלט ב מר א. כאכון:

 13מלי, לא מדובר על הגיל הרך, לא לא, מדובר על החינוך הבלתי פור מר א. מעודה:

 14 היה גיל הרך.

 15 גיל הרך לא היה, אבל פעילות אחרות שווה לבדוק את זה. מה עוד? מר ח. געש:

 16 לבדוק את זה?  מר א. מעודה:

 17 כן מר ח. געש:

 18 אלף.  061יפה, סתם לתת עוד  מר א. מעודה:

 19 אני מבקש שזה יבחן מחדש הנושא הזה חיים. מר א. כאכון:

 20 אני רוצה להבין מה זה הוצאות טלפון לאולמות ספורט. ה:מר א. מעוד

 21 בכל אולם ספורט יש קו טלפון. ח ר. גלר:"רו

 22 שקל?  01,111למה אני צריך לשלם  מר א. מעודה:

 23 שקל  01,111 ח ר. גלר:"רו

 24 למה צריך להיות שם קו טלפון? מר א. כאכון:

 25 לחירום, שילד יוכל להודיע להורים שלו...  מר ח. געש:

 26אבל למה זה צריך להיות בנפרד, זה הוצאות הטלפון של המועצה,  א. מעודה: מר

 27 מה.

 28 שיחות פרטיות שעושים שם. מר א. כאכון:
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 1 לא, באמת, אני שואל. מר א. מעודה:

 2 יש איזו סיבה שזה לא בחשבון הטלפון הכללי? מר ח. געש:

 3 נכון, למה?  מר א. מעודה:

 4 נות, עכשיו קודם לא ידענו להסביר לך שו מר ח. געש:

 5 יש כרטיס אחד שהוא מרכז ח ר. גלר:"רו

 6 את האולמות ספורט. מר ח. געש:

 7את העשיה של הפעילות, אחר כך בכל סעיף וסעיף ההוצאות  ח ר. גלר:"רו

 8 מתייחסות אם זה אחזקה או משרדיות או טלפון. 

 9ן פה זה רק הוצאות טלפון סעיף לבד, אני הייתי מציע שהוצאות טלפו מר א. מעודה:

 10לא יהיו בנפרד כסעיף לאולמי ספורט, בסופו של דבר אתה לא כותב 

 11 הוצאות טלפון לרווחה. 

 12 יש רווחה. ח ר. גלר:"רו

 13 בסעיף נפרד? מר א. מעודה:

 14 בוודאי ח ר. גלר:"רו

 15 אם לא היה בו שינוי זה לא היה מופיע פה. מר ח. געש:

 16 בוודאי  ח ר. גלר:"רו

 17 פה מופיעים לך רק ... מר ח. געש:

 18 אבל למה? הרי זה קו אחד. א. מעודה: מר

 19ככה יש לך איזושהי רמת בקרה. יש לך איזה רמת בקרה, פה בחוברת  מר ח. געש:

 20 הקטנה הזאת יש לך...

 21עכשיו אני רוצה להבין, תמיכות ספורט, כשאנחנו נותנים תמיכות  מר א. מעודה:

 22 ספורט זה כשאנחנו נותנים ועדת תמיכות?

 23 כן, כן ח ר. גלר:"רו

 24 בהוצאות  211אז בוועדת תמיכות נתנו, אנחנו אישרנו  א. מעודה:מר 

 25 פחות ובראן:'ד ג. ג"עו

 26 .211אני שואל. אבל אנחנו לא אישרנו בוועדת תמיכות  מר א. מעודה:

 27 אישרנו... כל התקציב.  ובראן:'ד ג. ג"עו

 28 אישרנו בדיוק לפי התקציב החדש. ח ר. גלר:"רו
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 1 אלף.  211ר שהיה איזה קבוצה של אני לא זוכ 211אבל  מר א. מעודה:

 2 הייתה, הייתה, התאמנו עכשיו ... ח ר. גלר:"רו

 3 ?61אז למה הורדתם להם  מר א. מעודה:

 4 ...לא חילקנו את הכל. ח ר. גלר:"רו

 5 .61אז תיתן להם עוד  מר א. מעודה:

 6 ... 3102-לא, ב ח ר. גלר:"רו

 7 נגמרה. 3102זה סופי,  מר א. אטיאס:

 8זה לא במסגרת התקציב הכולל? למה אני צריך את זה במסגרת  ולמה מר א. מעודה:

 9 ועדת תמיכות?

 10 זה החוק, תמיכות רק במסגרת ועדת תמיכות. ח ר. גלר:"רו

 11 לא, למה אני אתן תמיכות, למה אני לא ... בתקציב הקצבת ספורט.  מר א. מעודה:

 12 אתה לא יכול.  מר ח. געש:

 13 צה...כי זה עמותות חיצוניות למוע ח ר. גלר:"רו

 14עכשיו אני שואל למה יש שונות באולם ספורט אלישבע, מה הוא  מר א. מעודה:

 15 ? מה קרה באלישבע? 01,111-קפץ ל 2,111-מיוחד שמ

 16יכול להיות רכישת מזגן, יכול להיות כל מיני תיקונים והתאמות, היה  ח ר. גלר:"רו

 17 ... אז אולי יחסית...

 18  תגיד לי, אתה עובד באלישבע? מר א. מעודה:

 19 לא דובר:

 20 איפה אתה עובד?  מר א. מעודה:

 21 חברים יקרים, אתה מתכנן תקציב תחזוקה למבנה. מר ח. געש:

 22 לא, השאלה מה הוצאת. מר א. מעודה:

 23... להיכנס לפרטים להגיד לך מה עלה יותר, באמת. מדברים על, אני  מר ח. געש:

 24 שמח שהציבור הלך לראות את הדבר הזה. 

 25י כבר לא מבין. אחזקת מגרש כדורגל זה סעיף נפרד מעל עכשיו אנ מר א. מעודה:

 26 תמיכות?

