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13גלר ,מזכיר וגזבר המועצה
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גב' 14
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חברי17המועצה :מר אלי אטיאס ,גב' כוכי גדרון ,מר עמוס כחלון ,ד"ר נורית השמשוני,
יוסי זריהן ,גב' חיה בן צבי ,מר נחמיה מנצור ,מר אבי כאכון ,גב' רינה רונן,
מר 18
עמנואל מצליח ,מר יואב קעטבי ,מר אפרים מעודה
מר 19
20

-פרוטוקול-

21

22כאכון:
מר א.
23

בנוגע לסיפור של הפתיחת מכרזים ואני מקבל מכתב היום חיים ואל
תנסה לעצור אותי

24געש:
מר ח.

לא ,אני אעצור אותך כי...

25כאכון:
מר א.

לא ,חיים

מר י26.זריהן:

לא יכול להיות שבן אדם...

27כאכון:
מר א.

תגיד לי את האמת ,אבי ,יצא מכתב ,זה בבדיקה.

מר י28.זריהן:

הוא אומר לא היה דבר כזה מעולם.

29געש:
מר ח.

אני לא אמרתי כזה דבר.

30כאכון:
מר א.

בוא נשמע את ההקלטה.

31געש:
מר ח.

המכרז לא נפתח לבד ,אלי לא ישב לבד ופתח את המכרזים.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

זה לא משנה אדוני ,הגזבר הוא לא חבר ועדה חיים.

מר ע .2מצליח:

צריך להיות פורום.

מר י 3.זריהן:

בן אדם אחד פתח ,יו"ר ,על פי חוק הוא לא יכול לפתוח.

מר ח .4געש:

תקבלו תשובה מ

מר י 5.זריהן:

זה שהוא הלך וצמצם את הוועדות ,הוריד את זריהן והוריד את זה

6

בשביל...

מר ח .7געש:

תקבלו תשובה בכתב ,אני מבקש

מר י 8.זריהן:

אני מעביר למשטרה מחר...

מר ח .9געש:

אין לי שום בעיה.

מר י10.זריהן:

אז גם לי אין בעיה.

11געש:
מר ח.

אני ,תקבלו תשובה בכתב.

מר י12.זריהן:

מה שאתם רוצים זה מה שיהיה.

 13בן צבי:
גב' ח.

אני מבקש לחזור לנושא התקציב .מי מבקש להתחיל בשאלות וההערות?

מר י14.זריהן:

הפסקנו בעמוד .55

15כאכון:
מר א.

סיימנו עם הסייעות כששאלתי

מר י16.זריהן:

סליחה ,רן גלר ,בעמוד  44אני שאלתי אותך בטיחות ,משכורות בטיחות

17

היה  200אלף שקל לעובד אחד ,העובד הוא יהודה עמר ,אתה אמרת לי

18

שעובד אחד הוא קיבל תוספות שכר

19געש:
מר ח.

לא ,אני אמרתי שאני לא יודע...

מר י20.זריהן:

לא אתה ,אני מדבר אליו.

21געש:
מר ח.

או.קי.

מר י22.זריהן:

אמרת לי הסכמי שכר ,יש פה תקציבים משנת  ,2007הבן אדם ,הסעיף

23

הזה שלו ,בטיחות ,משכורות בטיחות מופיע ב 2010-ו ,2011-איפה היה

24

האיש הזה קודם? במה הוא עבד?

25גלר:
מר ר.

האיש הזה התחיל לעסוק בנושא בשנת .2010

מר י26.זריהן:

איזה נושא?

27גלר:
מר ר.

בנושא של בטיחות...

מר י28.זריהן:

לפני כן הוא היה מדריך.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר ר .1גלר:

לא ,מדריך הוא היה מזמן ,לפני הרבה מאוד שנים ולאחרונה

מר י 2.זריהן:

אחר כך הוא בדק מוני מים ,שעוני מים.

מר ר .3גלר:

...בטיחות אחרי נושא המים והחשמל.

מר י 4.זריהן:

אתה יכול להגיד מה הייתה המשכורת שלו כשהיה מדריך?

מר ר .5גלר:

ב 2008-הוא לא היה מדריך.

מר י 6.זריהן:

מה הוא היה? בודק שעוני מים? מה הייתה המשכורת שלו?

מר ר .7גלר:

לא חושב שהיה הבדל גדול.

מר י 8.זריהן:

 200אלף שקל היה?

מר ר .9גלר:

יכול להיות שקצת פחות עם כל ההעלאות הרגילות.

מר י10.זריהן:

יש לו רכב?

11גלר:
מר ר.

הוא לא סתם עובד ,הוא חבר ועד.

מר י12.זריהן:

רגע ,רגע ,רגע

13געש:
מר ח.

היום הוא כבר לא חבר ועד.

14גלר:
מר ר.

היה חבר ועד.

15זריהן:
מר י.

אנחנו מדברים על המשכורות שלו כשהיה חבר ועד .יש לו רכב צמוד?

16גלר:
מר ר.

לא ,אין לו.

17געש:
מר ח.

אין לו רכב צמוד.

מר י18.זריהן:

הוא מקבל אחזקת רכב? אשתו גם מקבלת?

19גלר:
מר ר.

אשתו מקבלת

מר י20.זריהן:

על אותו אוטו.

21גלר:
מר ר.

לא

מר י22.זריהן:

אתה לא חושב?

23געש:
מר ח.

תרשום פה ,תבדוק.

24גלר:
מר ר.

לדעתי ...

מר י25.זריהן:

אם אתה מתחיל לצחוק אז אני צוחק ,אבל לא חשוב.

26גלר:
מר ר.

נבדוק את זה.

מר י27.זריהן:

תבדוק את הנושא הזה.

28געש:
מר ח.

עמ' .55
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

עמ'  ,55יש ירידה פה שמ 760-אלף ל 535 -אלף שקל ,שוב חיים ,אתה עוד
פעם נוגס בחינוך לצערי הרב.

מר י 3.זריהן:

תן לרן גלר שיסביר את הכל.

מר א .4כאכון:

לא ,חיים ביקש שאנחנו נשאל.

מר ח .5געש:

אתם תשאלו ,רן ישאל את השאלות ויענה לכם במרוכז בסוף.

מר י 6.זריהן:

איך בסוף?

מר ח .7געש:

איזה סעיף?

מר י 8.זריהן:

בשביל מה ,נתקדם ,נעבור דף דרף.

מר ח .9געש:

איזה סעיף אתה קורא עכשיו?

10כאכון:
מר א.

אני עכשיו סעיף של חינוך משלים והשתתפות הורים במיל"א ,מה זה

11

מיל"א?

12גלר:
מר ר.

מיל"א זה יום לימודים ארוך ,הארכת יום לימודים...

13גדרון:
גב' כ.

באיזה עמוד אתם סליחה?

14גלר:
מר ר.

עמ' .55

15כאכון:
מר א.

תסביר לי ,אני יודע שאם זה מינוס אנחנו מכניסים .ההכנסה יורדת ב-

16

 20אלף שקלים?

17גלר:
מר ר.

כן

18כאכון:
מר א.

למה ,כי ירדו ילדים?

19גלר:
מר ר.

לא ,לא ,אני אסביר ,יש לך ,העניין נובע ,יש פה בסעיף ,בהמשך יש ירידה

20

בהוצאה מ 800-אלף שקל ל 500-אלף שקל ,היות ואנחנו בינתיים לא

21

יודעים אם אנחנו נפעיל את התוכנית בשנת הלימודים הבאה ,את המשך

22

התוכנית נמצא בהוצאות מותנות ,אם אנחנו נפעיל את התוכנית אז יש

23

גם הכנסה מותנית והוצאה מותנית.

24כאכון:
מר א.

תלוי במי התוכנית?

25געש:
מר ח.

משרד החינוך גם.

26גלר:
מר ר.

גם יאשרו לנו את התוכנית וגם יהיה לנו את המקור התקציבי.

27געש:
מר ח.

שנת הלימודים מתחילה בספטמבר.

28גלר:
מר ר.

יש פה  300אלף שקל ,לא יודע אם זה קשור לזה ,פנימיות יום מיל"א,
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

איך זה קשור?

מר ח .2געש:

זה זה .למעלה כתוב לך סך הכל הפעולות ואחר כך הפירוט.

מר ר .3גלר:

זה  20אלף שקל...

מר א .4כאכון:

מה זה פרויקט 'מעברים'?

מר ח .5געש:

ערב טוב יואב.

מר ר .6גלר:

פרויקט 'מעברים' שבזמנו יעל רצתה להפעיל את התוכנית ,התוכנית לא

7

הופעלה וגם אין המשך.

מר א .8כאכון:

אני רואה שזה בהחלטת ועדת החינוך של המועצה כאילו.

מר ר .9גלר:

זו איזושהי תוכנית שרצו להפעיל אותה ,לא הפעילו אותה לא ב2010-

10

וגם לא ב.2011-

11כאכון:
מר א.

אבל מה זה?

12גדרון:
גב' כ.

איזה ועדת חינוך? מה פתאום החלטת ועדה?

13כאכון:
מר א.

כתוב החלטת ועדת חינוך.

14גלר:
מר ר.

זו איזושהי תוכנית שיעל רצתה להפעיל.

15גדרון:
גב' כ.

על מה אתם מדברים?

16כאכון:
מר א.

אני מדבר אתך על סעיף .750

17געש:
מר ח.

עמ'  ,55פרויקט 'מעברים'.

18גדרון:
גב' כ.

אה ,זה 'מעברים' בין ו' לז'.

19כאכון:
מר א.

את יכולה להגיד לי מה זאת אומרת שנדע.

20גדרון:
גב' כ.

פרויקט 'מעברים' ,פרויקט של 'מעברים' ,שבאים ומדברים עם הילדים

21

בו'.

22געש:
מר ח.

הכנה ל...

23גדרון:
גב' כ.

הכנה ...

24כאכון:
מר א.

 ...למה לא עושים את זה?

25געש:
מר ח.

לא עשינו את זה.

26גדרון:
גב' כ.

עשינו את זה ,עשינו דברים אחרים.

27גלר:
מר ר.

אבי ,לא הפעלנו את זה לא אז...

28גדרון:
גב' כ.

לא ,עושים דברים אחרים פשוט .עושים דברים יותר משמעותיים.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

קב"ט זה סלבין? פה מדובר רק במשכורת שלו?

מר י 2.זריהן:

השתתפות של משטרת ישראל ,לא?

מר ר .3גלר:

כן ,משטרת ישראל בשמירה.

מר י 4.זריהן:

שמירת מוסדות חינוך עולה ?1,800,000

מר ר .5גלר:

כן

מר י 6.זריהן:

זו חברה פרטית?

מר ר .7גלר:

זה מכרז של חברה פרטית.

מר י 8.זריהן:

אה ,זה אותו מכרז שאנחנו היינו...

מר ר .9גלר:

לא ,לא ,זה ...

מר י10.זריהן:

לא ,לא ,היה גם שמירה...

11גלר:
מר ר.

לא ,זה לא זה ,יוסי ,זה לא זה.

12כאכון:
מר א.

משכורת קב"ט זה  20אלף שקל לפי ה,

13גלר:
מר ר.

כן ,לפי ה...

מר י14.זריהן:

זה המשכורת שלו כאילו? איזה משכורת יש לו ואיזה משכורת...

15גלר:
מר ר.

קודם כל

מר י16.זריהן:

משהו פה לא נראה לי.

17גלר:
מר ר.

זה לא כל השכר.

מר י18.זריהן:

למה ,הוא מקבל שכר בעוד מקום?

19גלר:
מר ר.

