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מר ח .געש ,יו " ר :אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין.
מר א .מעודה:

הודעה אישית.

מר ח .געש ,יו " ר :דקה ,תן לי רק להגיד שפתחתי את הישיבה.
מר א .מעודה:

אתה פותח ,אבל אני רוצה הודעה אישית.

מר ח .געש ,יו " ר :הודעה אישית יש פרוטוקול
מר א .כאכון:

21
22
23
24
25

זאת הודעה טובה .זאת הודעה טובה.
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מר ח .געש ,יו " ר :אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין לאישור תוכנית
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העבודה ותקציב ל  . 4102 -כן אפרים.
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מר א .מעודה:

4

חברת איגמי12-3666808,

רבותי ,אני רוצה הודעה אישית .ל הגיד יישר כוח לראש

1

המועצה על מעשה אשר היה .ביום חמישי שעבר הסתיימה

2

הישיבה וכל חברי המועצה נעלמו לי  ,לא היה לי רכב לחזור

3

וראש המועצה לקח אותי טרמפ הביתה ,ותוך כדי נסיעה

4

אמרתי לו יש פה איזה חתיכת דרך שמוביל לבית ספר לגיל

5

הרך ,לבית הכנסת ,והכביש אין לו מדרכות  .מאוד מאוד חשוב

6

שתהיה פה מדרכה.

7

ראש המועצה פנה כה וכה ואמר לי זה יתבצע .אני אמרתי

8

אולי זה כמו שהגזבר אמר שזה יתבצע ועוד אחרים .אבל אני

9

מודיע לכם זה התבצע בתוך שבוע .על כך מגיע לו יישר כוח.

10

אני מקווה שלהבא אני אפנה ישירות אליו והוא יגיד לבצע ,זה

11

ייקח שבוע לפחות את הצד השני של המדרכה ,לא הולכים רק

12

בצד אחד .אבל יהיו עוד דברים .אז יישר כוח על זה שאתה

13

החלטת וביצעת ולא שלחת אותי ,אמרת ועשית.

14

מר ח .געש ,יו " ר :טוב.

15
16

אישור תוכנית העבודה ותקציב המועצה לשנת 21/2

17

מר ח .געש ,יו " ר :תוכנית העבודה והתקציב הופצו  ,אני מ ניח שפיניתם לכך זמן

18

ועשיתם שיעורי בית .הגזבר ערוך ומוכן לענות לשאלותיכם.

19

אתה רוצה להגיד כמה מילות פתיחה?

20

מר ר .גלר:

כן.

21

מר א .כאכון:

לפני כשבועיים קיבלנו את החומר לעבור עליו .וישבנו מספר

22

פעמים חברי האופוזיציה או החברים שאינם בהנהלה וביקשנו

23

מרון שהוא ירכז את הכול ,ורון פנה בשבועיים האחרונים 41

24

מיילים לגזבר המועצה שלא נאות לענות לו ,שזה לא חוקי אני

25

חושב ,והוא אמר לו שאין לו זמן.

26

עכשיו אנחנו באים לשבת פה אנחנו מעין אי מפוטנטים כי

27

אנחנו לא קיבלנו תשובות לגבי הקרנות .עכשיו אנחנו באים
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8

חברת איגמי12-3666808,

לפה מתחילים לשבת על הקטע ש ל הקרנות ,והכול מתועד

1

במיילים ,לא קיבלנו תשובות לגביהן ,באילו קרנות מדובר.

2

קודם כל אין פה קרנות  .אתם חושבים ש זה נושא של ה תקציב

3

קרנות ,אבל נגיע .תשאלו ,תקבלו תשובות.

4

מר א .כאכון:

לא ,רצינו לדעת מראש כדי למנוע את

5

רו " ח ר .גלר:

אין פה קרנות .הש אלה לא קשורה לתוכנית עבודה ,אבל

6

נתייחס.

7

רגע ,אני רוצה ,חשוב לציין .אם אני טועה ,תגיד לי אם אני

8

טועה ,חיים .החוק ,מה מחייב חוק לעובדי מועצה מול חבר

9

מועצה? לענות לו תוך  23שעות על כל שאלה שהוא שואל?

10

רו " ח ר .גלר:

מר א .כאכון:

לא ,מה פתאום ,אין חוק כזה .אני לא רוצה להיות ציני ,אני

11

מר ח .געש ,יו " ר:

יכול לכתוב לך שפנייתך התקבלה ותקבל תשובה.

12

מר א .כאכון:

ואם אני מבקש לבדוק משהו

13

מר א .מעודה:

עד  6שעות.

14

מר א .כאכון:

עד  6שעות תוכל לענות לי על כל שאלה

15

מר ח .געש ,יו " ר :מה פתאום.

16

מר א .מעודה:

תקציב ,ישיבת תקציב עד  6שעות.

17

מר א .כ אכון:

אם אני רוצה לדעת משהו במועצה ,אני חייב עובד מועצה

18

בשביל לתת לי תשובות ,נכון?

19

כן ,לראות את המסמכים וגם לצלם.

20

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :אבל לא מעכשיו לעכשיו.

21

מר א .כאכון:

אבל שבועיים?

22

מר א .מעודה:

מותר לך עד שלושה ימים.

23

מר ח .געש ,יו " ר :מה פתאום ש לושה ימים .תראה לי איפה זה כתוב עד שלושה

מר א .מעודה:

24

ימים.

25

אראה לך מיידית.

26

מר ח .געש ,יו " ר :התקציב נמסר עשרה ימים מראש .יש כאלה שאומרים שזה לא
מספיק ,אני לא יודע להגיד אם זה מספיק או לא מספיק .יש

27
28
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רו " ח ר .גלר:

2

חברת איגמי12-3666808,

כאלה שטוענים שזה לא מספיק ,אני לא יכול להתווכח איתם.

1

אם י שנו את החקיקה וירצו חודש מראש ,נדמה לי שתקציב

2

המדינה מונח בכלל  23שעות לפני ישיבה בכנסת ,אבל זה

3

כנראה משהו אחר.

4

בכל אופן אני מניח שקראתם ,התכוננתם .ניתן לגזבר

5

לפתוח בכמה מילות פתיחה ואחרי זה תשאלו .הגזבר

6

ירשום את השאלות ואני מקווה שהתשובות שלנו

7

הולמות .רן בבקשה.

8

קודם כל מילות הסבר לגבי הכנת התקציב .הכנת התקציב

9

נמשכת הרבה זמן ,מספר חודשים .זה תוצאה של עבודה של כל

10

מטה המועצה ,כל מנהל אגף או מחלקה נתבקשו להכין

11

איזושהי טיוטה ,איזושהי הצעה לתקציב שאחר כך עבר דיון

12

בהשתתפות של אותם מנהלים ואחרי סיכום דברים זה קיבל

13

ביטוי בתוך החוברת.

14

עכשיו התקציב מתחלק לתקציב בלתי רגיל ,תקציב פיתוח

15

והתקציב הרגיל .התקציב הבלתי רגיל זה חלק א' של החוברת,

16

כל העבודות שאנחנו רוצים לבצע ב  4102 -מפורטות בהצעת

17

התקציב .סך הכול ההיקף של התקציב הבלתי רגיל זה 95

18

מיליון שקל ,שזה מתח לק למקורות כמפורט בגרף.

19

סך הכול על חשבון רשות מקומית זה כ  49-מיליון שקל וכל

20

היתר ממקורות נוספים חיצוניים ,בעיקר ממשרד החינוך .יש

21

פה את הפירוט של המקורות.

22

התייחסנו גם להשוואה בין התקציב המתוכנן ל  4102 -לבין

23

התקציבים שביצענו ב  4108 -ואחורה .יש פה התייחסות .אנחנו

24

מתכננים הגדלה ניכרת בתקציב של הפיתוח.

25

התקציב הרגיל ל  4102 -הוא בהיקף של  079מיליון שקל.

26

התקציב הרגיל ל  4108 -המתוקן ,שעשינו עדכון לא מזמן ,היה
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מר א .כאכון:

9

חברת איגמי12-3666808,

 . 065התוספת זה כ  6-מיליון שקל ,מהווה  8.9אחוז תוספת ל -

1

 . 4108ניסינו לפרט פה בגרפים שיהיה נגיש וברור את

2

ההתפלג ות של ההכנסות וההוצאות לפי מקורות ולפי ייעודים.

3

הכול מפורט .אם יהיו שאלות ,אתייחס.

4

לאחר מכן יש הסבר מתומצת לגבי פעילות של כל אגף ואגף,

5

היעדים והמטרות של אותו אגף ל  . 4102 -אין פה את כל

6

המחלקות ,יש פה את האגפים העיקריים ,שמתייחס לרוב

7

התקציב של . 4102

8

ולאחר מכן התקציב הרגיל בהיקף  079מיליון שקל מפורט

9

לסעיפים תקציביים לפי אגפים.

10

אני רוצה לעדכן את ראש המועצה ,את רן גלר הגזבר ואת

11

היועץ המשפטי בדבר התקציב ,ככה פנו אלי את האמת אנשי

12

עסקים שהגישו מכרזים ולא זכו בהם והופתעו מאוד ,ואני

13

ככה בדקתי בכללית וא ני רוצה לעדכן אתכם ,ואני אבדוק את

14

זה אחרי שאני אעדכן אתכם ,אני אבוא לגזברות ואני אבדוק

15

את זה.

16

למעשה יש כמו החשמלאי ,כמו מי שיצא בגיזום ,במכרז של

17

הגיזום ,המחשבים ,אגב אני הרבה זמן מדבר על הדברים

18

האלה ,כל שנה אני מדבר על זה ,שלמעשה הגיזום נתן הצעת

19

מחיר נגי ד של  081אלף שקל ,והפלא ופלא התשלום אליו הוא

20

 211 , 811אלף שקל .וככה בחשמל אם המכרז שלו היה 911

21

אלף שקל ,בסופו של דבר הוא מקבל  711אלף שקל.

22

זה משחק מאוד יפה לעשות ,אגב לא יודע אם לקרוא לזה לא

23

חוקי ,אבל זה לא מוסרי אני חושב הנושא הזה שכאילו יבוא

24

בעל מכרז ש כבר זוכה פה הרבה מאוד שנים ,הוא זוכה רק

25

שנתיים כי הרבה שנים לא היה מכרז בכלל של החשמל,

26

סליחה ,שהוא פתאום הפלא ופלא ,והוא זכה .זה נראה כאילו

27

מכרז מוטה.
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6

חברת איגמי12-3666808,

מה זה אומר? אני אתן הכי זול מכולם ,מחיר שאין היגיון

1

שמישהו אחר ייתן כי אם יבוא איציק ויגיד אני יש לי חבר ה,

2

אני יודע שעולה לי שנה שלמה לטפל למועצה בחשמל  211אלף

3

שקל ,אז אני אקח  911אלף שקל ,לקחתי  011אלף שקל רווח

4

לכיס .הגיוני.

5

אבל יבוא מישהו ויגיד אני אתן לכם  811אלף שקל 011 ,אלף

6

שקל פחות ממה שאמור לעלות לו לפי הדרישה של המכרז,

7

ואחרי שנה אתה מקבל ,במהלך הש נה אתה רואה שאתה

8

שילמת לו את המכרז שכולם ביקשו ,אפילו יותר יקר מאנשים

9

אחרים שניגשו למכרז.

10

זה נשמע לא טוב ,אני חושב ,עוד פעם אני לא מדבר על

11

חוקיות ,אבל בטוח שזה לא מוסרי ויש פה איזה משהו שנקרא

12

קומבינה לדעתי ואני רוצה לעדכן את ראש המועצה ואת

13

הגזבר ,אני בטו ח שאתם לא יודעים מזה ,ואני רוצה להאיר

14

את עיניכם בנושא הזה.

15

א' למעשה בחשמל יש דברים שם שהוא עשה שהם מאוד לא

16

חוקיים .אותו דבר במחשבים ,בהצעות מחיר שלהם ,שהם

17

מאוד לא נכונים כאילו לפי מה שהוא נתן הצעה וכמה

18

ששילמנו לו ,ובגיזום .ואני מזכיר לכם שיש אגרונום שהוא

19

קובע את כמות העצים ואיזה עצים ,ולא יתכן שאם הוא אומר

20

שיש  01עצים בבית ספר נגיד ממלכתי כרכור רבין ,ואופס

21

הפלא ופלא בגיזום שגזם הקבלן נרשם  . 21זה לא חוקי.

22

מר א .מעודה:

חוקי? זה פלילי אם זה נכון .מה זה לא חוקי?

23

מר א .אטיאס:

רגע ,אבי ,אני רוצה להבין ממך משהו.

24

מר א .כאכון:

כן ,בשמחה.

25

מר א .אטיאס:

יש לך בעיה לגבי הליך המכרז?

26

מר א .כאכון:

לא .להיפך ,המכרז תקין לחלוטין.

27

מר א .אטיאס:

אתה מדבר על מה?

28
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מר א .כאכון:

7

חברת איגמי12-3666808,

על היישום .אמרתי שהליך המכרז הוא נכון והוא תקין

1

לחלוטין .אם אני מגיש  011אלף שקל והקודם  811אלף שקל,

2

מן הסתם אני אזכה במכרז .נכון? אמרתי שאותו אדם

3

מר א .אטיאס:

אז אין פה דבר מוטה במכרז.

4

מר א .כאכון:

לא.

5

מר י .קעטבי:

אלי סליחה ,אבל אם אתה רואה שבמכרז מישהו נתן הצעה לא

6

הגיונית

7

לא ,לא ,אם יש הצעה לא הגיונית אנחנו לא מעבירים .אנחנו

8

עוברים מכרז ,רואים מחירים .יש אומדן שהוא מקצועי

9

והאומדן נותן לנו מחיר אחר יותר יקר ב  49 -אחוז ,לא

10

מקבלים אותו.

11

אלי ,אני אומר ואמרתי ,לא אמרתי לרגע אחד שיש חשד לא

12

במכרזים ,אין חשד לא ברן ולא בראש המועצה ולא ביועץ

13

המשפטי .אני גם אמרתי את זה .אמרתי אולי אתם ל א יודעים

14

את זה .אני מכין מראש אתכם לפני שאני הולך להיכנס לזה

15

לעומק אחרי שנאמרו לי הדברים האלה ,אותם קבלנים

16

שדיברו איתי על זה הם הראו לי חומר .הם הראו לי .אז אני

17

מבקש מראש המועצה

18

מר א .אטיאס:

לא ,תביא עובדות.

19

מר א .כאכון:

למה צריך עובדות בשביל לבדוק דבר כז ה? אני מבקש מראש

20

המועצה בגלל שאנחנו דנים בתקציב היום ,ומן הסתם הוא

21

יאושר ,אני מבקש מראש המועצה בכל לשון של בקשה,

22

מהגזבר ,מהיועץ המשפטי לבדוק את הנושא הזה.

23

אני אגיד לך את השלושה ,חשמל גזם ומחשבים .המחשבים

24

תבדקו ,יש שני דברים ,יש גם את הרכישה ,גם התפעול בפו על.

25

מר א .מעודה:

הטכנאי.

26

מר א .כאכון:

הטכנאי ,כל הדברים האלה תבדקו .חשמל רחובות.

27

מר א .מעודה:

מה זה אומר ,הוא היה חצי מיליון ,בפועל הוא מקבל ? 711

28

מר א .אטיאס:

מר א .כאכון:
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חברת איגמי12-3666808,

3

מר א .כאכון:

ממש ככה.

1

מר א .מעודה:

הבנתי.

2

מר ח .געש ,יו " ר :חברים ,כדי לבדוק את זה קודם כל שיהיו נתונים .אחרי

3

הנתונים הולכים לראות מה כתוב במכרז ,כי יכול להיות

4

שבמכרז יש סעיפים שמאפשרים ,אני לא יודע ,אתה אומר

5

מכרז תאורת רחובות.

6

מחשבים .מחולק פה לשניים מחשבים ,רכישת ציודים

7

והתפעול עצמו .והדבר השלישי זה הגיזום של העצים ,שיש

8

שעליהם מדובר .ופתאום העצים

9

מר א .כאכון:

אגרונום שנותן  Xעצים

הופכים מ  21 -עצים שהאגרונום נתן ל  411 -עצים.

10

מר ח .געש ,יו " ר :חברים ,כדי להיכנס לזה צריך לקחת את המכרזים ולראות

11

האם יש שם תמחור של סעיפים נוספים .היה עכשיו מכרז

12

ניקיון ,שני מציעים הציעו הרבה מתחת לאומדן .עשו להם

13

שימוע ולא קיבלו את הצעתם.

14

מר א .אטיאס:

ודחינו אותם.

15

מר א .מעודה:

הטענה של אבי אחרי שזכה שיעמוד בסכום של המכרז.

16

מר ח .געש ,יו " ר :חברים בשביל זה צריך לראות את המכרז.
מר א .כאכון:

אבל לא ,חיים ,המכרז בטוח שאומר ,המכרז חייב להיות פתוח

18

תמיד בתוספות קטנות שהמועצה תדרוש ,מן הסתם .אני לא

19

מכיר מכרז כזה שהוא לא פתוח .אז תמיד תהיה לך תשובה

20

בשבילי טוב ,המכרז פתוח.

21

אני רוצה לדעת האם אותו מכרז שהוא למשל אומר אני אחליף

22

לך מנורה  Yלמשל גרמנית והוא מביא לך אותה טורקית

23

מר ח .געש ,יו " ר :אבי ,זה אין בעיה.
מר א .כאכון:

17

24

אתה מבין? זה אחד .שניים ,אני מחליף מנורה שלמה ופתאום

25

מנורה הוא מחלק אותה שלושה חלקים.

26

מר ח .געש ,יו " ר :אבי ,רשמתי .קודם כל בודקים חשבוניות מול הזמנה .רשמתי

27
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מר א .מעודה:

5

חברת איגמי12-3666808,

אבי כאכון ,ביקשת שאני אבדוק את הנושא של המכרזים של

1

תאורת רחובות ,מחשבים ,תפעול וגיזום .ההתאמה של

2

בין המכרז לביצוע.

3

מר ח .געש ,יו " ר :הביצוע בפועל בכמה הוא חורג מגבולות המכרז.
מר א .כאכון:

וחשוב לי לציין ,חיים ,שאין לי חשד ולו הקטן

מר ח .געש ,יו " ר :תקשיב ,כתבתי נכון מה שביקשת?
מר א .כאכון:

כן.

מר ח .געש ,יו " ר :אוקי.

4
5
6
7
8

מר א .כאכון:

תודה רבה.

9

מר א .מעודה:

אני מצאתי את הסעי ף המחוקק העניק לנבחר הציבור זכות

10

לנגישות למידע ,כלומר לדעת במדויק ובזמן אמת את

11

המתרחש במועצה .לכן מחייב החוק את ראש הרשות או את

12

נציגו המוסמך להגיש לעיונך תוך  8ימים מאז שתבקש זאת

13

ממנו את הפנקס והמסמכים המצויים ברשות .אתה רשאי

14

לעיין במסמכים הללו או להכין לע צמך מהם צילומים

15

מר ח .געש ,יו " ר :אבל זה לא מה שנדרש פה .פה שלחו שאלות

16

מר א .מעודה:

לא ,הוא מדבר על מסמכים.

17

מר ר .לירם:

אני ביקשתי מסמך.

18

מר א .מעודה:

לעיין בו .כל מסמך הוא רשאי.

19

מר ר .לירם:

הוא גם ענה לי על זה ,כשהוא לוקח החלטה להעלות לדיון פה

20

לגבי מספר מסו ים שכתוב פה בספר התקציב ,זה מתבסס על

21

נתונים ,על מסמך .הוא לא לוקח את ההחלטות אד הוק ,אני

22

לפחות מקווה שזה כך.

23

ביקשתי לקבל מסמך לנושא מסוים .ביקשתי מסמך אחר

24

לנושא אחר ,ביקשתי מסמך אחר לנושא אחר .ביקשתי עוד

25

פירוט לנושא אחר .כל ההבנות האלה בסופו של דבר היו

26

א מורות להרכיב כל שורה פה ,הנתונים האלה זמינים .הוא לא

27

צריך לעשות עבודה ,אם הם לא זמינים אז על בסיס מה

28
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01

חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :טוב .כשאתה מבקש מסמך תפנה למשרדי ותקבל תשובה

מר א .כאכון:

1

ממשרדי.

2

אתה מכין את ספר התקציב? אני רק רוצה לדעת.

3

מר ח .געש ,יו " ר :זה בכלל לא ר לוונטי .השאלה שלך לא רלוונטית .אתה מבקש

4

מסמך ,תפנה למשרדי ,תקבל את המסמך .אין מצב שבו עובד

5

מועצה יהיה פינג פונג עם  09חברי מועצה.

6

כתוב שאתה פונה אל ראש המועצה.

7

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :כתוב שאתה פונה לראש המועצה .עכשיו יש הבדל בין לתת לך

8

מסמך לבין לה תחיל לתת לך הסברים או תשובות .הסברים

9

ותשובות זה דבר אחד ,זה צרכן זמן אחר .אתה רוצה מסמך?

10

תפנה למשרד שלי ותקבל את המסמך.

11

שאלתי גם שאלות .ודרך אגב הסברים ותשובות אפרופו גם

12

אותם לא קיבלתי.

13

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :כי תשובות אני אומר לך עוד פעם ,תשובות ז ה לא באון ליין כי

14

אם הוא עסוק או עושה דברים אחרים .אתה רוצה מסמך,

15

תפנה אלי ותקבל את המסמך.

16

מר ר .לירם:

אבל התשובה שקיבלתי זה שהוא תמיד עסוק.

17

רו " ח ר .גלר:

נכון.

18

מר ר .לירם:

מה זאת אומרת ,אני לעולם לא אקבל את התשובה?

19

רו " ח ר .גלר:

תקבע פגישה מסודרת.

20

מר ר .לי רם:

השארתי אצל צילה הודעה בבקשה תדאגי ,גם לא קיבלתי

21

תשובה.

22

מר ח .געש ,יו " ר :הבנתי.
מר ר .לירם:

23

עד עכשיו לא נקבעה לי פגישה אצל רן גלר כבקשתי .שלושה

24

שבועות.

25

רו " ח ר .גלר:

אני לא קיבלתי בקשה כזאת.

26

מר ר .לירם:

אצלך אתה צודק כי לא עונים אצלך בטלפון ,אבל לעומת ז את

27

צילה קיבלה את הבקשה.

28
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מר א .מעודה:

00

חברת איגמי12-3666808,

חיים ,כתוב ראש רשות או נציגו המוסמך .אם אתה לא פה אז

1

מי זה נציגך?

2

מר ח .געש ,יו " ר :אני פה ,ואם אני לא פה אז יש לי ממלא מקום.
מר א .מעודה:

לאלדד או לצילה?

מר ח .געש ,יו " ר :תעבירו את הבקשה למשרד שלי .אני בדרך כלל מגיב ,א ולי אני

מר א .מעודה:

5

לא מגיב טוב אבל אני מגיב.
לא ,אני אומר הנציג זה צילה.

7
8

אלי.

9

אם לא ,אני פונה לממלא מקום.

10

מר ח .געש ,יו " ר :אם לא תמצא אף אחד פה .הגר בבקשה.
גב ' ה .פרי יגור:

4

6

מר ח .געש ,יו " ר :זה המשרד שלי ,תרשמו הודעה ,מסרתם הודעה יעבירו אותה

מר א .מעודה:

3

11

מהקצת ניסיון פה ומהרבה ניסיון קודם ,ישיבות מועצה ובטח

12

לא בישוב שלנו מתנהלות בצורה מקצועית ,מעמיקה .זה נראה

13

תמיד כמו כאילו זה אתם ותמיד זה כאילו עושים טובה

14

שעונים או נבדוק ואחרי זה לא מחזירים תשובות ,אני

15

מהישיבה הראשונה עוד מחכה לכמה תשובות.

16

אז כדי לא לפ ספס שום דבר ,ויש פה המון המון המון הערות,

17

גם לתב"רים ,גם לתוכנית עבודה ,גם לתקציב ,מה שאני

18

עשיתי בעזרת צוות גדול מאוד של אנשים ,אנחנו ישבנו על זה

19

מהיום שקיבלנו את הספר ,פשוט מה שעשינו פירקנו את הספר

20

הזה לגורמים ,עם תשובות שהיו לנו ,בלי תשובות שהיו לנו,

21

כתב נו תוכנית עבודה והמלצות שלנו חדשה לגמרי על סמך

22

ניסיון גדוש ביותר של המון אנשים בהמון תחומים.

23

חלק מהדברים אנחנו נעמוד עליהם פה ,חלק מהדברים פשוט

24

תקבלו את זה בנייר מסודר ואני מצפה להתייחסות סעיף סעיף

25

מתוכנית העבודה ועד המספרים.

26

אני חייבת להגיד ,קודם אפרים ככה מאוד שיבח אותך והכול,

27

יש משהו שלא יוצא לי מהראש ,יש איזו כתבה ואתה גם אומר

28
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04

חברת איגמי12-3666808,

את זה לא מעט פעמים בכל מיני כתבות עיתונאיות שאתה

1

מגשים החלומות של  86אלף תושבים.

2

אני חושבת שמתוך  86אלף תושבים אין תושב אחד שחלם על

3

העלאת ארנונה בכמעט  7אחוז ,שכשהוא פותח את ה תקציב

4

היום הוא מזדעזע על קיצוצים בחינוך ,באיכות סביבה,

5

ברווחה ,וזה נראה כאילו תקציב המועצה גדל משמעותית,

6

נכון ,אבל רובו ככולו הולך לשכר ולא הולך למקומות הנכונים.

7

אני חושבת שיש פה פספוס גדול מאוד של סדרי עדיפויות.

8

כשאני עוברת על התקציב אני לא מזהה פה שום מ גמה של

9

חזון ומעוף ,משהו של מנועי צמיחה לעתיד .אין פה שום דבר.

10

אם אני פותחת את הספר הענק הזה ואני מוצאת שורה אחת

11

של רישוי עסקים ,העסקים הקטנים שלנו בפרדס חנה  -כרכור

12

שהם מאות במספר ,ורישוי עסקים מתוקצב ב  041-אלף שקל,

13

שלא נדבר אחרי זה

14

מר א .מעודה:

זה המשכורת.

15

גב ' ה .פרי יגור:

 041אלף שקל ,אבל כשאתה פותח את הפירוט של ה  041 -אלף

16

שקל אתה מגלה ש  011-אלף מתוך ה  041-הולכים לשכר ו 41-

17

אלף הולך לפעולות .אז אני שואלת איך נקדם את העסקים

18

הקטנים פה?

19

מר א .מעודה:

פעולות זה הניירות ,הטלפונים.

20

גב ' ה .פרי יגור:

וכשאתה פותח את הסעיף של החלה ,תסלחו לי שאני כל הזמן

21

חוזרת על זה ,אבל  211אלף שקל כשרואים הכנסה ממשאבי

22

מים אלינו ,לאיפה הם הולכים? אין שם שום פירוט של

23

הפעולות .אפרופו רגולציה והתשובות שאנחנו צריכים לעמוד,

24

הבאפר ,בין התושבים לחברה .והיום התושבים מופקרים.

25

אז תיכף אנחנו נת חיל ,אגב תקציב בטחון שמקוצץ ב  77-אלף

26

שקל ,גם ככה הוא לא גדול ,אבל עוד קיצוץ? אני חושבת

27

שהתקציב הזה מעבר להיות תקציב שרידות מובהק הוא לא

28
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08

חברת איגמי12-3666808,

מביא את המושבה הזאת לשום עתיד טוב.

1

אני חושבת שאנחנו רואים קיטון של  06.75אחוז בהכנסות

2

ממשרדי ממשלה כי אין פה שום סעיף ושום התייחסות ,לא

3

בתוכנית עבודה ולא במספרים ,למנועי צמיחה שלנו ,של הישוב

4

גופה .אני חושבת שאנחנו פשוט לא מתקדמים לשום מקום .זה

5

תקציב שרידות ,תקציב שנשאר בבינוניות שלנו .התקציב הוא

6

בסדר ,אבל אם אנחנו רוצים קצת

7

מר ח .געש ,יו " ר :בואי תסבירי לי מה זה מנועי צמי חה.
גב ' ה .פרי יגור:

סליחה ,אני כתבתי פה  04עמודים על מנועי צמיחה .ואם אתה

9

רוצה אני אעבור עליהם עכשיו סעיף סעיף.

10

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא רוצה כלום .אני העברתי את זה  01ימים מראש.
גב ' ה .פרי יגור:

11

אתה יודע בדיוק מה זה מנועי צמיחה .חיים ,אל תעמיד אותי

12

בס יטואציה כאילו שאתה מורם מעם ואני לא יודעת כלום ואני

13

צריכה ללמד אותך ,אתה הרי יודע הכול.

14

מר ח .געש ,יו " ר :זה הכול בעיני המתבונן.
גב ' ה .פרי יגור:

8

15

היות שבישיבות מליאת המועצה ,ואני כל כך רוצה להקריא

16

את זה ,היות שבישיבות מליאת המועצה לא ניתן לקיים

17

דיונים מקצו עיים ומעמיקים ,ומפאת חשיבות הנושא והרצון

18

להימנע מחילופי הערות פופוליסטיות ,חיים ,אני לא רוצה

19

להיות במקום הזה

20

מר ח .געש ,יו " ר :זה מה שאת עושה מהבוקר.

21

מר ר .לירם:

אתה מושך לשם.

22

גב ' ה .פרי יגור:

לא ,אתה מושך אש.