 27 כן מר ח. געש:

 28נותן  361שאנחנו מחזיקים את זה בנפרד? אז מה אני עושה בתמיכות  מר א. מעודה:
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 1 מה מחזיקים? לא מבין בכלל להם? 

 2 נסיעות, מאמן, תלבושות ובראן:'ד ג. ג"עו

 3 ה עלה פחות.מגרש כדורגל, למה עולה יותר, למ מר ח. געש:

 4 איפה, איזה סעיף? ח ר. גלר:"רו

 5 איזה סעיף אתה? מר ח. געש:

 6 הוא עלה פחות, אבל למה בכלל אנחנו ... מר א. מעודה:

 7 אנחנו מתחזקים אותו, זה מתקן שלנו של המועצה. ח ר. גלר:"רו

 8 של המועצה.  מר א. מעודה:

 9ינו את מתקן של המועצה, והשקלול של התחזוקה נכנס, כשעש מר ח. געש:

 10 -החשבון של התמיכות נושא אחזקת המגרש נכנס כחלק מה

 11 ? 361-ב מר א. מעודה:

 12לדעתי לא, תקן אותי ... אחזקת המגרש כדרוגל נכנסה כחלק  מר ח. געש:

 13 מהתמיכה, באיזשהו סכום בתמיכה, לא? לא? 

 14 לא, זה שימוש  ח ר. גלר:"רו

 15 אה, שימוש, סליחה, התחזוקה עלינו מר ח. געש:

 16 דמי שימוש... . גלר:ח ר"רו

 17 בעצם חוזר אליך הכסף? 361-זאת אומרת מתוך ה מר א. מעודה:

 18 כן, כן, חלק מר ח. געש:

 19 חלק מהכסף אנחנו לא משלמים, מקזזים, שווה כסף  ח ר. גלר:"רו

 20 האלה שאתה מתייחס? 61-מה, זה ה מר א. מעודה:

 21 אלף שקל הדמי שימוש.  031זה  ח ר. גלר:"רו

 22 ובפועל אתה לוקח מהם  361למה אתה כותב שאתה נותן להם אז  מר א. מעודה:

 23 כי זה החוק, מה אתה רוצה? מר ח. געש:

 24 .361אז שיהיה כתוב, בפועל אתה לא נותן להם  מר א. מעודה:

 25 כי אתה נותן לו כסף בשווה כסף. 361לא, אתה נותן להם  מר ח. געש:

 26 כסף. שווה כסף זה לא כסף, אנחנו מדברים פה על מר א. מעודה:

 27 361לא יקירי. ועדת תמיכות זה גם כסף וגם שווה כסף ואתה נותן לו  מר ח. געש:

 28 אלף שקל 
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 1 . 361, לא נתת לו 361בסדר, אבל אתה מתייחס לכסף בשקלים,  מר א. מעודה:

 2 עכשיו אני צריך ללמוד הנהלת חשבונות, זה בעיה עכשיו. מר ח. געש:

 3 אני רוצה רק הסברים... מר א. מעודה:

 4 חבל על הזמן... א. אטיאס:מר 

 5 ?0,111-ל 0,111-מה קרה מסכן שילה, הטלפון ירד מ מר א. מעודה:

 6 לא היו טלפונים הביתה...  דוברת:

 7, מה זה שונות 6,111-אני ממש לא מבין, שונות מגרש כדורגל גדל ב מר א. מעודה:

 8 מגרש כדורגל? אחזקת כדור ...

 9 ים ומלתחות ודוד שמש.זה לא למגרש, זה אחזקת משרד ח ר. גלר:"רו

 10 אלף? 311אז מה זה אחזקת מגרש כדורגל  מר א. מעודה:

 11 אחזקה זה הגינון של המגרש. השזרוע, הכיסוח. ח ר. גלר:"רו

 12 והשונות במגרש כדורגל זה  מר א. מעודה:

 13 דוד חשמל ודלק... או שירותים או ניקיון של הביוב זה שונות. מר ח. געש:

 14 ריבונו של עולם? 361-ים באז מה זה עוש מר א. מעודה:

 15 הרגע הסבירו לך. מר ח. געש:

 16 לא, אז מה מר א. מעודה:

 17 הדשא, ההשקיה, הכיסוח, הטיפול בדשא מר ח. געש:

 18 הוא אמר. 031זה  מר א. מעודה:

 19 ... 361 ח ר. גלר:"רו

 20 התמיכה הכספית? ובראן:'ד ג. ג"עו

 21האחזקה וכו', אז יש בשביל  31, הוא אמר שמורידים לה 361התמיכה  מר א. מעודה:

 22  -להם איקס כסף, כן? אבל אם אני נותן להם את ה

 23 יש את ה... ובראן:'ד ג. ג"עו

 24 את השונות ואת האחזקת מגרש. מר א. מעודה:

 25אפרים, יש את ה, כל המסמכים שאישרתם בתמיכה כאן, כל התקציב  ובראן:'ד ג. ג"עו

 26 של הקבוצה, כל הכספים האלה עמדו בפניכם.

 27 אני לא יודע, אני רואה אחזקת :מר א. מעודה

 28 ...הסעות ובראן:'ד ג. ג"עו
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 1 031אלף, אחר כך אומרים מהתמיכה מורידים  061אחזקת מגרש  מר א. מעודה:

 2, ועכשיו שונות משרדים, משרד זה מגרש כדורגל 361-אלף, מה

 3 משחקים, יש להם משרדים.

 4 כן, יש להם משרדים, תלך לראות. מר ח. געש:

 5ן לי בעיה, אז עכשיו אני לוקח את הכל, אני כבר לא יודע מה בפועל אי מר א. מעודה:

 6  361הם משלמים, אם 

 7אני רושם לעצמי להגיד לך כמה בסעיף אחד מקבל סך הכל לכדורגל,  מר ח. געש:

 8כמה עולה למועצה התחזוקה, החשמל, המים, וכמה התמיכות 

 9 ותראה מספרים.