לא ,הוא ,השכר שלו מחולק ,חלק הוא במוסדות חינוך וחלק הוא מנהל

20

המחלקה.

מר י21.זריהן:

אז מה המשכורת שלו?

22גלר:
מר ר.

אז  160אלף שקל זה לא מלוא השכר ,חלק ...לדעתי המשכורת חצי חצי.

מר י23.זריהן:

חצי חצי? שירות פסיכולוגי ,תסביר רן גלר.

24גלר:
מר ר.

מה השאלה? אנחנו מעסיקים  5.6משרות של פסיכולוגים ,שזה 7

25

עובדים ,יש פה הוצאות של אחזקה של המבנה ,הוצאות הדרכה ושכר

26

עבודה וכן הלאה.

מר י27.זריהן:

זה ניקיון של ה?

28גלר:
מר ר.

של המשרדים.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

מה זה בעמוד הבא? סעיף  ,8שכר לימוד

מר י 2.זריהן:

רגע ,מה זה ביטוח תלמידים?

מר ר .3גלר:

ביטוח תלמידים זה

מר י 4.זריהן:

 160אלף שקל?

מר ר .5גלר:

 34שקלים לכל תלמיד ,אנחנו רוכשים את הביטוח לכל התלמידים.

מר י 6.זריהן:

המועצה עושה?

מר ר .7גלר:

המועצה עושה.

מר י 8.זריהן:

 ₪ 34לילד?

מר ר .9גלר:

פלוס מינוס.

10כאכון:
מר א.

שכר לימוד לקט-גן.

11כחלון:
מר ע.

סליחה רגע רן ,איפה הגביה של ההורים פה?

12גלר:
מר ר.

הגביה של ההורים נמצאים במקום אחר בצורה מרוכזת ביחד עם

13

ההשתתפות ב ,איך זה נקרא? הסעות.

14כחלון:
מר ע.

בסדר

15כאכון:
מר א.

למה השנה לא לוקחים כסף מקט-גן?

16גלר:
מר ר.

מה זה? קט-גן זה גן במרכז לגיל הרך.

17כאכון:
מר א.

הוא לא קיים?

18גלר:
מר ר.

הוא ישנו

19כאכון:
מר א.

איפה ההכנסה?

20גלר:
מר ר.

יש הכנסה ,העברנו את הסעיף במקום אחר ,אנחנו נגיע אליו.

21געש:
מר ח.

אפשר להגיד עכשיו.

 22בן צבי:
גב' ח.

ההורים משלמים פרוטות שמה.

מר י23.זריהן:

מה זה מרכז הגיל הרך ,מתנ"ס?

24גלר:
מר ר.

המרכז לגיל הרך ,מתנ"ס

מר י25.זריהן:

למה זה הוקטן מ?450-

26גלר:
מר ר.

זה עושה חלק מהתוכנית ,מעסיק חלק מהעובדים במרכז ואנחנו

27

28כאכון:
מר א.

מעבירים כסף לכיסוי ההוצאה.
מה זאת אומרת?
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר ר .1גלר:

התוכנית של המרכז לגיל הרך היא משותפת לנו ולמתנ"ס.

מר א .2כאכון:

זה בנוסף לתקציב שאנחנו נותנים למתנ"ס חיים או שזה בתוך...

מר ר .3גלר:

לא ,זה הכסף 300 ,אלף שקל זה הכסף.

מר ח .4געש:

לא ,הוא שואל אם מתוך ה.1,200,000-

מר ר .5גלר:

זה בנוסף.

מר א .6כאכון:

בנוסף לזה גם?

מר ר .7גלר:

כמובן

גב' כ .8גדרון:

אבל הם מפעילים תוכנית

מר א .9כאכון:

כמה (מלה לא ברורה) כסף למתנ"ס ...אפשר לקבל את זה?

10גלר:
מר ר.

אפשר לרכז את זה ,אין בעיה.

11כאכון:
מר א.

בכללי ,לא רק בזה ,כל פעם המחירים של המתנ"ס גודלים...

מר י12.זריהן:

המרכז לגיל הרך ,אני לא רואה שיש פה הכנסות ,אפף אחד פה לא משלם

13

14געש:
מר ח.
15

כלום.
יש לך הכנסות ,השתתפות קופת חולים ,השתתפות משרד החינוך,
השתתפות משרד הבריאות.

מר י16.זריהן:

זה לגיל הרך?

17געש:
מר ח.

כן ,כתוב לך למעלה...

 18בן צבי:
גב' ח.

טיפולים שהילדים מקבלים.

19כאכון:
מר א.

קבלניות ,איזה קבלן יש עכשיו בריפוי ועיסוק?

20גלר:
מר ר.

מרפאה בעיסוק יש אחת ,במקום ש...

מר י21.זריהן:

ב 2010-איך היא עבדה?

22גלר:
מר ר.

ב 2010-הייתה אחת אחרת שהייתה שכירה.

מר י23.זריהן:

למה לא מופיע הסכום שלה?

24גלר:
מר ר.

חלק מהעובדים עובדים עם חשבונית וחלק שכירים ,כל הזמן אחת באה,

25

מר י26.זריהן:
27

28גלר:
מר ר.

אחת הולכת ,אתה מבין?
אז מה ,אז איפה  ...של השכירים ,אם יש שכירים הכסף שלהם צריך
להופיע ,איפה הוא מופיע?
בשכר עבודה יש הפחתה ,תשים לב ,יש הפחתה
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

פעם  ,400פעם ?450

מר ר .2גלר:

בקבלניות.

מר ח .3געש:

כן

מר א .4כאכון:

הקב"סים ,יש לנו רק  2קב"סיות?

מר ר .5גלר:

יש לנו .3

מר א .6כאכון:

אז למה רשום ?2

מר ר .7גלר:

יש  2בחצי משרה ואחת ...שתי משרות.

מר א .8כאכון:

שתי משרות?

מר ח .9געש:

 3גברות ב 2-משרות ,חצי חצי ואחת.

מר י10.זריהן:

למה הסעות חינוך מופיע פעמיים?

11כאכון:
מר א.

רגע ,שניה ,שניה ,זה מספיק לנו?

12גלר:
מר ר.

הסעות חינוך רגיל

13כאכון:
מר א.

יש תקן לזה חיים?

14גלר:
מר ר.

זה התקן.

15געש:
מר ח.

שרון שמאי ,מירית

16גלר:
מר ר.

וריבי

17געש:
מר ח.

ריבי עוז.

מר י18.זריהן:

למה לא כתוב  ,3כתוב רק ?2

19געש:
מר ח.

 2משרות.

20כאכון:
מר א.

 3אנשים על  2משרות?

21געש:
מר ח.

חצי חצי ואחד.

מר י22.זריהן:

אה ,חצי חצי ואחד?

23געש:
מר ח.

כן

מר י24.זריהן:

מה זה הסעות חינוך רגיל ,הסעות חינוך רגיל?

25גלר:
מר ר.

לא ,יש הסעות חינוך רגיל ,הכנסות והוצאות.

26געש:
מר ח.

יש תקבולים ויש תשלומים.

27גלר:
מר ר.

בהכנסות יש הסעות חינוך רגיל ,הסעות חינוך מיוחד ...

28כאכון:
מר א.

פה אני רוצה להעלות משהו ,הסעות חינוך רגיל זה הכנסה ...נכון? כל זה
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

נטו ממשרד החינוך כסף או שאתם

מר ר .2גלר:

הכנסה לחינוך בלבד.

מר י 3.זריהן:

זה הכל משרד החינוך?

מר א .4כאכון:

מה זה ההגדלה הזאתי?

מר י 5.זריהן:

 ...6 ,5אותו דבר ,זאת אומרת שאת הכל אתה מקבל ממשרד החינוך.

מר ר .6גלר:

הכל ממשרד החינוך ,הכנסות ממשרד החינוך.

מר י 7.זריהן:

פירעון מלוות.

מר ח .8געש:

כן ,פירעון מלוות.

מר א .9כאכון:

עמוד  .76המספור לא נכון אגב.

10געש:
מר ח.

מה עכשיו?

11כאכון:
מר א.

פירעון מלוות

12געש:
מר ח.

הספרור יהיה נכון ,כן אבי.

13כאכון:
מר א.

מה זה פירעון?

14געש:
מר ח.

ההחזר ,לקחנו הלוואות לאורך השנים

15מעודה:
מר א.

מה מספר הדף של פירעון מלוות?

16כאכון:
מר א.

 76רשום לך

17מעודה:
מר א.

 26כתוב לי.

18געש:
מר ח.

זה ההחזר הלוואות שהמועצה לקחה ,אנחנו נגמור

19מעודה:
מר א.

מה פתאום? הנה הפירעון מלוות

מר י20.זריהן:

אז אצלך בטעות...

21מעודה:
מר א.

לפני כן  59עד  ,62עשו .26

22געש:
מר ח.

לקחנו הלוואות ,צריך להחזיר אותן ,זה מה שאנחנו משלמים ,אנחנו

23

מסיימים את  2010עם עומס מלוות שפחות מ 30-מיליון שקל ,הקטן

24

ביותר מזה שנים רבות.

25כאכון:
מר א.

עוד פעם חיים ,סליחה ,מה אמרת?

26געש:
מר ח.

פירעון מלוות ,לקחנו הלוואות ,צריך להחזיר אותן ,משלמים אותן ,זה

27

28כאכון:
מר א.

הפרישה.
אנחנו עכשיו לוקחים עוד פעם הלוואה.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר ח .1געש:

לא

מר א .2כאכון:

כן ,אתה

מר ר .3גלר:

אנחנו שלוש שנים לא לקחנו הלוואות.

מר ח .4געש:

לא זמן קצר ולא זמן ארוך ,אנחנו גומרים את .2010

מר י 5.זריהן:

התושבים משלמים.

מר ח .6געש:

מה?

מר י 7.זריהן:

התושבים משלמים.

מר ח .8געש:

הלוואות מי שלוקח צריך לשלם חזרה ,ומי משלם אותם חזרה?

מר י 9.זריהן:

הוא אמר לא לקחנו  3שנים אבל התושבים משלמים.

10געש:
מר ח.

לא ,אתה טועה ,אתה טועה ,הפיתוח ,באמת ,טוב ,לא חשוב.

מר י11.זריהן:

חיים ,אמרתי לך ,אם אתה מעביר בכל שנה כסף מפה לפה זה אותו דבר.

12געש:
מר ח.

גם אם אני מעביר שני מיליון שקל אני לא מגיע למספרים האלה ,תבין

13

טוב 2010 ,מסתיימת בעומס התחייבויות הקטן ביותר מזה עשרות שנים,

14

 2010מסתיימת ,עוד לא ניהלנו דו"ח מבוקר ולא דו"ח מסוקר אבל

15

אנחנו נגמור גם ,בוודאי שמאוזן ,אבל בגירעון מצטבר שקטן מ10-

16

מיליון שקל .העומס התחייבויות שלנו הוא הקטן מזה שנים ,תשווה

17

אותו לדו"ח הכספי של  ,2003אתה יכול להשוות את  2009ל2003-

18

ולראות את ההתקדמות.

מר י19.זריהן:

אתה יודע מתי אנחנו נראה? בסוף הקדנציה.

20געש:
מר ח.

לא ,אתה יכול לראות גם עכשיו ,מה זאת אומרת?

מר י21.זריהן:

אתה תראה את זה בסוף הקדנציה הרבה יותר חזק כי יש לך כל כך,

22

המערכת כל כך גדלה מבחינת ההוצאות שלא...נחיה ונראה.

23כאכון:
מר א.

כמה אנחנו עומדים?  6מיליון שקל עוד הלוואה נשאר לנו?

24געש:
מר ח.