23

מר ח .געש ,יו " ר :היא מסתדרת לבד ,רון .תקשיבו ט וב ,מותר לכם לחשוב מה

גב ' ה .פרי יגור:

24

שאתם רוצים בדיוק כפי שלי מותר לחשוב .קיבלתם עשרה

25

ימים מראש ,אתם רוצים להתייחס לתוכנית שקיבלתם? זה על

26

הכיפק .אתם רוצים תוכנית אחרת? גם כן על הכיפק.

27

כן.

28
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :אם אתם רוצים שאני אתייחס לתוכנית שלכם ,תשלחו לי

גב ' ה .פרי יגור:

אותה .אני לא יכול להתייחס לתוכנית רעיונית שאני לא יודע

2

מה כתוב בה.

3

זה בסדר גמור .הרבה דברים ממה שאתה כתבת גם אני לא

4

מבינה.

5

מר ח .געש ,יו " ר :יכול להיות.
גב ' ה .פרי יגור:

ואני צריכה להתייחס אליהם.

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא אחראי להבנה שלך  ,אני בקושי אחראי להבנה שלי.
מר ר .לירם:

אתה לא טרחת אפילו לענות

מר ח .געש ,יו " ר :תקשיב ,פתחתי את הדיון ,נותן לך לדבר .אני ,השתמשת

גב ' ה .פרי יגור:

8
9
10

בתקציב שוטף.

12

אני למשל רוצה ממך התייחסות ,זה תוכנית עבודה ו גם

13

תקציב ,נכון?

14
15

אגב תקציב אמור להיות שיקוף של תוכנית העבודה ,נכון?

16

למשל הייתי מצפה שבאגף ההנדסה יהיה מה שדיברתי עליו גם

17

בישיבה הקודמת וגם אני חושבת בהזדמנויות אחרות ,תוכנית

18

אב אסטרטגית לפיתוח כלכלי ישובי.

19
20

אני לא מצפה שרישוי עסקים יסתכם ב  041 -אלף שקל011 ,

21

אלף לשכר ו  41 -אלף לפעולות .נראה לי לא סביר.

22

מר ח .געש ,יו " ר :טוב.
גב ' ה .פרי יגור:

7

במושג לא מעמדה מתנשאת ,שואל מה זה מנועי צמיחה

מר ח .געש ,יו " ר :טוב.
גב ' ה .פרי יגור:

6

11

מר ח .געש ,יו " ר :אוקי.
גב ' ה .פרי יגור:

1

23

נראה לי לא סביר .ואפשר לדבר פה על סעיף סעיף ,על מה

24

שאתם רוצים .קראתי את החזון המהולל שנכתב פ ה ,פשוט

25

ביזיון .ביזיון .אבל באמת ,כי אפשר למשוך את הדיון הזה

26

להערות פופוליסטיות ,אני לא שם.

27

יש פה פשוט פספוס גדול מאוד ,וזה ניכר דווקא במלל ולא

28
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09

חברת איגמי12-3666808,

במספרים .פספוס גדול מאוד של מחלקות שלא מגיעות

1

למטרות שלהן או לא מנסחות אותן ,יכול להיות שיש פספוס

2

גם בזה .סתם לדוגמא תרבות הדיור .מה זה היחידה הזאת?

3

למי היא כפופה?

4

רו " ח ר .גלר:

אלי.

5

גב ' ה .פרי יגור:

אליך .מחלקה או אגף? סתם שאלות אלמנטאריות.

6

רו " ח ר .גלר:

אדם אחד .זה מחלקה ,זה אגף?

7

גב ' ה .פרי יגור:

לא ,אני שואלת.

8

רו " ח ר .גלר:

את רואה לפי המספרים ,אם יש משרה אחת ,זה אגף?

9

גב ' ה .פרי יגור:

יש פה יחידות שהתקציב שלהן הוא הרבה יותר נמוך וקיבלו

10

כאן פרקים שלמים של פירוט .אנחנו יכולים לדעת מה

11

התרבות לדיור עושה פה בישוב? מה תוכנית העבודה שלה?

12

אולי רוצים שזה יכנס לתוכנית העבודה?

13

אין פה הסבר של כל אחד ואחד ,יש פה תוכנית יעדים ומטרות

14

של אגפים עיקריים .אין פה התייחסות לכל אחד ואחד .תרצי

15

לקבל את תוכנית העבודה זה אפשרי .היא אושרה דרך אגב.

16

יש פה מגוון של יחידות ,אני אקרא להן יחידות ,לא אגפים,

17

יחידות שמתוקצבות במאות אלפי שקלים של בן אדם אחד

18

שמאייש או תם 51 ,אחוז הולך לשכר ,ככה לפעולות .נראה לי

19

לא סביר .אני רוצה שנעשה את זה מסודר .אז אתה תתחיל עם

20

המספרים ואנחנו נתקדם.

21

אני לא רוצה עכשיו לרדת לסעיפים ,על סעיף אחד בארנונה כי

22

חיים ביקש ממני לדון בסעיף הזה בדיון הזה ולא בדיון ההוא.

23

אז אני עושה את מה שהתבקשתי ,כי בגישתי אומרים שמי

24

שלא הולך קדימה הולך אחורה.

25

גב ' ה .פרי יגור:

נכון.

26

מר ר .לירם:

ואני מסתכל על התקציב ואני מאוכזב ואני מוצא את המקום

27

הזה להביע את אכזבתי מהתכנון הזה ,כי כמו שאמרה עמיתתי

28

רו " ח ר .גלר:

גב ' ה .פרי יגור:

מר ר .לירם:
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06

חברת איגמי12-3666808,

ואני מחזק אותה ,אין פה חזון .אין כאן באמת משהו שמראה

1

על התחדשות ,זה שכפול של התקציב הקודם עם כל מיני

2

שינויים קטנים.

3

הבעיה היא שהשינויים הקטנים מתחלקים לשניים .הם

4

מתחלקים לפעולות ולשכר באופן מובהק ,כשבפעולות יש

5

קיצוצים ובשכר יש עליה.

6

גב ' ה .פרי יגור:

 5אחוז.

7

מר ר .לירם:

אוקי .עכשיו על בסיס מה אני אומר? למ עשה הגדרת הגביה של

8

הארנונה מתבססת על  6פרמטרים :על גידול באוכלוסיה ,שאת

9

השאלה כמה גדלה האוכלוסייה לא קיבלתי עליה תשובה עד

10

עכשיו .אבל התחלתי לנסות לנחש וראיתי גידול במספר

11

התלמידים ב  08-אחוזים.

12

מה לעשות? כשגדלים ,אחוז זה לא כמות ,אחוז התלמידים זה

13

גם אחוז הת ושבים .אולי אני טועה ,אבל אני שאלתי .ולמרות

14

הכול עשיתי איזשהו ניתוח .אני אמרתי האוכלוסייה גדלה

15

השנה ב  4.9 -אחוזים ,גדלה ב  3-אחוזים ,הממוצע של שלוש

16

שנים וגדלה ב  08-אחוזים .תיכף נדון בזה.

17

הדבר השני שמעלה את הארנונה זה הגדלת אחוזי הגביה.

18

המועצה מתהדרת בהגדלת אחוזי הגביה ,היא  51אחוז?

19

רו " ח ר .גלר:

לא.

20

מר ר .לירם:

כמה?

21

רו " ח ר .גלר:

בין  38ל  39-אחוז.

22

מר ר .לירם:

כל הכבוד .אומר לך בכנות .שאלתי ,לא קיבלתי תשובה .עכשיו

23

אני מקבל ,סבבה ,אני אומר לך כל הכבוד .אתה מתהדר בזה

24

ובצדק.

25

אבל עם ההגדלה הזאת זה אומר שבאמת יש ל נו תקציב לחיות

26

ממנו ,כל הכבוד .במקביל הייתה החלטה על הגדלה ב 6.50 -

27

אחוז .כשאני מסתכל על כל זאת אני בא ואומר ב 4108 -

28
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חברת איגמי12-3666808,

פעולות ,מה שנקרא שירותים מוניציפאליים שזה החלק של

1

השירותים ,מה שנותנים לתושבים מהתקציב 080 ,מיליון,

2

בשנת  088 – 4102מיליון 4 .מיליון גידול .בא חוזים זה פחות

3

מ  4-אחוז .זה  0.9אחוז בערך ,משהו כזה .לעשות חשבון 4

4

אחוז מתוך . 088

5

הגדלנו את ההשקעה ב  4-מיליון מול גידול בהשקעה ,מול

6

גידול בתושבים של  01אחוז ,מול גידול באחוז הגביה ,מול

7

גידול בארנונה .זה לא עומד בפרופורציות .למה הטלנו את

8

הארנונה? לא צריך 4 .מיליון הגדלנו את הפעולות ,זה הכול.

9

למה הגדלנו את הארנונה בעוד  2מיליון? לא הגדלנו ב 2-

10

מיליון ,הגדלנו ב  08-מיליון כנראה.

11

האם אנחנו באמת צריכים  08מיליון? רק רגע ,בואו נראה למה

12

אנחנו צריכים  2מיליון ,כי הסעיף הראשון בספר פה השוטף

13

הוא ארנונה ,הכנסות מארנונה  31מיליון .אז אם צריך 31

14

מיליון ובשנה שעברה זה היה  , 76זאת אומרת צריך גידול של 2

15

מיליון.

16

אבל רק הגידול באוכלוסיה מספק את זה .רק הגידול

17

באוכלוסיה ב  4.9-אחוזים מביאים אותנו ל  31.9 -מיליון .אז

18

למה היינו צריכים להגדיל את הארנונה ב  ? 6.50 -רק גידול של

19

הארנונה ב אחוזים של הדיירים פה וב  8.86 -שמחויב עפ"י

20

משרד הפנים .אז למה אנחנו עוסקים בגביית יתר?

21

ואם אנחנו עוסקים בגביית יתר ,למה אנחנו לא נותנים יותר

22

שירותים ולא יושב פה בן אדם שלא יגיד שצריך לתת יותר

23

שירותים .אתה יודע מה? אני אלך אחרת ,לאן הולך הכסף של

24

עודף הגביה ש נראה פה ,אבל לא נראה בספר התקציב.

25

מה השאלה בעצם? זה שאלות רטוריות או שאתה רוצה גם

26

תשובה?

27

אני מציין עובדה .השאלה היא למה גבינו  6.50אחוז? למה? כי

28
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חברת איגמי12-3666808,

את התשובה הזאת לא קיבלתי בדיון הקודם ,אולי בדיון הזה

1

אני כן אקבל כי זה דיון תקציב ,י ש פה סעיף הכנסות

2

מארנונה .שואל למה הגדלנו ב  . 6.50 -תיכף אני אמשיך .שכר

3

 83,6מיליון שקל גדל ל . 20,5 -

4

מר א .מעודה:

 8מיליון?

5

מר ר .לירם:

 8,8מיליון 01 .אחוז 5 ,אחוז .כתוב בניתוח בעמוד מס'  9או , 6

6

 5אחוז גידול בשכר .יש לזה שני הסברים ,אני אגלה לך .לא

7

קיבלתי את הנתונים האלה ,ביקשתי ,לא קיבלתי.

8

ביקשתי את תקציב  4108קובץ כדי שאני אוכל לעשות ניתוח,

9

הייתי צריך להקליד ידנית את התקנים .יש גידול של 81

10

תקנים .אנחנו נעבור תקן תקן ואנחנו נבהיר למה צריך כל

11

תקן ,כי גם על השאלות למה צריך תקנים לא קיבלתי מענה.

12

שאלתי.

13

רו " ח ר .גלר:

זה הזמן.

14

מר ר .לירם:

מעולה .סעיף סעיף .אתה ענית לי את זה ,אז אין בעיה ,הכול

15

בסדר .לא ענית לי לפני ,אני אשאל תוך כדי .אני מקווה שיש

16

תשובות ראויות .אני רק אציין לגבי הארנונה כדי לדייק,

17

במידה והאוכלוסייה ,בהנחה שזה גידול האוכלוסייה ל 8.8-

18

אחוז ,שאנשים ידעו ,אם האוכלוסייה גדלה  4.9אחוזים והיה

19

 76מיליון גביה שנה שעברה ,אז הפעם על בסיס  4.9אחוז

20

אנחנו עולים ל  31.9 -מיליון 3 .אחוז עלתה האוכלוסייה אז

21

אנחנו גדלים כבר ל  39 -מיליון .ב  08-אחוז אוכלוסיה

22

רו " ח ר .גלר:

איזה חשבון עשית ,רון?

23

מר ר .לירם:

הגדלתי ב 8.8 -

24

רו " ח ר .גלר:

 4.9אחוז גידול באוכלוסיה מה מביא אותך ,לאיזה מספר?

25

מר ר .לירם:

מ  76-ל . 77.5 -

26

רו " ח ר .גלר:

אוקי.

27

מר ר .לירם:

על בסיס  4.9אחוז 3 .אחוז ל  34.13 -מיליון 08 .אחוז ל . 39.3-

28
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חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

אני מבין .שנייה רגע ,אבל גביית הארנונה זה גם עסקים

1

מר ר .לירם:

הכול .אתה צודק.

2

רו " ח ר .גלר:

נכון.

3

מר ר .לירם:

אבל האחוז שלנו בעסקים הוא כמה 09 ,אחוז?

4

גב ' ה .פרי יגור:

. 09

5

רו " ח ר .גלר:

כמה?

6

גב ' ה .פרי יגור:

. 09

7

רו " ח ר .גלר:

איך הגעת למספר?

8

מר ר .לירם:

אני שואל.

9

גב ' ה .פרי יגור:

מתוך הנתונים שאתם הגשתם גם בישיבה שעברה .יש לך נתון

10

אחר?

11

רו " ח ר .גלר:

בוודאי.

12

גב ' ה .פרי יגור:

כמה אחוז גביה בעסקים?

13

רו " ח ר .גלר:

קרוב ל  89 -אחוז.

14

גב ' ה .פרי יגור:

 89אחוז?

15

רו " ח ר .גלר:

כן.

16

גב ' ה .פרי יגור:

אוקי.

17

רו " ח ר .גלר:

לא הגשנו מספרים כאלה 09 .אחוז?

18

גב ' ה .פרי יגור:

 09אחוז.

19

רו " ח ר .גל ר:

לפני שבוע?

20

מר ר .לירם:

וכמה היה הגידול באוכלוסיה?

21

רו " ח ר .גלר:

אני מניח  4.9אחוז.

22

מר ר .לירם:

ומה היה הגידול בעסקים?

23

רו " ח ר .גלר:

גידול בעסקים גידול מינורי.

24

מר ר .לירם:

כמה? חצי אחוז? אחוז?

25

מר א .מעודה:

אין סיכוי.

26

מר ר .לירם:

שוב ,אם היה לי נתונים הייתי יכול לבוא להתייחס .אבל לא

27

משנה ,היה גידול .שנינו מסכימים היה גידול?

28
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41

חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

אוקי.

1

מר ר .לירם:

היה ביג .גידול.

2

מר א .מעודה:

זה לא השנה.

3

מר ר .לירם:

נהדר ,תשובה טובה דרך אגב ,אבל אם הייתי יודע הייתי יכול

4

להיערך .אז אני אלך לפי  4.9אחוז.

5

הנושא של הארנונה הוא הרבה יותר מורכב .למה הוא הרבה

6

יותר מורכב?

7

מר ר .לירם:

את התשובה הזאת אני שומע כבר פעם שנייה.

8

רו " ח ר .גלר:

לא ,אני אגיד לך ,אני אסביר לך .כי הארנונה מורכבת הגביה

9

מהגביה השוטפת והגביה מהפיגורים .עכשיו ארנונה שוטפת זה

10

באמת היא מושפעת מענ יין של הגדלת משקי הבית ושטחי

11

מסחר ותעשיה ,וגביה של חובות קודמים זה מושפע מכל מיני

12

הסכמים שאנחנו עושים ,מהמשפטים שאנחנו מצליחים .בגלל

13

זה לעשות איזושהי בדיקה כמו שעשית היא בדיקה פשטנית

14

ולא נכונה.

15

מר ר .לירם:

לא מדויק ,כי הגביה הנוספת מארנונה זה סעיף אחר.

16

רו " ח ר .גלר:

לא ,לא ,זה לא סעיף אחר ,זה בתוך ה  31-מיליון שקל .אין

17

סעיף אחר.

18

גב ' ה .פרי יגור:

נודע לי היום שהתקבלה החלטה

19

רו " ח ר .גלר:

דקה רגע .למשל השנה הייתה גביה של  391אלף שקל מאיזשהו

20

עסק שאנחנו מנהלים מגעים והליכים לדעתי מ  , 4119 -אוקי?

21

אז כל דבר נלקח בחש בון .בגלל זה לעשות ניתוח פשטני של

22

אחוז זה או אחר זה לא רציני .לא רציני.

23

מר ר .לירם:

לא עשיתי ניתוח פשטני ,התבססתי על נתון .אתה בא ואומר

24

רו " ח ר .גלר:

לא ,התבססת על נתון לא נכון.

25

מר ר .לירם:

אתה אומר ש  , 76-אולי צריך לחלק את הנתון.

26

רו " ח ר .גלר:

את מה?

27

מר ר .לירם:

כהכנסות .הכנסות מתעשיה ,הכנסות מגביה ממגורים.

28

רו " ח ר .גלר:
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רו " ח ר .גלר:

40

חברת איגמי12-3666808,

יש גביה מגורם תעשיה של בערך  41סעיפים .מה אתה רוצה,

1

שמה? שנפרט גביה מארנונה ב  41-סעיפים?

2

אם אני מבקש את המסמך ,אז לפחות לספק לי אולי את

3

המסמך ,אני אוכל לעשות הערכה טובה יותר של הנתונים ואני

4

אוכל לשאול אולי פחות שאלות.

5

רו " ח ר .גלר:

תשאל .אמרתי לך זה המעמד.

6

מר ר .לירם:

אני אשאל אותם עכשיו.

7

רו " ח ר .גלר:

דרך אגב לעניין זה שהיה מאוד קשה לבוא אלי ,היום הופעת,

8

נכון? והיה קל והגעת בשעה ארבע.

9

מר ר .לירם:

לא ,לא היה קל.

10

רו " ח ר .גלר:

לא הי ה קל?

11

מר ר .לירם:

להגיע היה קל.

12

רו " ח ר .גלר:

ודיברנו וקיבלתם את כל ההסברים .בנושא אחר ,לא נושא

13

תקציב.

14

מר ר .לירם:

שנייה ,אז התשובה היא לא כי

15

רו " ח ר .גלר:

כיוון שלא הצלחת לתאם ,אז היום הצלחת לתאם .לא הייתה

16

בעיה .אוקי .בבקשה.

17

מר ר .לירם:

לא ,לא תיאמתי.

18

גב ' ה .פרי יגור:

זה שהוא ממשיך להגיד את זה לא הופך את זה לנכון .רון

19

תמשיך.

20

מה זה ,אבל השיחה הייתה בישיבה ,עם שולחן ועם כיבוד ,או

21

בעמידה בדרך?

22

רציתי לשאול שאלה ,היום נודע לי באגב שהתקבלה החלטה

23

אגב מרשימה ביותר ואני חייבת לברך על יה ,לנושא של

24

הריביות .נכון?

25

רו " ח ר .גלר:

שמה?

26

גב ' ה .פרי יגור:

על גביית הריבית  , 1.79כל הסיפור הזה.

27

רו " ח ר .גלר:

היום?

28

מר ר .לירם:

מר א .מעודה:

גב ' ה .פרי יגור:
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גב ' ה .פרי יגור:

44

חברת איגמי12-3666808,

היום נודע לי.

מר ח .געש ,יו " ר :היום נודע לך .אוקי.
גב ' ה .פרי יגור:

1
2

אתה יכול לעדכן על זה?

3

מר ח .געש ,יו " ר :זה שייך ל תקציב בכלל?

4

כן.

5

גב ' ה .פרי יגור:

מר ח .געש ,יו " ר :לא.
גב ' ה .פרי יגור:

אני אגיד לך למה ,משום שאם אנחנו חשופים היום לעוד

7

תביעות ואולי אנחנו צריכים לייחד לזה תקציב נפרד ,סעיף

8

תקציבי ,זה משמעותי מאוד.

9

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא חושב שאנחנו חשופים .אני לא יודע על מה את מדברת

מר א .מעודה:

בכלל.
תסבירי לחיים ,תספרי לו את כל הסיפור שיבין על מה מדובר.

12
13

וגם לשלילה .בתגובה על חיובי הריבית שרשויות מקומיות

14

עושות לחייבים שמפסידים במשפט.

15

נכון ,שזה גם בהיטלי השבחה וגם בכל מיני חיובים

16

מר ח .געש ,יו " ר :בכל הדברים .אז יש פסיקות כאלה ופסיקות אחרות.
גב ' ה .פרי יגור:

10
11

מר ח .געש ,יו " ר :ריבית דה ריבית או ריבית פשוטה? זה כבר מתגלגל גם לחיוב

גב ' ה .פרי י גור:

6

17

אז יש רשויות שגבו  5אחוז לשנה ריבית ,והבנתי שאנחנו

18

הגשנו בקשה ,נכון? לבית משפט שאושרה לגבות לפי 1.79

19

חודשי?

20

מר ח .געש ,יו " ר :ממש לא נכון.

21

רו " ח ר .גלר:

לא היה שום הליך משפטי שאנחנו היינו מעורבים.

22

גב ' ה .פרי יגור:

אז מה כן היה?

23

רו " ח ר .גלר:

מה?

24

גב ' ה .פרי יגור:

אז מה כן קורה? איזה ריבית אנחנו גובים היום על חובות?

25

רו " ח ר .גלר:

 5אחוז ריבית ליניארית פשוטה.

26

גב ' ה .פרי יגור:

זה מדהים ,באמת .בסדר ,תקבלו שאילתא בנפרד ,לא נקטע

27

את הדיון כרגע.

28
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48

חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :אני באמת לא יודע על מה את
גב ' ה .פרי יגור:

לא ,זה מעניין .זה היה רשום בפרוטוקול ואנחנו נמשיך

מר ח .געש ,יו " ר :אני אומר לך אין לי מושג ,באמת .אני לא יודע מאיפה זה בא

גב ' ה .פרי יגור:

2
3

ועל מה את מ דברת.

4

אין בעיה.

5

מר ח .געש ,יו " ר :יש טענה שהתגלגלה בבתי משפט בעניינים שונים
גב ' ה .פרי יגור:

1

נכון.

6
7

מר ח .געש ,יו " ר :של חיובי רשויות שחייבו 1.79 ,זאת הריבית החוקית .היו

8

רשויות שחייבו ביבית דה ריבית וזה יצא ,אני לא יודע41 ,

9

אחוז בשנה או אני לא יודע.

10

לא ,לא ,זה  5.2במקום  , 5פלוס מינוס.

11

רו " ח ר .גלר:

מר ח .געש ,יו " ר :בקיצור החליטו להפסיק את הריבית ,הפסיקו לחייב את

12

הריבית בריבית דה ריבית ומחייבים רק את הריבית של ה -

13

 1.79אחוז .אבל אני לא יודע איך זה מתקשר לפה.

14

גב ' ה .פרי יגור:

אני תיכף אקריא לך ,אם אתה רוצה.

15

רו " ח ר .גלר:

לדעתי גם אגב איזשהו הליך בבית משפט עליון שעוד לא

16

התברר ,הייתה תביעה של כמה רשויות מקומיות במרכז הארץ

17

שהייתה פסיקה במחוזי וזה התגלגל לעליון .אבל אנחנו לא

18

שם.

19

גב ' ה .פרי יגור:

בסדר ,תתקדמו .תיכף אני אגיע לזה.

20

מר ר .לירם:

אני רוצה ל שאול שוב ,כתוב בספר עליה של  08אחוז במספר

21

התלמידים משנת  4108לשנת  . 4102כיצד זה עומד בקנה אחד

22

עם  4.9אחוז עליה באוכלוסיה? כי האחוזים אמורים להיות

23

אותם אחוזים.

24

רו " ח ר .גלר:

קודם כל לא.

25

מר ר .לירם:

אחוזים.

26

רו " ח ר .גלר:

לא ,ממש לא .גם באחוזים .מגיעות לפה מש פחות צעירות וזה

27

לא מהווה אחוז חתך נוכחי של אוכלוסיה .אז האחוזים

28
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42

חברת איגמי12-3666808,

משתנים ,בוודאי.

1

ודבר שני ,למשל בחקלאי המחזור שיוצא זה בערך  081ילדים

2

ומחזור שנכנס יותר מ  . 811-ממה זה נובע? לא דווקא מזה

3

שהגיעו הרבה ילדים ,מזה שהילדים לא עוזבים אותנו למקום

4

אחר אלא נרשמים אצ לנו במוסדות חינוך .מזה לעשות היקש

5

ישיר בין  4.9ל  08 -זה לא ,בלתי ניתן

6

אז אפשר יהיה להעביר לאדון געש את השאלה לגבי גידול

7

במספר משקי הבית והעסקים?

8

רו " ח ר .גלר:

בשביל מה?

9

מר ר .לירם:

לקבל את הנתונים כדי שאני אוכל לעשות את החישובים.

10

רו " ח ר .גלר:

את ה יכול להיכנס ללמ"ס ולקבל את הנתון ,לדעתי כל רבעון

11

מתפרסם

12

מר ר .לירם:

אני לא פונה ללמ"ס .יש לי בשביל זה

13

רו " ח ר .גלר:

יש באתר אינטרנט לדעתי ,לא צריך לפנות.

14

מר ר .לירם:

בשביל זה יש לי ,איך אומרים? שירותים.

15

רו " ח ר .גלר:

אבל גם אנחנו נפתח את השער וניתן לך נתון .

16

מר ר .לירם:

אין שום בעיה ,אתה עשית חשבון של ארנונה ,אתה התבססת

17

על הערכה של תוספת

18

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :של תוספת בשטחים מחויבים .כן .התוספת בשטחים היא לא

19

רק של מגורים ,היא גם דברים אחרים .אם לדוגמא עכשיו גזר

20

שליט בונה סככה חדשה ,אנחנו מעריכים שבמהלך  4102נגבה

21

ממנה ארנונה.

22

אם מתחם אגד נבנה עכשיו ,אנחנו מעריכים שבחלק מסוים של

23

 4102נתחיל לגבות ממנו ארנונה .אנחנו עושים תחזית ,תקציב

24

הוא תחזית .אתה רואה עכשיו מה בקנה?

25

אני לא יודע להגיד לך מכל היתרי הבניה שניתנו עכשיו מתי

26

אנשים יחליטו לממש אותם .אז יש בארנונה מרכ יב של מספר

27

סוגי שטחים .אני אתן לך דוגמא אחרת ,שונה .בסדר? נגיד

28
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מר ר .לירם:

49

חברת איגמי12-3666808,

שאנחנו בתוכנית עבודה מחייבים מטעים ב  49 -שקלים לדונם.

1

אבל אם במהלך השנה יעקרו  411ויהפכו להיות שטחים

2

מעובדים לגזר כפי שהולך להיות ,אז זה כבר לא יהיה 49

3

שקלים לדונם.

4

לכן זה דברים שהם לא פיקס ,הם משתנים .אתה עושה תקציב

5

בתחילת השנה ,אתה מנסה לחזות הכי טוב שאתה יכול .מתי

6

אתה יודע אם טעית או צדקת? בסוף השנה אתה רואה בכמה

7

סטית .עכשיו זאת ההערכה שלנו.

8

עכשיו שאלה של גידול ב  4.9-אחוז ,גם המרכיבים של

9

האוכלוסייה ,אני לא מחובר באון ליין לא למינהל האוכלוסי יה

10

ולא ללמ"ס .הלמ"ס.

11

לך יש יתרון אחר ,יש לך מחלקת גביה ,היא יודעת מכמה בתי

12

אב היא גובה ,היא יודעת מכמה עסקים .אתה עושה את זה

13

בצורה הכי קלה.

14

מר ח .געש ,יו " ר :אני יודע מכמה בתי אב אני גובה ,אני לא יודע כמה תושבים

גב ' ה .פרי יגור:

נכנסו לבתי האב כי בארנונה לא רש ום כמה תושבים.

16

במים כתוב.

17

מר ח .געש ,יו " ר :המקום היחידי שרשום זה המים ,אם האנשים זוכרים לרשום.
רו " ח ר .גלר:

אם הם מעדכנים.

מר ח .געש ,יו " ר :אם הם מעדכנים .אחת הבעיות שהאנשים לא מעדכנים את

מר ר .לירם:

18
19
20

המים .אנחנו מקבלים את הדיווח התקופתי של הלמ"ס ,מי נהל

21

האוכלוסין זה נתון שמחייב את משרד הפנים רק אם הוא

22

צריך לקחת כסף ,אם הוא צריך לתת כסף אז הוא מעדיף

23

לעבוד עם הלמ"ס.

24

מה שאני אומר זה אני אגיש בקשה ,כמו שאתה אמרת

25

מר ח .געש ,יו " ר :כל נתון שישנו רשום
מר ר .לירם:

15

26

אני אקל עליך .לנתון שלפיו נתתם הע רכה ל  31-מיליון של

27

הארנונה ,שלפיו גזרתם  6.50אחוז העלאה .אני רוצה להבין.

28
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46

חברת איגמי12-3666808,

זכותי? תודה רבה .על דבר אחד אנחנו מסכימים.
מר ח .געש ,יו " ר :ה  6.50 -נגזר ממקום אחר לגמרי.
מר ר .לירם:

כי על הרבה דברים אחרים לא הסכמנו היום.

מר ח .געש ,יו " ר :אבל גם הסכמנו שאנחנו לא ח ייבים להסכים 6.50 .נגזר

מר ר .לירם:

להסביר אותו עוד פעם.
דווקא לא הסברת אותו

7

את זה אני אקבל.