 10 אין לי בעיה, זאת אומרת  מר א. מעודה:

 11 אלף שקל 031 ח ר. גלר:"רו

 12 ?031מה  מר א. מעודה:

 13 סך הכל כמה עולה המגרש כדורגל למועצה? תמיכה, אחזקה, משרד  מר ח. געש:

 14 התמיכה לא עולה, חיים, לא צריך לערבב, התמיכה לא עולה כסף.  ח ר. גלר:"רו

 15 כמה  מר ח. געש:

 16אחזקה של אחזקה זה אחזקה, יש סך הכל שני סעיפים, יש את ה ח ר. גלר:"רו

 17 המדשאה ויש את ה... של המשרדים, זה הכל. 

 18כשאני מחייב אותו בדמי שימוש זה כולל גם את השימוש במשרדים  מר ח. געש:

 19 או רק במגרש?

 20 הכל ביחד, דרך אגב זה לא ח ר. גלר:"רו

 21אני, כמה בסוף המועצה מוציאה בכסף מזומן בתמיכה ובתחזוקת  מר ח. געש:

 22אתה יודע להגיד לי? תגיד לי מחר המגרש ובתחזוקת הזה, זה 

 23 בכרטיס הנהלת חשבונות, זה הכל.

 24 התמיכה זה תמיכה. ח ר. גלר:"רו

 25 בכסף, כמה כסף פיזית יוצא מהמועצה, זה הכל. מר ח. געש:

 26 לאן? ח ר. גלר:"רו

 27 למגרש כדורגל ול... מר ח. געש:

 28 עיפיםהקבוצה שמקבלת כסף זה לא למגרש, המגרש אחזקה זה שני ס ח ר. גלר:"רו
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 1 בשני הסעיפים מה הסך הכל? מר ח. געש:

 2אלף שקל  31אלף שקל מגרש ועוד איזה  031אז אני אומר, אם יש  ח ר. גלר:"רו

 3 אחזקה, זה הכל, יש חשמל ומים. 

 4 והתמיכה מר ח. געש:

 5 התמיכה זה לקבוצה, זה לא למגרש. ח ר. גלר:"רו

 6 מיליון שקל? לכדורגל אני מדבר, לא למגרש, לכדורגל, חצי מר ח. געש:

 7 פלוס מינוס ח ר. גלר:"רו

 8 פלוס מינוס, זהו, זה המספר. מר ח. געש:

 9 חצי מיליון? מר א. מעודה:

 10 התחזוקה של המגרש, התחזוקה של המשרדים והתקציב תמיכות  מר ח. געש:

 11 כל זה בערך חצי מיליון. מר א. מעודה:

 12 חצי מיליון שקל, תקבל ביום ראשון תשובה. מר ח. געש:

 13אלף בשביל  311אז אם זה חצי מיליון, אבל הם עצמם יש להם  מעודה:מר א. 

 14 הילדים, חולצות, עניינים.

 15 אלף  031יש להם פחות,  מר ח. געש:

 16 יש להם תקציב, בוודאי. ובראן:'ד ג. ג"עו

 17 אלף. 031 מר ח. געש:

 18 אלף אחזקות?  231-אלף, מ 261-ה מר א. מעודה:

 19החשמל עולה כסף, התאורה עולה,  בוודאי, מה אתה חושב? מה, מר ח. געש:

 20המים עולים, השזרוע עולה, הכיסוח, הטיפול בדשא, עכשיו זה עוד 

 21 מגרשים יש שם. 2יותר יקר יעלה, יש מגרש נוסף, 

 22 אלף האחזקה 231 מר א. מעודה:

 23 ביום ראשון תקבל תשובה מלאה כמה סך הכל גלובלי.  מר ח. געש:

 24 בישיבת התקציב הבאה. ובראן:'ד ג. ג"עו

 25לא בישיבת התקציב, אני מדבר על ההוצאות, תראה, הכנסות  מר א. מעודה:

 26 שיכניסו כמה שהם רוצים.

 27 גם בהכנסות יש שינוי וגם בהוצאות יש שינוי. מר ח. געש:

 28לא, אני שואל למה, מה יש בטלפון של הרווחה שיש להם הוצאות  מר א. מעודה:
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 1ים יותר הרבה אלף שקל, למה, מה הם מדבר 31טלפון מיוחדות עוד 

 2 מהמקומות?

 3 יכול להיות שהיו יותר מקרי מצוקה, דיברו יותר, כן. מר ח. געש:

 4 אבל זה תקציב נפרד יש להם? מה פתאום? מר א. מעודה:

 5מסביר לך עוד פעם, מה זה משנה? סעיף תקציבי, טלפון רווחה, אנחנו  מר ח. געש:

 6 עושים בקרה

 7 ראש המועצה?יש לך סעיף תקציבי פה בלשכת  מר א. מעודה:

 8 כן, כן, אני יודע להגיד גם, למרכזיה יש  מר ח. געש:

 9 המרכזיה קוראת את כל המחלקות. מר א. מעודה:

 10 זה חשבון אחד של כל המרכזיות. ח ר. גלר:"רו

 11 אבל הרווחה שייכת גם למרכזיה פה. מר א. מעודה:

 12ן עשו לא, ממש לא, אני יודע להגיד פחות או יותר כמה שיחות טלפו מר ח. געש:

 13 מהמשרד שלך.

 14 שלי? מר א. מעודה:

 15 כן מר ח. געש:

 16כמעט בכלום, אני צלצלתי בפלאפון שלי, לא השתמשתי בטלפון של  מר א. מעודה:

 17, אין לי עצבים לקחת  לא עולה כסףפלאפון ביום המועצה כי אני... 