לא ,מה שנשאר לנו לשלם ב2011-

25גלר:
מר ר.

מ 2011-והלאה.

26כאכון:
מר א.

כמה נשאר לנו?

27געש:
מר ח.

 2011אנחנו מעריכים שנשלם  5,996בהנחה שלא יהיו שינויי מדד כי יש

28

לנו הלוואות צמודות ריבית.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

 6מיליון שקל ב.2011-

מר ח .2געש:

כן

מר א .3כאכון:

מה זה פעילות תרבות בבלתי פורמלי?

מר ר .4גלר:

רשום כל סעיף

מר א .5כאכון:

אני לא יודע ,אני ...

גב' כ .6גדרון:

באיזה עמוד אתה?

מר י 7.זריהן:

61

מר א .8מעודה:

חינוך בלתי פורמלי.

מר ר .9גלר:

זה הספריה ,אולם ספורט

10געש:
מר ח.

יוסי ,הסעיפים ומספרי הסעיפים הם מובנים ממשרד הפנים ,אני לא

11

יכול לכתוב אין לי ,יש לי עדיין ספריות (מדברים ביחד ,לא ברור)

12מעודה:
מר א.

כתוב הצעת תקציב 4,879,000

13גלר:
מר ר.

זה הסך הכל.

14מעודה:
מר א.

זאת אומרת ירדנו ב.350-

15געש:
מר ח.

ב 300-אלף שקל בדיוק.

16מעודה:
מר א.

ומה זה תקציב מותנה?

17געש:
מר ח.

תקציב מותנה אמרנו את זה גם בדפים הקודמים ,אם נצליח להגדיל את

18

מקורות התקציב נפעל למימוש

19מעודה:
מר א.

אז בסיכום הסופי התקציב מותנה לא נכלל?

20געש:
מר ח.

הוא נכלל עם כוכבית ,מותנה בגיוס מקורות כספיים נוספים לתקציב

21

השוטף.

22גלר:
מר ר.

זה בטור נפרד.

23מעודה:
מר א.

בוא נשאל שאלה אחרת ,ומה קורה אם יש לי פה  600אלף או מיליון

24

שקל תקציב מותנה ,מי יחליט האם זה יהיה חלוקה שווה ,זה  300יקבל

25

לפי האחוז מה 300-או שהמנגנון יגיד זה עדיף לי ,אני אתן לו  300ולשני

26

כלום.

27געש:
מר ח.

שאלה מצוינת ,אני מעריך שאם יהיה גידול במקורות הכספיים ,אני

28

מקווה שיהיה לאור המשא ומתן וההישג של הלילה נצטרך לעשות עדכון
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

תקציב מוקדם יותר במהלך השנה מאשר אנחנו עושים אותו
במלים אחרות ,אם אנחנו מקבלים ממשרד הפנים עכשיו עוד מיליון
שקל אז כל התקציב המותנה שהוא מיליון שקל הוא בפנים.
התקציב המותנה הוא יותר ממיליון שקל ,כמעט שלושה מיליון שקל,
אם אתה אוסף את כל הכוכביות הוא כמעט שלושה מיליון שקל.

מר א .6מעודה:

אז בעצם כולו יהיה על המותנה.

מר ח .7געש:

נכון

מר א .8מעודה:

אז זו השאלה שלי ,אם התקציב המותנה  2מיליון ואתה מקבל מיליון

9

עכשיו ממשרד הפנים איך תחלק את זה או תביא לנו את זה עוד פעם

10

לחלוקה?

11געש:
מר ח.

אני אומר עוד פעם ,אם העדכון תקציב ,לא משנה מאיזה סיבה ,או

12

כתוצאה מהמו"מ המאוד מוצלח שהיה הלילה יבוא לידי ביטוי נצטרך

13

לבוא הנה לעדכון תקציב הרבה יותר מוקדם ממה שאנחנו עושים בדרך

14

כלל בסוף השנה.

15מעודה:
מר א.

דהיינו שאנחנו נחליט למה ניתן במותנה?

16געש:
מר ח.

נכון ,אם המענק איזון יגדל לי במיליון שקל ולא בשלושה נצטרך לשבת

17

18מעודה:
מר א.
19

יחד ולחשוב מה עושים עם המיליון.
אז או.קי ,.על מנת שאני אבין ,אם יש מיליון אתה מביא עדכון פה ואתה
בא ופורט בפנינו

20געש:
מר ח.

נכון

21מעודה:
מר א.

לאן אתה רוצה להעביר את התקציב הזה במותנים.

22געש:
מר ח.

נכון

23מעודה:
מר א.

או.קי.

24געש:
מר ח.

אני לא יודע להעריך מה המשמעות של הסיכום הלילה עלינו כי יש שמה

25

סיכומים נוספים ,יש תוספת של  400מיליון שקל השנה 450 ,מיליון שקל

26

שנה הבאה ,אני לא יודע מה המשמעות כי...

27מעודה:
מר א.

 50מיליון יש ל 2,000-שקל האלה ,האם יש סיכוי שנהיה בפנים?

28געש:
מר ח.

לא ,לא ,לא .50
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר א .1מעודה:

ככה אמר שמה ראש עיריית בית שמש.

מר ח .2געש:

אתה רוצה להקשיב לי? יש השנה גידול של  400מיליון במענקי האיזון,

3

עכשיו יקחו משרד הפנים במקום  2,800,000,000 2,400,000,000השנה,

4

שנה הבאה  ,2,850,000,000עכשיו צריך לקחת את הנוסחה שהם

5

מגלגלים אותה ,לא אנחנו ,אותה נוסחה שקיצצו לנו בגלל סוציואקונומי,

6

וכשיגיע המספר נדע ,אני מאוד מקווה שהוא יכסה את כל המותנים,

7

מאוד מקווה ,יש עוד נתון אחד שהיה הלילה והוא לא פחות חשוב

8

שאנחנו עושים את העדכון האוטומטי לארנונה כל שנה ,4.57 ,1.63 ,הוא

9

בנוי מנוסחה של  50אחוז עליית המדד 50 ,אחוז עליית השכר הממוצע

10

במשק מינוס  20אחוז התייעלות .מה שסיכמו אתמול זה שלא מורידים

11

את ה 20-אחוז ,זאת אומרת שהנוסחה ,לא ברור

12מעודה:
מר א.

תעלה את הארנונה יותר.

13געש:
מר ח.

הנוסחה תהיה  50אחוז 50 ,אחוז ללא  20אחוז התייעלות כי מה שקרה

14

שמאז שהתחילו להפעיל את הנוסחה כל כך הרבה התייעלויות היו

15

שבעצם העלאת הארנונה לא כיסתה את העלויות האמיתיות ,אז זה

16

הישג גדול ,אם הוא באמת יחתם זה הישג ענק.

17מעודה:
מר א.

ומה עם ה 50-מיליון שהבנתי

18געש:
מר ח.

יש תוספות לפיתוח.

19מעודה:
מר א.

נכון

20געש:
מר ח.

בשנתיים הבאות ,השנה ושנה הבאה תוספות לפיתוח

21מעודה:
מר א.

 50מיליון.

22געש:
מר ח.

נדמה לי  80ו 50-אבל אל תתפוס אותי במלה ,אני לא ...

23מעודה:
מר א.

ועוד דבר שמה היה שיש איזה תקציב של  50מיליון לסייע לרשויות שלא

24

יוכלו לשלם את ה 2,000-שקל התוספת של העובדים.

25געש:
מר ח.

זה אני לא יודע ,אני לא ראיתי את הנייר עוד.

מר י26.זריהן:

אנחנו שילנו את ה 2,000-שקל עוד?

27גלר:
מר ר.

לא ,אף אחד לא רשום ,אף רשות.

28מעודה:
מר א.

אף רשות לא שילמה ,עכשיו
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

אם ההסכם הזה שסוכם אתמול עם ראש הממשלה ושר האוצר יחתם

2

אני מניח שהמרכז לשלטון המקומי יחתום גם על ההסכם שכר של ה-

3

 2,000שקל וה 6.25-תוספת על פני  3שנים נדמה לי.

מר א .4מעודה:

אגב ,ראיתי עוד דבר שמה שרשויות שעדיין לא הקימו תאגיד אז יהיו

5

רשאים לא להקים את התאגיד ואלה שלא הקימו והוטלו עליהם קנסות

6

גם את זה להוריד.

מר ח .7געש:

כל נושא המים ,הוקמה ועדה ,יש לה  45יום

מר א .8מעודה:

זו הדרישה.

מר ח .9געש:

הדרישה אנחנו יודעים מה הדרישה ,האוצר עומד על הרגליים

10

האחוריות .מה שסוכם אתמול ,בתקופת ...של  45יום לא יוטלו סנקציות

11

על רשויות שלא התאגדו ,כי גם הפעילו הרי סנקציות על אי חתימה על

12

תב"רים ,אי אישור הלוואות מענקי פיתוח.

13מעודה:
מר א.
14

והמגמה היא שמי שלא היה לו תאגיד שלא יעשה תאגיד אלא הוא
בעצמו או שיעשה חברה

15געש:
מר ח.

חברה עירונית

16מעודה:
מר א.

כן ,אצלנו המצב קצת יותר טוב אני חושב כי מצד אחד אנחנו תאגיד,

17

מצד שני הם ילכו הביתה .אז רגע ,נוכל להקים תאגיד שלנו ,כמו החברה

18

הכלכלית.

מר י19.זריהן:

המצב במשק לאור מה שקורה עם תאגידי המים יכול להיות טוב...

20געש:
מר ח.

ההחלטה הזאת יכולה להיות טובה לנו ,נכון להרגע מצבנו עוד יותר טוב

21

22מעודה:
מר א.
23

מאלה שהקימו תאגיד.
שהקימו תאגיד ,בטח .החינוך הבלתי פורמלי זה כולל את הדפים
הבאים?

24געש:
מר ח.

כן

מר י25.זריהן:

רק שניה אחת ,ה 50-אלף שקל השתתפות משרד החינוך ,תרבות תורנית

26

זה נחמיה? משכורת של נחמיה?

27גלר:
מר ר.

אפשר להגיד ,הפעילות והמשכורת.

28מעודה:
מר א.

זה תרבות תורנית ,מה ,יש שיעורים ,ליל הסדר ,עניינים ,כל מיני...
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כ"ו בטבת תשע"א

זה לא חלק מהמשכורת שלו?

עו"ד2ג .ג'ובראן :המועצה לא מתעסקת עם תשלום המשכורת של נחמיה.
מר י 3.זריהן:

מי מקבל את הכסף ,המתנ"ס?

מר א .4מעודה:

המתנ"ס

עו"ד5ג .ג'ובראן :המתנ"ס מקבל את זה מהמועצה .המועצה מקבלת את זה מהקצבה
6

מר א .7מעודה:

מהממשלה.
ומעבירה את זה למתנ"ס.

עו"ד8ג .ג'ובראן :איך המתנ"ס מחלק את התשלום של התשלום הזה זה לא מעניינה של
9

המועצה אבל אנחנו לא צובעים אותו כסף מיועד עבור .X

10כאכון:
מר א.

אני רוצה לדעת חיים

11מעודה:
מר א.

אגב ,כל הכסף הזה עובר כולו למתנ"ס?

מר י12.זריהן:

ה 50-אלף כן.

13מעודה:
מר א.

לא ה ,50-אני מדבר על כל המיליונים ,אתה מדבר איתי על...

14געש:
מר ח.

תעבור על הרשימה ,תראה שיש פה כל מיני פעילויות.

15כאכון:
מר א.

 ...בדף הבא פירוט?

16געש:
מר ח.

אני חוזר פעם שלישית.

17מעודה:
מר א.

מה זה אומנים עוד פעם?