8
9
10

מספרים ,אחד ה  8.86 -הוא אוטומטי ,בשביל זה לא צריך

11

לעשות ישיבת מועצה.

12

את זה אני הבנתי.

13
14

הרשויות שמקבלות מענק יישרו קו .חלקן לא צריכות ,חלקן

15

כן צריכו ת .והוא קובע נוסחה שהעברתי לכם אותה גם כן 01

16

ימים מראש בצו הארנונה .והוא עושה חשבון בשלושה

17

פרמטרים ,בתחום המגורים הארנונה הנורמטיבית לאישור

18

כמו בפרדס חנה  -כרכור .בתחום העסקים הארנונה

19

הנורמטיבית ובתחום התעשיה.

20

בכל אחד שלושה פרמטרים.

21

מר ח .געש ,י ו " ר :בכל אחד שלושה פרמטרים וכך גם צו הארנונה שלנו .במגורים

מר ר .לירם:

4

6

מר ח .געש ,יו " ר :דקה .החלק השני מורכב מהרצון של משרד הפנים שכל

מר ר .לירם:

3

ממקום אחר לגמרי .הסברתי אותו בצו הארנונה ,אני יכול

מר ח .געש ,יו " ר :אני לוקח את הקר דיט על אי ההסבר עלי 6.50 .מוזן משני

מר ר .לירם:

2

5

מר ח .געש ,יו " ר :הסברתי .לצורך הנחת העבודה אני אגיד שלא הסברתי טוב.
מר ר .לירם:

1

22

אנחנו עוד למטה מול הארנונה הנורמטיבית.

23

כמו שאמרתי ,את הנתונים האלה אין לי.

24

מר ח .געש ,יו " ר :יש לך את הנתונים .צירפנו את זה לחומר של הארנונה.

25

מר ר .לירם:

לא בצורה

26

רו " ח ר .גלר:

בצורה של חוזר מנכ"ל משרד הפנים ,שזה הצורה.

27

מר ח .געש ,יו " ר :זה הצורה.

28
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מר ר .לירם:

47

חברת איגמי12-3666808,

משנת . 4100

מר ח .געש ,יו " ר :נכון.
מר ר .לירם:

אבל אתה עשית חשבון ל . 4102 -

מר ח .געש ,יו " ר :בוודאי .זה לא משתנה .תראו ,אני הלכתי לעשות שיעורי בית,

מר ר .לירם:

4

אבל ג ם אני ניסיתי לעשות שיעורי בית ,רק אין לי את

6

הנתונים.

7
8

הארנונה ברשויות אחרות .ראיתי שאנחנו מוציאים את אותה

9

צורה כמו ברשויות אחרות .הלכתי לראות איך מוציאים

10

תקציב ,איך מציגים ברשות .הסתכלתי ,כל רש ות מקומית מ -

11

 , 490אינני יודע כמה רשויות ,כל אחד מציג את התקציב

12

אחרת.

13

יש רשויות שלא מציגות ברמת פירוט כזאת ,יש רשויות

14

שמציגות רק את התקציב מסגרת של האגפים והמחלקות ,ככה

15

זה לחינוך ,ככה לרווחה.

16

שוב ,אני לא מבין על רמת הפירוט בספר .אתה חייב להבין,

17

אני לא אומר טוב או רע .אני מלין על שני דברים ,ואחד מהם

18

אמרתי כבר לרן בתחילת היום .אחד ,כשאני מבקש פירוט זה

19

סימן שחסר לי הפירוט שלפיו לקחתם החלטה שהמספר

20

מופיע .מבקש פירוט.

21
22

שנית ,וזה מה שאמרתי לרן ,להעתיק את השם של הסעיף מצד

23

ימין לצד שמאל שנקרא הבהרות ,לא עוזר לי דבר .אני מעדיף

24

פה שיישאר ריק.

25

מר ח .געש ,יו " ר :טבעון עושה את זה אחרת לגמרי וטבעון מתכנסת פעם בשנה

גב ' ה .פרי יגור:

3

כשמסבירים לי פעמיים

מר ח .געש ,יו " ר :טבעון עושה את זה אחרת.
מר ר .לירם:

2

5

מר ח .געש ,יו " ר :הלכתי לראות מה קורה ברשויות אחרות ,איך מוצא צו

מר ר .לירם:

1

26

לקראת התקציב ,סיעות בהנהלה ,סיעות לא בהנהלה.

27

מה זה רלוונטי?

28
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :את יודעת מה? לא רלוונטי .תמשיכי לדבר מה שאת רוצה.
גב ' ה .פרי יגור:

מעולה .אז אני רוצה להקריא את מה שרציתי קודם.

מר ח .געש ,יו " ר :תעשי מה שאת רוצה ,זמנך בידך.
גב ' ה .פרי יגור:

נהדר.

מר ח .געש ,יו " ר :ואחר כך אני אגיד לך שגם זה לא רלוונטי.
גב ' ה .פרי יגור:

1
2
3
4
5

מ עולה .לאחרונה החליטה המועצה המקומית פרדס חנה -

6

כרכור להצטרף לאותן רשויות אשר תחת האיום של תביעה

7

ייצוגית הגישו הודעת חדילה .דהיינו הן הודיעו לבית המשפט

8

כי הן חדלות לנקוט בדרך החישוב המכבידה שנקטו בה .נושא

9

הריבית .והן עוברות לשיטה של חישוב של ריבית הוגנת יותר

10

כלפי האזרח החייב.

11

סופו של המסמך הזה מסתכם בעל פניו נראה כי זכות האזרח

12

להגיש בקשה להשבת חיובי יתר עד לתקופה של שבע שנים

13

לאחור ,זאת בהתאם להוראות החוק .אולם ניתן לפרש את

14

החוק בצורה שתאפשר דרישת השבה ליותר משבע שנים

15

וצטרה וצטרה .אתם רוצים אני אעביר לכם את כ ל המסמך

16

הזה.

17

מר ר .לירם:

כתבה בעיתון.

18

גב ' ה .פרי יגור:

זה לא נכון מה שהקראתי עכשיו?

19

רו " ח ר .גלר:

קודם כל אין שום הליך משפטי ,אף אחד לא פנה לרשות

20

מקומית ברמה של אף תושב ואף גוף .זה נכון שבשנה האחרונה

21

יש הליכים משפטיים נגד רשויות אחרות בנושא של חיוב

22

ארנונ ה

23

האם פרדס חנה צירפה לבית המשפט בהודעת חדילה? ג'ובראן,

24

אתה מוכן לענות לי על זה?

25

עו " ד ג .ג ' ובראן:

לי לא ידוע על זה.

26

גב ' ה .פרי יגור:

לא ידוע לך על זה?

27

רו " ח ר .גלר:

עניתי לך לא .לא מספיק ,תשאלי את ג'ובראן ,ענה לך לא.

28
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45

חברת איגמי12-3666808,

בסדר ,הלאה .זה כתוב ל ך בפלאפון ,בסדר.

1

גב ' ה .פרי יגור:

רן ,בבקשה די עם הזלזול הזה.

2

רו " ח ר .גלר:

לא ,עניתי לך.

3

גב ' ה .פרי יגור:

אם אתם רוצים אנחנו נגלוש לפסים כאלה של דיון ,אני אלופה

4

בזה אגב ,אבל אני פשוט לא רוצה להגיע לזה ,זה נראה לי לא

5

מכובד.

6

מר ח .געש ,יו " ר :והגעת לשם כ בר.
גב ' ה .פרי יגור:

זה אתה גררת אותי.

מר ח .געש ,יו " ר :אני עוד לא התחלתי לגרור.
גב ' ה .פרי יגור:

אל תמשיך.

מר ח .געש ,יו " ר :עוד לא התחלתי.
גב ' ה .פרי יגור:

אל תמשיך ,חיים.

מר ח .געש ,יו " ר :אני אמשיך.
גב ' ה .פרי יגור:

גם אני עוד לא התחלתי.

מר ח .געש ,יו " ר :אני עוד לא התחלתי .ההליך היחידי ,את רוצה לקבל תשובות?

7
8
9
10
11
12
13
14
15

תקבלי .ההליך היחידי שהמועצה הייתה מעורבת בו ,למיטב

16

ידיעתי ,בנושא ריבית דה ריבית זה בדיון מקדמי שלא בבית

17

משפט בנושא תשלום היטל השבחה או מה זה היה? אבל זה לא

18

קשור .הליך שהועדה מעורבת בו בגביית היטל השבחה וממתי

19

ואיך גובים את הריבית .זה הדבר היחידי שאני יודע לענות.

20

גב ' ה .פרי יגור:

טוב.

21

מר א .מעודה:

הועדה פרדס חנה אז יכול להיות שכתבו פרדס חנה כרכור.

22

מר ח .געש ,יו " ר :אבל לא דנו בבית משפט .זה הגיע לבית משפט?
רו " ח ר .גלר:

לא.

מר ח .געש ,יו " ר :זה לא הגיע לבית משפט .ההליך שאני יודע עליו לא הגיע לבית

23
24
25

משפט.

26

רו " ח ר .גלר:

לא מכיר שום משפט

27

מר א .מעודה:

היא קראה שמתכוונים

28
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :לא
גב ' ה .פרי יגור:

לא ,שיש הודעת חדילה.

מר ח .געש ,יו " ר :היא קראה שיש הודעה לבית משפט .אני לא מכיר.

1
2
3

מר א .מעודה:

מה זה הודעת חדילה? שהוא יורד מהתביעה? לא הבנתי.

4

רו " ח ר .גלר:

זה בתביעות ייצוגיות הליך ,ברגע שיש תביעה ייצוגית נגד

5

גב ' ה .פרי יגור:

ג'ובראן ,אני גם רוצה לשמוע .ג'ובראן ,אפשר גם לשמוע?

6

מר א .מעודה:

ג'ובראן ,באמת ,מה זה חדילה?

7

גב ' ה .פרי יגור:

אנחנו רוצים גם לשמוע ,א ם אפשר.

8

עו " ד ג .ג ' ובראן:

אני אמרתי לך מה התשובה .אני לא ידוע

9

מר א .מעודה:

לא ,אבל מה זה הודעת חדילה?

10

עו " ד ג .ג ' ובראן:

שהמועצה הודיעה על איזושהי חדילה.

11

מר א .מעודה:

מה זה חדילה?

12

עו " ד ג .ג ' ובראן:

שהיא מפסיקה את הנוהג שבגינו יש הליך משפטי.

13

מר א .מעודה:

היא מ קבלת את זה בלי בית משפט להוריד את הריבית.

14

עו " ד ג .ג ' ובראן:

זה מונח בתביעות ייצוגיות.

15

(הפסקה)
עו " ד ג .ג ' ובראן:

16

אם רשות מודיעה שהיא חדלה ,אי אפשר לחייב אותה השבה

17

אחור .אז התיק נגמר למעשה מבחינת ההשבה.

18

אני רוצה באמת לשאול האם בארנונה פה בגביה ש מה כשאתה

19

מחייב את ה  1.79 -ויצא לך  0,111שקל בשנה .בשנה השנייה

20

כשאתה עושה ריבית כולל על ה  0,111 -האלה?

21

עו " ד ג .ג ' ובראן:

זה הריבית דה ריבית.

22

רו " ח ר .גלר:

היום לא.

23

מר א .מעודה:

אבל לפני כן היה.

24

רו " ח ר .גלר:

היה.

25

מר א .מעודה:

אז זה החדילה.

26

רו " ח ר .גלר:

בדיוק.

27

מ ר א .מעודה:

אז למה אתה אומר אין חדילה.

28

מר א .מעודה:
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חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

חדילה

1

מר א .מעודה:

עזוב ,עזוב .זה החדילה .היום לא אמרת ,אתמול כן.

2

גב ' ה .פרי יגור:

עזוב ,הם הולכים מסביב ,מסביב .אנחנו מטומטמים ואנחנו

3

לא יודעים כלום.

4

מר א .מעודה:

סליחה רן ,היום לא .אתמול כן.

5

רו " ח ר .גל ר:

נכון.

6

מר א .מעודה:

אז למה אתה אומר לא הייתה חדילה? הייתה חדילה.

7

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,היא מדברת על פניה לבית משפט.

8

מר א .מעודה:

לא על בית משפט .אני מדבר בלי בית משפט.

9

רו " ח ר .גלר:

חדילה כשהוגשה תביעה ואני מודיע לבית משפט

10

מר א .מעודה:

יפה .ולפני כן כן עש ית .זה מה שאני שומע ממך.

11

גב ' ה .פרי יגור:

יפה ,אז אם אנחנו היום חשופים לתביעות של תושבים שעכשיו

12

אולי שומעים על זה

13

מר א .מעודה:

לא ,ברגע שהודיעה חדילה מי שאכל אותה לא יכול היום ,נכון?

14

רו " ח ר .גלר:

אני חושב שלא .יש יועץ משפטי

15

מר א .מעודה:

תגיד ,אם הודיעו על חדילה אי אפשר לבקש שבע שנים אחורה

16

של הריבית דה ריבית.

17

מר א .כאכון:

בגלל שהודעת על חדילה אתה לא יכול לבקש.

18

מר א .מעודה:

נכון .אז הוא אומר היום לא

19

מר א .כאכון:

אבל מי שיש לו עכשיו הליך פתוח אז החדילה תקפה בפניו.

20

גב ' ה .פרי יגור:

אבי ,אני מודיעה לך שאני שמ עתי לפחות על שני אנשים

21

מר א .מעודה:

אבל לפני שנה ,שנתיים ,שלוש אלה אכלו אותה ,אי אפשר

22

עכשיו בגלל שהודיעו על חדילה.

23

גב ' ה .פרי יגור:

אני מודיעה לכם פה שיש שני תושבים

24

מר א .כאכון:

אבל אין חדילה אומרים לך.

25

מר א .מעודה:

הוא הודיע שיש .מהיום.

26

גב ' ה .פרי י גור:

תביעות שבדרך ואני רוצה לדעת כמה אנחנו חשופים.

27

מר א .מעודה:

היום אין ,היום חדילה ,לפני כן אין .מי שאכל אותה בשבע

28
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חברת איגמי12-3666808,

שנים

1

גב ' ה .פרי יגור:

יאללה רון ,תמשיך.

2

מר א .מעודה:

אני לא נכנס לזה.

3

מר ר .לירם:

אנחנו ממשיכים לפי סדר

4

מר א .מעודה:

בוודאי.

5

מר ח .געש ,יו " ר :אמרתי תשאלו שאלות ,הגזבר רושם את השאלות שלכם ,הוא

6

יענה לכם .בינתיים מי שמשבש את סדר היום זה לא אני.

7

עומדת לי שאלה אחת על קצה הלשון ששאלתי את רן קודם

8

לכן ,התשובה ,והוא אמר לי אני אענה לך בדיון .שאלתי

9

שאלה.

10

רו " ח ר .גלר:

מה השאלה?

11

מר ר .ליר ם:

היה איזשהו ,הוא אמר לי שלמה אתם דנים בכל אגורה,

12

כלומר בתקציבים כמו  8,111שקל .ועניתי שאנחנו דנים בכל

13

פרוטה ,דין פרוטה כדין מאה .ואמרתי אני לא מתכוון לתקוף,

14

אני מתכוון לשאול שאלות כגון הנה 9,111 ,שקל כתוב פה לי

15

פה על תקציב לטלפוניה ,אוקי? כתוב לי תקציב ט לפוניה 9,111

16

שקל ,נמצא תחת סעיף ראש המועצה וסגנו .ואני בא ומשליך

17

מזה לכך ששני טלפונים עולים  9,111שקל.

18

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :באיזה עמוד אתה קורא?
רו " ח ר .גלר:

19

אני אענה לך.

20

מר ח .געש ,יו " ר :באיזה עמוד?

21

רו " ח ר .גלר:

עמוד . 9

22

מר ר .לירם:

 9מתוך  . 013אני בא ואומר לכאורה סעיף אחד ,אבל הבעיה

23

היא שזה נמצא לכל אורך התקציב ,יש עשרות סעיפים של

24

טלפון.

25

גב ' ה .פרי יגור:

אגב יד לבנים  4,111שקל טלפון ,אין שם טלפון .מעניין.

26

מר א .מעודה:

לא ,הם מתכננים .הם מתכננים להביא טלפון.

27

גב ' ה .פרי יגור:

באמת 4,111 ,שקל טלפון .גם שנה שע ברה וגם השנה אין

28
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חברת איגמי12-3666808,

שימוש בטלפון.

1

מר א .מעודה:

רגע ,היא אומרת אין .אתה אומר יש?

2

גב ' ה .פרי יגור:

יש פה את יו"ר יד לבנים ,היא יכולה ,יש בו שימוש?

3

רו " ח ר .גלר:

אין שם בזק?

4

דוברת:

יש שמה ,אבל הוא לא פועל בכלל.

5

גב ' ה .פרי יגור:

בבקשה.

6

מר א .מעודה:

העיקר  4,111שקל.

7

גב ' ה .פרי יגור:

כסף קטן.

8

מר ח .געש ,יו " ר :שווה בדיקה.
רו " ח ר .גלר:

9

השאלה ששאלת זאת שאלה רטורית? אתה רוצה תשובה על

10

השאלה?

11

מר ר .לירם:

לא.

12

רו " ח ר .גלר:

לא רוצה תשובה?

13

מר ר .לירם:

עוד לא .אני עוד לא סיימתי את השאלה .קיבלתי תשובה שלא

14

מדובר בשני טלפונים .למה? אחד הדברים שקיבלתי תשובה

15

ותשובה יפה ,חייב לומר גם כשאני מקבל תשובה יפה ,שאלתי

16

לפי מה מחושב

17

רו " ח ר .גלר:

אני פה ,אם אתה רוצה שאני אענה לך אני אענה לך.

18

מר ר .לירם:

שנייה.

19

רו " ח ר .גלר:

כי מה שאתה אומר ,מה שאמרת קודם שעניתי זה לא נכון .לא

20

עניתי לך ככה כ מו שאתה אומר ,אבל תמשיך.

21

מר ר .לירם:

אתה רוצה לענות?

22

רו " ח ר .גלר:

אם אתה שואל .מה אתה רוצה לדעת?

23

מר ר .לירם:

בוא תענה לי על הסעיף הזה.

24

רו " ח ר .גלר:

הכרטיס מורכב ככה ,קודם כל יש שני טלפונים ניידים ,לראש

25

המועצה ולסגן ראש המועצה .שני טלפונים ניידים שזה בערך

26

 841שקל בממוצע לחודש .ויש קו טלפון של ראש המועצה,

27

טלפון ישיר שהוא לא מחובר למרכזיה ,שזה בערך  61שקל

28
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חברת איגמי12-3666808,

לחודש .כשאתה מחבר את שני המספרים אתה עובר את ה 2-

1

וקצת מגיע ל  , 9-וזה הסכום.

2

מר ר .לירם:

אז זה לא כולל את הטלפון שאמרת לחו"ל.

3

רו " ח ר .גלר:

לא ,אמרתי .טלפון ניי ד שמי שנוסע לחו"ל ,זה כולל ,בוודאי.

4

אז אמרתי נכון.

5

עכשיו כשקיבלנו את התשובה זה משליך לכל הסעיפים

6

שמופיעים ,איזה  81 , 41סעיפים של טלפון בצורה כזו או

7

אחרת .יש לי הערה 841 ,לחלק ל  4-זה  061שקלים לחודש .אני

8

מאמין באמת ובתמים שלאור הרפורמה שנעשתה אנ י היום

9

עדכנתי את התוכנית שלי ל  95-שקלים לחודש ,כולל הכול,

10

כולל שיחות לחו"ל.

11

מר א .אטיאס:

זה כולל ביטוח של המכשיר?

12

מר ר .לירם:

כולל שיחות לחו"ל.

13

מר א .אטיאס:

כולל ביטוח של המכשיר?

14

מר ר .לירם:

לא.

15

מר א .אטיאס:

לא כולל.

16

מר ר .לירם:

אבל ביטוח של המכשיר כלול דרך אגב בביטוח של המועצה.

17

מר א .אטיאס:

לא.

18

מר ר .לירם:

אם לא אז יש לך ביטוח

19

מר א .כאכון:

היום יש כבר כל מיני חנויות קטנות שהן פתחו לעצמן באמת

20

תיקוני מכשירים סלולריים ,ואני חושב כל עובד מועצה

21

שהטלפון שלו נשבר או נהרס זה באחריותו האישית ,שהוא ילך

22

לתקן את זה בעצמו .אני לא חושב שהמועצה צריכה לספוג את

23

התיקון עליה ,במיוחד עכשיו אחרי הרפורמה.

24

אני אסביר לך למה .כשאתה רוכש את הטלפון ,נניח הוא

25

התקלקל ,אתה נוסע ומחליף או משהו .אנחנו לא רוצים

26

לאפשר לעובדים שכל אחד יסע לחדרה או לנתניה ,לא יודע

27

לאן ,שהוא י תקן ולבזבז שעתיים או שלוש .בגלל זה במכרז של

28

מר ר .לירם:

רו " ח ר .גלר:
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חברת איגמי12-3666808,

המועצה מי שמגיע לפה זה שליח של החברה.

1

מר א .כאכון:

נותן טלפון חלופי .אני מכיר את זה.

2

רו " ח ר .גלר:

הוא לא נותן ,יש לו טלפונים ספר פה שהחברה נותנת ,אנחנו

3

מחליפים מיד לעובד לטלפון תקין ובא שליח מחליף .עכשיו כל

4

השירו תים האלה עולים כסף.

5

מר א .כאכון:

אז יפה ,לא צריכים את זה.

6

רו " ח ר .גלר:

אז במקום שעובד כל אחד יבזבז שעתיים או שלוש שהוא יסע

7

מר א .כאכון:

לא ,לא ,גמרנו .יש לך אתה ,המועצה נתנה חנות ,השכירה

8

חנות כאן במרכז המושבה

9

מר ח .געש ,יו " ר :והוא היה בתוכנית של יצאת צדי ק.
מר א .כאכון:

אני לא יודע .לא ראיתי.

מר ח .געש ,יו " ר :לא ראית?  91אחוז ממתקני הסלולרי
מר א .כאכון:

10
11
12

מן הסתם ,היום אייפון להחליף לאייפון מסך לוקחים 411

13

שקל .עכשיו אני חושב שעובד צריך להיות אחראי למכשיר

14

שלו.

15

מר ר .לירם:

אני בא ואומר בסך הכול שווה להשקיע בד יקה מחודשת.

16

רו " ח ר .גלר:

אנחנו עושים את הבדיקה ,רון .עושים את הבדיקה כל הזמן

17

בכל הנושאים.

18

נהדר .אפשר יהיה לקבל ,אם אני אפנה לראש המועצה אני

19

אוכל לקבל את תוצאות הבדיקה?

20

מר א .מעודה:

אולי תסכם עם הגזבר שאתה תהיה

21

מר ר .לירם:

על מנת שאני אעשה השווא ה אני אוכל לקבל את התוצאות של

22

הבדיקה?

23

רו " ח ר .גלר:

אם יש תקבל .מה שיש תקבל.

24

מר א .מעודה:

אבל אמרת שאתה עושה ,מה זה אם יש?

25

מר א .אטיאס:

הוא לא שומר כל דבר.

26

מר א .מעודה:

אתה אומר אתה עושה את הבדיקה .אתה עושה את הבדיקה?

27

מר ר .לירם:

אני אקרא לזה בשמו תוצאות ה שוואה של עלויות טלפוניות.

28

מר ר .לירם:
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חברת איגמי12-3666808,

זה הכול .אני חושב שאפשר לחסוך פה  011אלף שקל 011 .אלף

1

שקל אני חושב שזה סכום משמעותי.

2

רו " ח ר .גלר:

מסמכים שישנם אתה תקבל.

3

מר ר .לירם:

תודה רבה.

4

מר א .מעודה:

מה תודה רבה? הבנת מה הוא אמר לך? מסמכים שישנם

5

תקבל ,אבל את הבדיקה הוא לא עשה .אתה לא מבין?

6

מר ר .לירם:

אני בטוח

7

מר א .מעודה:

סליחה .אתה ביקשת שיעשה השוואות .מה הוא ענה לך?

8

מר ר .לירם:

הוא ענה לי שיש.

9

מר א .מעודה:

לא .הוא אמר אני אתן לך את המסמכים .אתה מוכן לעשות

10

את ההשוואות? הוא אומר לך ככה ,אתה עונה לו ככה .האם

11

אתה עושה את הה שוואה ונותן לו את המסמך?

12

בזמנו עשינו בדיקה ,לפני כמה שנים עברנו מבזק להוט עקב

13

הבדיקה .יש יחידת תקשורת עם המכשירים שעושים את

14

הבדיקות .נגמר.

15

אתה יכול להסביר לי מה זה המינוס  0.6מיליון שקל של מענק

16

כללי לאיזון? מאיפה שאבת את המספר הזה?

17

מהנחיות משרד הפנים .ממשרד הפנים אנחנו קיבלנו מספר,

18

ממש . 00,467,111

19

נהדר .בעבור?

20

רו " ח ר .גלר:

מר ר .לירם:

רו " ח ר .גלר:

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :מאחר ותהליך אישור של הארנונה לוקח כמעט שנה ,אנחנו רק

21

שלשום קיבלנו את האישור או אי אישור ארנונה של  . 4108לא

22

רק אנחנו ,רוב הרשויות .עכש יו כשהוא נותן לך הנחיות

23

לתכנון ,כמה הוא מתכנן לתת לך את מענק האיזון ,בלי שום

24

קשר לכלום ,אז הוא יוכל להפעיל אחרי שהוא יראה מה

25

אישרתי או לא אישרתי .כהנחיית תכנון לתוכנית עבודה זה

26

הסכום שמדינת ישראל מתכוונת לתת כמענק איזון.

27

במידה ויש שינוי לכאן א ו לכאן ,כלומר עמדת בקריטריון של

28

מר ר .לירם:
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חברת איגמי12-3666808,

ה  8.86 -שזאת הדרישה

1

מר ח .געש ,יו " ר :אז זה יישאר הסכום ,או שיפחת או שיגדל .כמו שב 4108 -

2

באוקטובר קיבלנו תוספת של כמה?  0,9מיליון שקל ,יכול

3

להיות שיעלה עוד פעם .כהנחיה להכנת תוכנית עבודה זה

4

הסכום.

5

ולפי מה מחושב הסכו ם הזה?

6

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :מענק האיזון מחושב עפ"י נוסחה שמכינים אותה במשרד

מר ר .לירם:

7

הפנים ,יש בה אינסוף פרמטרים.

8

אחד מהם זה האוכלוסייה ,נכון?

9

מר ח .געש ,יו " ר :אחד מהם זה הסוציו אקונומי .אחד מהם.

10

כמות האוכלוסייה גם.

11

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :גם.
מר ר .לירם:

12

נכון?

13

מר ח .געש ,יו " ר :ודאי.

14

מר ר .לירם:

על בסיס מה ,איזה נתון ,מאיפה הם שואבים את הנתון של

15

כמות האוכלוסייה?

16

מר ח .געש ,יו " ר :ממה שנוח להם .במקרה הזה נוח להם לעבוד עם הלמ"ס .יש

17

שני מספרים ,אחד זה של מרשם האוכלוסין שהוא קרוב לנכון

18

בהנחה שאנשים ברגע ש עוברים משנים כתובת בתעודת זהות.

19

והמספר השני הוא הלמ"ס .הלמ"ס הוא בדרך כלל קטן יותר.

20

מרמת ניסיוני ברגע שהמשרד צריך לשלם אז הוא הולך למספר

21

הנמוך יותר ,אבל אפשר לבדוק ,לראות ,כי הנוסחה מפורסמת

22

באתר של משרד הפנים לפי נוהל

23

זה בסדר ,אבל אין לי את הנתונים ,אני לא יכול להשתמש

24

בנוסחה .באמת ניסיתי.

25

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :אבל גם לי אין את הנתונים .אני מקבל נתון ומשרד הפנים

מר ר .לירם:

26

אומר אדון יקר ,מענק האיזון שלך הוא.

27

ואם הם טעו ,אז מי בודק את הנתונים?

28
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מר ח .געש ,יו " ר :אנחנו בודקים.

1

מר ר .לירם:

ואם האוכל וסייה שלנו גדלה יותר ,אנחנו מבקשים הגדלה?

2

מר א .אטיאס:

מרשם האוכלוסין מספר ,מה זה? יש מספר.

3

מר ר .לירם:

ואם גילינו שיש טעות כי לנו יש נתונים אחרים.

4

מר א .אטיאס:

מה ,ספרנו את הגולגולות?

5

מר ר .לירם:

יש לך את זה ,כמו שאמרתי

6

מר ח .געש ,יו " ר :אין לך את מספר הת ושבים .יש מרשם אוכלוסין

7

מר ר .לירם:

ואם הם טעו?

מר ח .געש ,יו " ר :אני חוזר שוב .שני מקומות שבהם יש מספרי אוכלוסין .אחד

מר ר .לירם:

9

מרשם האוכלוסין במשרד הפנים שהוא קרוב ,הכי קרוב

10

לאמת ,בהנחה שאנשים שעוברים דירה משנים מיד ,וזה לא

11

תמיד קורה.

12

המספר השני הוא הלמ"ס שזה פרדי קציה למספר האוכלוסין

13

הקודם .בדרך כלל הלמ"ס לא מדויק .משרד הפנים לצורך כזה

14

משתמש ,אני אתן לך דוגמא .כשהוא לא רוצה לתת סגן בשכר

15

לישוב שמבחינתו עוד לא הגיע ל  01-אלפים תושבים ,או שני

16

סגנים בישוב של  41אלף תושבים ,אז הוא הולך ללמ"ס.