 18 את המספר להתחיל לחייג, עזוב אותך, לא צריך טובות.

 19חדרים, היא במצוקת חדרים, אין שום חדר, יושבת ככה, כי אין לה  מר ח. געש:

 20 -שם עכשיו מי שעושה את התוכנית אב ל

 21 אז אפשר פה אולי.  ה. פרי יגור: 'גב

 22... צריך להזמין אותו מראש... לא יהיה יום בשבוע ולא יהיה כלום,  מר ח. געש:

 23 זה לא הדיון עכשיו, אתם רוצים להפסיק את הדיון?

 24 ... מר א. כאכון:

 25 מקלט ...  געש:מר ח. 

 26 החוק מה מר א. כאכון:

 27 אין חוק. מר ח. געש:

 28 אין חוק לזה? מר א. כאכון:
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 1 יש נדמה לי, לא בטוח גם בזה, צריך לבדוק, בפקודת העיריות. מר ח. געש:

 2 זה עניין של רצון, יש רצון, אין רצון, אנחנו נכפה את הרצון. מר א. מעודה:

 3 גם ככה הוא לא נמצא.אולי בחדר של אלדד,  ה. פרי יגור: 'גב

 4 בחדר של מי?  מר ח. געש:

 5 אלדד, הוא גם ככה לא נמצא. ה. פרי יגור: 'גב

 6 אלדד נמצא פה כל הזמן. מר ח. געש:

 7 מה אתה אומר. ה. פרי יגור: 'גב

 8 כן מר ח. געש:

 9 לא בימים שאני הייתי פה השבוע. ה. פרי יגור: 'גב

 10 טוב מר ח. געש:

 11 יסים לראות את האטום שיש בשוויץ.הוא הזמין עוד כרט מר א. מעודה:

 12 חברים, אני מציע שתפסיקו לרדת לרמה האישית...  מר ח. געש:

 13 לא אישית, זה יפה מר א. מעודה:

 14 תגררו אותי למקום שאני לא רוצה. מר ח. געש:

 15 עכשיו אמרו שהמדענים הישראלים יהיו...  מר א. מעודה:

 16 מן המניין. לחודש אנחנו נכנסים לחברים 02-ב ד בר כוכבא:"עו

 17 אבל אתה לא צריך להיות שם, כבר היית.  מר א. מעודה:

 18 כן חברים.  מר ח. געש:

 19מסגרת טוב, אנחנו נמשיך. אני שמח מאוד שיש פה איזה סעיף  מר א. מעודה:

 20 ארציות לדרי רחובות. 

 21 מסגרות ארציות לדרי רחובות. מר ח. געש:

 22 ל, בפועל השתמשנו בעשירית. אני רואה שנתן תקציב מאוד מאוד גדו מר א. מעודה:

 23 היו פחות דרי רחוב ממה שהעריכו בתוכנית העבודה.  מר ח. געש:

 24האלה מה, לקחת דייר רחוב, נתת לו מקום לישון? לא  01,111-יענו ב מר א. מעודה:

 25 הבנתי, מה אנחנו עושים בזה?

 26 למצוא מסגרת לדייר רחוב, תכננו, חשבו, מתוך ניסיון העבר שאולי מר ח. געש:

 27 או איזשהו פתרון לחודש חודשיים, לא היה, אז הם ... 3או  0יהיה 

 28 אז מה הרעיון היה, לתת לו בית? מה זה  מר א. מעודה:
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 1 לתת סידור למצוא מסגרת. מר ח. געש:

 2 לעזור בכסף, במונית  מר א. מעודה:

 3או להסיע אותו למסגרת שתיתן לו מקום לגור או חודש שכר דירה,  מר ח. געש:

 4 .3102-ייר רחוב בלא היה ד

 5היו, היו הרבה. יש עכשיו אחד שגר אפילו באוטו שלו בשכונת רמז  מר א. כאכון:

 6מאחורי מועדון אתגר. הוא בא לרווחה והיו מקבלים אותו, הבעיה של 

 7 הרווחה היא בעיה מאוד קשה לצערי הרב.

 8זה תקציב נפרד, לא של הרווחה. עכשיו יש לנו מקלטים לנשים  מר א. מעודה:

 9 כות?מו

 10 אנחנו מפנים נשים למקלטים, מפנים נשים, לא עלינו, למקלטים.  מר ח. געש:

 11 יש בחדרה, בחיפה.  ח. בן צבי: 'גב

 12 בכל עדה, בכל גיל, בכל מין.  מר ח. געש:

 13אז למה יש לי פה טיפול בדיירי רחוב ומצד שני מסגרת ארציות דרי  מר א. מעודה:

 14 רחוב, מה ההבדל בין שני הסעיפים?

 15 אחד זה מסגרות חיצוניות שאתה שולח להוסטל או למשהו אחר. געש: מר ח.

 16 כן מר א. מעודה:

 17 אחד זה כשאתה מוצא פתרון של שכר דירה חלקי.  מר ח. געש:

 18אחוז, לאיזה מישהו, נתת  01בסך הכל,  0,111ואתה הוצאת אני רואה  מר א. מעודה:

 19 לו בית?