 18בן צבי:
גב' ח.

יש תורה יש אומנות.

19געש:
מר ח.

השתתפות  ...כתוב בצד שמאל ,תמלוגים לארגוני האומנים.

20כאכון:
מר א.

מי אלה האומנים?

21געש:
מר ח.

אמ"י ,כמה ארגוני אומנים יש? אמ"י ו...

22כאכון:
מר א.

צריך לשלם להם כסף? אנחנו משמיעים מוזיקה?

23געש:
מר ח.

כל השמעת מוזיקה בבתי ספר אני חייב להעביר כסף לארגוני

24כאכון:
מר א.

חיים ...אני מופתע לדעת...

25מעודה:
מר א.

סליחה ,מה זה ...

26געש:
מר ח.

המרכז לשלטון המקומי

מר י27.זריהן:

 42אלף שקל בשנה אתה מעביר...

28געש:
מר ח.

המרכז לשלטון המקומי חתם הסכם עם שלושה ארגוני אומנים ,שלושה
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

או ארבעה ,לא זוכר כמה ארגוני אומנים.

מר א .2מעודה:

אלה הופיעו באריאל או שלא?

מר ח .3געש:

הלאה

מר א .4מעודה:

זה חוקי אם הם לא הופיעו לבוא ולהצביע נגד ,אני רוצה לדעת .לא צריך

5

לממן אותם.

מר א .6כאכון:

זה אקו"ם נשמה ,זה ...

מר ח .7געש:

אקו"ם והמוזיקה המזרחית ,יש שלושה ארגונים שדואגים לזכויות

8

יוצרים לאומנים ,לא משכורת לאומנים ,זכויות יוצרים ,כשמשמיעים

9

אומן בר דיו יש מטר שמודד כמה פעמים השמיעו אותו ומשלמים לו לפי

10

זה כסף ,הוא ,ליוצר

11מעודה:
מר א.

מה זה שייך לבי"ס אני לא מבין.

12געש:
מר ח.

כי כשאתה משמיע מוזיקה בבי"ס או במתנ"ס ,או באירוע של המועצה

13

אתה צריך לשלם למישהו על זכויות היוצרים שלו אז המרכז לשלטון

14

המקומי חתם עם כל ארגוני היוצרים הסכם וזה מה שמשלמים.

15מעודה:
מר א.

גלובלי

16געש:
מר ח.

גלובלי

17מעודה:
מר א.

זאת אומרת אם לא נשמיע אף שיר גם נשלם.

18געש:
מר ח.

נכון ,כל הכבוד ,ידעתי שתבין.

19מעודה:
מר א.

אני רוצה לומר לך ,מה שכתוב פה צריך פירוש רש"י להבין ,בעצם להבין

20

מה מסתתר במה שכתוב ,זה העניין.

21געש:
מר ח.

אפרים ,תודה רבה ,הלאה.

22מעודה:
מר א.

לא ,אני אומר לך ,אחרי שאמרת לי סוף סוף הבנתי אני צריך להגיב ,אני

23

לא נשאר חייב .אתה עוקץ ככה

24געש:
מר ח.

אפרים ,למה הוא הכביד את לבו?

25מעודה:
מר א.

למה הכביד לבו? כי הוא מטומטם ,מה לעשות? פרעה הזה חשב שהוא

26

אלוהים.

מר י27.זריהן:

סגן ממלא מקום תשאל אותו ,הוא יודע טוב( .צוחק)

28געש:
מר ח.

הלאה ,חברים
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

למה הכביד את לבו.

מר ח .2געש:

די ,אבי ,אתה רוצה להמשיך או לדבר בטלפון?

מר י 3.זריהן:

השתתפות המתנ"ס

מר ח .4געש:

לא ,אנחנו נחכה עד שאבי יסיים לדבר בטלפון.

מר י 5.זריהן:

תן לו לדבר ,הוא מפריע לך?

מר א .6מעודה:

אבי ,אתה בישיבת מועצה? איך קוראים לו אבי ,לא? אבי קוראים לך

7

חוץ מכאכון?

מר א .8כאכון:

לא ,עורב לבן.

מר י 9.זריהן:

קוראים לו( ...צוחק) תגיד לי בבקשה ,כמה תקציב האולם ,תקציב

10

המתנ"ס הוא  10מיליון ,כמה זה האולם מתוך המתנ"ס.

11געש:
מר ח.

לא יודע להגיד לך ,אני יכול ל...

מר י12.זריהן:

האולם הוא משק סגור.

13געש:
מר ח.

הוא לא משק סגור.

מר י14.זריהן:

למה לא משק סגור?

15געש:
מר ח.

הוא לא מצליח כי צריך לסבסד אותו מתוך התקציב של המתנ"ס.

מר י16.זריהן:

עד  2005 ,2004זה היה משק סגור? יש לך איזה תקנון או משהו חדש

17

שזה לא סגור? או שאתה אומר ככה

18געש:
מר ח.

לא ,מנסים שהוא יהיה סגור.

מר י19.זריהן:

הוא היה סגור עד  ,2005לא מנסים שהוא יהיה סגור.

20געש:
מר ח.

המתנ"ס לא שילם משכורות ב 2003-בגלל שכולם רצו שהוא יהיה סגור.

מר י21.זריהן:

כשהאולם ,דיבר על האולם

22געש:
מר ח.

אני יכול להביא לך

מר י23.זריהן:

אם האולם הוא משק סגור אז אנחנו עוזרים למתנ"ס ב 20-אחוז ,ואם

24

הוא לא משק סגור והתקציב שלו הוא  10מיליון אנחנו עוזרים ב10-

25

אחוז.

26געש:
מר ח.

נכון ,אנחנו עוזרים ב 10-אחוז.

מר י27.זריהן:

השאלה כמה זה מתוך ה ,א' ,ב',

28געש:
מר ח.

אין לו תקציב נפרד ,האולם
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כ"ו בטבת תשע"א

מר י 1.זריהן:

אנחנו לא צריכים לתחזק אתהאולם.

מר ח .2געש:

האולם הוא חלק מהמתנ"ס...

מר י 3.זריהן:

הוא לא משהו עצמאי?

מר ח .4געש:

מה פתאום ,הוא עמותה עצמאית? אגודה עצמאית?

מר א .5מעודה:

משלמים לו עבור כל הופעה.

מר י 6.זריהן:

אתה יכול להגיד לי כמה התקציב של האולם?  10מיליון שקל זה

7

המתנ"ס כמה מתוך זה לאולם?

מר ח .8געש:

אין לי מושג ,באמת (מדברים ביחד ,לא ברור)

מר א .9כאכון:

 ...אנחנו מממנים את האולם ,המתנ"ס נכנס לחובות ולגירעונות...

10געש:
מר ח.

המתנ"ס לא בחובות ולא בגירעונות ,המתנ"ס מצליח מזה מספר שנים

11

בצורה יפה.

מר י12.זריהן:

(מדברים ביחד ,לא ברור)

13כאכון:
מר א.

אולי את הכסף הזה...

14געש:
מר ח.

בוא לא ניתן תרבות ולא ניתן כלום( .מדברים ביחד ,לא ברור)

15גדרון:
גב' כ.

זה מפתיע שאתה אומר את זה כי אתה יודע( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

16מעודה:
מר א.

אפשר לדבר גם לפעמים? אחרי שהוא יסיים אני רוצה.

17כאכון:
מר א.

אני ,כוכי ,אני אגיד לך משהו נשמה ,אני ,הכוונה שלי הייתה ,להפך ,אני

18

בעד להוסיף תרבות ולהוסיף עוד כסף ואני אגיד את זה גם בסעיפים

19

שאנחנו נעבור להצבעה על ההסתייגויות ,אני אומר דבר כזה ,אני חושב

20

שהאולם של המתנ"ס סופג הפסדים בגלל שהוא לא עובד הרבה ,בגלל זה

21

גם מרוב שהוא סופג הפסדים לוקחים מבתי ספר כסף

22
דובר:

הוא לא עובד הרבה?

23כאכון:
מר א.

הוא לא עובד הרבה( .מדברים ביחד ,לא ברור) אם ראש המועצה לא יודע

24

להגיד לי תשובה פה

25געש:
מר ח.

הדיון הוא על התקציב של המועצה.

26כאכון:
מר א.

אם ראש המועצה לא יודע להגיד לי תשובה כזו יכול להיות שאני צודק.

27געש:
מר ח.

ראש המועצה אינו חבר הנהלת המתנ"ס ,הוא לא ...

28כאכון:
מר א.

יש לך אנשים שמה ,נציגים.
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כ"ו בטבת תשע"א

מר ח .1געש:

אנחנו דנים על התקציב של המועצה.

מר א .2כאכון:

אתה משלם כסף על התקציב של המתנ"ס כרגע.

גב' כ .3גדרון:

אבי ,אבי

מר א .4כאכון:

אתה משלם ,אולי אפשר לשלם לו  500אלף שקל?

גב' כ .5גדרון:

אבי ,רק משפט אחד ,את קשתי אתה מכיר?

מר א .6כאכון:

לא אישית.

גב' כ .7גדרון:

חבל

מר א .8מעודה:

הוא ישב ועשה תוכנית הבראה ועשה יפה ...

גב' כ .9גדרון:

לא ,הוא פשוט בדק את זה לעומק והגיע בדיוק לאותן מסקנות.

10כאכון:
מר א.

לפני כמה זמן זה היה?

11מעודה:
מר א.

לא משנה ,הוא עדיין חבר דירקטוריון ,לא מתחלפים.

12כאכון:
מר א.

לפני כמה זמן הייתה הבדיקה הזאת?

13גדרון:
גב' כ.

תשאל אותו.

14מעודה:
מר א.

לפני  4שנים 5 ,שנים.

15גדרון:
גב' כ.

הוא אמר כמוך ,מה זה משנה מתי?

16כאכון:
מר א.

לפני  5 ,4שנים ,אנחנו כבר ב 2011-נשמה.

17מעודה:
מר א.

הם עשו תוכנית הבראה.

18כאכון:
מר א.

אין לי תשובה לזה חיים?

19מעודה:
מר א.

אני רוצה

20כאכון:
מר א.

 ...כמה כסף אנחנו משלמים ל...

מר י21.זריהן:

כמה תקציב האולם וכמה תקציב המתנ"ס.

22געש:
מר ח.

אבי ,האולם הוא חלק מהמתנ"ס ,אין לו תקציב נפרד.

23גלר:
מר ר.

אנחנו משתתפים בעלות התקורות של המתנ"ס ,המזכירות וכל יתר

24

ההוצאות

25מעודה:
מר א.

גם באולם?

26גלר:
מר ר.

אחזקת האולם.

27מעודה:
מר א.

 ...של המתנ"ס מבחינת השכר של המזכירות וכל יתר ההוצאות שזה

28

תקורה אז זה בערך מיליון שקל ,זה השתתפות בלי שום קשר.
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מר י 1.זריהן:
2
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כ"ו בטבת תשע"א

אז אם אנחנו מחזיקים את האולם למה שלא ניתן אותו גם לבתי ספר?
אם אנחנו לא מחזיקים אותו

מר ח .3געש:

אבל אנחנו מקבלים

מר י 4.זריהן:

אנחנו צריכים לשלם על מנת שיחזיק את עצמו

מר ח .5געש:

אנחנו מקבלים 10

מר י 6.זריהן:

אז הוא אמר שכן

גב' כ .7גדרון:

הוא אמר שזה תקורה של הכל.

מר ח .8געש:

אנחנו מקבלים  10אירועים בשנה.

מר א .9כאכון:

למה  10אירועים בשנה? אולי נקבל  30אירועים במיליון

10געש:
מר ח.