17

כשהוא רוצה לשלם אז הוא הולך למרשם ,כשהוא רוצה לקחת

18

כסף אז הוא הולך למרשם האוכלוסין.

19

אז הפרמטר הזה של עוד  811 , 411תושבים לא יעשה את

20

ההבדל .אני רוצה לחזור חזרה לתקופה שקיבלתי  41מיליון

21

שקל מענק איזון וכנראה לא יקרה יותר .אור עקיבא זה מה

22

שיקבל.

23

ואני אגיד לך הפוך ,אני רוצה להיות במצב שבו ,לא במצב

24

שהסוציו אקונומי שלי יהיה גבוה ,שהסוציו אקונומי שלי

25

ישקף את האמת מה שקורה פה.

26

מר ח .געש ,יו " ר :אבל זה לא תלוי בך בכלל.
מר ר .לירם:

8

שנייה ,אני מדבר .והדבר השני ,שההכנסות שלי יהיו כל כך

27
28
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85

חברת איגמי12-3666808,

גבוהות

1

מר ח .געש ,יו " ר :בעוד  09שנה פרדס חנה כ רכור

2

למה לא לפני  09שנה התחלנו?

3

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :כי תהליך התכנון הוא ארוך ומתמשך
מר ר .לירם:

אני לא ראיתי שום תהליך תכנון אפרופו

מר ח .געש ,יו " ר :תקשיב ,זה שהגעת לפני חודשיים לא אומר שהחיים התחילו

מר ר .לירם:

גם חיי ם לא התחיל לפני חודשיים.

8

הוא התחיל לפני  09שנים.

9
10
11

לדבר ,תדבר.

12

אני שואל.

13

מר ח .געש ,יו " ר :אתה שואל ,קשה לי מאוד להעביר את כל הידע ש צברתי ,גם

גב ' ה .פרי יגור:

6

לפני חודשיים .תהליך התכנון

מר ח .געש ,יו " ר :תגיד ,אתה רוצה להקשיב או אתה רוצה לדבר? אתה רוצה

מר ר .לירם:

5

7

מר ח .געש ,יו " ר :אז אני מסביר לך.
מר ר .לירם:

4

14

אם הוא חלקי

15

תנסה.

16

מר ח .געש ,יו " ר :בשנים שעשיתי פה ,לא ,אין לי קול כפול ,יש לי רק קול אחד,

17

להבדיל ממה שאת חושבת .בהצבעות לראש המועצה יש רק

18

קול אחד .התהליך של לייצר רצפה שאיננה מגורים הוא תהליך

19

ארוך ומייגע .ראשי רשויות בפרדס חנה כ רכור ניסו לעשות את

20

זה הרבה זמן ,לא רק פרדס חנה כרכור ,גם במקומות אחרים.

21

הבעיה שיש לפרדס חנה כרכור היא לא בעיה ייחודית ,רוב

22

הישובים במדינת ישראל נזקקים למה שנקרא מענק האיזון.

23

עכשיו לפרדס חנה כרכור הייתה בעיה מובנית ,גם לישובים,

24

יש פה פארק תעשיה שמבחינת תכ נון ארצית לא הייתה הצדקה

25

להפשיר שטחים נוספים כדי לא לגרום לגריעת משאב קרקע

26

של מדינת ישראל.

27

עכשיו הפארק הזה הפוטנציאל שלו הוא כ  0,9-מיליון מ"ר של

28
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21

חברת איגמי12-3666808,

רצפה שלא משנה איך קוראים לה ,אבל לא מגורים ,והוא

1

בהסכם עם משפחת רוטשילד לא משלם ארנונה לאף אחד .הוא

2

שטח גלילי גם לנושא תכנון ,זאת אומרת רק הועדה המחוזית

3

מטפלת.

4

מאחר וכך הרבה שנים לא נתנו לרשויות מסביב לפתח כלום.

5

אור עקיבא הרוויחה מפרויקט שנקרא מפנה  57כשרבין עליו

6

השלום היה ראש ממשלה ב  , 54-לקחו רשימה של  03ישובים,

7

מה שנקרא אוטובוס המנכ"לים ושבס והאיצו תהליכי תכנון

8

ופתחו ,בלי ודל"לים ובלי ול"לים ,אור עקיבא קיבלה אזור

9

תעשיה ,יקנעם קיבלה אזור תעשיה ,דליה קיבלה אזור תעשיה,

10

אופקים קיבלה ,שדרות קיבלה .פרדס חנה ,זיכרון ,בנימינה,

11

ג'סר לא נהנו מהעוגה הזאת.

12

לפני כמה שנים התחיל לחץ לנסות לאפשר את ההסכם עם

13

משפחת רוטשילד ואז ה יה הסכם פשרה בחסות ועדת הפנים

14

של הכנסת ומשרד הפנים ,שההכנסות שהולכות לקרן קיסריה

15

חלק קטן מאוד יעבור לג'סר ,בנימינה ,אור עקיבא ופרדס חנה

16

באיזושהי חלוקה ,לא עובר דרך תקציב המועצה .אבל ארנונה

17

אין ולכן לא נתנו לעשות שטחים.

18

לפני  09שנה עשינו פה תוכנית אב ראשונ ה לאזור התעסוקה

19

שזה יצר את האפשרות לייצר ארנונה ,עכשיו זה תהליך שלוקח

20

זמן .יותר זמן ,פחות זמן ,אינני יודע .אני מעריך שאם תוכנית

21

המתאר שהופקדה עכשיו ,יותר טובה ,פחות טובה ,תתאשר

22

מהר ,בתוך  09שנה בהינתן ניהול כזה או אחר גם מי שלא

23

יפתח אזור תעשיה קשה לו מאוד להתחרות באזור התעשיה

24

של הפארק.

25

האזור הזה של הפארק ב  4146 -נגמר ההסכם עם משפחת

26

רוטשילד ,אני לא יודע אם המדינה תאריך אותו או לא ,זה לא

27

תלוי בנו ואני לא בתוך המשא ומתן ,מערכת היחסים

28
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מר ר .לירם:

20

חברת איגמי12-3666808,

הם מבחינתם ערוכים ,פתחו חברה לנכסי קיסריה.

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,לא שייך אחד לשני.

1
2

מר א .מעודה:

לא ,עזוב רגע.

3

מר ר .לירם:

כן שייך אחד לשני ,חיים.

4

מר א .מעודה:

רגע ,רגע ,אבל יש הסכם שיתנו לנו כסף ,ארנונה.

5

מר ח .געש ,יו " ר :הם לא נותנים לנו ארנונה .ב  4146 -השטח מפסיק להיות גלילי

6

ואז יתחיל הקרב בין הרשויות מסביב מה יהיה ה רכב החלוקה,

7

האם זה יהיה אזור תעשיה משותף ,לאיזה שטח מוניציפאלי

8

הוא יוסף ,יש לזה משמעויות של מחירי הארנונה.

9

כי למשל מועצה אזורית מנשה ,סתם לשם הדוגמא ,הארנונה

10

שם לעסקים מאוד נמוכה .יותר נמוכה מאשר אצלנו.

11

מה שייך מנשה?

12

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :אז אני מסביר אני לא יודע ,יש חשיבות לאיזה תחום

13

מוניציפאלי הפארק ישויך כשייגמר ההסכם עם משפחת

14

רוטשילד .ואז אם ייגמר ההסכם עם משפחת רוטשילד

15

והרשויות מסביב ייהנו בצורה כזאת או אחרת מחלק כזה או

16

אחר ,תתעורר עוד פעם השאלה האם זה נכון בהינתן פוטנציאל

17

כזה של  0,9מיליון מ"ר שהיא ארנונה לא למגורים ,להמשיך

18

להפשיר קרקעות שלא למגורים במדינה שסובלת ממחסור.

19

אגב חיים ,לפני כמה שנים הגשת התנגדות לבקשה להיתר בניה

20

למרכז מסחרי בתוך שטחים של קיסריה .למה לא הגשת

21

התנגדות גם למרכז המסחרי שמועצה אזורית מנשה מנסה

22

לקדם פה באלונית?

23

מר א .מעודה:

לא ,יש הסכם חצי חצי.

24

גב ' ה .פרי יגור:

מה לעשות? אמרתי לכם ,אני קשה לי להעביר את הידע של כל

25

כך הרבה שנים .עם אלונית וגרנות ,מועצה אזורית מנשה

26

מפתחת את אלונית ,כל מטר שייבנה שם  91אחוז מהארנונה

27

הולך לפרדס חנה.

28

גב ' ה .פרי יגור:
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גב ' ה .פרי יגור:

24

חברת איגמי12-3666808,

אבל אנחנו רואים רק את הכסף או גם את הפיתוח של מרכז

1

המושבה?

2

מר ח .געש ,יו " ר :זה לא שייך אחד לשני.
גב ' ה .פרי יגור:

3

כי בכתב ההתנגדות שלך למרכז המסחרי בקיסריה אחת

4

הטענות הכבדות שהטלת שם זה שזה ימיט קללה ואסון על

5

מרכז המושבה .וזה לא?

6

מר ח .געש ,יו " ר :תקשיבי ,גם היום קר וב ל  61 -אחוז מתושבי פרדס חנה כרכור

7

עושים את הקניות היומיות שלהם מחוץ למושבה ,מכל מיני

8

סיבות .קניות יומיות אני אומר לחם ,חלב ועיתון .בסדר? זו

9

קניה יומית.

10

קונים באלונית ,קונים בגן שמואל ,קונים ביינות ביתן ,קונים

11

במגה חדרה ,קונים באורות וקצת

12

את ה במו ידיך עונה את התשובה למה צריך לעשות כאן.

13

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :ולכן ניהלנו את המאבק שיאשרו לנו .עכשיו באו פארק

14

התעשיה בקיסריה ,התמ"א שלהם לדעתם מאושרת שנים

15

רבות ומאפשרת להם ,זה היה בדיוק בשלב שאנחנו קיבלנו את

16

האישורים לביג ,לאגד ולתבורי.

17

עכשיו זו תחרות בת נאים לא הוגנים מבחינתי .הטענה של

18

תחרות לא הוגנת לא מתקבלת .מסתכלים בחוק התכנון

19

והבניה ,לא מופיעה טענה כזאת .אין טיעון כזה .חוק התכנון

20

והבניה מכיר פרמטרים תכנוניים .ומצאנו איזושהי פרצה

21

שאפשרה לעכב את בניית המבנה המסחרי .זה נתן לנו אויר

22

לנשימה להקים את הביג ,הביג קם .חשבתי שגם המבנים

23

האחרים שאושרו ,כי הם אושרו מזמן עפ"י תוכנית אב למרכז

24

המושבה ,גם אגד וגם תבורי ,זו תוכנית אב שהוכנה בשנת

25

 , 4111אושררה בימיו של אורי ע"י הועדה המחוזית ,אבל

26

היזמים או שלא היה כסף או לא יכלו ,אינני יודע ,מימשו

27

אותה מאוחר.

28

ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור
 43בנובמבר 4108

מר ר .לירם:

28

חברת איגמי12-3666808,

בכל אופן ה מבנה המסחרי לא הוקם ,הביג הוקם והוא הצלחה

1

מבחינתנו ,אגד בתהליך .תבורי אינני יודע מתי יהיה ,ועוד פעם

2

אני לא נכנס לנימוקים של היזם .בינתיים גדל מספר

3

האוכלוסייה ,האוכלוסייה גדלה וממשיכים לנסוע החוצה.

4

בהינתן שיהיה פה איפה לקנות ויהיה נגיש ,כמו פה .זה

5

הסיפור.

6

גרנות הגישו תב"ע לאישור של תוספת של  81אלף מטר .היא

7

מתעכבת מכל מיני סיבות ,לא בגללנו .גם שם התנאי לאישור

8

התב"ע היה הסכם חלוקת ארנונה עם פרדס חנה.

9

יש לי שאלה .אתה אמרת  09שנה עד שנראה ,בינתיים אבל יש

10

תהליכים לטווח הקצר ובמיוחד לתכנון של מרכז ה מושבה

11

בעסקים.

12

מר ח .געש ,יו " ר :אבל לא רק מרכז המושבה .תראו ,גם אזור התעשיה איפה

13

שהמוסכים שעובר עכשיו תהליך פיתוח ,המינהל שיווק שם 5

14

מגרשים ומתוך  5המגרשים שני מבנים שלא נבנו.

15

אבל מרכז המושבה מה

16

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :מרכז המושבה סיכמנו שיושבים בועדת היגוי ורואים מה ,אחד

גב ' ה .פרי יגור:

הרעיונות שעלה ואני לא יודעת אם הוא אפשרי,

18

מה ,איזה ועדת היגוי? מי שותף בה?

19

מר ח .געש ,יו " ר :בשלב ראשון זה צוות מחשבה מצומצם ,אם נחליט לעשות את

גב ' ה .פרי יגור:

זה צוות היגוי רחב נעשה את זה.
אני אשמח להיות בצוות הזה.

22
23

כקרן חוצות.

24

אני אומרת שוב אני אשמח להיות חלק מהצוות

25

מר ח .געש ,יו " ר :אנחנו בינתיים בתהליך פגישה ,סיכמנו על פגישה ראשונית.
מר א .מעודה:

20
21

מ ר ח .געש ,יו " ר :אחד הרעיונות שאנחנו בוחנים זה להתייחס למרכז המושבה

גב ' ה .פרי יגור:

17

אגב מתי השוק הזה?

מר ח .געש ,יו " ר :השוק אנחנו מחכים לאישור של מינהל מקרקעי ישראל

26
27
28
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מר ר .לירם:

22

חברת איגמי12-3666808,

להסכם חכירה.

1

חיים ,מכיוון שבהעלאת ההכנסות שלנו עסקינן תחת הסעיף

2

הראשון ,ועדיף מעסקים כי זה בסופו של דבר יפתור ,וכולנו

3

נסכים על כך אני מניח ,יהיה מגוחך לא להסכים ,שבמידה

4

ונצליח לקדם פה אזור תעשיה רצי ני ,אנחנו נפתור פה שבע

5

בעיות ,אבל לפחות שלוש.

6

אחת מהן זה היעדר מקומות תעסוקה ,במיוחד לצווארון

7

דווקא לבן ,אבל גם לצווארון כחול .ואני יכול לתת פה רעיונות

8

מפה ועד להודעה חדשה ביחד עם עמיתתי שישבנו על תוכנית.

9

הדבר השני זה להגדיל את הכנסות המועצה כך שנוכל לת ת

10

שירותים טובים יותר .וגם ייתן פתרונות לעוד כמה וכמה

11

דברים כמו מקומות בילוי ,מקומות שבהם העסקים הבינוניים

12

והקטנים יגדלו .שבעה דברים שונים שאני אפרט אותם בזמן

13

אחר .במידה ויהיה כזה רעיון ,אתה מעוניין שנעלה אותו?

14

מר ח .געש ,יו " ר :כל הזמן.
מר ר .לירם:

נהדר .א ני יכול להגיד לך על מה אני מדבר .אני מדבר לא

16

ברמת הפתרון הספציפי ,על כך שאני לא מעוניין להמתין ל -

17

 , 4146שזה עוד  08שנים ובעוד  08שנים נתחיל קרב האם אני

18

אקבל חלק באזור תעשיה קיסריה.

19

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,קודם כל ברור שתקבל.
מר ר .לירם:

20

אני לא מעוניין להיכנס ל קרב בעוד  08שנים ,אני רוצה עכשיו

21

לקבל אזור תעשיה.

22

מר ח .געש ,יו " ר :אני רוצה שתבין ,כולם פה יודעים הכול .אני רוצה שתבין ,אני

מר ר .לירם:

15

23

איש עבודה קשה.

24

כמוך כמוני.

25

מר ח .געש ,יו " ר :תהליך אישור הביג שהיה מוסכם על כולם שהוא נכון לקח,

26

אני לא לוקח את החלק היזמ י כי בסוף היזם צריך להוציא

27

כסף מהכיס ,הוא צריך להחליט אם הוא עושה את זה או לא.

28
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מר ר .לירם:

29

חברת איגמי12-3666808,

עשר שנים.

1

מר ח .געש ,יו " ר :התהליך התכנוני לקח כמעט  3שנים ,במקום שכולם הסכימו.

2

על בסיס אותה תוכנית מתאר ואותה תוכנית אב של שנת 4111

3

מקודם עכשיו שטח נוסף שאני מקווה ש יאושר מתחת לאזור

4

התעשיה ,נכון? מתחת לרמי לוי.

5

התהליך הזה ארוך ומייגע .וכשמדברים על פתיחת חסמים אז

6

פתיחת החסמים הייתה צריכה להיות במקום אחר לטעמי,

7

אבל זה לא הנושא .אני ער ומודע לצורך בשיפור ההכנסות .כל

8

תושב נכנס רק מגדיל את הגרעון של המושבה כי כל תושב

9

מבי א איתו גרעון .כשאתה לוקח ארנונה למגורים ,קח תקציב

10

המועצה

11

אני יודע ,אני דיברתי כל מערכת הבחירות על כך.

12

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא יודע מה דיברת במערכת הבחירות ,אני חי את זה

דובר:

13

הרבה שנים .קח את תקציב המועצה

14

אתה הגדלת את הכמות של התושבים.

15

מר ח .געש ,יו " ר :אני דרך אגב לא הגדלתי כלום ,אני לא אעצור שום מספר

16

תושבים .קח מספר תושבים וקח את התקציב ,אם לך יש

17

זכויות בניה באתר מסוים ואתה רוצה לבנות ,אני צריכה

18

להיות לי סיבה יוצאת מן הכלל כדי לא לאפשר לך לבנות את

19

הזכויות שלך.

20

היעדר מקומות עבודה ,חיים .היעדר מקומות עבודה ,היעדר

21

הכנסה לאור התושבים

22

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,אני חוזר איתך עוד פעם לחוק התכנון והבניה .אתה מדבר

מר ר .לירם:

23

על דברים

24

אני מדבר על תכנון עיר.

25

מר ח .געש ,יו " ר :זה לא שייך אחד לשני בכלל.

26

על תכנון.

27

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :לא שיי ך בכלל.

28
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26

חברת איגמי12-3666808,

מר ר .לירם:

סליחה .עשינו פה ,יזמנו כנס תעסוקה

1

גב ' ה .פרי יגור:

זה הנושא.

2

מר ר .לירם:

הקמנו פה כנס תעסוקה ,אני יזמתי אותו דרך אגב רק שתדע,

3

אתה שילמת עליו אבל אני יזמתי אותו .הגיעו לשם מאות

4

אנשים ,צווארון לבן ,אף אחד מהם לא מצא עבודה מתוך 49

5

חברות שה גיעו לכנס התעסוקה הזה .החלק המגוחך הוא שלא

6

הגיעו כמעט ,בודדים ,אנשי צווארון כחול שחיפשו אותם אותן

7

חברות ויש לנו הרבה מובטלים.

8

מר ח .געש ,יו " ר :טוב חברים ,בואו נחזור לתקציב .אני מוכן לעשות סימפוזיון

9

אני בא ואומר בואו נעלה את הנושא הזה

10

מר ר .לירם:

מר ח .געש  ,יו " ר :אני מוכן לחלק את הידע הדל שלי ואת ניסיוני הדל .בואו

11

נחזור לתקציב .בואו נחזור חזרה לתקציב ,אפשר יהיה לעשות

12

סימפוזיון על תכנון עיר מתי שאתם רוצים .יש פה מורכבויות

13

רבות יותר ממה שאתם מציגים ,זה לא כזה פשטני ,יש

14

מגבלות ,אני לא רוצה להיכנס .בואו נחזור ל תקציב.

15

אני לא נכנס לזה .אני בא ואומר אני רואה הגדלת הארנונה ב -

16

 2מיליון שקל ,רציתי טרם הדיון להבין על בסיס מה נלקחה

17

ההחלטה להגדיל ב  , 6.50 -כי לא קיבלתי את זה לא לדיון

18

בארנונה ולא לדיון הזה למרות בקשותיי .בסדר ,ייעשה אחרי

19

הדיון הזה כי עדיין אני מע וניין .סיכמנו כבר את האופן ,הכול

20

בסדר.

21

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :טוב.
מר ר .לירם:

22

רציתי להבין למה יש לי ירידה בהכנסות של  0,6מיליון והאם

23

יש דרך למנוע את זה.

24

מר ח .געש ,יו " ר :ברמה העקרונית יורדת נוסחה ,סדר גודל של  051מענק איזון,

25

יורדת הנחיה .זאת ההנחיה לתכנון של מ שרדי הממשלה .ככה

26

הוא בונה את התקציב.

27

אני יודע שהמצב הסוציו אקונומי אפרופו של תושבינו לא

28

מר ר .לירם:
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27

חברת איגמי12-3666808,

השתפר.

1

מר ח .געש ,יו " ר :רון ,זה לא רלוונטי .כמו שאמרתי לך החוק של  01ימים .אתה

2

רוצה לשנות את ה  01-ימים? תלך לחקיקה ראשית ,אני

3

אחתום על הצעת חוק .הלמ"ס מכתי ב את הסוציו אקונומי.

4

הפרמטרים לא מקובלים עלי ולא על ראשי רשויות אחרים.

5

כשנקבע הלמ"ס הזה הוא נקבע בגלל סיבות אחרות .יש

6

פעילות לנסות לשנות אותו.

7

עוד פעם ,קשה לי להעביר את הניסיון והידע שלי בדקה אחת.

8

טירת הכרמל ,מאות יחידות דיור היו של עמידר ,אחד

9

הפרמטרים בלמ"ס מה אחוז בעלי הדירות .בסדר? עמידר

10

מכרו לתושבים את הבתים ,פתאום בטירת הכרמל גדלה כמות

11

בעלי הבתים הפרטיים ,בעלי הדירות ,הסוציו אקונומי עלה.

12

לא קרה שום דבר ,זה רק עשה את העירייה ענייה יותר כי

13

אחוז גדול פתאום נעשה בעלי דירות.

14

הבנתי ,ואני כבר חושב על כמה פתרונות.

15

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :עזוב רגע ,רון ,הפתרונות לא פה.
מר ר .לירם:

אני לא אמרתי פה ,אמרתי אני חושב.

16
17

מר ח .געש ,יו " ר :אני מסביר לך עוד פעם יש על זה מערכת דיונים שלמה לנסות

18

לשנות את הנוסחה של הלמ"ס .יש בזה יתרונות וחסרונות,

19

מודעים לזה ומטפלים בזה הרבה שנים .גם מענק האיזון יש

20

נוסחה ויש ועדת גדיש וועדת סוארי וועדות שקבעו את

21

הנוסחאות האלה.

22

מר ר .לירם:

אני מנסה לשנות את הפרמטרים.

23

מר ר .לירם:

הפרמטרים לא פה בשולחן הזה.

24

מר ר .לירם:

צודק .אמרתי יכולתי לקבל את המספר הזה ,את העובדות

25

האלה קודם ,לא היי תי שואל.

26

למעשה על הסעיפים הללו אנחנו נמשיך לעבור בהמשך .כרגע

27

אני רוצה פשוט לחזור לתחילת הספר ולהבין את תקציב

28
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23

חברת איגמי12-3666808,

תב"רים .מאוד לא ברור לי.

1

רו " ח ר .גלר:

מה זה קשור?

2

מר ר .לירם:

תקציב הפיתוח.

3

מר ח .געש ,יו " ר :זה לא קשור לזה.
מר ר .לירם:

4

יש פה תקציב ,שליש מהתק ציב שלנו נמצא בתב"רים .יש

5

נקודה אחת שאני רוצה

6

מר א .אטיאס:

התב"רים לא שייכים לתקציב.

7

דוברת:

התב"רים לא שייכים לתקציב.

8

מר ר .לירם:

יש תקציב שוטף ויש תקציב פיתוח .את רוצה שנריב שוב על

9

אותו נושא?

10

מר א .מעודה:

הוא רוצה לדבר על הפיתוח.

11

מר ר .לירם:

אני יכול רגע לשאול שאלה?

12

מר ח .געש ,יו " ר :אני מקשיב לך כמעט שעתיים.
מר ר .לירם:

כתוב פה הצעת תקציב פיתוח ,מה לעשות? זה שעשו חורים,

14

אני לא יודע ,אני קורא.

15

מר ח .געש ,יו " ר :רון ,אני מקשיב לך כמעט שעתיים .איך אתה יכול להגיד

מר ר .לירם:

16

שאתה רוצה לשאול? תשאל ,נו.

17

אני הב נתי שתקציב ,בכל סעיף תקציבי אני ראיתי מקור

18

קרנות הרשות ,קרנות הרשות .מאוד מפריע לי קרנות הרשות,

19

זו מילה גסה .למה? כי זאת קרן .אם יש קרן שאליה ,קרן

20

פיתוח של שכונת יובלים

21

מר ח .געש ,יו " ר :אין דבר כזה.
מר ר .לירם:

13

שנייה .אולי אתה יודע יותר טוב ממני אז תלמד או תי.

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא יכול לתת לך פה קורס.

22
23
24

מר ר .לירם:

שנייה ,שנייה.

25

מר א .מעודה:

הוא שואל מה זה הקרנות.

26

מר ח .געש ,יו " ר :בשתי מילים.
מר ר .לירם:

אני אשאל אחרת .אם יש קרנות ,קרנות זה רבים?

27
28
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25

חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

זה רבים ,בוודאי.

1

מר ר .לירם:

לכל קרן יש שם?

2

רו " ח ר .גלר:

בוודאי.

3

מר ר .לירם:

לכל קרן יש מקור? לכל קרן יש יעוד?

4

רו " ח ר .גלר:

לא ,אין לה מקור ,יש לה יעוד.

5

מר ר .לירם:

נהדר .לכל קרן יש יתרה .ביקשתי את זה.

6

רו " ח ר .גלר:

זה לא קשור לתקציב.

7

מר ר .לירם:

לא יודע ,זה המקור התקציבי של חצי מהדברים פה.

8

רו " ח ר .גל ר:

דרך אגב לדעתי

9

מר ר .לירם:

יש לנו  8,9מיליון שקל מקרנות הרשות 8,6 ,מיליון שקל ,אולי

10

אני טועה וזה יותר ,מקרנות הרשות

11

רון ,אם היית פותח את המאזן שקיבלת לתקופה של עד

12

ספטמבר  , 4108יש שם את הפירוט.

13

מר א .מעודה:

הוא לא היה.

14

רו " ח ר .גלר:

החוברת חולקה לדעתי בקדנציה הזאת של רשות מקומית מ -

15

 . 0.5.08לא הסתכלת אז אתה לא יודע.

16

מר ר .לירם:

שוב.

17

רו " ח ר .גלר:

שמעת את התשובה .אם היית עובר עליה

18

מר ר .לירם:

אתה יכולת לענות לי.

19

רו " ח ר .גלר:

מר ח .געש ,יו " ר :אבי ,חברך מהסיעה שלך
מר א .כאכון:

אני שומע אותו.

מר ח .געש ,יו " ר :אבל אתה מפריע לי לשמוע אותו .אני אומר לך באמת ,רון ,בלי

מר ר .לירם:

21
22

לזלזל ,אני רואה פה צורך חיוני לעשות יום עיון שיסביר

23

מעולה.

24

מר ח .געש ,יו " ר :גם בכנסת לא עושים את זה ,גם בכנסת מביאים ספר תקציב

מר ר .לירם:

20

25

ולא

26

אני לא בכנסת.

27

מר ח .געש ,יו " ר :דקה .גם פה וג ם בשום רשות אחרת ,יש רשויות שעוד לא

28
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מר ר .לירם:

91

חברת איגמי12-3666808,

הקימו קואליציה ,יש רשויות שכבר גמרו את התקציב.

1

חיים ,אני לא אומר שברשויות אחרות מתנהלים הדברים

2

כתקנם.

3

מר ח .געש ,יו " ר :הם מתנהלים כתקנם .העובדה שאתה לא יודע
מר ר .לירם:

סליחה ,כתוב פה כמעט על כל הסעיפים

מר ח .געש ,יו " ר :נכון .כי זה מושג בשלטון המקומי .אני לא יכול ללמד אותך

מר ר .לירם:

6

עכשיו שלטון מקומי.
מאיזה קרן זה נלקח? מקרן של שכונת יובלים ,מקרן של

8
9

רואה פה צורך דחוף בקיום יום עיון בהסבר של מושגים

10

בסיסיים .צר יך לעשות את זה ,נעשה את זה .אבל אתה לא

11

יכול לבוא ולהגיד תקין ,לא תקין .חוסר ידע הוא לא מילה

12

גסה ,הוא לא עונש .תקשיב טוב .קרנות רשות ,מושגים

13

שמופיעים בתקציב ,הסעיפים של התקציב הרגיל ,לא של

14

התב"רים ,לא תקציב פיתוח ,סעיפים בתקציב הרגיל זה הסט

15

תקציבים.

16

לא מדבר עכשיו על תכנון תקציב

17

מר ח .געש ,יו " ר :דקה.
מר ר .לירם:

5

7

מר ח .געש ,יו " ר :אין קרן שכונת יובלים .תגיד אני לא יודע ,אני אומר לך אני

מר ר .לירם:

4

אני מדבר על תקציב הפיתוח.

18
19

מר ח .געש ,יו " ר :אתה רוצה להקשיב לי או לא רוצה? גם תקציב הפיתוח קרנות

20

רשות זה מושג מוניציפאלי .והקרן הזאת של הרשות זה ,למה

21

נתנו לזה שם קרן ,אני לא יודע .בקרנות ר שות נכנס כסף

22

זה המושג הנכון.