 20 יכול להיות, אני לא יודע. מר ח. געש:

 21 מי מטפל בזה? ודה:מר א. מע

 22 הרווחה. מר ח. געש:

 23 מה זה מרכז חירום אקסטרני? מר א. מעודה:

 24 איפה אתה? מר ח. געש:

 25 אחרי זה. מר א. מעודה:

 26 . 3שורה חמישית בעמוד  דוברת:

 27 שורה חמישית? מר ח. געש:

 28 ...030201אחרי טיפול בדרי רחוב מה זה מרכז חירום אקסטרני? אה?  מר א. מעודה:
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 1 ?030 מר ח. געש:

 2 .2013301 מר א. מעודה:

 3 סידור חוץ לילדים שבמצוקה. ח. בן צבי: 'גב

 4 .3בעמוד  מר א. מעודה:

 5 מרכז חירום אקסטרני? מר ח. געש:

 6 כן ח. בן צבי: 'גב

 7 מה זה הדבר הזה? מר א. מעודה:

 8אני מניח שזה מרכז, אני מניח, צריך לבדוק את זה, אני מניח שזה  מר ח. געש:

 9צאת ילדים בצו של בית משפט או באירוע חריג של מרכז חירום של הו

 10 הורים 

 11 נוה מיכאל? מר א. מעודה:

 12 לא, זה נוה מיכאל, אני מניח, צריך לבדוק את זה. מר ח. געש:

 13 אתה מניח? מר א. מעודה:

 14 אני מניח שזה מיכאל, אני לא ... מר ח. געש:

 15 אלף? 031 מר א. מעודה:

 16 יש לך פה מר ח. געש:

 17 לי בעיהאין  מר א. מעודה:

 18 תכננתי, ההערכה  מר ח. געש:

 19 -אז אנחנו מתחזקים את ה מר א. מעודה:

 20 תראו, מי שמקים את התקציב של ההרווחה רושם את התחזית... מר ח. געש:

 21 אלף? 031זאת אומרת נוה מיכאל מקבל  מר א. מעודה:

 22 אלף שקל. 031-במקרה הזה אם זה נוה מיכאל אז הוא מקבל את ה מר ח. געש:

 23 אולי זה לכמה מקומות. בן צבי: ח. 'גב

 24אני לא מכיר מרכז חירום אחר. אני אבדוק, אני מניח שזה המרכז  מר ח. געש:

 25 חירום הזה, אבל אני אבדוק.

 26 מי מקבל את התקציב הזה. מר א. מעודה:

 27 הרווחה, זה כל הסעיפים  מר ח. געש:

 28 כל הסעיפים מר א. מעודה:
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 1 זה רווחה. 030כל הסעיפים שאתה רואה פה  מר ח. געש:

 2מה זה יצירת קשר להורים וילדיהם? מה זה, גם על זה צריך לשלם  מר א. מעודה:

 3 כסף, ליצור קשר בין האבא ל, בין ההורים לילד?

 4 יש מרכזי קשר שאתה מחויב  מר ח. געש:

 5 אלף? 36 מר א. מעודה:

 6 גם של הסדרי בית משפט, של הסדרי עירייה תחת בקרה למשל. מר ח. געש:

 7 זה מאה ילדים.  ן צבי:ח. ב 'גב

 8 ?2,611,111ילדים בפנימיות עולה לנו  60זאת אומרת  מר א. מעודה:

 9 כן מר ח. געש:

 10 מה זה זה?  מר א. מעודה:

 11 מה תעשה בלי זה?  מר א. אטיאס:

 12 זה תקציב של המועצה שוטף או שמשרד הרווחה מקציב לנו? מר א. מעודה:

 13 אחוז 66 ח ר. גלר:"רו

 14 אחוז המועצה. 36שרד הרווחה, אחוז מ 66 מר ח. געש:

 15 כמו כל הסעיפים. ח ר. גלר:"רו

 16 אחוז. 66כל תקציבי הרווחה  דוברת:

 17 ? 2,611,111ילדים עולים לנו  60 מר א. מעודה:

 18כן, נו מה לעשות, אז עוד פעם, אתה עושה הערכה של שנה, ובסוף  מר ח. געש:

 19 במהלך השנה 

 20מיליון? מה זה  2 – 60שואל, מה זה,  , אני311לא משנה, זה עלה עוד  מר א. מעודה:

 21 זה? 

 22 מיליון, מה אתה קורא? סידור מפגרים במוסדות... 2איזה  מר ח. געש:

 23 ילדים. 60לא, לא, סידור בשביל  מר א. מעודה:

 24 זה המספר. מר ח. געש:

 25 מיליון, מה זה? 2פנימיות  מר א. מעודה:

 26 אחוז  36אחוז משרד הרווחה,  66 מר ח. געש:

 27 כן, אבל למה זה יקר? ה:מר א. מעוד

 28 לא יודע, זה המחיר שנתן משרד הרווחה.  מר ח. געש:
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 1 נגיע בהמשך למפגרים, עוד יותר יקר. ח ר. גלר:"רו

 2 עוד יותר יקר.  מר א. מעודה:

 3 כן ח ר. גלר:"רו

 4 זה תעריפים של משרד הרווחה, לא שלי ולא שלך. מר ח. געש:

 5עיוור, שיקום נכים, זה לא מעניין. אז כל זה נעזוב אותם, הדרכת  ח ר. גלר:"רו

 6הסעות... מה זה מקלטים לנערות? בעצם כל מה שאנחנו רואים פה זה 

 7 הכל שייך למשרד הרווחה וגם תוקצב

 8 זה הכל רווחה. 030הכל, כל הסעיף הזה  מר ח. געש:

 9 זה גם כן הערכה שנתנו בתקציב זה הערכה עם משרד  מר א. מעודה:

 10נותנים הערכה, מי ששולח את ההערכה זה משרד זה לא אנחנו  ח ר. גלר:"רו

 11 הרווחה לפני תחילת שנת הכספים

 12 21, נגיד הפרש 61-ל 01-הבנתי, וכשאתה מגיע מ מר א. מעודה:

 13  66הוא מממן  מר ח. געש:

 14 אחוז. 66 ח ר. גלר:"רו

 15 גם מהתוספת? מר א. מעודה:

 16ברגע שהוא המכסה כדי לעבור הוא מאשר אותה, הוא מפחית אותה, ו מר ח. געש:

 17אחוז, אמרתי לכם,  36אחוז, אתה משלם  66קובע מכסה הוא מממן 

 18זה הגוף היחידי במדינה שיכול להיכנס לי לכיס, זה הגוף היחידי 

 19 שאיתו יש התחשבנות, לפעמים הוא חייב לי, לפעמים אני חייב לו.