נראה לנו סביר  10אירועים( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י11.זריהן:

ככל שהוא יעשה יותר אירועים ככה הוא ירוויח ,אם המועצה מסבסדת

12

אותו אני יכול גם ...

13גדרון:
גב' כ.

אבל אנחנו לא מסבסדים אותו.

מר י14.זריהן:

תקשיבו רגע ,אני אומר בסך הכל שיש בתי ספר ,אלונים ,ממלכתי,

15

מורשה ,למה שישלמו את ה 2,000-שקלים האלו? את האלף דולר?

16גדרון:
גב' כ.

עשינו דיון בעניין והגענו למסקנה ש

מר י17.זריהן:

מי זה עשינו?...

18גדרון:
גב' כ.

אני לא קובעת מותק ,יש הנהלת מתנ"ס.

מר י19.זריהן:

אם המועצה מממנת אז שתיתן גם לבתי הספר ,ואם המועצה לא

20

21כאכון:
מר א.
22

מר י23.זריהן:

מממנת ...הלאה
 ...תשובה מרן גלר שאומר לנו כמה כסף מהמתנ"ס אנחנו מקבלים ,זה
הכל.
אני יודע שלא ,אני יודע שזה משק סגור ,שזה משהו נפרד לגמרי והוא לא

24

שייך למתנ"ס ,זה מה אני יודע ,עכשיו אומרים לא ,נבדוק את זה.

25

(מדברים ביחד ,לא ברור)

26מעודה:
מר א.

אני שואל ,המרווח קטן ,אני שואל המיליון הזה ,אני רואה שיש מותנה

27

 100אלף ,אני כל המותנים האלה זה אומר בסופו של דבר הם כן יקבלו,

28

זאת אומרת התקציב הוא  ,1,100,000לא מיליון.
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מר ח .1געש:
2

מר א .3מעודה:
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כ"ו בטבת תשע"א

נכון לעכשיו אין לי מותנה כי אני לא יודע אם יהיה לי ,אמרתי קודם,
דיברנו על זה.
אני שואל סתם שאלה ,ההרכב של המיליון לפני שנה – שנתיים – שלוש

4

הוא הלך לפי תחשיב מסוים שהגיעו למיליון ,למה לא מיליון וחצי ,למה

5

לא  700אלף? אתה מוכן? אתה מוכן?

מר ח .6געש:

זה הסכום שאנחנו יכולים לסייע למתנ"ס על פי ההסכם שאנחנו

7

מחויבים לו .הייתה איזה הערכה לפני לא יודע מתי הקימו את המתנ"ס

8

היה הסכם הקמה ,בהסכם הקמה עם המשפחה התורמת סוכם

9

שהמועצה תשתתף באחזקת המתקן.

10מעודה:
מר א.

באחוזים כמה?

11געש:
מר ח.

לא היה אחוזים ,קשתי ואחרים נכנסו לעניין הזה לפני  5שנים סוכם

12

שזה יהיה סביב  10 ,8אחוז וזה מה שנשאר.

13מעודה:
מר א.

אז זאת אומרת זה  10 ,8אחוז בעצם

14געש:
מר ח.

מתקציב המתנ"ס.

15מעודה:
מר א.

בגדול זה  10אחוז.

16געש:
מר ח.

כן

17מעודה:
מר א.

זאת אומרת אם הם יחליטו לעשות אותו  20מיליון אז אני אתן  2מיליון?

18געש:
מר ח.

לא ,לא

19מעודה:
מר א.

מי יושב שם להחליט?

20געש:
מר ח.

יש הנהלה למתנ"ס

21מעודה:
מר א.

הדירקטוריון שכאילו...

22געש:
מר ח.

הוא לא יוכל לכפות על המועצה.

23מעודה:
מר א.

אם אני תובע  8אחוז 10 ,אחוז מהתקציב שלך.

24געש:
מר ח.

לא ,לא ,לא...

25גלר:
מר ר.

אתה לא יכול...

26מעודה:
מר א.

אז זה מה ששאלתי ,האם אני נותן מיליון גם אם התקציב שלו ישתנה או

27

28געש:
מר ח.

זה אחוז מסוים...
אני לא רואה את ההשתתפות שלנו משתנה בתקופה הקרובה אלא אם כן
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1

ההכנסות של המועצה יגדלו דרסטית ,המתנ"ס העמדנו לו אמצעי יצור

2

של אולמות שלא היו לפני כן כדי לאפשר לו את הפעילויות החוגיות

3

ולהתגלגל ,אני חושב שהנהלת המתנ"ס קיבלו את ההחלטה הנכונה.

מר א .4מעודה:

אבל יש את ה 100-אלף המותנה ,עזוב

מר ח .5געש:

דיברנו עליו קודם.

מר א .6אטיאס:

גם קודם היה מותנה...

מר י 7.זריהן:

ג'ובראן ,הסכם הבוררות על הבריכה נגמר או שהוא עוד קיים?

מר ח .8געש:

לא נגמר

מר י 9.זריהן:

זה לא בפנים.

10געש:
מר ח.

לא נגמר הסכם הבוררות לצערי.

11כאכון:
מר א.

תמיכות תרבות ,מה זה?

12גלר:
מר ר.

זה מסגרת לוועדת תמיכות .יש ארגונים ועמותות ש...

13כאכון:
מר א.

זה מה ש ...כל ה...האתלטי וכל אלה?

14גדרון:
גב' כ.

יש תמיכות ספורט ויש תמיכות תרבות.

15גלר:
מר ר.

בית הראשונים ,יד לבנים וכל מיני.

16כאכון:
מר א.

לא הבנתי...

17כחלון:
מר ע.

 100אלף שקל לכל התמיכות?

18גלר:
מר ר.

רק לתרבות שנה רביעית.

19כחלון:
מר ע.

אבל לא לספורט.

20געש:
מר ח.

זה בנפרד.

מר י21.זריהן:

יד לבנים חשמל

22כאכון:
מר א.

שניה ,תמיכות תרבות לא הבנתי ,אפשר לדעת ,יד לבנים מקבל תמיכה?

23גלר:
מר ר.

זו עמותה.

24כאכון:
מר א.

זה לא תקציב מכאן?

25געש:
מר ח.

זה עמותה.

26מעודה:
מר א.

תמיכה תרבות זה מה שאנחנו יושבים בוועדת תמיכות? תמיכות תרבות,

27

28געש:
מר ח.

מסגרת למתן תמיכות על ידי וועדת תמיכות ,מדוע זה נכנס לפה?
כי אתה צריך לשים בתקציב סעיף תקציבי לתמיכות ,מה זאת אומרת?
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מר א .1מעודה:

אבל למה פה בחינוך הבלתי פורמלי?

מר ח .2געש:

זה בתרבות ,מה לעשות?

ד"ר 3השמשוני:

זה התמיכות לתרבות ...תנועות נוער מופיע בנפרד.

מר א .4מעודה:

באמת ,למה פה?

מר ח .5געש:

כי זה תרבות ,מה לעשות? אין סעיף אחר...

מר א .6כאכון:

יד לבנים – שונות זה לא קשור ל...

מר י 7.זריהן:

אביגדור ,אתה עוד ביד לבנים?

אביגדור:
8

בעזרת השם.

מר א .9מעודה:

חשמל ,מים ,טלפון יד לבנים ואחר כך שונות.

10כאכון:
מר א.

מי קובע בבית הראשונים הפעילות שלו?

11גדרון:
גב' כ.

יש להם דירקטוריון שלהם והם מגישים תוכניות.

12כאכון:
מר א.

ואנחנו הורדנו להם  30אלף שקל מהתקציב?

13גדרון:
גב' כ.

זה לפי הבקשות.

14כאכון:
מר א.

הם ביקשו  30אלף שקל?

15גדרון:
גב' כ.

לא ,לפי הבקשות ,לפי מה שהם עשו ,לפי התוכנית שהם מגישים .פעם

16

היה כלום ,אחר כך היה  ,5אחר כך היה 10

17כאכון:
מר א.

היה .50

18גדרון:
גב' כ.

היה  50כשהיה להם פעילות יותר גדולה.

19גלר:
מר ר.

גם ה 50-לא נוצל.

20גדרון:
גב' כ.

לא נוצל.

21געש:
מר ח.

אני לא מבין מה הוא שואל.

22מעודה:
מר א.

כרגע יש .39

23געש:
מר ח.

פעילות

24גלר:
מר ר.

 ,30איזה .39

25מעודה:
מר א.

היה  ,50לא ניצלו את ה ,50-עכשיו

מר י26.זריהן:

כמה ניצלו?

27גלר:
מר ר.

בין  20ל 30-אלף.

מר י28.זריהן:

בין  20ל.30-
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מר א .1כאכון:

אז אני מבקש לאשר את זה ל ,30-אם בין  20ל 30-שיהיה להם .30

מר א .2מעודה:

אבל יש לך בית הראשונים – שונות...

גב' כ .3גדרון:

אבי ,מגישים תוכנית ,לא נותנים סתם ,מגישים תוכנית.

מר ר .4גלר:

מחשבים ,תוכנות ,אחזקת תוכנות ,הכל ,קלסרים ,כל מה שהם צריכים.

מר י 5.זריהן:

מועדון אור מים.

מר א .6כאכון:

מה זה מועדון אור אגב?

גב' ח .7בן צבי:

מזמינה אותך לראות מה זה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י 8.קעטבי:

הוצאות החשמל ,מועדון אור ...

גב' ח .9בן צבי:

לא שותפים לחשמל.

מר י10.זריהן:

מועדון אור  -מים ,מועדון אור  -טלפון.

מר י11.קעטבי:

אור וחשמל הולכים יחד אפרים ,בסדר.

מר י12.זריהן:

זה בתוך בית הראשונים?

13געש:
מר ח.

מה הקשר לבית הראשונים?

14מעודה:
מר א.

יש שמה בן אדם יושב כל הזמן?

מר י15.זריהן:

לא מפעל הפיס.

16גדרון:
גב' כ.

לא מפעל הפיס.

17
דובר:

לפני  ...מצד ימין ,אל תתווכח איתי( .מדברים ביחד ,לא ברור)

18מעודה:
מר א.

אחרי בית הכנסת ,רגע ,השונות כולל כיבוד? (מדברים ביחד ,לא ברור)

19

 50אלף שקל ניקיון? חיים ,זה לא מוגזם  50אלף? המועצה  70אלף.

20גלר:
מר ר.

איפה  50אלף?

21מעודה:
מר א.

מועדון אור – קבלן ניקיון  50אלף.

22גלר:
מר ר.

בסדר

23מעודה:
מר א.

מה בסדר? אם המועצה כולה  70אלף איך זה  50אלף כולו מבנה כזה

24

קטן.

 25בן צבי:
גב' ח.

זה לא נכון ,בבוקר יש פעילות לגמלאים

26מעודה:
מר א.

תעשו לי טובה ,אני מדבר על...

השמשוני:
ד"ר 27

כן ,אבל בניקיון עושים...

28מעודה:
מר א.

אבל גם המועצה ניקיון ועושים ,כל בניין המועצה  70אלף.
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מר ח .1געש:

אפרים ,שאלת שאלה ,אתה רוצה תשובה או אתה רוצה ל...

מר א .2מעודה:

אבל הנערות פה מתפרצות.

מר ח .3געש:

עזוב את הנערות.

מר א .4מעודה:

אני לא יכול לעזוב ,תגיד להן לא לענות!

גב' כ .5גדרון:

אבל למה אתה צועק?

מר א .6מעודה:

לא ,כי הוא הרים את הקול ,אני רגיל באותו קול לענות ,מה לעשות? הוא

7

ידבר בלחש אני אענה בלחש .שאלתי שאלה ,הם ניסו להתנדב לעזור,

8

להסביר לי ,אני פשוט לא מבין ,אני קשה הבנה.