23

רו " ח ר .גלר:

מר ח .געש ,יו " ר :בסדר .נכנס כסף ,בקיצור אם יש לך שאלה לגבי סעיף
מר ר .לירם:

קרנות

24
25

מר ח .געש ,יו " ר :תקשיב ,אין קרן יובלים .היה תב"ר שנפתח ,תקציב בלתי

26

רגיל ,לפיתוח שכונת יובלים .אולי הוא נפתח ,אולי לא נפתח.

27

לא נפתח ,היה הסכם פיתוח ,המועצה ראתה את היטלי

28
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חברת איגמי12-3666808,

ההשבחה ,לא ראתה כבישים ,מדרכות ,מים ,ביוב ,זה נכנס

1

לאדמה ע"י היזם .אין קרן יובלים ,אין קרן שיכון עובדים ,יש

2

תקציב בלתי רגיל שהולך ,מוקדש לפיתוח של המקום.

3

מר ר .לירם:

לפרויקט.

4

רו " ח ר .גלר:

בוא אני אסביר לך .הקרן זה יעוד  ,הקרנות מחולקות לפי

5

ייעודן .יש קרן להיטלי סלילה ,יש קרן לביוב ,יש קרן למים

6

ויש קרן להיטלי השבחה שזאת קרן בלתי מיועדת ,אפשר

7

להשתמש בה לכל הצרכים האלה ואחרים .ויש קרן למכירת

8

רכוש ,יש  3 , 7קרנות .אבל זה לפי היעוד ,לא לפי אזור

9

גיאוגרפי.

10

תשובה טובה  .יכולת גם לענות לי על המייל שלי ואז הייתי

11

חוסך את זה פה .אני אומר לך בכנות ,חיים ,יכול היה

12

להיחסך ,אבל לא נחסך.

13

יש לי שאלה אחרת .אם זה המצב ,אז איך יכול להיות ,זה

14

מוביל אותי פשוט לשתי שאלות ,שמשלם קבלן את מה שנקרא,

15

נגבה ממנו כסף ,היטלי פיתוח שנגבים מהתו שבים בסופו של

16

דבר .את היטלי הפיתוח אתה מפצל בין הקרנות? אני שואל.

17

רו " ח ר .גלר:

בוודאי.

18

מר ר .לירם:

כי שוב לא כתוב בשום דבר.

19

רו " ח ר .גלר:

בוודאי .לא ,זה לא ספר הסבר העולם המוניציפאלי ,זה תקציב

20

. 4102

21

הכול בסדר .אני פתאום רואה ואז אני בא ואומר מאי פה

22

נלקחים התקציבים האלה ,אתה אומר לי קרנות .יכולת לכתוב

23

באותה מידה קרן מים ,קרן

24

לא ,הרבה פעמים זה גם וגם .אנחנו מפתחים שכונה ,אז חלק

25

מהכסף של המים הולך מהמים ,של הביוב מהביוב וסלילה

26

מהסלילה .בגלל זה גם אי אפשר לפצל את זה.

27

אז למה ל א כתוב לי מאיזה קרן נלקח

28

מר ר .לירם:

מר ר .לירם:

רו " ח ר .גלר:

מר ר .לירם:
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רו " ח ר .גלר:

מר ר .לירם:
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חברת איגמי12-3666808,

אז אני אומר יש תב"ר שהמקור הוא כמה קרנות ולא קרן

1

אחת.

2

אז אני אשאל שתי שאלות אחרות .אם זה המצב איך מגיע

3

מצב שקבלן ,אתה הצהרת על זה בדיון מועצה לפני כמה

4

חודשים שקבלן כמו נווה גן תובע  46מיליון שקל על פיתוח.

5

מר ח .געש ,יו " ר :דקה ,דקה.
רו " ח ר .גלר:

אנחנו גולשים עכשיו

מר ח .געש ,יו " ר :דקה .באמת.
מר ר .לירם:

והשאלה השנייה

6
7
8
9

מר ח .געש ,יו " ר :דקה .אתה רוצה לשמוע או אתה רוצה לדבר? פעם אחרונה

10

תקשיב טוב ,באמת רון ,אני רוצה להסביר לך ויש לי המון ידע

11

לתת לך .אתה רוצה ,ת תלווה אלי ואני אסביר לך .לפני דקה

12

אמרתי משהו ,אתה פשוט לא מקשיב .יובלים ונווה גן עשו

13

הסכם פיתוח עם המועצה .במסגרת הסכם הפיתוח שאושר ע"י

14

מליאת המועצה כך או אחרת ,לא משנה ,ב  , 0553 -נקבע מה

15

עושה נווה גן וכמה היא משלמת היטלי השבחה למועצה.

16

טוענת נווה גן היום ש היא עשתה עבודות מעבר ,הסכם הפיתוח

17

לכאורה אמור לשקף את מה שהם אמורים לשלם ,היטל

18

סלילה ,מדרכות ,ביוב ,מים ,כל מה שאתה רוצה .טוענת נווה

19

גן שהיא עשתה עבודות מעבר להסכם הפיתוח והיא רוצה את

20

זה חזרה .זה הכול .היא לא שילמה למועצה כלום .היא שילמה

21

למועצה היטלי השבחה  ,גם על זה יש ויכוח ומתנהלת איתם

22

בוררות כי הפרשנות שלהם שהם שילמו היטלי השבחה בעבור

23

עבודות שאנחנו מבינים שהם היו צריכים לעשות לא מהיטל

24

השבחה .לא שייך אחד לשני.

25

משלב שני שפסק בית המשפט העליון שהסכמי הפיתוח הם

26

הסכמים לא חוקיים ,אין יותר הסכמי פיתוח .חוץ מאש ר

27

המדינה .אין הסכמי פיתוח.

28
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מר ר .לירם:
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חברת איגמי12-3666808,

אז מה קיים היום?

1

מר ח .געש ,יו " ר :אין הסכמי פיתוח.

2

מר ר .לירם:

המועצה עושה.

3

מר ח .געש ,יו " ר :המועצה גובה אגרות והיטלים עפ"י חוקי עזר ועושה .זה הכול.

4

גבינו היטלים מהתושבים ששילמו לקבלן שהקבלן שילם

5

למועצה

6

מר ר .לירם:

מ ר ח .געש ,יו " ר :לא ,לא ,לא .באמת נו ,די ,אי אפשר .אני לא יכול לעשות פה

מר ר .לירם:

כלום.

8

אני מנסה להבין

9

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא יכול לעשות פה כלום .באמת נו
מר ר .לירם:

7

10

את הדבר הזה ביקשתי קודם ,לא קיבלתי.

11

מר ח .געש ,יו " ר :אבל אי אפשר להעביר לך קורס ,תקשיב ,זה לא שאלות

12

רו " ח ר .גלר:

מר ר .לירם:

דוברת:

לתקציב .זה שאלות של איך בנוי עולם.

13

רון ,אתה רוצה ביומיים ללמוד דברים ,וזה בסדר ,אבל תיקח

14

קורס ותלמד.

15

אחד הדברים שאני שואל את עצמי האם זה הולך להיראות

16

כמו רחוב שבזי.

17

פה זה לא המקום.

18

מר ח .געש ,יו " ר :לא שייך .עוד פעם אתה
מר ר .לירם:

האם שוב הולך להיות סלילה של כביש ללא ניקוז.

מר ח .געש ,יו " ר :דקה ,חברים ,עוד פעם הגעת למקומות אחרים.
מר ר .לירם:

בטח שאני מגיע.

19
20
21
22

מר ח .געש ,יו " ר :באמת רון ,לא נעים לי להגיד לך ,באמת .פערי הידע הם כאלה

23

שלא מאפשרים לנהל דיון .תקשיב ,שאלת שתי שאלות ,אתה

24

לא מבין את מה שאתה שואל בכלל .הסבירו לך עכשיו

25

חיים ,יש גבול ,יש גבול לזלזול.

26

גב ' ה .פרי יגור:

מר ח .געש ,יו " ר :אל תגידי לי
גב ' ה .פרי יגור:

אני אגיד.

27
28
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :יש גבול לפערי הידע ,באמת .תקשיב טוב ,הסבירו לך שקרנות

1

הרשות כוללות מספר קרנות .זה הבנת? זה לא שייך לאופן שבו

2

מתבצעת העבודה .עכשיו יש קרן אחת שהרשות המקומית

3

הזאת לא הצליחה להעביר אף פעם ,נבחרי הציבור לא הסכימו

4

כמעט אף פעם להטיל היטל ניקוז שמקובל ברוב הרשויות

5

במדינת ישראל .לא הצליחו.

6

בהיעדר היטל ניקוז אתה חייב לעשות ניקוז במק ומות ,הרי

7

אתה עושה אותו מאותה קרן להיטל השבחה .אם אין לך מקור

8

תקציבי אז אתה עושה ניקוז בדרך אחרת.

9

עכשיו דרך הסלילה של שבזי לא שייכת ליוגב .היוגב ייסלל

10

הכי טוב שאפשר במסגרת ברוחב הדרך הסטטוטורי שלו

11

וייגבה הכסף שאפשר .עכשיו מאחר ובצד אחד

12

תשמע חיים ,אני מבין מה שאתה אומר.

13

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,אתה לא מבין מה שאני אומר.
מר ר .לירם:

האם  0,4מיליון כולל

מר ח .געש ,יו " ר :סלילת רחוב.
מר ר .לירם:

ניקוז ,האם הוא כולל

מר ח .געש ,יו " ר :לא יודע להגיד לך.
מר ר .לירם:

את התשתיות מתחת.

(הפסקה)
מר ר .לירם:

כשסללו את שבזי התפוצץ צינור המים  2פעמים.

התפוצץ עכשיו עוד פעם.

מר ח .געש ,יו " ר :מי יחליף אותו?
מר ר .לירם:

אני שואל למה לא

מר ח .געש ,יו " ר :כי אי אפשר להחליף אותו.
מר ר .לירם:

15
16
17
18
19
20

מר ח .געש ,יו " ר :נו אז מה? מי יחליף אותו?
מר ר .לירם:

14

אז אל תעשה סלילה אם אין לך כסף.

מר ח .געש ,יו " ר :אתה צודק

21
22
23
24
25
26
27
28
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מר ר .לירם:
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חברת איגמי12-3666808,

אני משלם פעמיים.

מר ח .געש ,יו " ר :אתה צודק .בואו לא נסלול בכלל ,נשאיר את הכול
מר ר .לירם:

כמה עלה שבזי?

1
2
3

מר ח .געש ,יו " ר :אחת הבעיות של תאגידי המים ,לא רק של פרדס חנה ,אחת

4

הבעיות של תאגידי המים זה שקשה מאוד הסנ כרון בינם לבין

5

תוכניות הפיתוח העירוניות ,במיוחד כשיש תאגידים אזוריים.

6

יש בהרבה מקומות ,אז בואו לא נסלול ,לא נעשה כלום.

7

לא ,אני רוצה לעשות חצי אבל טוב.

8

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :חצי? איך עושים חצי?
מר ר .לירם:

חצי ,אבל טוב.

מר ח .געש ,יו " ר :איך עושים חצ י?
מר ר .לירם:

מחצית הכבישים ,אבל כל פעם שאני עושה אני רוצה לעשות

מר ח .געש ,יו " ר :איך תעשה ,מה תעשה?
מר ר .לירם:

אני רוצה כביש שאני לא אצטרך לפתוח אותו עוד פעם

מר ח .געש ,יו " ר :מאיזה
מר ר .לירם:

כמו ברח' הגליל שפתחו אותו שלוש פעמים

מר ח .געש ,יו " ר :מא יזה כסף?
מר ר .לירם:

רח' המייסדים שפתחו אותו שלוש פעמים

מר ח .געש ,יו " ר :מאיזה כסף?
מר ר .לירם:

פתחו לו את הצורה

מר ח .געש ,יו " ר :מאיזה כסף? מאיזה כסף?
מר ר .לירם:

מה זה מאיזה כסף?

מר ח .געש ,יו " ר :מאיזה כסף
מר ר .לירם:

קרנות הרשות.

מר ח .געש ,יו " ר :מה פתא ום? זה לא מיועד לזה.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

מר ר .לירם:

אני אחליף את הצנרת מים כשאני לא גובה מים? משאבי מים.

26

גב ' ה .פרי יגור:

אז אולי תחליף את הרגולציה שלך ותחייב אותם לעשות את

27

זה?

28
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מר ח .געש ,יו " ר :למה בית המשפט לא קורא לי בריון?
מר ר .לירם:

בואו נתחיל ממשהו אחר .יש לנו  211אלף שקל שאנחנו

2

מקבלים ,אם אתה כל כך רוצה להעלות את זה ,שאנחנו

3

מקבלים עבור רגולטור שאמור לשבת בחל"ז ,את זה חשבתי

4

שנעלה כשנגיע א' ל  211-אלף שקל .ב' בדיון של הדירקטוריון

5

שיהיה לחל"ז בע"ה כמה שיותר מוקדם.

6

מר ח .געש ,יו " ר :טוב.
מר א .מעודה:

תתגעגעו אלי .אתם עוד תת געגעו אלי.

(קריאות ביניים  -צוחקים)
מר ר .לירם:

1

7
8
9

אני בא ואומר כשאני רואה סעיף של  0,4מיליון שקל כואב לי

10

הלב להבין שלא יהיה שם ניקוז .כואב לי הלב.

11

מר ח .געש ,יו " ר :טוב.

12

מר ר .לירם:

כי אני יודע שאת הכביש הזה יפתחו אותו אחר כך עוד פעם.

13

רו " ח ר .גלר:

אבל זה דיון על תב"ר ,רון .כשאישרנו את התב"ר אז זה דיון,

14

יכול להיות ,אבל עכשיו אנחנו לא שם.

15

דוברת:

היום זה לא מתאים.

16

מר ר .לירם:

אני רוצה שדיון יהיה מקצועי ,וכדי שדיון יהיה מקצועי זה

17

קודם שלנו פה יהיו את הנתונים עבור השאלות שלהם אז

18

אפשר יהיה לעשות דיון קצר.

19

מר ח .געש  ,יו " ר :תשמע ,נפגשתי אתמול עם ניר ברקת ,ראש עיריית ירושלים
מר ר .לירם:

20

אני חושב שדיון צריך להיערך לא במחטף של  9ימים מיד

21

אחרי דיון ארנונה כל כך חשוב ,אני חושב שהיה ראוי לפצל את

22

הדיון הזה למספר חלקים ,לא לעשות אותו בלחץ .לבוא ולתת

23

לנו את האפשרות לשאול שאלות  ,לתת לנו את התשובות

24

ולחסוך המון המון זמן מהדיון הזה.

25

הדיון הזה הופך להיות עקר כאשר הרבה שאלות היו צריכות

26

להישאל קודם ולהיענות קודם היו חוסכות לכולנו פה הרבה

27

מאוד זמן .זה כל מה שאני אומר .אז מכיוון שאני קיבלתי

28
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תשובה מהסוג של השאלות מקומן בדיון ,אז השאלות מקומן

1

בדיון .עכשיו עונים לי השאלות לא מקומן בדיון .אז רגע,

2

השאלות מקומן בדיון

3

מר ח .געש ,יו " ר :המועצה איננה ,אני חלק מהמועצה ,אנחנו לא גוף מקצועי שדן

4

בסלילת כבישים .מה לעשות? תקשיב טוב.

5

אני גורם שמאשר תקציב.

6

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :אישרת אותו כבר .א ת התב"ר אישרת כבר.
מר ר .לירם:

אני לא אישרתי ,לא הייתי פה.

מר ח .געש ,יו " ר :אז תב"רים אחרים אישרת .המועצה אישרה את התב"ר.
מר ר .לירם:

7
8
9

אז אולי אני שואל את השאלה הלא נכונה ,אני אשאל את

10

השאלה הנכונה .מה זאת הרשימה הזאת?

11

מר ח .געש ,יו " ר :תוכנית עבודה.

12

מר ר .ל ירם:

איך אני יודע אם הם מאושרים או לא?

13

רו " ח ר .גלר:

תשאל ,נגיד לך אם זה מאושר או לא.

14

מר ר .לירם:

אז בואו נעבור אחד אחד ונשאל .אתה יודע מה ,בוא נתחיל

15

איזה תב"רים עוד לא אושרו.

16

מר ח .געש ,יו " ר :לדעתי רוב התב"רים אושרו.
רו " ח ר .גלר:

הרוב הגדול .אולי רק האחר ונים פה ברשימה

מר ח .געש ,יו " ר :מה שלא אושר אז יבוא לאישור המליאה.

17
18
19

מר א .מעודה:

איפה זה שיכון עובדים?

20

מר ר .לירם:

בוא נעבור אחד אחד ,תגיד לי אם אושר או לא אושר.

21

מר א .מעודה:

בסעיף הראשון שיכון עובדים איפה זה? איפה זה שיכון

22

עובדים בסעיף הראשון? כתוב תוכנית ש , 42 /איפה זה?

23

מר ח .געש ,יו " ר :בחלומות כרכור.
מר א .מעודה:

רגע ,אבל זה כביש מע"צ.

מר ח .געש ,יו " ר :רציתי שמע"צ יעשו ,אצל מע"צ זה לא בסדר עדיפות .היינו

מר א .מעודה:

24
25
26

לפני שבועיים אצל מע"צ.

27

אז מה ,אז איך

28
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מר ח .געש ,יו " ר :כמו שעשינו את האחרים 71 .אחוז משרד התחבורה 81 ,אחוז

מר א .מעודה:

1

אנחנו .עוד אין כסף לתכנון.

2

לא ,אבל בעיקרון הם נותנים  71אחוז.

3

מר ח .געש ,יו " ר :כשהיינו סוציו אקונומי נמוך קיבלנו  , 31נתנו  . 41עכשיו , 71

4

. 81

5

עכשיו התעשרנו .עכשיו מה קרה בעדכון התב"ע של מרכז

6

המושבה  211אלף שקל? מה קרה עם כל התוכניות ,עם הכול?

7

עוד  211אלף שקל?

8

מר א .אטיאס:

לא ,זה התב"ר מאושר.

9

מר א .מעודה:

אני יודע שהתב"ר מאושר ומאשרים ואני בעד.

10

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :התב"רים האלה מאושרים ,זאת התוכנית אותה אנחנו

11

מקבלים

12

אין בעיה ,אבל למה צריך לעשות את העדכון ה זה? כי יש

13

תוספת של  211אלף?

14

אני אסביר לך ,התב"רים מטבעם מתפרסים יותר משנה אחת.

15

תוכנית העבודה שלנו השנה מתמקד בפרויקטים שהתחילו גם

16

לפני שנתיים ,שלוש ,חלק מהתב"רים כבר אושרו .אבל יש לך

17

פה פירוט של מה היה בתב"ר וכמה נוצל עד היום.

18

מר א .מעודה:

הב נתי .מה זה נקרא דיון בוועדה?

19

מר א .אטיאס:

הייתה החלטה להפקיד את התוכנית בוועדה מחוזית .עכשיו

20

אנחנו בשלבים

21

מה אתה צופה ,מתי זה יכול להתבצע? הביצוע בפועל.

22

מר א .מעודה:

מר א .אטיאס:

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :זה סיפור אחר.
מר א .אטיאס:

23

האישור יכול להיות תוך שנה ומשהו אבל אחר כך המימוש

24

מורכב ,כי צריך פה שיתוף פעולה בין הבעלים השונים לעשות

25

חניה תת קרקעית

26

מר א .מעודה:

למה אי אפשר לעשות את זה בשילוב?

27

מר א .אטיאס:

כי זה בעלים פרטיים .מה אני יכול

28
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לא ,להתחיל ושזה יהיה בד בבד.

1

מר ח .געש ,יו " ר :עד שהתוכנית לא מתאשרת סופית אני לא מתחיל כלום.

2

אתה חושב שלא? מה תהיה הבעיה?

3

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :מה זה משנה ,צוואר הבקבוק ,תראה ,במקום וד"לים לטעמי

4

היו צריכים להוציא תוכניות לועדות המחוזיות ,גם משרד

5

הפנים ,גם המשרד להגנת הסביבה וגם משרד התחבורה היו

6

מפצחים את כל הפלונטרים .זה שע שו את הוד"ל לא פותר

7

כלום.

8

מרכז המושבה יש תכנון ואחר כך תהליך הביצוע ,עוד פעם,

9

הוא מורכב מבעלים פרטיים ,חלק גדול מהם ממה שאנחנו

10

רואים קדימה זה היטלי הבניה של תבורי.

11

איפה זה רח' התדהר?

12

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :אזור התעשיה.

13

מר א .מעודה:

 2,9מיליון .יש בעיות של ההפקעות?

14

מר א .אטיאס:

כן.

15

מר ח .געש ,יו " ר :תראה ,לאורך שנים הועדה בזכרון לא הפקיעה עפ"י התב"עות

16

שאושרו .עכשיו כשאתה בא לעשות כביש ,כביש ,פתאום

17

מסתבר שזה לא עודכן.

18

אז למה אתה עושה תב"רים? קודם כל תעשה

19

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :עשיתי ,פרסמתי א ת ההפקעות.

20

מר א .מעודה:

אז זה בדרך .יש סיכוי שהשנה ייסלל?

21

מר א .אטיאס:

קלוש.

22

דוברת:

זה גם היה בשנה שעברה.

23

מר ח .געש ,יו " ר :נכון .לא יודע להגיד לך.
מר א .מעודה:

24

תראה ,בכל מקרה גם אם אתה לא תגבה מהם היום כי זה

25

עדיין חקלאי ,כשזה ישתנה התב"ע אז הם ישלמו .למ ה

26

שיסבלו שמה עוד ועוד?

27

מר ח .געש ,יו " ר :אם התב"ע שרצה עכשיו מתחת לרמי לוי תתאשר אז שמה

28
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יהיה מקור תקציבי שאפשר יהיה להמשיך את הפיתוח .אם

1

מקומות אחרים

2

אבל אתה מאשר פה  2,9מיליון.

3

מר ח .געש ,יו " ר :זאת המסגרת של התב"ר ,אישרנו את זה .נותן לי את המ דידה

מר א .מעודה:

ואת התכנון ,אנחנו עושים עכשיו שמה עבודת ניקוז

5

כשאתה אומר תב"ר זה אומר שיש לך כסף?

6

מר ח .געש ,יו " ר :לא.
מר א .מעודה:

מר א .אטיאס:

4

7

אלא הערכה כספית .ואתה לוקח פה בחשבון שאתה תיקח

8

מהגובלים.

9

זה חייב להיות.

10

מר ח .געש ,יו " ר :במקרה הזה למשל ,שאל ה טובה .במקרה הזה למשל שאין

11

גובלים זה הכול היה צריך להילקח מהיטל השבחה ,אם יש

12

היטלי השבחה .אבל אם אין היטלי השבחה לא קורה כלום.

13

אני אתן לך את הדילמות ,בשנה שהחלטנו לעשות טרכטנברג,

14

גני הילדים ,הייתי צריך לשלם את ה  09 -אחוז שלי בתשתיות

15

של גני הילדים? מאיפה באים ה  09-אחוז? מהיטלי השבחה.

16

עשינו פחות עבודות במסגרת הזאת .אין פה יש מאין.

17

עכשיו אם יש לך היטלי השבחה יש לך תחום משחק .אם אין

18

לך אין לך .היטלי סלילה אם יש לך ממי לגבות אתה גובה .אם

19

אין לך ממי ואתה אומר אני בעוד עשר שנים צופה קדימה

20

רגע ,אותם אנשים חקלאיים הם מתנגדים להפקעה?

21

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :לא .יש אחד שעושה רעש.
מר א .מעודה:

אם יתנגדו אם תגיד להם תשלמו עכשיו?

מר ח .געש ,יו " ר :בוודאי ,למה שהוא ישלם? מה ,הוא פרייר שלי? אי אפשר

22
23
24

לחייב אותו.

25

מר א .מעודה:

ברור שאי אפשר.

26

מר א .מעודה:

מה זה פיתוח מת חם ? 914

27

מר ח .געש ,יו " ר :זה מה שעשינו עכשיו באזור של ,כבר עושים את זה ,זה

28
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בביצוע.

1

מר א .מעודה:

הבנתי .הבנתי.

2

אריה:

דוגמא רח' חגלה ,רח' שסללנו שנה שעברה .רח' שעלה מיליון

3

ומשהו .ברחוב הזה הגישו להיתר רק  2בתים 4 ,נבנו .בינתיים

4

אנחנו מממנים את כל העלות.

5

מה קורה עם רח' היוגב ,התחילו לסלול? כי אני רואה שיש

6

כבר מפקח.

7

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :יוגב עובדים.
מר א .מעודה:

גיל הזהב עוד פעם? כבר אנחנו הרבה זמן

מר ח .געש ,יו " ר :אבל אני מסביר לך עוד פעם זה מה
מר א .מעודה:

אני אומר אבל עוד פעם ועוד פעם?

מר ח .געש ,יו " ר :אישרנו תב"רים בודדים ,שמנו אותם עכשיו בטבלה אחת.

מר א .מעודה:

אה ,זה תוכנית עבודה .סוף סוף רח' הדרור יי סלל ,כבר
שנתיים יש תקציב אפילו.

17

כן ,אבל אתה אמרת לפני שנה ,שנתיים כל הזמן ניקוז ,ניקוז.

18
19
20

אני יודע ,אבל זה היה לפני שנה ,שנתיים .מה ,למה לא טיפלו

21

בזה? זה לא בתוך התקציב?

22

אבל יש שמה ניקוז.

נו?

מר ח .געש ,יו " ר :אני צריך לפתוח
מר א .מעודה:

15
16

מר ח .געש ,יו " ר :אין לי ניקוז ,איפה גרה רינה אלבז?
מר א .מעודה:

12

אבל כבר אישרנו בשנה שעברה.

מר ח .געש ,יו " ר :ניקוז אין לי.
מר א .מעודה:

11

14

מר ח .געש ,יו " ר :כי תלך לראות
מר א .מעודה:

10

אומרים לנו זה מה אנחנו רוצים לעשות השנה.

מר ח .געש ,יו " ר :אני מקווה שנפתור את בעיית הניקוז .כן.
מר א .מעודה:

9

13

מר ח .געש ,יו " ר :אישרנו את התב"רים .פה אני מציג לכם תוכנית עבודה.
מר א .מעודה:

8

אבל אתה עשית שם.

23
24
25
26
27
28
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מר ח .געש ,יו " ר :לא ,יש לה עכשיו משאבה באופן קבוע.

1

אבל זה לא מפריע לסלילה של הכביש.

2

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :תאשר לי היטל ניקוז ,נצא לעשות ניקוז.
מר א .מעודה:

3

אני לא מאשר היטל ניקוז ,אבל אני אומר זה לא מפריע

4

לכביש.

5

מר ח .געש ,יו " ר :מפריע לכול ,כי אם אני עושה אבני שפה אני מוכרח לתת למים

6

לר וץ ,אחרת אני מציף את המושבה.

7

אבל ישר לוואד י .

8

מר ח .געש ,יו " ר :אין יותר לוואדי.

9

מר א .מעודה:

מר א .מעודה:

יש לך שמה  8מטר.

מר ח .געש ,יו " ר :אני אעשה לך סיבוב שם ואני אסביר.
מר א .מעודה:

11

לא ,אבל אני שואל בוא נאמר זה קטע ,אבל אם בכמה מטרים

12

יותר קדימה

13

מר ח .ג עש ,יו " ר :אין כמה מטרים.
מר א .מעודה:

10

14

אז אוקי .אז בוא ניקח מרח' ההדרים נתחיל ששם אין בעיה,

15

זה כביש קטסטרופה השלומציון .אז מרח' ההדרים תלך עד

16

נגב ,זה יתאשר.

17

מר ח .געש ,יו " ר :אני אעשה לך סיבוב באזור ואני אסביר לך מה הבעיות שלנו

18

ברחוב .החיבור של קוממיות ,דרור עם בעיית הניקוז ,שברגע

19

שאתה עושה אבני שפה אתה צריך לתת למים לרוץ למקום

20

אחר ,אחרת אתה תציף ולא יהיה פתרון ניקוז כמו שצריך.

21

מה ,אנחנו בדיון פרויקטים?

22

דובר:

מר ח .געש ,יו " ר :טוב ,אנחנו לא בדיון פרויקטים.
מר א .מעודה:

לא ,אני שואל מה הסיכוי.

23
24

מר ח .געש ,יו " ר :לא יודע להגיד לך .אני רוצה לעשות את זה ,אני לא יודע

25

להגיד לך נכון לעכשיו .כל מה שרשום פה אני רוצה לעשות

26

אותו ב . 4102-

27

אתה רוצה אבל

28
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :בסך הכול את רוב מה שרצינו לעשות עשינו.
מר א .מעודה:

רח' דרור אולי לא מוצא חן בעיניך.

מר ח .געש  ,יו " ר :אתה צודק .למה?
מר א .מעודה:

כי יש שני חברי מועצה שכנים.

מר ח .געש ,יו " ר :למה עשיתי ברח' ההדרים מדרכה?
מר א .מעודה:

1
2
3
4
5

אז אתה קיבלת יישר כוח בגלל הבית כנסת ,בגלל הבית ספר,

6

בגלל החברה שלך.

7

גב ' ה .פרי יגור:

למה אתם לא גומרים את רח' החלוצים למשל?

8

אריה:

ז ה בעבודה ,מה לא גומרים?

9

גב ' ה .פרי יגור:

ממאי זה בעבודה.

10

מר ח .געש ,יו " ר :אנחנו שמחים שהתושבים נפגשו עם עצמם וסוף סוף החליטו
גב ' ה .פרי יגור:

ממאי הסתיים הסיפור עם התושבים.

מר ח .געש ,יו " ר :לא נכון.
גב ' ה .פרי יגור:

חיים ,נא לדייק.