 20 אפרים, יש לך צום מחר. מר נ. מנצור:

 21 , הצום מתחיל מהבוקר, לא מהלילה.אנחנו נדחה את הצום. אגב מר א. מעודה:

 22 מעלות השחר. מר א. כאכון:

 23 משעה חמש, ארבע וחצי.  מר א. מעודה:

 24 .  )קטע לא רלוונטי(6:30 מר א. כאכון:

 25 חברים מר ח. געש:

 26 יש לנו סתם שאלה הוצאות משנים קודמות לא כתוב לי מה. מר א. מעודה:

 27 היא שאלה.  מר א. אטיאס:

 28 מה השאלה? ח ר. גלר:"רו
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 1 לא כתוב לי כלום. מר א. מעודה:

 2  -הוצאות משנים קודמות, כמו ש מר ח. געש:

 3 שו האדא אבל? מר א. מעודה:

 4 זה מספרים כדי לאזן את הטבלאות. ה. פרי יגור: 'גב

 5 אין סתם. ח ר. גלר:"רו

 6אם תסתכלי תראי שאין שום קשר בין המספרים, בדיוק כמו שאני  מר ח. געש:

 7ן שנים קודמות בדו"ח הכספי של המועצה, מקבל עכשיו כסף על חשבו

 8הוא לא דו"ח כספי של ... לא רק שלא פרדס חנה, של כל הרשויות, 

 9הוא על בסיס מצטבר, אז אם אני מקבל כסף משנים קודמות אני 

 10רושם, שיהיה כתוב שנים קודמות. אם נשארתי חייב, נגיד הוציאו לי 

 11יות ספקים ולא ...הוציאו לי חשבונ3103חשבונית ולא שילמתי את 

 12, אז זה הוצאות משנים 3102-אלא שילמתי ב 3103-שילמתי אותם ב

 13 קודמות, תקן אותי אם אני טועה הגזבר.

 14 זה הוצאות שלא ידענו, שנגיד לא הגיע חשבון  ח ר. גלר:"רו

 15 אז זה מה שאמרתי עכשיו. מר ח. געש:

 16 לא שאנחנו שילמנו ... ח ר. גלר:"רו

 17 ת? לא ידעת שיש חשבונית בכלל?...מה זה לא ידע מר ח. געש:

 18 .3103-בוודאי... שייך ל ח ר. גלר:"רו

 19 מאושרת? 3103-אבל ההוצאה הייתה ב מר ח. געש:

 20 כן, הביצוע, הביצוע. ובראן:'ד ג. ג"עו

 21 לא הגיע חשבון... ח ר. גלר:"רו

 22 לא הגיע חשבון בכלל? מר ח. געש:

 23 לא הגיע.  ח ר. גלר:"רו

 24 כת? אז איך אתה הער מר א. מעודה:

 25 מה זה?  ח ר. גלר:"רו

 26 אז איך הערכת? )מדברים ביחד, לא ברור(  מר א. מעודה:

 27 אני, הגיעה חשבונית  מר ח. געש:

 28 , הוא נרשם, אני יכול לרשום... 3103-החשבון הגיע ב ח ר. גלר:"רו
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 1 ,  אבל זה מה שהסברתי כאן.3103-ההוצאה נרשמת ב מר ח. געש:

 2 אז ...  3106-בכלל והוא מגיע לאחר מכן ב אם החשבון לא הגיע ח ר. גלר:"רו

 3 ההוצאות היו אז...  מר א. מעודה:

 4 ההוצאה, הבן אדם לא שלח חשבון. מר ח. געש:

 5 ...החשבון הגיע רק עכשיו. מר א. מעודה:

 6 הנה, עכשיו קיבלנו את הדרישה של חברת...  ובראן:'ד ג. ג"עו

 7 אז איך אתה ...  מר א. מעודה:

 8 י...כל מינ ח ר. גלר:"רו

 9 הנה, עכשיו ...  מר ח. געש:

 10אלף שקל משהו על  61, 61עכשיו קיבלנו דרישה מחברת ביטוח לשלם  ובראן:'ד ג. ג"עו

 11, אצלנו אין תיעוד על זה, צריך לבקש פרטים, אבל אם נשלם 3110

 12 משהו זה שנים קודמות.

 13 טוב מר ח. געש:

 14 אבל איך אתה מתקצב את זה מראש לקראת השנה מר א. מעודה:

 15אלף שקל כי  011אולי, כי זה קורה לפעמים, אז נותנים ליתר ביטחון  ובראן:'ד ג. ג"וע

 16 זה קורה לפעמים.

 17 אז כל שנה אתה ... מר א. מעודה:

 18 061הערכנו שזה יהיה  מר ח. געש:

 19 כל שנה יש... ח ר. גלר:"רו

 20 כל שנה זה קורה, כל שנה יש את זה. מר א. אטיאס:

 21 מכל מיני סיבות. מר ח. געש:

 22 אז כל שנה יש את ההוצאה הזאת?  ר א. מעודה:מ

 23 בסעיף על סכום זה או אחר ח ר. גלר:"רו

 24בתקציב אני מכניס סעיף שזו התחזית מה יקרה מתוך לקחי העבר,  מר ח. געש:

 25בסך הכל סטיה של חצי אחוז נראה לי אפשר להתמודד איתה, הרי 

 26בבית במהלך השנה גם עולים צרכים נוספים, נתתי דוגמה של הדוד 

 27של הגר, אז לצורך העניין לא הדוד בבית של הגר, זה ה, איך זה נקרא? 