מר ר .9גלר:
10

לבניין המועצה בנוסף לעובדי קבלן יש גם שכירים שעובדים ,באמצע
היום מי שמנקה זה עובדים שלנו ,בסוף היום

11מעודה:
מר א.

בסך הכל? בסך הכל של עובדי

12גלר:
מר ר.

יש עוד בערך  80אלף שקל נוספים

13מעודה:
מר א.

אז המועדון הזה  50אלף שקל?

14גלר:
מר ר.

בדיוק ,יש שם הרבה פעילות.

15געש:
מר ח.

המועדון פעיל מהבוקר עד הלילה.

16גלר:
מר ר.

יש קשישים

17מעודה:
מר א.

אז כל היום מנקים?

18גלר:
מר ר.

כל היום מנקים.

19גדרון:
גב' כ.

בוודאי ,יש שם פעילות.

20גלר:
מר ר.

 ...פעילות ,מזון

21מעודה:
מר א.

סליחה ,ניקיון ,מה זה מזון? מה אתה מכניס לי עכשיו מזון?

22גלר:
מר ר.

לא ,ניקיון אחרי אוכל.

23מעודה:
מר א.

או.קי ,.ניקיון ,אבל מה הגודל של הבניין?

24גלר:
מר ר.

זה מכרז שפתחנו אפרים.

25מעודה:
מר א.

כן ,אבל ,אתה יודע ,גודל הבניין ,כמה הוא 150 ,מטר?

26גדרון:
גב' כ.

זה לא משנה ,היקף הפעילות...

27מעודה:
מר א.

אז  7פעמים ביום עושים?

28גדרון:
גב' כ.

מה זה קשור?
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כ"ו בטבת תשע"א

מר ח .1געש:

מעל  200מטר 240 ,מטר.

מר א .2מעודה:

אין  240מטר ,מה פתאום.

גב' כ .3גדרון:

אבל מה זה קשור...

מר א .4מעודה:

אני לא יודע אם יש  150מטר.

מר ח .5געש:

זה  4,100שקל לחודש ,הלאה.

מר א .6מעודה:

ניקיון

מר ח .7געש:

ניקיון ,זה לפי המכרז שאתם פתחתם ,המכרז היוצא מן הכלל

מר י 8.זריהן:

למה ,קודם לכן היה יותר טוב? אז מה?

מר א .9מעודה:

ההצעה הכי זולה.

מר י10.זריהן:

אמרתי יוצא מן הכלל .כן

11כאכון:
מר א.

תרבות תורנית מה זה?

12גלר:
מר ר.

העברה ,הייתה הכנסה

13מעודה:
מר א.

זה היה כתוב לפני כן בדף הקודם ופה פירוט.

14כאכון:
מר א.

לא הבנת ,איזה תרבות תורנית שאלתי.

15מעודה:
מר א.

לא יודע ,הוא עושה שמה ליל הסדר.

16כאכון:
מר א.

לא ,אני רוצה להגדיל אם יש ...מה זה תורנית?

17מעודה:
מר א.

זה העברה ממשרד החינוך ,אתה לא יכול להגדיל .הנה ,פה למעלה,

18

משרד החינוך בדף הראשון נותן  50אלף אז כתבו את זה פה.

19כאכון:
מר א.

אבל לא רשום פה משרד החינוך...

20מעודה:
מר א.

כתוב ,הנה.

21כאכון:
מר א.

לא קשור למתנ"ס!

22מעודה:
מר א.

השתתפות משרד החינוך בתוכנית תרבות.

23כאכון:
מר א.

יפה ,אבל לא למתנ"ס.

24מעודה:
מר א.

אבל המתנ"ס מבצע...

25כאכון:
מר א.

לפני כן בחינוך לא רשום שזה המתנ"ס.

26מעודה:
מר א.

בראשון זה התקבולים ופה זה ה...

27כאכון:
מר א.

אבל לא רשום לך מתנ"ס אפרים.

28מעודה:
מר א.

אבל כל זה לא כתוב המתנ"ס ,כל זה למתנ"ס.
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מר ח .1געש:

כן ,בבקשה

מר י 2.זריהן:

רגע ,נראה מה הוא אומר.

מר א .3כאכון:

באחד לפני תסתכל ,לא רשום המתנ"ס.

ד"ר 4השמשוני:

כתוב חינוך בלתי פורמלי.

מר א .5כאכון:

לא ,מאמי ,לא ...

מר א .6מעודה:

סליחה ,לא רשמת לי כמה עובדות בית הראשונים.

מר ר .7גלר:

שתיים

מר א .8כאכון:

משרד החינוך – תרבות תורנית...

מר א .9מעודה:

למה זה לא מצוין פה?

10גלר:
מר ר.

נציין

11מעודה:
מר א.

נציין ,אה ,שכחתם? אה?

מר י12.זריהן:

משכורות  200אלף? כמה עובדים?

13גלר:
מר ר.

שתי עובדות.

מר י14.זריהן:

ולפני כן כמה היה ב?2010-

15גלר:
מר ר.

לפני כן הייתה גם עובדת ביד לבנים.

מר י16.זריהן:

אה ,זה עובדת של יד לבנים גם פה?

17גלר:
מר ר.

העובדת של יד לבנים עברה למקום אחר.

18מעודה:
מר א.

ביד לבנים אין לנו עובדת.

19גלר:
מר ר.

היום אין ,היום יש עובדת ,מגיעה יום אחד בשבוע.

מר י20.זריהן:

זה עובדת קבלן?

21גלר:
מר ר.

לא ,בת שבע.

22געש:
מר ח.

בת שבע שחר.

23מעודה:
מר א.

איפה היא ,ביד לבנים?

24גלר:
מר ר.

יום אחד בשבוע היא פה.

25מעודה:
מר א.

ומי ,ובבית הראשונים צביה?

26געש:
מר ח.

בבית הראשונים יש את צביה ומירה דדלין.

מר י27.זריהן:

החזרת את הכסף של הספריות שהפקדת לבנק?

28כאכון:
מר א.

 20אלף שקל.
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מר י 1.זריהן:

החזרת?

מר ח .2געש:

כמה?

מר י 3.זריהן:

החזרת את הכסף או לא החזרת?

מר ר .4גלר:

 15אלף שקל.

מר י 5.קעטבי:

הוא לא החזיר את הכסף...

מר א .6מעודה:

די ,אני אמרתי את שלי ,מה עשו אחר כך לא מעניין אותי.

מר י 7.זריהן:

אבל הוא אמר לך שהוא מחזיר

מר א .8מעודה:

אני לא הולך לבדוק ,אמרתי

מר י 9.זריהן:

זהו ,כמה זה היה?  15אלף שקל?

10מעודה:
מר א.

לא ,זה מה שהוא הספיק ...בסך הכל איזה  200אלף( .מתבדחים ,לא

11

רלוונטי)

12כאכון:
מר א.

זה כולל ספריה לא מאוישת כאילו?

13געש:
מר ח.

שכר עבודה ,גם.

14כאכון:
מר א.

גם שכר עבודה .כמה שכר עבודה ,כמה אתה מציע עכשיו?

15געש:
מר ח.

 ...הגיעה רק מועמדת אחת לא מתאימה.

מר י16.זריהן:

לאן ,לספריות?

17געש:
מר ח.

לניהול הספריה.

מר י18.זריהן:

למה ,מה המשכורת שלה?

19געש:
מר ח.

משכורת .7,000

מר י20.זריהן:

ברוטו?

21מעודה:
מר א.

ממש ,היא תבוא להיות מנהלת ספריה ב.7,000-

22כאכון:
מר א.

מה רע בזה?

23מעודה:
מר א.

באמת?

24געש:
מר ח.

האחרונה שהגיעה לא היה לה את ה

25מעודה:
מר א.

אותה בחורה הגישה בעוד שלוש מקומות ,היא התקבלה בשלושתם

26

מר י27.זריהן:
28

והחליטה ללכת למקום ...ממש ,מנהלת ספריה.
תבקש מנהלת ספריה בשכר בכירים ,מה הבעיה? מתי שאתם רוצים
לעשות שכר בכירים אתם יודעים ,להביא כלכלניות בשכר בכירים אין
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בעיה במקום ב,

מר ח .2געש:

נחשוב על הרעיון ,יכול להיות.

מר י 3.זריהן:

שכר בכירים 40 ,אחוז 50 ,אחוז ,יבואו.

מר ח .4געש:

יכול להיות.

מר א .5מעודה:

אבל זה תוארים ,אתה יודע איזה דרישות בשביל מנהלת ספריה?

דובר:6

אתה יודע כמה תוארים מסתובבים?

מר א .7מעודה:

נכון ,זה לא אומר שהם חכמים עם התוארים ,אבל פה מבקשים...

מר א .8כאכון:

חיים ,שתי שאלות ,אחד ,אני רואה שאין פה הכנסות ,ב...2011-

מר י 9.זריהן:

בספריות?

10כאכון:
מר א.

כן ,הכנסות מספריה.

11מעודה:
מר א.

כי אף פעם לא היה הכנסות.

12כאכון:
מר א.

למה ,יש לך פה ב 2010-הכנסה  6,000שקל

13מעודה:
מר א.

מינוס

14כאכון:
מר א.

זה פלוס ,זה הכנסה.

15געש:
מר ח.

תנו לגזבר לענות.

16גלר:
מר ר.

אין הכנסות ,החוק היום ,לא מהיום ,הרבה שנים ,לא גובים דמי מנוי,

17

גם הפיקדון שהפקדנו זה לא הכנסה ,מתישהו צריך להחזיר את זה.

18כאכון:
מר א.

אבל ה 6,000-שקל האלה מאיפה הכנסנו אותו?

 19סגל:
מר ש.

מפקדונות שהיו פתוחים של אנשים שלא החזירו את הספרים ולקחו

20

להם את הפיקדון( .מדברים ביחד ,לא ברור)

21געש:
מר ח.

השתתפות משרד החינוך – ספריות ,מה לא ברור בזה?

22מעודה:
מר א.

אבי ,אני רוצה לגמור עד תשע.

23כאכון:
מר א.

שאלתי לגבי פעילויות...

24גלר:
מר ר.

שעת סיפור ,קטעי הרצאות ,ירידים.

25כאכון:
מר א.

איפה זה מתבצע?

26געש:
מר ח.

בספריה

מר י27.זריהן:

מה זה משרד החינוך נותן פה ,מה זה...

28גלר:
מר ר.

משרד החינוך נותן שוברים לרכוש ספרים.
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מר י 1.זריהן:

אז זה צריך להיות במינוס ,למה זה כאן

מר ר .2גלר:

לא ,יש הכנסה למעלה  150אלף שקל.

מר י 3.זריהן:

מתוך זה ה 100-זה לספרים?

ש .סגל:
מר 4

זה ספרים ,ו 50-זה ...

מר י 5.זריהן:

פעולות שונות

מר א .6כאכון:

אתה רוצה להגיד לי שאנחנו ,הספריה החדשה תוציא  250אלף שקל

7

משכורות תוספת? ספריה אחת  250אלף משכורות?

מר י 8.זריהן:

מוקדי הפעלת נוער ,מועדון...

מר א .9כאכון:

איזה ירידה חיים ,מ 900-אלף שקל ל 450-אלף שקל ירידה? עוד פעם

10

11גדרון:
גב' כ.
12

לפגוע בחינוך.
זה לא פוגע בחינוך ,אני אגיד לך איך ,לא רק זה אלא ,זה לא רק שזה לא
פוגע בחינוך ,אתה רוצה לקבל תשובה?