מר ח .געש ,יו " ר :לא נכ ון .התחיל במאי.

11
12
13
14
15

עו " ד ג .ג ' ובראן:

רק התחיל במאי.

16

גב ' ה .פרי יגור:

היות שאני ניהלתי את האירוע הזה אז בבקשה לא לתקן אותי.

17

מר א .מעודה:

לא משנה ,אני ראיתי זה כבר מוכן

18

גב ' ה .פרי יגור:

אתה בכלל לא היית בסיפור הזה ,אל תתקן אותי.

19

דובר:

אחת הסיבות שזה נתקע זה בג ללך.

20

גב ' ה .פרי יגור:

אתה חוצפן ,שקרן וחבל לך על הזמן עכשיו אחרי שאמרת את

21

זה.

22

מר א .מעודה:

אוקי .אנחנו נמשיך הלאה.

23

גב ' ה .פרי יגור:

חוצפן ושקרן.

24

(הפסקה)
מר א .מעודה:

אריה:

25

אני עכשיו רוצה לשאול שאלה .בעמוד  07כתוב בניית מעון יום

26

נוסף ברח' מצדה .מה זה?

27

כשנתנ ו את המעון יום בחלומות כרכור אמרנו שהמעון הבא

28
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חברת איגמי12-3666808,

שייבנה במערב המושבה אז ביקשנו.

1

מר א .מעודה:

זה מה שדיברנו?

2

אריה:

כן.

3

מר א .מעודה:

הרחבת הפעילות של מועדונית בית אקשטיין.

4

מר ח .געש ,יו " ר :זו תוכנית עבודה של הרווחה.
מר א .מעודה:

מה זה בית אקשטיין?

מר ח .געש ,י ו " ר :בית אקשטיין זה גוף שמפעיל הרבה מאוד מוסדות בארץ

מר א .מעודה:

אריה:

איפה זה בית אקשטיין הזה?

9

בזמנו רצינו לעשות שיקנה את זה שמה במסגרת תיווך ,בסוף
הוא הלך והשכיר את הכו ל ולא הרווחתם מזה כלום.

12

זה הרב יחיאל אקשטיין.

13

ואיפה המבנה הזה?

15
16

בעמוד  49מתחילות ההפתעות ככה .מה קרה אותו אייל עבר
לפיקוח ,אז הוא כבר אין לו כוח לזה ,צריך להכניס עובד .מה

18

קרה שם?

19

קליטת עובד נוסף לקידום נושא המחזור.

מר ח .געש ,יו " ר :נכון.
מר א .מעודה:

14

17

מר ח .געש ,יו " ר :איזה עובד? מה השאלה?
מר א .מעודה:

10
11

מר ח .געש ,יו " ר :הפעילות היא בבית רכס בכרכור.
מר א .מעודה:

7

לילדים עם צרכים מיוחדים ואוכלוסיות מיוחדות.

מר ח .געש ,יו " ר :לא בית אקשטיין ,זה יחיאל אקשטיין ,קרן הידידות.
מר א .מעודה:

6

8

מר ח .געש ,יו " ר :זה קרן הידידות.
מר א .מעודה:

5

מה עכשיו?

20
21
22
23

מר ח .געש ,יו " ר :הסברנו לכם גם את זה ,אבל אני אסביר שוב .ה ולך להיכנס

24

לתוקף חוק האריזות .חתמנו הסכם עם התאגיד שהמדינה

25

הקימה ,עם תאגיד תמיר .עכשיו צריך להיות מישהו

26

ואז חסר לך עובד

27

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :בוודאי .איכות הסביבה זה לא רק פסולת ,איכות הסביבה זה

28
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69

חברת איגמי12-3666808,

אלף ואחד דברים וגם הפיקוח .עכשיו עובד המחזור צריך

1

לו ודא שחוק האריזות נכנס לתוקף .זה הכול.

2

ומה היה עד עכשיו?

3

מר ח .געש ,יו " ר :עד עכשיו לא היה חוק אריזות.
מר א .מעודה:

ומה עם אייל?

מר ח .געש ,יו " ר :אייל התעסק עם הדברים שהיו עד עכשיו

4
5
6

אריה:

הוא מנהל את המחלקה.

7

מר א .מעודה:

אז הוא לא עובד ,הוא המ נכ"ל.

8

מר ח .געש ,יו " ר :עובד ועובד.
אריה:

עובד ,אבל היו לו עובדים בשביל לנהל.

מר ח .געש ,יו " ר :אנחנו רוצים להגיע בתוך שנה או שנתיים לאחוז מחזור של 87

9
10
11

אחוז ,אנחנו עכשיו ב  43 -אחוז.

12

לא ,אני רואה שתוך שנה ,שנתיים אתה רוצה את אייל שיהיה

13

מנכ"ל על .ל א יודע ,אני שמעתי שיש איזה פקח והוא לא נוסע

14

באופנוע והוא צריך רכב.

15

מר א .כאכון:

הייתה החלטה שהוא מקבל רכב?

16

רו " ח ר .גלר:

יכול להיות.

17

מר א .מעודה:

מה יכול להיות? איזה תשובה עקומה זאת?

18

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא יודע מה אתה שואל .מה אתה רוצה ,למה אתה צועק?
מר א .מעודה:

19

חבר'ה ,אתם עושים פה דברים נבזיים .לעשות פיקוח ,להביא

20

איזה פקח הוא לא יכול לנסוע באופנוע ,ולעשות אותו עם

21

מכונית?

22

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא יודע על מה אתה מדבר.

23

מר א .מעודה:

אבל הוא אמר יכול להיות.

24

מר א .כאכון:

ועדת המכרזים של המועצה הכניסה את שלום להיות פקח.

25

נודע לי שהוא הולך לקבל רכב ולא לנסוע על אופנוע .למה?

26

במה הוא שונה?

27

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא יודע לבדוק את זה.
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חברת איגמי12-3666808,

מר א .מעודה:

אוקי .אז תבדוק ואני מודיע לך אני מתנגד

1

מר א .כאכון:

אתה יודע להגיד לי?

2

רו " ח ר .גלר:

יכול להיות שהוא יקבל רכב .נכון.

3

מר א .כאכון:

למה?

4

מר א .מעודה:

למה?

5

רו " ח ר .גלר:

למה? כי הוא יהיה אחראי על

6

מר א .מעודה:

לא ,לא ,אני לא מבין .מה היה המכרז? שיהיה פקח .אז מה

7

עכשיו אתה עושה אותו לא? זה מסוג הדברים השקרנים

8

והמסוכנים שאתה עושה מתחת לשולחן .אדוני

9

רו " ח ר .גלר:

אתה צריך להיזהר במה שאת ה אומר.

10

מר א .מעודה:

לא ,אני אומר ,זה בתמליל.

11

רו " ח ר .גלר:

אז גם אני אומר את זה.

12

(צועקים ומקללים)

13

(הפסקה)

14

מר א .כאכון:

אני מבקש להתנצל בפני רן גלר על הדברים האלה .אני אומר

15

את זה גם בשם אפרים כי אפרים לא מתכוון

16

מר ח .געש ,יו " ר :אני אומר את זה בכל ישיבת מוע צה ,אני מתנגד שמישהו

17

מחברי המועצה יפגע בעובדי המועצה .עובדי המועצה עושים

18

את עבודתם נאמנה.

19

מר א .כאכון:

אני מסכים איתך.

20

מר א .מעודה:

אין לי בעיה ,אבל עובד מועצה צריך לדעת עם כל הכבוד

21

כשהוא יושב בישיבת מועצה הוא צריך לתת אינפורמציה ולא

22

להרגיש את עצמו מחליט ,הוא לא המחליט .הוא ייתן

23

אינפורמציה ואנחנו מחליטים .בלי להגיד לי תזהר .הוא יגיד

24

לי תזהר? עוד לא קם מי שיגיד לי תזהר.

25

אפרים ,הוא יענה לך על השאלה הזאת.

26

מר א .כאכון:

מר ח .געש ,יו " ר :חברים ,אני לא יודע .נשאלה שאלה ,אני אבדוק ואני אחזור

27

אליך .מתנהל פה ארגון שעובד בצורה מסודרת עם למעלה מ -
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חברת איגמי12-3666808,

 811עובדים ,עם תקציב שוטף לפיתוח של  811מיליון שקל.

1

שום סיכוי שבעולם שראש רשות מוכשר יותר ממני ידע עם

2

איזה אוטו נוסע מי .בשביל זה יש את המזכיר ,גזבר ,שהצירוף

3

של שני התפקידים חוסך למועצה הזאת  611אלף שקל בשנה.

4

אני מבקש לחזור ל תקציב.

5

עמוד  8רק קצת להסביר לי ,כתוב  38אחוז גביה ואתה משער

6

שאתה תגבה  3מיליון שקל פיגורים .כמה גבית השנה ב ? 4108-

7

רו " ח ר .גלר:

סכום דומה.

8

מר א .מעודה:

?3

9

רו " ח ר .גלר:

בערך.

10

מר א .מעודה:

אני רואה פה עבודות קבלניות .דרך אגב כתוב שמה שהתקציב

11

הי ה  0,348מיליון ,האם זה באמת יצא או היו צריכים להוסיף

12

על זה?

13

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :התקציב שמופיע ב  4108 -זה התקציב המעודכן ,אחרי העדכון

מר א .מעודה:

14

שעשינו במועצה.

15

וזה בדיוק מה

16

מר ח .געש ,יו " ר :אני אגיד לך ,אני עכשיו גומר את החודש האחרון ואני מקווה

17

שזה יהיה על ה גרוש.

18

מר א .מעודה:

אוקי .אני רוצה לדעת מה זה עבודות קבלניות?

19

רו " ח ר .גלר:

יש לך פירוט.

20

מר א .מעודה:

 51אלף וזה קפץ ל  . 091-למה?

21

רו " ח ר .גלר:

כתוב עריכת מכרזים ,יועץ ביטוח ,הכול כתוב.

22

מר א .מעודה:

אבל אלה היו גם בשנה שעברה.

23

רו " ח ר .גלר:

ב  4102-לקחנו יועץ ל ענייני חינוך בשביל למכסם את

24

התקציבים

25

מר א .מעודה:

אז התקציב החינוך מקצועי ,זה מוסיף את ה  61-אלף?

26

רו " ח ר .גלר:

כן.

27

מר א .מעודה:

מה תפקידו של האיש הזה?

28
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חברת איגמי12-3666808,

לבדוק את כל

מר ח .געש ,יו " ר :שכל מה שמגיע לנו ממשרד החינוך אנחנו מקבלים.
רו " ח ר .גלר:

ואנחנו ממכסמים את התקציבים.

מר ח .געש ,יו " ר :ומי בודק את זה ,אתם?

1
2
3
4

רו " ח ר .גלר:

מה זה?

5

מר א .מעודה:

אתם בגזברות ,לא מביאים עובד לזה?

6

רו " ח ר .גלר:

זה לא עובד

7

מר ח .געש ,יו " ר :זה יועץ חיצוני .קבלן ,זה עבודות קבלניות ,אפרים.
מר א .מעודה:

אז הוא מקבל  61אלף שקל בשבי ל שיבדוק אם

מר ח .געש ,יו " ר :נכון.
מר א .מעודה:

ומה עשו לפני שהוא הגיע? לא בדקתם אתם לבד?

מר ח .געש ,יו " ר :בדקנו ,יכול להיות שלא קיבלנו הכול.

8
9
10
11
12

רו " ח ר .גלר:

עד כמה שיכולנו ,אבל יש מומחה לנושא.

13

דוברת:

זה יכול להיות גם במשרדים נוספים ,אז אולי שווה להרחיב

14

את הי ריעה

15

אנחנו עושים את זה בשני משרדים :משרד החינוך ומשרד

16

הרווחה.

17

מר א .מעודה:

וזה יועץ אחר או אותו יועץ?

18

רו " ח ר .גלר:

זה יועץ אחר.

19

מר א .מעודה:

אז זה  61אלף וזה  61אלף?

20

רו " ח ר .גלר:

לא ,משרד הרווחה עוד לא עשינו ,אם נעשה זה בטח יהיה

21

סכום יותר קטן .

22

ולמה  61אלף? איזה עבודה זאת? זה עבודה שהוא עובד כל

23

השנה?

24

רו " ח ר .גלר:

כל חודש הוא עובר על הדו"ח ,והדו"ח הוא גדול ,נרחב.

25

מר א .מעודה:

הבנתי .רק שנייה .יש לנו פה בתקציב שנותן לנו משרד החינוך

26

 Xכסף .הוא בודק האם הגיע הכסף?

27

לא ,אם ה גיע כל הכסף.

28
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מר א .מעודה:

רו " ח ר .גלר:
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :אם הגיע כל הכסף ואם קיבלנו את כל מה שמגיע לנו.
מר א .מעודה:

1

זאת אומרת יכול להיות מצב ששנה שעברה בגלל שלא היה,

2

איזה משהו שהיה מגיע לנו

3

מר ח .געש ,יו " ר :אני מקווה שלא .אני מקווה שנגלה שהיינו

4

מר א .מעודה:

ומי עשה את זה עד עכשיו? שנה ,שנתיים שלוש?

5

רו " ח ר .גלר:

אנחנו עשינו.

6

מר ח .געש ,יו " ר :אנחנו לבד.
מר א .כאכון:

לגבי החשמל בבנין המועצה ,למה גדלנו ב  21 -אלף?

מר ח .געש ,יו " ר :חרום
מר א .מעודה:

אל דאגה ,אבל המים הם ישתו פחות ,ירד.

מר ח .געש ,יו " ר :מחיר המים צפוי לרדת ב  9-אחוז.
מר א .מעודה:

7
8
9
10
11

הוצאות שונות ,הפעם זה ירד ל  . 41-אבל רק תגיד לי מה זה

12

הוצאות שונות .כיבוד ,קפה ,שתיה?

13

הכול ביחד .כל מיני .יכול להיות כיסא ויכול להיות ,כל מיני

14

דברים.

15

מר א .מעודה:

אבל זה ירד ל  . 41-מזכירות מי זה ,צילה?

16

רו " ח ר .גלר:

גם.

17

מר א .מעודה:

גם ,ומ י עוד?

18

רו " ח ר .גלר:

זה כוח אדם ,זה לשכת ראש המועצה.

19

מר א .מעודה:

בתיה

20

מר א .כאכון:

רן ,מה זה מעמד האישה?

21

מר א .מעודה:

מעמד האישה יש יועצת

22

מר א .מעודה:

איפה אתה?

23

רו " ח ר .גלר:

מר ח .געש ,יו " ר :החוק מחייב עובדת מועצה להיות יועצת ראש המועצה לענייני

מר א .מעודה:

מעמד האישה .זה החוק מחי יב .זה שרון שמאי.

25

אבל אני לא ראיתי אותה באף ישיבה.

26

מר ח .געש ,יו " ר :ויש במועצה ברמה של מדיניות מחזיקת תיק הנשים.
מר א .מעודה:

24

היא חייבת להיות בישיבת מועצה?

27
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :היא מוזמנת לכל ישיבה.
מר א .מעודה:

אבל היא לא באה.

מר ח .געש ,יו " ר :ה יא יכולה להחליט אם היא באה או לא באה.
רו " ח ר .גלר:

היא לא חייבת ,היא מוזמנת.

מר ח .געש ,יו " ר :היא לא חייבת.
מר א .מעודה:

אז מה זה  91אלף שקל?

מר ח .געש ,יו " ר :זה הוצאה.

1
2
3
4
5
6
7

מר א .מעודה:

מה זה ההוצאה הזאת?

8

רו " ח ר .גלר:

של תוכנית ,של קורסים.

9

מר א .מעודה:

לכלל הציבור או לעובדות מועצה?

10

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,לנשים בישוב.
מר א .כאכון:

11

מחשבים ותוכנות שדיברנו שעולה ל  691-אלף שקל ,יש על זה

12

מכרז?

13

רו " ח ר .גלר:

יצא מכרז.

14

מר א .כאכון:

הבטחת לפני ארבע שנים שיצא למכרז.

15

מר ח .געש ,יו " ר :אז ברוב הדברים יצאנו למכרז ,גם זה יצא ל מכרז .חשמל

16

יצאנו למכרז ,שלום סגל התחלף בעובדת מועצה.

17

מר א .מעודה:

שירותי ייעוץ מחשוב  611אלף?

18

מר א .כאכון:

. 691

19

מר א .מעודה:

למה כתוב  , 611מאיפה אתה מביא ? 691

20

מר א .כאכון:

. 691

21

מר א .מעודה:

אני רואה . 611

22

מר ח .געש ,יו " ר 611 :היה ב . 4108 -

23

מר א .מעודה:

אני ר וצה לדעת בעמוד  3מה זה? מה זה מלגות תנופה?

24

רו " ח ר .גלר:

זה היה שנה קודמת ,שיקום שכונות.

25

מר ח .געש ,יו " ר :יכול להיות שיגיע עוד פעם .המועצה משלמת ממקורות שונים

26

כ  491 , 411-אלף שקל מלגות לתלמידים .פה זה מלגות

27

ספציפיות של שיקום שכונות שנבנו בסכומים עולים ויורד ים.
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חברת איגמי12-3666808,

שנה שעברה על  01אלפים שקל ,אין יותר השנה.

1

גב ' ה .פרי יגור:

אגב למה פחת הסכום לעובדים מצטיינים?

2

רו " ח ר .גלר:

זה הסכום הנכון .אז זאת הייתה הערכה ועכשיו אנחנו יודעים,

3

זה שלושה עובדים לפי משכורת  6,111שקל בחודש.

4

גב ' ה .פרי יגור:

מי יושב בוועדה

5

רו " ח ר .גל ר:

זה ועדה גם עפ"י נוהל ,מי שיושב זה אריה ,אני ,נציג ציבור

6

ומנהלת משאבי אנוש.

7

מה זה ה  7-עובדים? מה זה מלגות תנופה?

8

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :הרגע הסברתי ,אני אחזור שוב.
מר א .מעודה:

אני רואה  0,217מיליון עובדים.

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,כנראה אני ואתה לא מסתכלים באותו מקום.
מר א .מעודה:

עמוד . 3

מר ח .געש ,יו " ר :מלגות תנופה  01,111שקל ,על זה דיברתי עכשיו חצי שעה .אין

9
10
11
12
13

יותר.

14

מר א .מעודה:

אוקי .אבל מה זה  0,222,117כוח אדם .מה זה?

15

רו " ח ר .גלר:

זה ריכוז .ה  7-תקנים זה בפירוט למטה.

16

מר א .מעודה:

למה הוא נכנס פה?

17

ר ו " ח ר .גלר:

זה הריכוזים .הריכוז של כל הכסף וכל התקנים.

18

מר א .מעודה:

כל הכסף של מה?

19

רו " ח ר .גלר:

 0,241מיליון זה עובדי לשכה ,כתוב לשכת ראש המועצה

20

מר א .מעודה:

באיזה כותרת? למה אין לו כותרת?

21

רו " ח ר .גלר:

יש לו כותרת.

22

מר ח .געש ,יו " ר :כתוב סך הכול שכר .אני ל א מבין מה אתה רוצה ,באמת

מר א .מעודה:

23

אפרים ,אני לא יכול ככה .כתוב שכר למעלה ,סך הכול שכר.

24

אנחנו בעמוד  . 00זה העמוד .אני מתנגד טוטאלית ,טוטאלית,

25

טוטאלית .אני רוצה הסבר מפורט מאוד כמה יש יועצים ,האם

26

הם נכנסו במכרזים והאם לא נגמר היעוד של ההוא התובע ,יש

27

איז ה תובע אחד  09 , 01שנה.
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא יודע על מה הוא מדבר .הוא מדבר כרגיל ,אני לא יודע

מר א .מעודה:

על מה הוא מדבר.

2

על המשפטים

3

מר ח .געש ,יו " ר :מי זה התובע שתובע את המועצה ולא יודע וכן יודע.
מר א .מעודה:

1

4

לא את המועצה ,את האזרחים .תבע את האזרחים ,אני הולך

5

לתביעה ,אנשים משלמים בסדר אבל נשאר להם איזה יועץ

6

שהיה תובע מלפני  3שנים בהוצאה לפועל ,לא יודע מה,

7

אומרים לו אדוני ,לך תסגור איתו לבד .הוא כבר לא עובד עם

8

המועצה וכו' .עכשיו אני רוצה הסבר מפורט כמה יועצים ,האם

9

היה מכרזים

10

רו " ח ר .גלר:

קודם כל הגביה זה לא בסעיף הזה.

11

מר א .מעודה:

לא גביה.

12

רו " ח ר .גלר:

לא ,עורכי הדין שעוסקים בגביה זה לא בסעיף הזה.

13

מר א .מעודה:

זה עוד כסף?

14

רו " ח ר .גלר:

סעיף אחר בתוך הגביה.

15

מר א .מעודה:

אני רוצה לדעת מה זה.

16

רו " ח ר .גלר:

פה היועצים המשפטיים שזה היועץ המשפטי של המועצה.

17

מ ר א .מעודה:

ג'ובראן ,כן.

18

מר א .כאכון:

כמה מקבל ג'ובראן?

19

רו " ח ר .גלר:

זה משתנה.

20

מר א .כאכון:

בערך ,בגדול.

21

עו " ד ג .ג ' ובראן:

בין  81ל . 21-

22

מר א .כאכון:

בין  81ל  21-לחודש?

23

עו " ד ג .ג ' ובראן:

כן.

24

מר א .מעודה:

זאת אומרת אם יש מצב גם כשלא תגיע למועצה אז  81נכנס,

25

נכון?

26

מר ח .געש ,יו " ר :הוא מגיע יותר מדי.
מר א .מעודה:

ואחר כך?
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חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

אמרתי לך  211אלף שקל היועץ המשפטי.

1

מר א .מעודה:

מי עוד?

2

רו " ח ר .גלר:

יש נכסים ,בערך משהו כמו  6,111 , 9,111שקל לחודש ,אריה

3

חגי.

4

מר א .מעודה:

שזה כמה לשנה?

5

רו " ח ר .גלר:

 71אלף.

6

מר א .מעודה:

מי עוד? אגב החגי הזה הוא תקע קבע פה ,אין להחליף אותו,

7

אין כלום.

8

מר ח .געש ,יו " ר :אפשר.

9

רו " ח ר .גלר:

אפשר להחליף.

10

מר א .מעודה:

כמה שנים הוא?

11

מר ח .געש ,יו " ר :הוא שנים .הוא מתעסק בכל מכרזי ההוצאה של השכירות ולא

12

נראה לי שזה

13

אין לו ת חליף? אולי יהיה בפחות כסף .אני אומר כל עו"ד ,יועץ

14

משפטי ,צריך להיות

15

רו " ח ר .גלר:

אפשר.

16

מר א .מעודה:

אפשר .מי עוד יש לך?

17

רו " ח ר .גלר:

יש לי יועץ משפטי לעניין יחסי עבודה ,עו"ד סמסונג.

18

מר א .מעודה:

סומך אני יודע .רגע ,אבל זה אד הוק?

19

מר א .כאכון:

כמה כסף?

20

מ ר א .מעודה:

רגע ,תוריד את היד ,כאכון .הוא בעצם יועץ שלכם נגד עובדים.

21

רו " ח ר .גלר:

אנחנו לא נגד העובדים .אם יש סוגיה ביחסי עבודה

22

מר א .מעודה:

מול העובדים.

23

רו " ח ר .גלר:

כן.

24

מר א .מעודה:

זאת אומרת אנחנו משלמים כסף לעו"ד שיתבע את העובדים

25

שלנו.

26

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא תובע עובדים.
רו " ח ר .גלר:

עובד תובע את המועצה
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חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :המועצה צריכה להתגונן?
מר א .מעודה:

אז אני שואל.

מר ח .געש ,יו " ר :כשעובד תובע את המועצה ,המועצה צריכה להתגונן?
מר א .מעודה:

אז למה הוא לא יקבל על סמך התביעה ולא דבר קבוע?

1
2
3
4

מר ח .געש ,יו " ר :כי יש גם ייעוץ שוטף .יש סוגיות שוטפות כל הזמן .אני אתן לך

5

דוגמא יש עכשיו ,היה היום בתקשורת ,כבר הרבה זמן ,הנושא

6

של סייעות צמודות לילדים.

7

נכון.

8

מר ח .געש ,יו " ר :הן היו עובדות לפי שעות.

9

נכון.

10

מר א .מעודה:

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :יש קרב שמה בין הה סתדרות לבינן ,ההסתדרות רוצה אותן

11

כוח מאורגן ,הן לא רוצות להיות כוח מאורגן .חלק גם אצלנו

12

נכנס .העובדה היא שבכל הארץ יש אותה בעיה .היום קרן

13

נויבך דיברה על זה שעה וחצי ,לא יודע למה משרד החינוך לא

14

עלה לתקשורת וגם מרכז השלטון המקומי לא עלה לתקשורת.

15

אז זו דוגמא של נושא שמלווה אותנו יום יום ,אתה צריך

16

ייעוץ .ההסתדרות פתאום באה לך עם איזה יציאה.

17

מר א .מעודה:

וכמה הוא מקבל לחודש?

18

רו " ח ר .גלר:

 61אלף שקל בשנה.

19

מר ח .געש ,יו " ר :אני מסתכל על סך הכול התועלת של הארגון ,בהיקף הפעילות

20

שהארגון הזה עושה ,מסתכל בסך הכול כמה ה וא מוציא על

21

הוצאה משפטית באחוזים מהתקציב ,נראה לי שזה סביר .היו

22

תקופות יותר קשות.

23

אני שואל האם יש לאותו עו"ד הכנסות מהתביעות עצמן?

24

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,לחן סומך אין הכנסות מהתביעות ,אני לא תובע אף אחד

25

והוא מתגונן ,האם הוצאות משפט ודברים כאלה הוא מקבל?

26

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :כן .מה זה מתגונן?
מר א .מעודה:

ההוצאות משפט בעצם אנחנו משלמים.
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28

ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור
 43בנובמבר 4108

רו " ח ר .גלר:

מר א .מעודה:

79

חברת איגמי12-3666808,

אם שילמנו לו שכר טרחה ,יש הוצאות משפט אז זה שלנו,

1

בוודאי.

2

מה זה שכר טרחה?

3

מר ח .געש ,יו " ר :עובד תבע את המועצה ,לא משנה ,מישהו ת ובע את המועצה

מר א .מעודה:

ומפסיד ,והשופט קובע שכר טרחה.

5

למי? לעובד?

6

מר ח .געש ,יו " ר :לא.
מר א .מעודה:

אני מדבר על סומך.

מר ח .געש ,יו " ר :על חן סומך ,אם עובד במקרה נמצא לא צודק ובית המשפט

מר א .מעודה:

7
8
9

פסק לו הוצאות ,מתי הוא פוסק הוצאות בדרך כלל בבית דין

10

לעבודה? אם הו א רואה שהתביעה הייתה קנטרנית או לא יודע

11

מה

12

ואז? למה המועצה לא תקבל

13

מר ח .געש ,יו " ר :המועצה מקבלת את זה.
מר א .מעודה:

4

14

לא סומך.

15

מר ח .געש ,יו " ר :לא סומך.

16

מר א .מעודה:

אז חוץ מ  61 -הוא לא מקבל אגורה .וחגי כשהוא תובע בעלי

17

חנויות או דברים כאלה?

18

מר ח  .געש ,יו " ר :אותו דבר.
רו " ח ר .גלר:

הוא מקבל שכר טרחה והוא מקבל הוצאות.

מר ח .געש ,יו " ר :גם שמה ירדנו דרסטית
רו " ח ר .גלר:

19
20
21

משלמים לו שכר טרחה .בסוף אנחנו מנצחים במשפט ,יש

22

פסיקת הוצאות.

23

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,הוא שואל האם חוץ מהריטיינר ,אפרים שאל משהו אחר,

24

א פרים שאל אם נפסק שכר טרחה לטובת המועצה ,האם

25

המועצה מקבלת את הכסף?

26

מר א .כאכון:

ברור .אז מי יקבל ,העורך דין?

27

מר א .מעודה:

עכשיו העו"ד עצמו כשהוא תובע והוא מגיע לבתי משפט

28
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חברת איגמי12-3666808,

ומצליח ,יש לו עוד תוספת?
מר ח .געש ,יו " ר :כן.

1
2

רו " ח ר .גלר:

לא ,אין .הוא מקבל שכ"ט לפי ת יק וזהו .איזה תוספת?

3

מר א .מעודה:

לפי תיק? חוץ מה 61 -

4

מר ח .געש ,יו " ר :תקשיב ,אריה חגי שנה רגילה אין תביעות

5

מר א .כאכון:

 69אלף שקל.

6

רו " ח ר .גלר:

נכון.

7

מר ח .געש ,יו " ר :אני זוכר  9,111שקל 61 ,אלף שקל .אם הוא צריך לתבוע

8

בשמנו הוא מקבל פר תיק נוסף עפ"י ההסכם .

9

רו " ח ר .גלר:

כן.

10

מר א .מעודה:

אז הוא מקבל ,אז כמה הוא מקבל לכל תיק?

11

רו " ח ר .גלר:

בדרך כלל ההסכם הוא באחוזים מהתיק .מה זאת אומרת

12

אחוזים מהתיק? אם אני צריך לטפל בפלישה לטפל בסרבן

13

מר א .מעודה:

 91אלף שקל.

14

רו " ח ר .גלר:

שנגמר הסכם שכירות ,וצריך להוציא את הש וכר .אוקי? אז

15

שווי הנכס  411אלף שקל ,זה באחוזים.

16

מר א .מעודה:

מה זה שווי? השכר דירה

17

רו " ח ר .גלר:

לא ,שווי של הנכס שהוא מטפל בו .של החנות.