 28 החיבור מים ... לא ההסקה
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 1 הקולטי שמש ... ח ר. גלר:"רו

 2 הלכו לי, לא תכננתי. מר ח. געש:

 3 מה זה שכר לאיכות הסביבה? מר א. מעודה:

 4 שכר עובדי יחידת איכות הסביבה. ח ר. גלר:"רו

 5 ת, מי עובד באיכות הסביבה?עובדי יחיד מר א. מעודה:

 6 אייל שני. מר א. כאכון:

 7 רק אחד.  מר א. מעודה:

 8 אייל שני ושני אייל.  מר א. כאכון:

 9 לא, לא, באמת. מהזה?  מר א. מעודה:

 10 היום יש אחת. ח ר. גלר:"רו

 11 יש שם מזכירה. מר ח. געש:

 12 ...3102-היה מתוכנן לגייס עוד עובד ולא גייסנו ב ח ר. גלר:"רו

 13 מי המזכירה? כאכון:מר א. 

 14 היא פה?  מר ח. געש:

 15 .3102-בפיקוח. היום מתוכנן לקחת עוד עובד, לגייס עובד, לא גייסנו ב ח ר. גלר:"רו

 16 זאת אומרת זה משכורת של אייל? מר א. מעודה:

 17 זה משכורת של עובד שלא גויס.  ח ר. גלר:"רו

 18 יש קיטון בהוצאה. מר ח. געש:

 19 לא גידול. קיטון, זה  ובראן:'ד ג. ג"עו

 20 רציתי לקחת מישהו שאחראי. מר ח. געש:

 21 מתוכנן לאייל ולא לעובד.  331היה  מר א. מעודה:

 22 נכון  מר ח. געש:

 23 לאייל. 031ועכשיו זה רק  מר א. מעודה:

 24 נכון מר ח. געש:

 25 אלף שקל. 011כי עוד עובד זה  מר א. אטיאס:

 26וק האריזות, לא רצינו לקחת עוד מישהו במהלך השנה לטיפול בח מר ח. געש:

 27 לקחנו, פרסמנו מכרז עכשיו.

 28 הוא מקבל לשנה ברוטו? 031אז הוא  מר א. מעודה:
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 1 העלות שכר, לא הברוטו, העלות מעביד, כי גם אני משלם...  מר ח. געש:

 2 ביטוחים, חופש מחלה... ח. בן צבי: 'גב

 3 אלף שקל שעכשיו הוא עבר לפיקוח ואנחנו 06זאת אומרת יש לו  מר א. מעודה:

 4 ? סתם להבין.36-מביאים לו שכר בכירים אז הוא יגיע ל

 5 לא מר ח. געש:

 6 אטיאס, מה אתה בהלם? מר א. מעודה:

 7 ?36-ל 06-איך קפצתם מ מר א. אטיאס:

 8 שכר בכירים. מר א. מעודה:

 9 כמה זה... מר א. אטיאס:

 10 ברוטו בערך. 09-מגיע ל מר ח. געש:

 11 עם השכר בכירים? מר א. מעודה:

 12 פילו פחות.א מר א. אטיאס:

 13 שכר בכירים? מר א. מעודה:

 14 כפול...  031כמה זה?  03-לחלק ל 031יגיד, תכף אני אגיד לך,  מר ח. געש:

 15 אלף שקל. 06לחודש? זה  ח ר. גלר:"רו

 16 , אתה אמרת06 מר ח. געש:

 17 . 311אחוז זה בערך  21זה בערך, שכר בכירים  ח ר. גלר:"רו

 18 כמה?  מר א. מעודה:

 19 ף שקל ... אל 06 ח ר. גלר:"רו

 20 זה מה שאמרתי קודם.  מר ח. געש:

 21 אתה אומר לשנה. 031רגע, כמה זה?  מר א. מעודה:

 22 שקל. 6,111לדעתי זה ישאר סביב אותו מספר. פלוס מינוס  מר ח. געש:

 23 בשביל זה כדאי לו לא להיות עובד עם ההגנה של המועצה? מר א. מעודה:

 24 לא צריך הגנה... ח ר. גלר:"רו

 25 כבר אין זה, בתי דין לעבודה כבר לא ...  זה מר ח. געש:

 26 מה זה פרישה? הוצאות פרישה? מר א. מעודה:

 27 הוצאות פרישה רן מה זה? מר ח. געש:

 28 הוצאות פרישה זה פיצויים לעובדים שפרשו, שפורשים. ח ר. גלר:"רו
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 1 מה זה פיצויים? מי שפוטר?  מר א. מעודה:

 2 פוטר... פיצויים, פיצויי פיטורין, מי ש מר א. אטיאס:

 3 סך הכל הייתה לנו עובדת אחת. מר ח. געש:

 4יש עובדים מסוימים שצריך להביא למליאת המועצה לפיטורין,  מר א. מעודה:

 5 עובדים רגילים זה יש בתיה, אבל 

 6 יש חוק  מר ח. געש:

 7 ועדת פיטורים שהיא  ובראן:'ד ג. ג"עו

 8וצה לפטר את יש עובדים שצריך מליאת מועצה לפטר. אם אתה ר מר א. מעודה:

 9 הגזבר אתה צריך להביא למליאת המועצה.