13כאכון:
מר א.

כן ,אני שומע

14גדרון:
גב' כ.

זה לא רק שזה לא פוגע בחינוך ,אנחנו מקבלים יותר ממה שקיבלנו

15

הרבה שנים ,הרי יש לנו את קרן קיסריה שהיא במקום ארנונה שבעצם

16

צריכה לשלם ,זה כאילו ארנונה מה שהם משלמים לנו ,ויש לנו שם

17

הרבה כסף ואנחנו מקבלים את זה ומשקיעים כל...

מר י18.זריהן:
19

אבל בשנה שעברה קיבלנו אז איך זה בשנה שעברה (מדברים ביחד ,לא
ברור)

20געש:
מר ח.

חברים ,יש שני דברים ,הלו ,קרן קיסריה זה לא במקום ארנונה .דקה,

21

דקה ,אל תתבלבלו ,יש בתוך הפארק שטחים שמשלמים לנו ארנונה ועם

22

זה אין לנו בעיה.

מר י23.קעטבי:

איזה סכום 2 ,מיליון? כמה זה בשנה?  2.5מיליון?

24גדרון:
גב' כ.

לא קשור לזה.

מר י25.קעטבי:

בסדר ,עכשיו הרגעת אותי כי את אמרת שזה במקום ,מה לא חשוב?

26גדרון:
גב' כ.

כי זה תוכנית ,חיים

27געש:
מר ח.

קרן קיסריה יש סיכום בין ועדת כספים של הכנסת ומשרד הפנים וקרן

28

קיסריה שמאחר והם לא מעלים ארנונה לאף אחד לא על השטח שבשטח
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כ"ו בטבת תשע"א

שלנו ,שאר השטח ,יש הסכם שהם תורמים לחינוך.

גב' כ .2גדרון:

על זה דיברתי.

מר ח .3געש:

אז זה לא ארנונה ולא במקום ארנונה.

גב' כ .4גדרון:

קרא לזה איך שאתה רוצה.

מר א .5כאכון:

הם ישמחו מאוד.

מר ח .6געש:

הם ב 2026-יתחילו לשלם ארנונה לרשויות מסביב ,עד אז הסיכום של

7

ועדת הפנים של הכנסת ,משרד הפנים וקרן קיסריה הם משלמים,

8

מעבירים כסף לא דרך חשבון המועצה כדי שזה לא יהיה על חשבון חינוך

9

ב' ,כאילו שהמועצה לא תיתן כלום וזה יהיה הכסף היחידי לחינוך בג'סר

10

א-זרקא ,באור עקיבא ,בבנימינה ובפרדס חנה .אור עקיבא מקבלת הכי

11

הרבה ,אנחנו בגלל גודל התושבים אחר כך ,בנימינה אחרינו וג'יסר אחר

12

כך.

מר י13.קעטבי:

מהקרן

14געש:
מר ח.

מקרן קיסריה .זה מאפשר לנו לעשות הרבה מאוד פעילויות בתחום

15

החינוך הפורמלי והלא פורמלי ,גם בית ספר חקלאי ,גם בסדנאות ,גם

16

בתי ספר יסודיים ,גם בפעילות נוער.

מר י17.קעטבי:

מה הסכום שהקרן נותנת?

18גדרון:
גב' כ.

לא זוכרת ,כמה זה?

19געש:
מר ח.

 2.5מיליון שקל( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י20.זריהן:

שנה שעברה זה היה או לא?

21גלר:
מר ר.

היה ,היה

מר י22.זריהן:

אבל אם היה שנה שעברה למה קיצצתם? מה ההבדל? שנה שעברה היה

23

 820ועכשיו .400

24גדרון:
גב' כ.

הוא מסביר.

25געש:
מר ח.

קרן קיסריה לא מופיעה בתקציב בכלל ,אנחנו גומרים את מה שאנחנו

26

חושבים שאנחנו ...זה לא מופיע.

מר י27.זריהן:

מה שקיסריה נותנים לא מופיע פה.

28געש:
מר ח.

לא מופיע את ה ...של קרן קיסריה כדי שזה לא יעבור דרך התקציב.
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מר י 1.זריהן:

אז היית מקטין את זה ב 420-אלף.

מר ח .2געש:

יש לי פיצוי מהקרן .לא ,הסכום גדל ,הסכום של הקרן גדל.

גב' כ .3גדרון:

גדל מאוד.

מר י 4.זריהן:

לכמה גדל? כמה היה שנה שעברה?

מר ח .5געש:

מ 1,750,000-ל 2.5-מיליון שקל.

מר י 6.זריהן:

אתה מקטין ב 420-ואתה לא מקטין...

גב' כ .7גדרון:

אנחנו מקבלים ,כדי שתירגעו( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר ח .8געש:

לא שייך לא לארנונה ולא לפיתוח.

גב' כ .9גדרון:

לא רק שהוא לא נפגע ,אנחנו מקבלים יותר ,אני מנסה להסביר את זה.

מר י10.זריהן:

כמה בסופו של דבר יהיה התקציב בשנת  2011במקום  400עם קרן

11

פיתוח קיסריה לכמה הוא מגיע?

12גלר:
מר ר.

לפחות כמו .2010

מר י13.זריהן:

לפחות כמו ב?2010-

14געש:
מר ח.

אולי אפילו יותר.

15גדרון:
גב' כ.

לדעתי יותר ,לדעתי יותר ,יותר באיזה  200 ,100אלף.

16כאכון:
מר א.

הבנתי מכוכי שהירידה ,אז למה יש ,קודם כל לפני כן ,למה יש תקציב

17

אם אנחנו מקבלים יותר?

18געש:
מר ח.

כי אני רוצה להגדיל.

19גדרון:
גב' כ.

אם יהיה עוד נעשה עוד.

20כאכון:
מר א.

אם זה  2.5מיליון שקל קיבלנו שנה שעברה

21גדרון:
גב' כ.

אבל לא הכל הולך לפה.

22כאכון:
מר א.

לא ,אמרת לפני כן שלא היו שם פעילויות מספיק.

23גדרון:
גב' כ.

לא הבנת ,לא ,אתה מתבלבל

24כאכון:
מר א.

אני לא מבלבל בכלל.

25גדרון:
גב' כ.

אתה עושה סלט 2.5 .מיליון שאמר רן זה לא מופיע בכלל בתקציב ,רגע,

26כאכון:
מר א.

אני שואל למה אתם מורידים...

27גדרון:
גב' כ.

מכיוון שאתה לא נותן להסביר מההתחלה עד הסוף אתה מפסיק אותי

28

באמצע ואתה לא מבין.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

אני שואל למה הורדנו מ 820-ל400-

מר ר .2גלר:

בתוכנית של קרן קיסריה לא מופיע סעיף  ...השנה אנחנו עושים השלמה

3

ללפחות סכום דומה ל.2010-

מר י 4.קעטבי:

זה לא משנה איך זה מחולק

מר ח .5געש:

אני אתן לך פירוט( ...מדברים ביחד ,לא ברור) לא ,אין לי ,אני לא זוכר

6

בראש ,אנחנו מגישים את התוכנית לקרן קיסריה ,יש שמה את,

גב' כ .7גדרון:

יש קריטריונים.

מר ח .8געש:

אני לא זוכר את החלוקה של הכסף ,באמת שאני לא זוכר .יש  ...לכיתה

9

ז' ,יש ...

10גדרון:
גב' כ.

יש בי"ס חקלאי.

11כאכון:
מר א.

האם זה נכון שרוב הכסף כאן קוצץ בגלל להעביר אותו לחקלאי?

12גדרון:
גב' כ.

לא ,מה פתאום ,מה פתאום.

13כאכון:
מר א.

בי"ס חקלאי יקבל השנה

14גדרון:
גב' כ.

זה נוער.

15כאכון:
מר א.

אני רוצה בבקשה את הפירוט המדויק של לאן הולך כל הכסף של

16

התקציב של קיסריה.

17געש:
מר ח.

דקה ,דקה

18גלר:
מר ר.

עוד לא הגשנו תוכנית.

19כאכון:
מר א.

כשתגישו אני רוצה לראות .אני אומר לך חיים אין כאן הגיון שאתה

20

מוריד פה  400אלף שקל מפעילות נוער שלפי תוכנית העבודה השנתית זה

21

או שמצד אחד החבר'ה שעובדים על הפעילות לא ניצלו את הכסף ואוי

22

ואבוי להם.

23גדרון:
גב' כ.
24

אתה עוד פעם עושה בלגן ,ה 400-אלף ,קודם כל זה רק הנוער פה ,זה לא
חקלאי ולא זה ,זה פעילות של אחר הצהריים ,זה חינוך בלתי פורמלי.

25כאכון:
מר א.

אני מדבר ,יכול להיות שהחקלאי מבצע פעילות אחר הצהריים.

26גדרון:
גב' כ.

לא ,לא נכון ,אז אתה רואה

27געש:
מר ח.

כוכי ,די

28גדרון:
גב' כ.

הוא שאל ,הבהרתי לו חיים( .מדברים ביחד ,לא ברור) לא ארנונה ,אתה
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

1

גם אמרת שזה הסכם שהפעם ישלמו לנו ועכשיו משלמים לנו על זה

2

שפעם ישלמו ארנונה ,על זה ...

מר י 3.קעטבי:

זה שלנו ,זה ילדים שלנו.

גב' כ .4גדרון:

נכון ,הכל טוב ויפה ,יופי ,עכשיו  400אלף שקל זה לחינוך הבלתי פורמלי

5

ואני אומרת לך שבגדול עם קרן קיסריה אנחנו מקבלים יותר משנה

6

שעברה שקיבלנו חלק יותר גדול פה וחלק קטן מאוד מהקרן.

מר י 7.קעטבי:

אז מה נעשה בכסף הזה בחינוך הבלתי פורמלי? זה סכום מכובד.

מר ח .8געש:

אני אעביר לך את הרשימה יואב.

מר א .9כאכון:

יהיה יותר משנה שעברה?

10גדרון:
גב' כ.

כן

11כאכון:
מר א.

יותר ,אבל אנחנו קיצצנו להם.

12גדרון:
גב' כ.

אבל זה לא קשור.

13געש:
מר ח.

אבל זה לא מופיע ,אני לא מכניס את קרן קיסריה לתקציב השוטף ,הרגע

14

הסברתי לך.

15גדרון:
גב' כ.

קרן קיסריה לא פה.

16כחלון:
מר ע.

אתה תראה הכי טוב כשיגיע הפירוט של קרן קיסריה...

17גדרון:
גב' כ.

בדיוק

18געש:
מר ח.

אין פירוט פה של קרן קיסריה כי קרן קיסריה באוויר.

19גדרון:
גב' כ.

הוא אמר לך את זה כל הזמן.

20געש:
מר ח.

מי שמנהל את הקרן היום ,את הקשר ,הייתה מנכ"לית של יעקב אדרי.

21מצליח:
מר ע.

עמוס ,אתה אמרת שנראה אחר כך.

22כחלון:
מר ע.

אני מקווה מצליח.

23מצליח:
מר ע.

לא ,לא ,מה שאתה חושב שזה ...חבר'ה ,מה שאני רואה בינתיים שחלק

24

מהנוער לא יקבלו  420אלף שקל.

:25
דוברת

מה זאת אומרת?

26מצליח:
מר ע.

לא יקבלו ,מה שיבוא אחר כך אני לא יודע.

27גדרון:
גב' כ.

לא אחר כך.

28מצליח:
מר ע.

בני נוער שבעלי יכולת ממשפחות יכולת משתמשים גם ככה חוגים ,כל
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מיני דברים כאלה ,ההורים משלמים .מה לעשות ,הילדי שכונות ...