18

מר א .מעודה:

מה שייך לי השווי אם אני מדבר על שכר דירה?

19

רו " ח ר .גלר:

אנחנו נצמדים לתעריפים של לשכת עורכי הדין.

20

מר א .מעודה:

זאת אומרת אם הוא תובע מישהו שחייב למועצה  41אלף שקל

21

והוא יושב בנכס של מיליון ,הוא מקבל מיליון?

22

רו " ח ר .גלר:

אחוז

23

מר א .מעודה:

אחוז ממיליון ולא אחוז מ  . 41-למה?

24

רו " ח ר .גלר:

לא .אני אומר לא תביעה כספית ,אם צריך להוציא פולש או

25

להוציא שוכר שנגמר הסכם ,ל א תביעה כספית.

26

הוא תובע אותו כספית לשלם למועצה ,ואם הוא לא מבצע את

27

זה הוא מבקש

28

מר א .מעודה:
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חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

לא ,לא .זה שונה ,יש תביעה לפינוי ותביעה

1

מר א .מעודה:

זאת אומרת לגביה

2

רו " ח ר .גלר:

יש הסכם.

3

מר א .מעודה:

אני רוצה לדעת כמה הוא בסופו של דבר מקבל .זאת אומרת

4

אם הוא שכר במיליון שקל ואתה צריך להוציא אותו ואתה

5

נותן לו  01אחוז ,אז הוא מקבל  011אלף שקל?

6

רו " ח ר .גלר:

אין  01אחוז ,לדעתי זה  0.9אחוז ,משהו כזה.

7

מר א .מעודה:

כמה תביעות יש לו בשנה כאלה?

8

רו " ח ר .גלר:

בעבר היה הרבה יותר .היום לדעתי נשאר אחד או שניי ם.

9

מר א .מעודה:

אחד או שניים בשנה?

10

רו " ח ר .גלר:

בכלל ,היום תיקים שמנוהלים לדעתי יש תיק אחד או שניים.

11

מר א .מעודה:

זאת אומרת ,והתיקים האלה מה ערכם?

12

רו " ח ר .גלר:

יש תיק של  611אלף שקל ויש תיק ,לא זוכר .אבל נשאר כבר

13

מעט מאוד.

14

זאת אומרת עוד  81 , 41אלף שקל יכניס לכיסו .זאת אומרת

15

יכול להגיע ל  011-אלף.

16

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :חוץ מזה יש עוד יועצים לכל עניין אחר .למשל כשעשינו,

17

דיברתם קודם על המרכז המסחרי בקיסריה שעצרנו את הבניה

18

שלו ,לקחנו משרד עו"ד

19

לא אלה?

20

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :בתוך הסכום הזה יש גם חד פעמי כמו עו"ד
מר א .מעודה:

אני שואל במסחרי ג'ובראן לא יכול לטפל?

מר ח .געש ,יו " ר :לא.
מר א .מעודה:

21
22
23

אני שואל האם יש עו"ד שמקבל קבוע? אד הוק וריטיינר זה

24

לא אכפת לי

25

מר ח .געש ,יו " ר :ריטיינר זה קבוע .לדעתי ג'ובראן ,חגי ,סומך .לדעתי ,למיטב

26

ידיעתי אלה שלושת הריטיינרים .האחרים זה פר אירוע ,פר

27

מקרה ויש מקרים שונים ומשונים.

28
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מר א .מעודה:

73

חברת איגמי12-3666808,

הבנתי .כשמחליטים על איזה עו"ד יטפל באיזה נושא ,אתה

1

מתייעץ עם ג'ובראן?

2

מר ח .געש ,יו " ר :כן.
מר א .מעודה:

אוקי .אז כשאני שואל האם אתה מתכוון שה  491-הנוספים

4

האלה זה לעורכי הדין שמגי עים לפעמים?

5

מר ח .געש ,יו " ר :זה פר מקרה.
מר א .מעודה:

6

שנייה ,אני לא התעסקתי בג'ובראן 891 ,הוא מקבל קבוע .מה

7

הוא מקבל בנוסף לזה?

8

מר ח .געש ,יו " ר :אני אתן לך את ההסכם שלו.
מר א .מעודה:

3

על כל תיק

מר ח .געש ,יו " ר :לא על כל תיק.

9
10
11

עו " ד ג .ג ' ובראן:

לא על תיקים .עתירות מנהליות וערעורים.

12

מר א .מעודה:

מה זה ערעורים?

13

עו " ד ג .ג ' ובראן:

כשיש פסק דין בשלום כשמגישים ערעור או מוגש נגדנו ערעור.

14

מר ח .געש ,יו " ר :ועד לבית המשפט העליון.

15

מר א .מעודה:

אנחנו בעמוד  . 02מה זה מינהל כספי?

16

רו " ח ר .גלר:

אגף הכספים.

17

מר א .מעודה:

שזה כ ולל גזבר וכל המערכת?

18

אוקי 01 .עובדים .מה זה הנהלת הגזברות?

19
20

רו " ח ר .גלר:

זה המינהל של גזברות.

21

מר א .מעודה:

 03זה המשך? מה זה  0,491מיליון? מה זה  0,489מיליון?

22

רו " ח ר .גלר:
מר א .מעודה:

כן.

מר ח .געש ,יו " ר :סך הכול מימון .כתוב לך בעברית ,מה אתה רוצה שאני אק ריא

23

לך?

24

מר א .מעודה:

אני לא מבין איך זה ירד.

25

גב ' ש .בן צור:

כי הריבית ירדה.

26

רו " ח ר .גלר:

כי הריבית ירדה .כן.

27

מר ח .געש ,יו " ר :ההכנסות מריבית אנחנו מעריכים שיקטנו לעומת . 4108

28
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חברת איגמי12-3666808,

מר א .מעודה:

ריבית של מה?

1

מר א .אטיאס:

על הפקדונות של המועצה.

2

מר ח .געש ,יו " ר :מה שאנחנו שמים בצד .אני מקבל כסף
מר א .מעודה:

זה ריבית מהאזרחים

מר ח .געש ,יו " ר :לא.
מר א .מעודה:

יכול להיות ,הכול אפשרי.

(הפסקה)

3
4
5
6
7

מר א .כאכון:

רן ,כל שנה קונים ריהוט למחלקת הביטחון?

8

מר א .מעודה:

טוב ,מה זה עמוד  ? 05מה זה? עמלות והוצאות בנקאיות .ממה

9

יש לך ה כנסות אם זה עמלות והוצאות?

10

רו " ח ר .גלר:

זה הכנסות מחייבים.

11

מר א .מעודה:

הכנסות מחייבים של מה? זה עמלות והוצאות בנקאיות.

12

רו " ח ר .גלר:

כן.

13

מר א .מעודה:

נו ,מה זה?

14

רו " ח ר .גלר:

צ'ק שחוזר הבנק מחייב אותי בעמלה .התושב יחזיר את

15

העמלה.

16

בקיצור אני לא מבין מה ההוצאות האלה  211אלף דמי ניהול

17

חשבונות בנקים.

18

מר א .כאכון:

כשתגיע לעמוד  46תגיד לי.

19

מר א .מעודה:

אוקי .בהחלט .כמה אנחנו מקבלים הכנסות ריבית?

20

רו " ח ר .גלר:

 0,6מיליון.

21

גב ' ח .בן צבי:

 , 46איפה עברנו ? 47

22

מר א .כאכון:

לא ,הוא ב . 41-

23

גב ' ח .בן צבי:

אב ל למה הוא הולך אחורה? כבר היינו יותר.

24

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :עד שהוא יבין.

25

גב ' ח .בן צבי:

ככה נשב עוד שנתיים.

26

מר א .מעודה:

הצעת תקציב ,מלוות לא מעניין .מה זה בטחון?

27

מר ח .געש ,יו " ר :מחלקת בטחון.

28
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31

חברת איגמי12-3666808,

מר א .מעודה:

אבל מה קרה? יש לנו עכשיו חוסר בטחון שהורדת?

1

רו " ח ר .ג לר:

לא ,סעיף אחד שההוצאה ירדה ,אבל השימור נשאר.

2

דוברת:

לא הבנתי את התשובה שלך ,רן.

3

רו " ח ר .גלר:

אני אומר שהשימור ,שבמקום לקחת שירות של קבלן אנחנו

4

לקחנו עובד ורכשנו רכב ,וזה יצא הרבה יותר זול .השירות

5

הוא אותו שירות אבל יצא חיסכון.

6

מר א .מעודה:

לא הבנתי ,קנ יתם אוטו ועובד?

7

רו " ח ר .גלר:

סייר שדות .במקום לשלם לחברה קבלנית

8

מר א .מעודה:

של הועד החקלאי?

9

רו " ח ר .גלר:

כן .לקחנו עובד ורכשנו רכב.

10

מר א .מעודה:

של ה  491-אלף הזה?

11

רו " ח ר .גלר:

שלפני כן היה . 861

12

מר א .מעודה:

ושבתקציב הוא  491אלף שאישרנו

13

רו " ח ר .גלר:

כן ,כ ן.

14

מר א .מעודה:

אז יצא לנו עוד יותר זול?

15

רו " ח ר .גלר:

בוודאי.

16

מר א .מעודה:

מאיפה אתה יודע שבשנה הבאה התקציב של הביטחון הכיבוד

17

שלהם ירד? אולי הם יאכלו אותו דבר?

18

מר ח .געש ,יו " ר :אני בעניין הזה יש לי כדור בדולח וראיתי שהם יכולים לחסוך.
מר א .מעודה:

אני רק מבקש שבעדכון לא אראה פתאום . 6,111

מר ח .געש ,יו " ר :יכול להיות.
מר א .מעודה:

21

אני עוקב ואם אתה מעלה  6,111זה אומר  91אחוז ,והחוק
קובע שעד  41אחוז המועצה מאשרת .מעל  41אחוז השר.

23

אל תוציא לפני שתקבל אישור.

מר ח .געש ,יו " ר :טוב.
מר א .מעודה:

20

22

מר ח .געש ,יו " ר :טוב.
מר א .מעודה:

19

רכב .הוצאות רכב מנהל .מי זה ,סלבין?

מר ח .געש ,יו " ר :כתוב לך גם המספר של הרכב.

24
25
26
27
28
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מר א .מעודה:

30

חברת איגמי12-3666808,

מאיפה אני יודע מה המספר

מר ח .געש ,יו " ר :אתה צריך לדעת את הכול.
מר א .מעודה:

אני לא יודע.

מר ח .געש ,יו " ר :כתוב לך.

1
2
3
4

מר א .מעודה:

מנהל .מי? סלבין ?

5

רו " ח ר .גלר:

כן .

6

מר א .מעודה:

זה רכב רגיל.

7

מר א .כאכון:

מאזדה.

8

מר ח .געש ,יו " ר :לא ,יש לו טנק.
מר א .מעודה:

של המועצה.

מר ח .געש ,יו " ר :שרמן ישן ממלחמת העולם השנייה.

9
10
11

מר א .מעודה:

של המועצה?

12

רו " ח ר .גלר:

כן.

13

מר א .מעודה:

אני רוצה להבין .חבר'ה ,אתם צוחקים ,אני יכול לשנות את

14

האווירה ולא יהיה צחוק .אני יכול בקלות לשנות את

15

האוויר ה .

16

מר ח .געש ,יו " ר :אני פשוט לא מבין את השאלות.
מר א .מעודה:

אני שואל זה  21אלף זול ,בהמשך  . 91מה ההוצאות האלה?

18

אני רוצה פעם ,אני אם יש לי אוטו ואני צריך להוציא  91אלף,

19

אני אמכור אותו ואסע באופניים.

20

מר ח .געש ,יו " ר :ביטוח ,תיקונים ,דלק .זה עלות של קצת פחות מ  2,111 -שקל

מר א .מעודה:

17

21

לחודש לאוטו 21 .אלף לחלק ל  04-יוצא לי  8,111שקל.

22

יש אזרח פרטי שמוציא  2,111או  9,111שקל

23

מר ח .געש ,יו " ר :לדעתי כל אזרח פרטי מוציא את זה .חברים ,אחזקת רכב

24

תע שה חשבון ביטוח ,דלק ,תיקונים ,רישוי לרכב הזה יוצא כ -

25

. 8,111

26

הרכבים האחרים זה  91אלף.

27

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :יכול להיות שיש רכבים

28
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מר א .מעודה:

34

חברת איגמי12-3666808,

אני באמת רוצה לדעת ,אני יודע ביטוח זה יכול לעלות מקיף

1

 9,111שקל.

2

מר ח .געש ,יו " ר :לא יודע .אני באמת לא יוד ע.
רו " ח ר .גלר:

3

יש חובה ,מקיף ,רישוי .אתה רוצה לקבל את הפירוט ,תקבל

4

את הפירוט.

5

מר ח .געש ,יו " ר :ביקשתם לבדוק ליסינג ,יוצאים לבדיקה של ליסינג .סוכם

6

יוצאים לבדיקה של ליסינג ,שני דברים עלו .אחד זה ליסינג

7

ואחד הצעה שנייה של איציק

8

אבל יש פה מרכיב מאוד מאוד חשוב שגם בליסינג זה לא

9

ישנה .ואם אתה יכול לקחת את האוטו כל שבוע לנסוע לאילת,

10

הכול על חשבון המועצה ,לא מקובל עלי .צריך להגביל אותם

11

לאלף קילמטר לחודש .הרי אתה כראש מועצה והוא כסגן יש

12

לכם הגבלה שאתם מקבלים.

13

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :הוא אין לו הגבלה ,אין ל ו אוטו .הוא לא יכול לקבל אוטו

מר א .מעודה:

14

מהמועצה.

15

אני אוהב את העובדים ,שיסעו לאילת כל יום.

16

מר ח .געש ,יו " ר :אני אבדוק את זה .אני אבדוק את העניין של המגבלה של

17

הקילומטרז' ,כי נכון להיום מי שרכבו צמוד אליו משלם שווי

18

רכב.

19

עמוד  46לגבי מקלטים .יש מקלטים שאנחנו משכירים

20

לאנשים ,נכון?

21

מר א .כאכון:

מר ח .געש ,יו " ר :כן.
מר א .כאכון:

ויש מקלטים של המועצה .עכשיו אנחנו גובים מהם חשמל,

23

נכון?

24

מר ח .געש ,יו " ר :כן.
מר א .כאכון:

רו " ח ר .גלר:

22

25

אבל יש מקלטים שאנחנו משכירים אותם ואנחנו משלמים את

26

החשמל בשבילם?

27

לא.

28
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חברת איגמי12-3666808,

מר א .מע ודה:

אם זה שייך למועצה כן.

1

רו " ח ר .גלר:

לא ,לא ,כבר לא.

2

גלר:
ר .גלר:
רו""חח ר.
רו

עזרתי?
איזה עזרתי?
איזה

4

כאכון:
א .כאכון:
מר א.
מר

עזרתי שנמצא בעציון ,עזרתי יושב שמה .הוא טוען שהוא

5

משלם את החשמל .אבל מנגד יש את המקלט שיש שמה איזה

6

חוג ,לא יודע מה והם לא משלמים חשמל.

7

3

מר ח .געש ,יו " ר :תביא את המספר
רו " ח ר .גלר:

8

אנחנו מעבירים את החוזה לחברת חשמל.

9

מר ח .געש ,יו " ר :תביא את מספר המקלט ,אני אגיד לך אם הוא משלם את

10

החשמל או לא .למי שהשכרתי הוא משלם מים וחשמל.

11

מר א .כאכון:

כל מקום שיש בו חוגים או דברים כאלה הוא משלם את הכול.

12

מ ר א .מעודה:

איפה אנחנו? עמוד  . 46הג"א .טוב ,אין לי מה לעשות עם

13

הג"א.

14

גב ' ה .פרי יגור:

על סמך מה יש ירידה בתקציב בהשתתפות בכיבוי אש?

15

רו " ח ר .גלר:

בהתאם לחוק.

16

מר ח .געש ,יו " ר :רגע ,רגע .נעשה עוד פעם מה שהסברתי בעדכון תקציב .כיבוי

17

אש הפך להיות שירות לאומי ,ל א קיימים יותר איגודי ערים

18

מפברואר  . 4108אני ניהלתי את המשא ומתן בשלטון המקומי,

19

הביטחון והאוצר ואנחנו ממשיכים לשלם את איגודי הכבאות

20

או הכבאות במחירים מופחתים שהולכים ויורדים .ובעוד 2

21

שנים מפסיקים להשתתף.

22

אנחנו בעמוד  43מל"ח .למה השנה הזאת ,הרי בשנה שעברה

23

היו תרגילים של מל"ח .אותם תרגילים

24

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :גם השנה יהיה.
מר א .מעודה:

אותו דבר.

מר ח .געש ,יו " ר :השנה יהיה הדגש על רעידות אדמה.
מר א .מעודה:

תכנון בנין עיר ,איך זה ירד עכשיו? איך בעמוד  45מ ? 455 657-

25
26
27
28
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חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

זה הכנסה בגלל התקורה של אגף הנדסה.

1

מר א .מעודה:

לא הבנתי ,אבל יש פה תקן כוח אדם  . 5לא מבין מה זה.

2

רו " ח ר .גלר:

לא ,זה הסיכום 5 .זה כל העובדים של אגף הנדסה והועדה .זה

3

מפורט אחר כך בהמשך.

4

מר א .מעודה:

תכנון עיר .מה ההגדרה של תכנון עיר?

5

רו " ח ר .גלר:

אגף הנדסה.

6

מר א .מעודה:

אז למ ה לא תכתוב אגף הנדסה?

7

רו " ח ר .גלר:

לא ,זה חלק מאגף הנדסה .עמוד  81זה גם אגף הנדסה.

8

מר א .מעודה:

אוקי .אז מה זה התכנון עיר? ממה הוא מורכב?

9

רו " ח ר .גלר:

כתוב פה הוצאות תכנון ,עבודות קבלניות ,ועדה ,השתתפות

10

בוועדה בזכרון.

11

מר א .מעודה:

 041אלף הוצאות העתקה .א נחנו מצלמים תוכניות?

12

אריה:

תוכניות ,בטח.

13

מר א .מעודה:

איזה תוכניות?

14

אריה:

כל התוכניות פרויקטים.

15

מר ח .געש ,יו " ר :כל גן ילדים שאתה בונה ,כל מעון יום שאתה בונה ,כל בית

16

ספר שאתה בונה ,כל שינוי שאתה עושה ,כל כביש שאתה

17

סולל ,כל מדרכה שאתה עושה.

18

מר א .מעודה:

ו מה זה ייעוץ הנדסי

19

רו " ח ר .גלר:

ייעוץ ,לוקחים ייעוץ הנדסי.

20

מר א .מעודה:

בשביל מה יש לנו מהנדס ועוד מהנדס ועוד מהנדס?

21

מר ח .געש ,יו " ר :הם לא יודעים הכול.

22

גב ' ח .בן צבי:

לא ,יש בטיחות ,נגישות .יש הרבה מהנדסים.

23

מר א .מעודה:

מה?

24

רו " ח ר .גלר:

יועצי נגישות.

25

מר א  .מעודה:

לא כתוב נגישות ,עם כל הכבוד לחיה.

26

אריה:

יועצים .מה זאת אומרת?

27

מר א .מעודה:

יועצים למה? יועץ הנדסי ,אז יש לי מהנדס ועוד מהנדס ועוד

28
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חברת איגמי12-3666808,

מהנדס
מר ח .געש ,יו " ר :רשמנו לפנינו את הערתך .הלאה.
מר א .מעודה:

מה?

מר ח .געש ,יו " ר :רשמנו את ההערה .נו ,הלאה.
מר א  .מעודה:

1
2
3
4

לא ,השאלה אם יש אדם שמקבל כסף ,כי אתה מדבר פה על

5

הוצאה של נדמה לי עוד  . 311מי אלה שמקבלים ,מי האנשים

6

של ה  0,3-מיליון? אז יש את המהנדס.

7

רו " ח ר .גלר:

זה לא מהנדס .זה יוסי וליאוניד ושירלי ,הרבה עובדים.

8

מר א .מעודה:

אפרופו למה העוזרת של המהנדס צריכה ל היות מבחוץ? למה

9

היא לא עובדת מועצה?

10

רו " ח ר .גלר:

בזמנו יצאנו למכרז

11

מר א .מעודה:

בזמנו נגמר .די .המהנדס יש לו מזכירה עובדת מועצה מאז

12

ומתמיד

13

אם נצא עוד פעם ומישהו ייגש ,אנחנו בשמחה נקבל.

14

רו " ח ר .גלר:

מר ח .געש ,יו " ר :אתה מדבר על ההנדסה של פעם? אתה רוצה לדבר גם איך

מר א .מעודה:

15

נראתה המושבה

16

לא ,אני מדבר על מזכירה.

17

מר ח .געש ,יו " ר :גם על המזכירה של פעם אתה רוצה שנדבר? איך היה נראה

18

ואיפה נמצאים המסמכים ואיפה הם תויקו?

19

אני שואל בדרך כלל מהנדס או ראש מועצה בדרך כלל הייתה

20

להם מזכירה שהיא מתאמת פגישות ,שהיא מסדרת עניינים,

21

שהיא עובדת מועצה .זה מאז ומתמיד היה .אני סתם אומר,

22

היא בחורה טובה ,למה היא תהיה במכרז ולא

23

רו " ח ר .גלר:

נצא למכרז.

24

מר א .מעודה:

עכשיו אני רוצה להבין ה  0,3-מיליון זה המכרז החיצוני?

25

רו " ח ר .גלר:

שיצאנו עכשיו מכרז חיצוני.

26

מר א .מעודה:

אנח נו ב  , 82-סך הכול שירותים מוניציפאליים  80,194מיליון.

27

בגדול מה זה?

28

מר א .מעודה:
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חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

זה לנושא של פינוי אשפה.

1

מר א .מעודה:

שכר מינהל מחלקת שפ"ע זה הוא והמזכירה?

2

רו " ח ר .גלר:

נכון.

3

מר א .מעודה:

למה יש הפרדה משאר העובדים?

4

רו " ח ר .גלר:

יש מינהל ואחר כך ,זה מחולק.

5

מ ר א .מעודה:

זה מינהל.

6

רו " ח ר .גלר:

ומחלקת גינון וניקוי רחובות .זה מחולק.

7

מר א .מעודה:

טוב .אבל אני רואה עוד אחזקת רכב ועוד אחזקת רכב ועוד

8

אחזקה ,הלו.

9

דוברת:

יש להם ארבעה רכבים.

10

מר א .מעודה:

בעמוד  87כל העמוד אחזקת רכב .הלו 71 .אלף שקל .לא ,זה

11

מוגזם .היה  , 9 1היה  , 61עכשיו  . 71נו באמת .מה קרה לרכב

12

הזה שהוא הגיע ל  ? 71-היה  , 21אחר כך אמרו  , 91אוקי 61 .כי

13

זה המהנדס גר רחוק .עכשיו  . 71לא ,לא מקובל.

14

אריה:

אתם נתפסים לדברים

15

מר א .מעודה:

לא ,אני לא נתפס .חבר'ה ,אי אפשר

16

מר ח .געש ,יו " ר :נרשמה ההערה .בסדר ,הלו ,נו נרשמה ,מה אתה רוצה? הבנו

מר א .מעודה:

את הפרינציפ .אתה חושב שזה לא בסדר .רשמנו.

18

לא ,אני חושב

19

מר ח .געש ,יו " ר :הבנתי .נו באמת ,אפרים .דיברנו קודם ,ביקשת לבדוק את

מר א .מעודה:

הנושא של הגבלת קילומטרז' ,נבדוק.
וההוצאות רכב .מתי אתה מביא לי את התשובות ,לישיבת

22

מועצה?

23
24

לך כרגע.

25

אבל תשובות נקבל.

26

מר ח .געש ,יו " ר :תשובה תקבל .כמו המדרכה הייתה מהר ,גם זה יהיה מהר.
מר א .מעודה:

20
21

מר ח .געש ,יו " ר :אני אבדוק מה המשמעות של הגבלת רכב .אני לא יודע להגיד

מר א .מעודה:

17

אני רוצה רק להבין ,כמה מכוניות יש במחלקת שפ"ע? אני

27
28
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חברת איגמי12-3666808,

שואל למה המסכן הזה היה  71אלף ועכשיו ירד ל  ? 91-מי זה

1

האיש הזה עם הרכב הזה שהורדתם לו מסכן מ  71-ל ? 91-

2

יש לו רכב יותר טוב ,יותר אמין ,אז פחות מתקלקל.

3

(צוחקים)
מר א .מעודה:

4

זה משעשע .בסדר.

(הפסקה)

5
6

מר א .מעודה:

מי זה שני העובדים שמקבלים  471אלף שקל ברוט ו?

7

רו " ח ר .גלר:

מנהל התפעול ומזכירה.

8

מר א .מעודה:

עמוד  24מה זה דרכים ,מדרכות?

9

רו " ח ר .גלר:

זה מחלקת בטיחות.

מר א .מעודה:

למה אתה מוריד  611אלף? מה ,אתה תעשה פחות? פה זה סתם

11

אתה מוריד .למה?

12

יהיו פחות עבודות של אחזקת כבישים כי אנחנו סוללים הרב ה

13

כבישים .בכבישים המצב השתפר אז יש פחות אחזקה ,פחות

14

הוצאות.

15

עוד רכב ,עוד רכב ועוד רכב ועוד רכב .אתה יכול להגיד לי

16

בגדול כמה רכבים יש?

17

רו " ח ר .גלר:

. 81

18

מר א .מעודה:

 ? 81לעבודה .ומכוניות

19

רו " ח ר .גלר:

רכב שרד אין כמעט לאף אחד .כל הרכבים

20

מר א .מע ודה:

ראיתי את בן דוד נוסע עם פרייבט .אני שואל חשמל תאורת

21

רחוב ,כמה עולה לנו החשמל בתאורת רחוב?

22

רו " ח ר .גלר:

החשמל זה  0,3מיליון הצריכה.

23

מר א .מעודה:

אז  0,4מיליון מה זה? זה ה  9-עובדים? לא הבנתי.

24

רו " ח ר .גלר:

 9עובדים זה שכר  911אלף שקל.

25

מר א .מעודה:

עכשי ו אני בעמוד  26אני רואה פה שיש יותר מדי קטנועים,

26

משהו לא מסתדר לי .אחזקת רכב מנהל יחידת פיקוח .מי זה,

27

אייל?

28

רו " ח ר .גלר:

מר א .מעודה:

10
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חברת איגמי12-3666808,

רו " ח ר .גלר:

כתוב פה.

1

מר א .מעודה:

אני מדבר הוצאות אחזקת רכב השנה אין .היה  71אלף .מה

2

קורה עם הרכב הזה? אני רוצה להבין כמה קטנועים יש?

3

מר ח .געש ,יו " ר :הרכב הוא פה .שאלת שאלה.

4

אני רואה פה שלוש קטנועים.

5

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :שני קטנועים.
מר א .מעודה:

6

כתוב פה אחזקת קטנועים חדשים  81אלף .אחר כך למטה

7

אופנוע פיקוח  41אלף .אחר כך עוד אופנוע פיקוח  41אלף .אני

8

כבר לא יודע כמה קטנועים יש.

9

רשום פה אחזקת קטנועים חדשים  61אלף .יש  2עובדים ,נכון?

10

כמה רכבים יש

11

רו " ח ר .גלר:

יהיו  2עובדים .סך הכול יהיו  2עובדים.

12

מר א .כאכון:

כמה רכבים יש?

13

רו " ח ר .גלר:

היום?

14

מר א .כאכון:

בפיקוח .כן.

15

רו " ח ר .גלר:

יש היום רכב שיטורית.

16

מר א .כאכון:

כן ,שמי נוהג על יו?

17

רו " ח ר .גלר:

באופן עקרוני זה שיטור משולב .אם יש מזג אויר שהוא בעייתי

18

אז יש אחד העובדים ,אחד הפקחים.

19

מר א .כאכון:

כמה רכבים יש

20

רו " ח ר .גלר:

מתוכנן רכב לראש צוות ועוד 8

21

מר א .כאכון:

רגע ,אני רוצה להיתקע בזה .למה מגיע לו רכב? מה הכישורים

22

שלו שהוא פקח? ה וא עבר מכרז פקח ,למה הוא ראש צוות

23

ולא אחד הפקחים?

24

זה לא נושא שהוא סגור ,אבל הוא נראה הכי מתאים.

25

מר א .כאכ ון:

רו " ח ר .גלר:

מר ח .געש ,יו " ר :חברים ,הדיון פה הוא לא על כוח אדם ולא מנהל עבודה ,אוטו

מר א .מעודה:

26

יש.

27

כמה? 8 ? 4 ,

28
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35

חברת איגמי12-3666808,

מר ח .געש ,יו " ר :חברי המליאה לא נתתי ולא אתן שתנהל את העובדים

1

מר א .כאכון:

מה הקשר לנהל את העובדים?

2

מר א .מעודה:

אני מנהל את הכסף.

3

מר ח .געש ,יו " ר :למה ההוא כן ולמה ההוא לא.
מר א .מעודה:

אני אומר למה כן ,אני רוצה פחות כסף.

4
5

מר ח .געש ,יו " ר :הבנתי .אני ארשום את ההסתייגות שאתה רוצה פחות כסף.

6

נרשום את הה סתייגות ,נצביע על הרכב הזה בנפרד .הלאה .אני

7

לא מוכן לדיון הזה

8

אבל אתה אמרת מקודם אתה תבדוק ואתה לא יודע.

9

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :תקשיב ,אני לא יודע .עכשיו חוזר הויכוח אם משה כן או יעקב

10

לא .האם היחידה צריכה עוד רכב ,כן או לא? לדעתי כן .מי

11

יסע בו? שאלה אחרת ,לא מעניינה של המועצה.