 10 סטטוטוריים. מר ח. געש:

 11 אני יודע. מר א. מעודה:

 12 אישור מליאה. מר ח. געש:

 13 אגב גם את המזכיר אם אתה רוצה אתה צריך מליאת מועצה.  מר א. מעודה:

 14 הוא סטטוטורי, מה אתה רוצה? מר ח. געש:

 15 טר את הגזבר צריך פעמיים ישיבה. זאת אומרת אם צריכים לפ מר א. מעודה:

 16 אבל לא צריכים.  מר א. אטיאס:

 17 מגזבר וממזכיר.  מר א. מעודה:

 18 נכון, באחד לא ובאחד כן, כן. מר ח. געש:

 19 אין לי בעיה, גזבר אני מתנגד לפטר אותו, ממזכיר שיעוף. מר א. מעודה:

 20 כן ולא, חברים, אני ... מר ח. געש:

 21 י ריבלין.אה, כן ולא, ספ מר א. מעודה:

 22 אני מבקש, אני רוצה להצביע מר א. כאכון:

 23 אה, אתה עוד לא דיברת. מר א. מעודה:

 24 לא, אני  מר א. כאכון:

 25 כן מר ח. געש:

 26 אני רוצה להצביע אבל על שני סעיפים אני רוצה להצביע בנפרד.  מר א. כאכון:

 27 איזה סעיפים? מר ח. געש:

 28 ושל ההוצאות ...של הרכבים  מר א. כאכון:
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 1של הרכבים והוצאות ... אז אני אבקש ככה, אבי מתנגד לעדכון של  ח. געש: מר

 2 סעיף ההוצאות המשפטיות ברכבים, נכון?

 3 כן מר א. כאכון:

 4 מי בעד ההצעה של אבי.  מר ח. געש:

 5 לא עושים ככה?  מר א. כאכון:

 6 לא, רק רגע, אבל אתה אמרת שתיתן הסברים.  מר א. מעודה:

 7 צביעים על הסעיפים האלה ואחר כך אני אתן לכם לא, מ ובראן:'ד ג. ג"עו

 8 ביקשתי, אני רוצה להצביע בעד. מר א. כאכון:

 9 אז תרשום הסתייגות... מר ח. געש:

 10 אבל זה ... אני מבקש הסתייגות שאני מתנגד לשני הסעיפים האלה.  מר א. כאכון:

 11 זה מה שחיים אמר, מי בעד... מר א. אטיאס:

 12 מה עושים?  מה זה מתנגד, מר א. מעודה:

 13 לא לאשר את העדכון של שני הסעיפים האלה.  מר ח. געש:

 14 אבל הוא ... מר א. מעודה:

 15 לא משנה... )מדברים ביחד, לא ברור( מר א. כאכון:

 16אתה מסתייג משני הסעיפים, אז תעלה להצבעה את הכל חוץ משני  מר א. מעודה:

 17 הסעיפים האלה.

 18אחת אני אעלה להצבעה, בסדר. אני אעשה את זה פעמיים, פעם  מר ח. געש:

 19 חברים, מי בעד עדכון התקציב 

 20 למעט שני הסעיפים שהוא מסתייג. מר א. מעודה:

 21 מי בעד העדכון למעט הסעיף של הרכבים וההוצאות המשפטיות?  מר ח. געש:

 22 כולם מר א. אטיאס:

 23 פה אחד. מר א. כאכון:

 24 פה אחד, גם הוא מצביע. מר א. מעודה:

 25 ני לא הצבעתי.א ה. פרי יגור: 'גב

 26 אתה בעד ההסתייגות שלו? מר ח. געש:

 27לא, למעט אמרת. )מדברים ביחד, לא ברור( רגע, למעט ההסתייגות  מר א. מעודה:

 28ואחר כך אתה מביא את ההסתייגות ... אחר כך אתה מביא את 



  10-3666202חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור 
 3102בדצמבר  03
 
 

66 

 1 ההסתייגות ומצביעים עליה והוא יצביע נגד.

 2קשים סתם, הוא אומר את העליתי את ההסתייגות קודם, אתם מקש מר ח. געש:

 3 שני הסעיפים האלה הוא לא רוצה לאשר. הוא לא רוצה לאשר אותם.

 4 ...זה לא יסתור את ההצבעה שאני רוצה כן להצביע עליה?  מר א. כאכון:

 5 קודם כל... ההצבעה למעט... אחר כך תביא את שניהם להצבעה.  מר א. מעודה:

 6 את שניהם ואחרי זה השאר. מר א. אטיאס:

 7 חברים  געש: מר ח.

 8 הכסף יצא. ה. פרי יגור: 'גב

 9 אני מבקש ...  מר ח. געש:

 10 תביא להצבעה למעט שני אלה ואחר כך תביא את שני אלה להצבעה. מר א. מעודה:

 11 זאת ההצעה הנגדית ולכן אני אומר לך מר ח. געש:

 12 זאת לא הצעה. מר א. מעודה:

 13מי בעד לאשר את מי בעד לאשר את העדכון, מצביעים פעמיים,  מר ח. געש:

 14העדכון עם ההסתייגות של אבי כאכון, אתם יכולים להצביע גם פה 

 15פה אחד, תצביעו אחר כך עוד פעם פה על העדכון בלי ההסתייגות. אז 

 16מה אתם מספרים לי סיפורים? מי בעד העדכון כפי שאבי מבקש? 

 17 רשמנו. 

 18 אני מבחינתי מתנגדת לכל הדיון הזה. ה. פרי יגור: 'גב

 19 אז תצביעי נגד. ודה:מר א. מע

 20 הכספים יצאו, על מה אני מצביעה בכלל?  ה. פרי יגור: 'גב

 21 מי בעד  מר ח. געש:

 22 למה צריך הצבעה בכלל? זה עדכון. ה. פרי יגור: 'גב

 23אגב, אבל כל מה שאמרת שתיתן לי תשובות יום ראשון שני, אתה  מר א. מעודה:

 24 רשמת?

 25 הכל רשום. ובראן:'ד ג. ג"עו

 26לי ליסינג רכב לבדוק פעם נוספת, גיל הרך לעשות בדיקה מחדש  יש מר ח. געש:

 27 שקל שמה... 3,111-וביקשת שונות ה

 28 כיבודים. ח ר. גלר:"רו
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 1וכמה עולה הכדורגל סופי. מי בעד העדכון של התקציב כפי שהבאתי  מר ח. געש:

 2אותו, מי בעד? מי נגד? תודה רבה, אושר העדכון, תם הדיון, לילה 

 3 טוב. 

 4 להישיבה נעו