12

אבל אם רכב של השיטור קהילתי ישב  8ו  2-חודשים פה

13

מר א .כאכון:

מר ח .געש ,יו " ר :אני מקווה שהסיבות האלה נעלמו.

14

מר א .מעודה:

איזה סיבות?

15

רו " ח ר .גלר:

רוצה לדעת מה הסיבה?

16

מר א .מעודה:

מה הסיבה?

17

רו " ח ר .גלר:

שמשטרת ישראל אמרה שהפקח ים שנמצאים היום הם לא

18

מוכנים לשתף פעולה עם הפקחים.

19

המשטרה לא מוכנה

20

מר ח .געש ,יו " ר :המשטרה לא הייתה מוכנה לשתף פעולה.

21

מר א .מעודה:

המשטרה לא מוכנה לשלוח שוטר אם מישהו מהפקחים של

22

רו " ח ר .גלר:

היום יהיה יחד איתו בתוך הרכב .מספיק ברור?

23

מר א .מעודה:

אתה אומר .אפשר לדעת נימוק למה?

24

רו " ח ר .גלר:

אם אתה לא מאמין לי אל תאמין.

25

מר א .מעודה:

אני מאמין .אז החדש יהיה עם המשטרה.

26

רו " ח ר .גלר:

מאוד יכול להיות.

27

מר א .מעודה:

אבל אני רואה פה שני רכבים חוץ מהפיקוח.
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רו " ח ר .גלר:

51

חברת איגמי12-3666808,

פקח אמור להיות לו רכב או קטנוע או משהו אחר .הוא צריך

1

לנסוע.

2

מר א .מעודה:

זאת אומרת שלושה רכבים יש פה

3

רו " ח ר .גלר:

בסך הכול יהיה ,לכל אחד יהיה משהו.

4

מר ח .געש ,יו " ר :טוב .מה עוד?
רו " ח ר .גלר:

5

אנחנו רוצים לבחון את הנושא של רכב חשמלי .יש רכבים

6

חשמליים שכמעט אין הוצאה ,עולים כ 21 -

7

מר א .מעודה:

זה פנטסטי.

8

ר ו " ח ר .גלר:

פנטסטי ,נכון .וזה הכיוון.

9

***

10

(הפסקה)

11

מר א .כאכון:

רו " ח ר .גלר:

קודם כל שאלה .כמה מתוך הכסף של התקציב של המועצה

12

עצמה מהחינוך?

13

סך הכול החינוך אני אגיד לך ,הסכום הכולל.

14

מר ח .געש ,יו " ר :קשה מאוד לעשות את החשבון כמה מתוך מה שאני מקבל ,כי

15

אתה הרי

16

רו " ח ר .גלר:

החינוך בסך הכול זה  91מיליון שקל.

17

מר א .כאכון:

לא ,מתוך ה  91-מיליון שקל כמה

18

מר ח .געש ,יו " ר :כמה השתתפות של משרד החינוך?

19

מר א .כאכון:

כן.

20

רו " ח ר .גלר:

משרד החינוך . 84

21

מר ר .לירם:

בשנה שעברה אחד הדברים שאני ביקשתי זה אמרתי  391אלף

22

שקל אפשר לראות את הרשימה

23

מר ח .געש ,יו " ר :מיליון שקל מסגרת לכל אירועי  4102שועדת האירועים תפרט

24

אותו ,תחליט מה היא עושה במיליון שקל.

25

אפשר לקבל אבל תוכנית עבודה.

26

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :רון ,אני מקווה שהכול בסדר וכולם בריאים ,יצאת ,חזרת ,אני
לא מתכונן לחזור על כל הערב עוד פעם .סיימנו לדבר על

27
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50

חברת איגמי12-3666808,

האירועים ,יש מסגרת של מיליון שקל ,ועדת האירועים

1

תצטרך לקבוע מה נכנס.

2

מה עושים עם ה  , 391-מאיפה מקבלים את הרשימה של מה

3

שעשו עם 391

4

מר א .מעודה:

מה ,של שנה שעברה?

5

מר ר .לירם:

ה  391 -גם מכיל אירועי  011שנה לכרכור אני מניח.

6

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :הכול כלול בכל .זה לא הדיון עכשיו .חבר'ה ,זה לא הדיון.

מר א .מעודה:

באמת.

8

הוא שואל שנה שעברה

9

מר ח .געש ,יו " ר :עכשיו עושים דיון על התקציב ואי אפשר שמי שלא היה פה

מר ר .לירם:

שלוש שעות מתחיל מהתחלה .תקציב האירועים הוא מיליון
שקל .יש ועדת אירועים ,היא תקבע איך היא מחלקת את

12

המיליון שקל .בתוך זה יש יום עצמאות ,יש שישי בואדי ,יש

13

לילה לבן ,לא זוכר מה עוד יש בפנים.

14

יום הזיכרון.

15
16

רון ,זה כבר חמש שנים  391אלף .זה לא שנה ראשונה ולא שנה

17

שנייה.

18

מר ח .ג עש ,יו " ר :תגיד שלא מקובל עליך  391אלף שקל.
מר ר .לירם:

10
11

מר ח .געש ,יו " ר :המיליון שקל זה המסגרת.
דובר:

7

19

אין שום בעיה .אני פשוט שואל שאלה אחרת ,אם יש פחות 011

20

שנה לכרכור כי כבר אין  011שנה לכרכור אז זה כבר לא . 391

21

מר ח .געש ,יו " ר :אתה מציע להוריד ,הבנתי .החלטתי שמסגרת האירועים כולה,

22

כל מה שנכנס במיליון שק ל ,זה כולל את יום העצמאות ,את

23

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,יום הזיכרון לשואה ,בית

24

פתוח ,לא יודע מה שאתם עוד רוצים ,הכול נכנס .ועדת

25

האירועים תפרק את המיליון שקל למה שהיא רוצה.

26

חברים ,אני בחצות מעמיד את תקציב  4102להצבעה .תחלקו

27

לכם את זמן הדיבור עכשיו א יך שאתם רוצים .אני חושב
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54

חברת איגמי12-3666808,

שהיינו מאוד פתוחים ומאוד נינוחים .ב  04 -אני מעמיד את

1

התקציב להצבעה.

2

חיים ,יש לי שאלה .השתתפות הורים בתקנות מתוקצבת 611

3

אלף שקל ובהוצאות . 031

4

רו " ח ר .גלר:

העליתי את השכר.

5

מר א .כאכון:

אגב התשלום של הסייעות עכשיו זה כ מו שהגננות כאילו

6

מקבלות בקייטנה?

7

מי שרצה להיות שכיר של המועצה עבר להיות שכיר .מתוך ה -

8

 91סייעות עברו  3לדעתי .כל היתר לא רוצות

9

גב ' ה .פרי יגור:

רו " ח ר .גלר:

מר ח .געש ,יו " ר :לא רוצות לעבור .דיברנו על זה כבר בתחילת הערב .הדיון

מר א .כאכון:

שקרן נויבך עשתה היום ברדיו ושאף אחד ממשרד החינו ך לא

11

רצה ,דיברנו על זה או לא?

12

כן ,אבל לא דיברתי על זה.

13

מר ח .געש ,יו " ר :על זה בדיוק אתה מדבר.
מר א .כאכון:

על הקייטנה אני מדבר .על הקייטנה ,הסייעות הקבועות שלנו.

מר ח .געש ,יו " ר :הסייעות של הגנים?
מר א .כאכון:

כן ,הקבועות.

מר ח .געש ,יו " ר :אוקי .כולן עובדות מועצה.
מר א .כאכון:

10

14
15
16
17
18

היה ויכוח שהן טענו שהן מופלות בתקופה של הקייטנה ,שהן

19

עושות תפקיד כמו של הגננת למעשה

20

רו " ח ר .גלר:

הן מקבלות תוספת של החלפת גננת.

21

מר א .כאכון:

שזה בתקציב פה.

22

גב ' ה .פרי יגור:

המחלקה לגיל הרך זה בעצם שני סעיפים ,נכון? זה מעונות

23

לפעוטונים ורווחה חינוכית ,אם אני לא טועה .נכון? כי זה לא

24

הופיע בספר תקציב הקודם .זה רווחה חינוכית

25

ומעונות/פעוטונים.

26

רו " ח ר .גלר:

באיזה עמוד את?

27

גב ' ה .פרי יגור:

. 93
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רו " ח ר .גלר:

58

חברת איגמי12-3666808,

כן.

מר ח .געש ,יו " ר :יש לנו את המועצה לגיל הרך והרווחה החינוכית ומעונ ות יום

1
2

ורוצים לעשות רצף מלא .אז יש את הגיל הרך ,יש גני ילדים

3

ויש את בתי הספר.

4

רן ,לא ענית על השאלה ששאלתי ,אני אחזור עליה .אמרנו

5

התקציב של החינוך  98מיליון שקל ,נכון?

6

רו " ח ר .גלר:

 80ממשרד החינוך.

7

מר א .כאכון:

וכל השאר

8

גב ' ה .פרי יגור:

יש  84ממשרד החינוך.

9

מר א .כאכון:

וכל השאר?

10

רו " ח ר .גלר:

הארנונה.

11

מר ר .לירם:

אפשר להסתכל על עמוד ? 79

12

מר א .כאכון:

מר ח .געש ,יו " ר :תנועות נוער .כן.
מר ר .לירם:

כמה תנועות נוער אנחנו מסבסדים?

מר ח .געש ,יו " ר :הדרך לקבל כסף לתנועות נוער זה רק דרך ועדת התמיכות .מי

מר ר .לירם:

מר ר .לירם:

14
15

שמגיש מקב ל לפי קריטריונים שועדת התמיכות קובעת,

16

מביאה את זה להצבעה פה .אנחנו בישיבת המועצה הבאה

17

נצטרך לאשר את הקריטריונים לתמיכות  . 4102יש את בני

18

עקיבא ,הצופים ,הנוער העובד ,השומר הצעיר נדמה לי .אלה

19

ה . 2-

20

אפשר להגדיל יותר את התקציב?

21

מר ח .געש ,יו " ר :המסגר ת של התמיכות
רו " ח ר .גלר:

13

22

אנחנו הגדלנו דרך אגב .אם נוכל בעדכון התקציב ,נראה

23

שאפשר יותר ,זה אחד הסעיפים הראשונים שאנחנו נעדכן.

24

חיים ,אתה מוכן לרשום את זה?

25

מר ח .געש ,יו " ר :רשום .עובדה שהגדלנו שנה שעברה.

26

מר ר .לירם:

לא ,שנותנים עדיפות לנושא הזה במידה ויהיה תוספת תקציב.

27

רו " ח ר .גלר:

בוודאי.
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מר ר .לירם:

רו " ח ר .גלר:

מר ר .לירם:

52

חברת איגמי12-3666808,

כמו שאמרת מהארנונה ממשרד הפנים .דבר ראשון.

1

נקודה שנייה ,גם אותו דבר לגבי רכישת ציוד ספורט .הבלאי

2

של הדברים האלה הוא מאוד גדול 41 .אלף שקל לכמה בתי

3

ספר ,זה נראה לי סכום מגוחך לכל כך הרבה בתי ספר.

4

רכישת ציוד ספורט אתה מדבר על  41אלף שקל .אם זה

5

השלמות או בלאי בתי ספר משלמים מהמימון העצמי ואנחנו

6

מסייעים מה שאנחנו יכולים 41 .אלף שקל זה לא הרבה ,זה

7

לא מעט.

8

כנ"ל לסעיף הקודם .נראה לי שהסעיף הזה הוא ממש ממש

9

קטן ביחס

10

מר ח .געש ,יו " ר :תגיד ,אתה יודע מה המצב הכספי של בתי הספר? אתה יודע

מר ר .לירם:

11

כמה כסף יש להם בקופה?

12

אתה יודע יותר טוב ממני.

13

מר ח .געש ,יו " ר :אז אני מסביר לך .אנחנו עברנו למימון עצמי לפני שהמדינה

14

החליטה .אני החלטתי ב  4112 -שאני עובר למימון עצמי .אף

15

פעם זה לא יספיק .מה ש קורה בסוף שנה בחלק מבתי הספר

16

נשאר כסף.

17

וזה בניהול שרן מפקח עליו.

18

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :עזוב רגע מה מפקח .לטעמי לא היה נשאר שמה גרוש.
מר ר .לירם:

אני מסכים.

19
20

מר ח .געש ,יו " ר :עכשיו המנהלות מחלקות את סדרי העדיפויות שלהן .נכנסנו

21

עכשיו לתוכנית של ניהול עצמי של משרד החינוך ,זה מוסיף

22

להם עוד  011שקלים

23

 782שקלים כל ילד.

24

דוברת:

מר ח .געש ,יו " ר :עוד פעם ,אני לא מכשיר את המנהלות ,לא מעביר אותן קורס

25

מנהלות .לפעמים זה מקומם אותי כשאני רואה מנהל יצא פה

26

לחל"ת ,פתאום בקופה אצלו היה  71אלף שקל ,חשבתי אולי

27

הוא עושה קופה לפנסיה ,וכשהוא חזר מהחל"ת הסתבר לו
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מר ר .ליר ם:

59

חברת איגמי12-3666808,

שהמנהלת סוף סוף עשתה משהו עם הכסף ,אז הוא בא אליה

1

בטענות שאין לו כסף בקופה.

2

אבל הניהול העצמי נועד בדיוק לצורך העניין הזה ,גם סדר

3

העדיפויות שלהם וגם לתת תשובה ומענה לבעיות מקומיות.

4

זה לא מעט כסף דרך אגב.

5

אני לא אומר שזה מעט ,אני אומר להיפך ,אני אומר שצריך

6

לעשות

7

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא יכול
מר ר .לירם:

ואני יודע שבציוד ספורט תמיד יש חוסר ובלאי מאוד גדול.

מר ח .געש ,יו " ר :ודבר נוסף ,אם היא תדע שהדוד הטוב תמיד נותן לה את

8
9
10

הכדורים ,היא לא תעשה שום דבר לשמיר ת הציוד .אבל אם

11

עשינו עכשיו תיקון בבתי ספר להתאמה לתקן ישראלי של

12

עמודי סל ועמודי כדורגל אז זה אנחנו שילמנו מתקציב

13

הפיתוח שלנו ,לא העמסנו ולא חייבנו את בתי הספר.

14

אני חוזרת למשהו קצת בעמודים קודמים ,לעמוד  . 68ה 0,0-

15

מיליון של בתי הספר החקלאי ואלישבע איך זה מתחלק

16

ביניהם?

17

רו " ח ר .גלר:

זה  491אלף שקל בערך אלישבע והיתר חקלאי.

18

גב ' ה .פרי יגור:

אוקי.

19

מר א .מעודה:

למה ,כמה תלמידים יש באלישבע?

20

רו " ח ר .גלר:

 211בערך.

21

מר א .מעודה:

ובחקלאי?

22

רו " ח ר .גלר:

אלף ומשהו .אלף חמש מאות.

23

מר א .מעודה:

אז למה פער כ זה?

24

גב ' ה .פרי יגור:

מר ח .געש ,יו " ר :מה זה למה פער כזה? זה פי  8ילדים אז פי  8כסף .מה לא

מר ר .לירם:

25

ברור?

26

יש רק דבר אחד בנושא של החינוך ,לא ברור מתוך ספר

27

התקציב מה ההקצאה ,אמרת ניהול עצמי והכול ,מה ההקצאה
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ש .שמאי:

56

חברת איגמי12-3666808,

של כל בית ספר?

1

פר תלמיד .לפי כמות התלמידים.

2

מר ח .געש ,יו " ר :פר תלמיד .לא שיוויוני .לא שיוויוני מתבטא בדבר אחד שבתי

3

ספר קטנים ויש לנו שניים כאלה ,שילה ומרחבים .בעיקרון זה

4

שיוויוני ,בתי ספר קטנים מאחר והם לא יכולים לשאת את

5

עצמם בגלל כמות התלמידים הקטנה מקבלים תוספת של 41

6

אחוז.

7

אם אפשר לעבור לעמוד  , 30מופיע שם כל הנושא של

8

המשכורות .אבל הרבה לפני המשכורות אני בא ושואל שאלה

9

מאוד פשוטה ,התקן ירד בשני אנשים .למה קוצצו שני תקנים?

10

מדברים על רה אורגניזציה ,בתוכנית העבודה דובר על רה

11

אורגניזציה .הרה אורגניזציה הסתיימה?

12

רו " ח ר .גלר:

לא .עוד לא התחילה.

13

מר ר .לירם:

אוקי .אז לפי מה הוחלט שני תקנים יותר או פחות?

14

רו " ח ר .גלר:

קודם כל יש ככה ,בנושא של שכר ורווחה שתי אפשרויות .דבר

15

אחד זה התקן של משרד הרווחה ,זה התקנים שהמשרד

16

מאשר 47 ,תקנים זו התקינה .ויש תקנים על חשבון רשות

17

מקומית

18

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :אולי במשך השנה יחליטו ל הקצות עוד תקנים חדשים אז

19

תהיה רפורמה בשירותי הרווחה במדינת ישראל .אבל התקנים,

20

תקני הרווחה נקבעים ע"י משרד הרווחה ולא ע"י חיים געש.

21

ולכן הופרדו משתי שורות ,ועל שתי השורות האלה אני רוצה

22

לדבר .ראשית אני לא מבין מה זה להעלות מ  0.9-ל , 0.6-

23

בשורה השני יה .מה זה תקן ? 0.6

24

רו " ח ר .גלר:

מישהו שעובד  61אחוז משרה או  91אחוז משרה.

25

מר ר .לירם:

למה גדלנו ב  01-אחוז משרה.

26

רו " ח ר .גלר:

מישהו עבד  91אחוז ,עכשיו הוא עובד  61אחוז.

27

מר ר .לירם:

מר ח .געש ,יו " ר :העובדים אגב כולם עובדים עפ"י הסכם עובדים סוציאליים
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מר ר .לירם:

57

חברת איגמי12-3666808,

שנחתם לפני שנתיים וח צי.

1

אבל מדובר בעליה של בערך  891אלף שקל ,זה בערך  3אחוז

2

עליה .העלו להם את השכר ב  3-אחוז?

3

מר ח .געש ,יו " ר :יכול להיות ,אני לא זוכר את ההסכם שכר ,הייתי מעורב

מר ר .לירם:

4

במשא ומתן בתפקידי הקודם

5

 3אחוז ב  4102 -הולך לעלות השכר?

6

מר ח .געש ,יו " ר :אני לא זוכר להגיד לך מספרים ,אבל לרוב עובדי המועצה

7

מקבלים שכר עפ"י ההסכמים הקיבוציים ,כל אחד בתחומו.

8

מר ר .לירם:

 3אחוז ב . 4102 -

9

רו " ח ר .גלר:

אחד ההסכמים היותר יקרים שהיו בשנים האחרונות זה

10

מר ח .געש ,יו " ר :עובדים סוציאליים וסייעות .נכון?

11

רו " ח ר .גלר:

סייעות ע ליה של  01אחוז בשכר.

12

מר ר .לירם:

בשנה?

13

מר ח .געש ,יו " ר :בשנה.

14

מר ר .לירם:

בשנה הבאה?

מר ח .געש ,יו " ר :כן.
מר ר .לירם:

אפשר לראות את זה?

מר ח .געש ,יו " ר :תגיד ,מה אתה חושב שאנחנו ממציאים את זה? זה הסכם שכר

15
16
17
18

בשירות הציבורי ,תכנס לאינטרנט ,תחפש את ההסכם של

19

הע ובדים הסוציאליים.

20

כמה המועצה העבירה בשנת  4108למתנ"ס בגלובלי ,תיקון

21

מזגן ,השתתפות ,כמה נתנו כסף למתנ"ס?

22

זה מתחלק .יש  591אלף שקל שזה העברה בלתי מיועדת שהיא

23

לכיסוי הפעולות המנהליות של המתנ"ס.

24

מר א .כאכון:

הבנתי .כמה

25

רו " ח ר .גלר:

לכל תוכנית ותוכנית.

26

מר א .כאכון:

כמה כסף?  4,9מיליון?

27

רו " ח ר .גלר:

אבי ,זה סתם ירייה מהזיכרון.

28

מר א .כאכון:

רו " ח ר .גלר:
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מר א .כאכון:

53

חברת איגמי12-3666808,

בערך  4,9מיליון שקל העברנו למתנ"ס כסף .ג'ובראן ,אני

1

שואל אותך עכשיו ,מה החוק אומר כשמועצה ,גוף ציבורי

2

מעביר סכום של  4מיליון שקל לפחות למתנ"ס ,איך השליטה

3

שלנו עליה?

4

מר ח .געש ,יו " ר :אני אגיד לך איך השליטה פשוט .א' יש הסכם הקמה של

מר א .כאכון:

המתנ"ס מ  0531 -ומשהו

6

נכון.

7

מר ח .געש ,יו " ר :ההסכם קיים ,מחייב את המועצה מול הסוכנות היהודית

מר א .כאכון:

8

והמשפחה התורמת בהשתתפות באחזקת המתנ"ס .זה אחד.

9

שתיים ,המתנ"ס הזה הו א חברה בע"מ ,הוא חברה סוכנותית,

10

יש לו דירקטוריון שנקבע ע"י הסוכנות היהודית בחלוקה

11

שנקבעה בהסכם ההקמה .חלק זה המשפחה התורמת ,נדמה לי

12

יש להם  8או  , 2אני לא זוכר .חברה למתנ"סים ממליצה ,אני

13

לא זוכר את המספר ,אני יכול לבדוק לך ביום ראשון בבוקר

14

וראש המועצה ממליץ על חלק.

15

עכשיו עד לפני ארבע שנים זה היה כמעט מספר בלתי מוגבל

16

של דירקטורים ובאמת היה שמה אינפלציה .מלפני חמש שנים

17

הגבילו את המספר הכולל של חברי ההנהלה ,הייתה נציגות של

18

המועצה גם קואליציה וגם אופוזיציה באופן קבוע בישיבות

19

דירקטוריון של המתנ"ס ומאשר את התקצי ב .חלק מהתקציב

20

כסף שהמועצה מעבירה היא מעבירה לו כקבלן ביצוע ולא

21

בתוך בסיס התקציב של המתנ"ס.

22

אבל אנחנו נותנים לו  4,9מיליון שקל לא כולל ההורים

23

שחייבים למתנ"ס כסף .נכון? זה לא כולל.

24

מר ח .געש ,יו " ר :לא שייך אחד לשני.
מר א .אטיאס:

5

25

 591אלף שקל זה כסף שהולך למתנ"ס כתמיכה .שאר הכספים

26

מגיעים למתנ"ס כאין אאוט .מה זה אין אאוט? פעילות למשל

27

של תרבות ,של נוער.

28
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מר א .מעודה:

55

חברת איגמי12-3666808,

אני רוצה שני עמודים ,עמוד  . 71בעמוד  71זה פעילויות

1

תרבות ,זה של המתנ"ס?

2

רו " ח ר .גלר:

לא.

3

מר א .מעודה:

של מה זה?

4

רו " ח ר .גלר:

מתנ"ס ז ה שורה אחת.

5

מר א .מעודה:

מה זה פה בעמוד ? 71

6

רו " ח ר .גלר:

יש פה יד לבנים ,יש פה מועדון

7

מר א .מעודה:

אז אני מסתכל תמיכות תרבות תורנית  61אלף זה משרד

8

החינוך נותן.

9

רו " ח ר .גלר:

כן.

10

מר א .מעודה:

ומה זה תמיכות תרבות ,תקציב תמיכות בתחומי תרבות,

11

חינוך ,רווחה ודת?

12

רו " ח ר .גלר:

זה ועדת תמיכות.

13

מר א .מעודה:

ועדת תמיכות .טוב .עכשיו אני רוצה בעמוד  , 59סליחה ,לא.

14

באותו עמוד קפץ תרבות תורנית מ  51 -ל  091 -אלף.

15

דוברת:

ההסכם הקואליציוני.

16

מר א .מעודה:

אז זה רק  61אלף .ואני שואל בעמוד  59ידידנו פה צדקה כתוב

17

שמה מ  011-אלף עלה ל  811-אלף פעילות חינוך תורני .האם

18

הכסף הזה זה אומר שהמועצה הדתית ,זאת אומרת ה 811 -

19

עובר דרך המועצה הדתית?

20

מר ח .געש ,יו " ר :לא.
מר א .מעודה:

אלא מה זה?

מר ח .געש ,יו " ר :תקציב המועצה.

21
22
23

מר א .מעודה:

אז איפה זה מתבטא בתקציב המועצה?

24

רו " ח ר .גלר:

כתוב . 811

25

מר ח .געש ,יו " ר :כתוב  . 811מה אתה רוצה עכשיו?

26

מר א .מעודה:

כתוב חינוך תורני ,שירותים דתיים ויעודיים.

27

מר א .אטיאס:

 811אלף שקל ,זה הסכום.
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מר א .מעודה:

011

חברת איגמי12-3666808,

שנה שעברה היה  011אלף.

מר ח .געש ,יו " ר :נכון.
מר א .מעודה:

ועכשיו . 811

מר ח .געש ,יו " ר :נכון .כן.
מר א .מעודה:

וזה ישיר ,לא עובר למועצה הדתית?

מר ח .געש ,יו " ר :לא עובר למועצה הדתית.

1
2
3
4
5
6

מר א .מעודה:

למה המועצה הדתית ירדה ב  011-אלף?

7

רו " ח ר .גלר:

כי זה הערכה.

8

מר ח .געש ,יו " ר :אתם לא מקשיבים .הרגע אמרתי כל שנה משרד הדתות מודיע

רו " ח ר .גלר:

9

מה החלק שלי בתקציב .נכון לעכשיו אנחנו בדצמב ר

10

חיים ,פורסם רק אתמול ברשומות לגבי . 4108

11

מר ח .געש ,יו " ר :אני יודע .בדיוק כמו שרק עכשיו קיבלנו אישור לצו הארנונה

12

של  . 4108אז אנחנו שמנו פה הערכה של התקציב ,לא בידי.

13

ברגע שאני אקבל מכתב יגיד לי 21 61

14

אני מקווה שהבחירות הבאות יהיו בספטמבר ואז יתחלף שר

15

פנים ואז הוא לא יאשר

16

מר א .כאכון:

בואו נגמור את המתנ"ס שנייה.

17

מר א .מעודה:

רק שנייה .ה  811 -אלף האלה זה תקציב של המועצה שצריך

18

לתת לתרבות חינוך תורני.

19

מר א .מעודה:

מר ח .געש ,יו " ר :כן.
מר א .מעודה:

איך זה עובר לשם?

מר ח .געש ,יו " ר :לאן?

20
21
22

מר א .מעודה:

איזה דברים חינוך תורני?

23

רו " ח ר .גלר:

פעולות.

24

מר א .מעודה:

הוא מגיש תוכנית.

25

מר ח .געש ,יו " ר :כן .חברים ,שש שעות מיצינו אני חושב.

26

מר ר .לירם:

עוד משהו אחד ,חיים .בקטע של עובדי הרווחה ,יש דבר אחד

27

שאתה חרגת מכל מה שעשית לכל האורך .בכל הסעיפים אתה
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010

חברת איגמי12-3666808,

מיקמת את התק ציב פר אגף או פר מחלקה.

1

עובדי הרווחה פתאום יש שמה מיש מש ,יש שמה  2שורות.

2

שורה אחת לקשיש ,שורה אחת למובטלים ושתי שורות ביחד

3

לכל השאר .הרווחה זה תקציב גדול ,זה אגף ענק .ראוי לשים

4

לכל סעיף

5

מר ח .געש ,יו " ר :אם תסתכל אתה תראה שזה מופיע
מר ר .לירם:

זה לא מופ יע כי אני לא ראיתי את התקנים.

מר ח .געש ,יו " ר :טוב חברים ,אני מקווה שבמשך הזמן ייסגרו פערי הידע ,אני

6
7
8

לא אומר את זה בציניות ,פערי ידע בין היתר גם מה לבקש ,כי

9

תפיסת העולם פה היא אחרת .בעיריית ירושלים הוא מוצג

10

אחרת ,בעיריית תל אביב הוא מוצג אחרת ,כל עירייה עו שה

11

כפי שהיא מוצאת לנכון .אני לא מכיר שום רשות כמעט

12

שיורדת לרזולוציה של מספר הרכב בתוכנית העבודה .יש לזה

13

יתרונות ,יש לזה חסרונות .אני חושב שבתקציב הזה אם נעמוד

14

בו נמשיך את האיתנות הכלכלית .התב"רים בחלקם כן יש

15

בהם אמירה של גם שדרוג וגם רענון ,ואני מקווה שהפי תוח של

16

אזור התעסוקה הקיים עכשיו עם ה  5-מפעלים או  5עסקים

17

חדשים ייתן בוסט .אגד ב  , 4102 -תבורי ב  . 4102 -אישור תב"ע

18

נוספת אני מקווה באזור התעסוקה ב . 4102 -

19

ומעל לכל אני מקווה שבמהלך  4102תופקד תוכנית המתאר

20

של פרדס חנה כרכור שיש בה בשורה גדולה גם בעצמאות

21

הכלכלית שהיא מאפשרת אחרי הרבה שנים וגם בהיבטים

22

אחרים שכוללים שימור ,טבע ודברים אחרים.

23

אני מבקש לאשר את תוכנית העבודה ואת תקציב  4102כפי

24

שהוצג .מי בעד? מי נגד?  2נגד .תודה רבה .התקציב אושר .

25
26

סוף הדיון

27
28

ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור
 43בנובמבר 4108
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