גב' כ .2גדרון:

מקבלים יותר ,כל זה זה בני שכונות.

מר ח .3געש:

אבי ,מה הסעיף הבא?

מר ע .4כחלון:

רגע ,רגע ,אני רוצה להתייחס.

גב' כ .5גדרון:

לא ,אני אומרת לך...

מר ע .6מצליח:

אז למה כל שנה יש לנו תוספות לאותן שכונות ילדים.

מר ח .7געש:

זה לא שייך אחד לשני.

מר ע .8מצליח:

חיים ,זה כן שייך.

מר ע .9כחלון:

קודם כל אני רוצה פה להעיר את תשומת לבכם ,מועדון אתגר הוא לא

10

מועדון נוער ,אני לא יודע מי החליט ,הלוואי וזה היה ,הוא מועדונית של

11

הרווחה .מועדון אתגר.

12כהן:
גב' צ.

אי אפשר לשמוע ככה ,הלו.

13געש:
מר ח.

הערה נכונה ,שלום לא ידע ,הלאה.

14כחלון:
מר ע.

קודם כל זה מועדונית ,זה לא מועדון.

15געש:
מר ח.

צודק

16כחלון:
מר ע.

עכשיו אני תמה ואני מסתכל בכרכור יש שלוחה של המתנ"ס שמופעלת

17

לתפארת באמת למי שמפעיל אותה ,שאפו .בית רכס ,מרחק אווירי אולי

18

של קילומטר מדברים פה על תקציב של שונות מ 12-אלף ב 2010-ל-

19

 10,000שכולם קוצצו ,קוצצו ב 2,000-שקל .אני שואל ,אם יש שלוחה

20

לילדי כרכור בבית ספר ממלכתי

21געש:
מר ח.

בממלכתי כרכור.

22כחלון:
מר ע.

ממלכתי כרכור ,נכון .אם אני מסתכל מבני ברית כולל מערב הישוב ,כל

23

נוה פרדסים ,רמז ,שב"ל ,אין שם שום מועדון נוער ,שום מועדון נוער יש

24

ספציפית לנוער ,יש את אדיס ,יש את ההוא של העמותה האתיופית וזה

25

בסדר ,זה מבורך.

26געש:
מר ח.

יש בני ברית.

27גדרון:
גב' כ.

הם באים לבני ברית.

28כחלון:
מר ע.

הם לא באים לבני ברית ,למה רכס לא באים לממלכתי?
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

גב' כ .1גדרון:

כי זה ילדים אחרים.

מר ע .2כחלון:

יש שלוחה להפעלת חוגים?

גב' כ .3גדרון:

לא ,זה של המתנ"ס ,זה לא מועדון נוער .חיילים ...

מר ח .4געש:

אין מועדון ,אין ברמז מועדון ,לא לזרות חול בעיני התושבים ,אני רק

5

שואל מאיפה השינוי בשונות האלה? למה זה  10,000וזה  12וכולם

6

קוצצו?

מר ר .7גלר:
8

מר ע .9כחלון:
10

אני אסביר לך למה ,כי מועדון בית רכס זה מועדון חדש ,עדיין צריך
הצטיידות לצייד אותו והכל ,יש מועדונים ותיקים
מועדונים לא מסתיימת ההצטיידות ,יש ונדליזם ,לא מסתיימת
ההצטיידות.

11גלר:
מר ר.

אבל ההצטיידות הראשונית...

12גדרון:
גב' כ.

הראשונית ,חייבת הצטיידות ראשונית.

13כחלון:
מר ע.

אבל בשנה שעברה היה  12אלף ,הוא היה קיים.

14גלר:
מר ר.

אבל לא נוצל.

15גדרון:
גב' כ.

מה זה לא בטוח? זה לא נוצל.

16כחלון:
מר ע.

לא ,בלי תרגומים כוכי ,אנחנו מבינים עברית .ב 2010-היה  ,12ב 2011-יש

17

.12

18גלר:
מר ר.

לא ניצלנו את זה עמוס ...בסוף השנה...

19כחלון:
מר ע.

לא נרכש ציוד?

20געש:
מר ח.

כי הפעילו את המועדון רק בסוף השנה ,מה אתה רוצה?

מר י21.זריהן:

ראית מועדון שלא צריך כסף?

22געש:
מר ח.

אף מועדון לא נעצר בגלל שלא ,אתם מוזמנים לראות את הפעילות בבני

23

ברית.

24כחלון:
מר ע.

מועדון הדר זה של העדה האתיופית.

 25סגל:
מר ש.

מוסקוביץ? אדנים?

26געש:
מר ח.

או אדנים או כורש.

27כחלון:
מר ע.

מפעילים אותם שם מוקד אתיופי.

28גלר:
מר ר.

יש שניים.
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר ע .1כחלון:

אחד עובד ,פידל ,פידל ,נכון.

מר א .2כאכון:

אתה אומר שהורידו מהמערביות והעלו ל-

מר ע .3כחלון:

בוודאי ,אין במערבית.

מר א .4כאכון:

תרשום לך להסתייגויות.

מר ע .5כחלון:

אין מועדון נוער.

מר א .6כאכון:

עמוס ,תרשום לך בהסתייגויות להעלות.

מר י 7.זריהן:

נעלה את זה בהצבעה.

מר ח .8געש:

כן

מר י 9.זריהן:

קיטנות

10כאכון:
מר א.

קיטנות שלנו זה מה שאנחנו עושים כל שנה ושנה בקיץ רן?

11גלר:
מר ר.

כן ,זה של בתי הספר ,לא גנים.

12כאכון:
מר א.

 210אלף שקלים זה כולל העובדים ,שכר עובדים ,הכל?

13גלר:
מר ר.

יש פה שכר של אותה תקופה והוצאות שונות.

14כאכון:
מר א.

וכמה ההכנסות שלהם? ההכנסות שלהם זה  105אלף שקל?

15גלר:
מר ר.

הכנסות...

16כאכון:
מר א.

מצד ההורים כאילו?

17גלר:
מר ר.

חלק הורים וחלק משרד הקליטה.

18כחלון:
מר ע.

אני יודע ,לא ,זו מועדונית של הרווחה.

19כאכון:
מר א.

סתם ככה בשביל הזה ,למה קשור משרד הקליטה לקיטנות?

 20סגל:
מר ש.

משרד הקליטה נותן  200שקל על כל ילד אתיופי שמשתתף.

21כאכון:
מר א.

רק לאתיופים?

 22סגל:
מר ש.

רק לאתיופים.

23כאכון:
מר א.

חיים ,קידום נוער זה של אשר?

24געש:
מר ח.

כן

25כאכון:
מר א.

הייתה שם ירידה.

מר י26.זריהן:

אתה יודע שבקיטנות אנחנו מוציאים כפול?

27
דובר:

אלה שנולדו בארץ הם גם עולים?

מר י28.זריהן:

בקיטנות אנחנו מקבלים  105ומוציאים ?105
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר ר .1גלר:

מה זה.

מר י 2.זריהן:

בקיטנות.

מר ר .3גלר:

אנחנו מקבלים ...105

מר ח .4געש:

 .210לא ,מקבלים  ,105אה ,מוציאים עוד  ,105כן.

מר י 5.זריהן:

אז למועצה זה עולה עוד  105הקיטנות .תקבולים ,מי משלם את כל ה...

6

הכל משרד החינוך?

מר ר .7גלר:

פעילות נוער זה משרד החינוך.

מר י 8.זריהן:

קידום נוער מדובר על האמפי?

מר ח .9געש:

כן

10כאכון:
מר א.

מה זה ,למה הורדתם את ההוצאות שונות? גם לא השתתפו בהם? לא

11

נגעו בהם כאילו?

12גלר:
מר ר.

רוב הדברים מי שמשלם זה משרד החינוך ,כל הטיולים וכל הסדנאות.

13מעודה:
מר א.

 5עובדים מקבלים  900אלף שקל?

14גלר:
מר ר.

כן

15כאכון:
מר א.

המשכורות גבוהות שם.

16מעודה:
מר א.

לא ,השאלה חוץ מאמפי מה עוד יש? איזה עוד מקומות יש? בני ברית?

17גלר:
מר ר.

רכזת השכלה ויש מועדון

18מעודה:
מר א.

אבל הכל ...יש עוד משהו שעומדים לבנות שם ליד שילה משהו? קרוואן?

19געש:
מר ח.

קרוואן נוסף.

20גלר:
מר ר.

כן

 21סגל:
מר ש.

מרכז למידה.

22גלר:
מר ר.

מרכז למידה של ג'ורג'.

23מעודה:
מר א.

אז יש את המרכז למידה ועוד משהו?

24גלר:
מר ר.

יש מועדון ...

25מעודה:
מר א.

איפה?

26גלר:
מר ר.

גם כן איפשהו ,לא יודע ,במערב המושבה ,רחוב הטוריים אני חושב.

27מעודה:
מר א.

מצליח ,איפה זה המועדון ,אתה מכיר?

28מצליח:
מר ע.

איזה?
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מר א .1מעודה:

הוא אומר מועדון של קידום נוער יש עוד אחד במערב המושבה.

מר ע .2מצליח:

זה של ג'ורג'.

מר ע .3כחלון:

מרכז למידה ,לא?

מר א .4מעודה:

לא ,חוץ מהלמידה.

מר ע .5מצליח:

אחרי מרכזות.

מר א .6מעודה:

זה שהיה בית"ר? מעוז בית"ר?

מר ע .7מצליח:

בהמשך בצד ימין ,בין הבלוק לבית ספר שילה.

מר א .8מעודה:

יש מבנה?

מר ע .9כחלון:

מאחורי ,כן אפרים.

10כאכון:
מר א.

מה ,זה מקלט עמוס?

11כחלון:
מר ע.

לא ,זה פריקסטים יבילים ,מבנים יבילים .הכל יפה.

12מעודה:
מר א.

אני לא מבין ,תנועות נוער ועדת תמיכות עוד  100אלף? אז לא הבנתי ,אז

13

מה זה הוועדת תמיכות שהיה שם?

14גלר:
מר ר.

עוד  20אלף.

15געש:
מר ח.

התמיכות מחולקות  100אלף תרבות 100 ,אלף נוער.

16כאכון:
מר א.

לא ,אבל  ...תנועות נוער.

17געש:
מר ח.

תנועות נוער זה צופים ,בני עקיבא ,נוער עובד.

18מעודה:
מר א.

אז ועדת תמיכות דנה ב 300-אלף 300 ,אלף בעצם.

מר י19.זריהן:

חוץ מה 100-אלף ,כמה זה היה?  20אלף שקל כוכי ...

20מעודה:
מר א.

מתוך ה 200-אלף

מר י21.זריהן:

היה לרב הזה מבית כנסת אור ישרים

22געש:
מר ח.

עשינו פעולת תרבות.

מר י23.זריהן:

כמה זה כל זה היה?  100אלף שקל?

24געש:
מר ח.

 100אלף שקל לתרבות.

25מעודה:
מר א.

והספורט עוד  100אלף.

מר י26.זריהן:

ומה עם התמיכות נוער? נוער היה גם...

27מעודה:
מר א.

היה בפנים.

28געש:
מר ח.

נוער עובד ,צופים ובני עקיבא לבד .היה  80לשלושתם .עכשיו העלו ל-
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.100

מר י 2.זריהן:

אני זכרתי ש...

מר ח .3געש:

מה? תנועות נוער  80אלף שנה שעברה .כן ,מה עוד?

מר י 4.קעטבי:

כמה היה?

מר א .5מעודה:

ג'ובראן ,אחזקת מגרש כדורגל  130אלף זה כבר פה על פי ועדת רכש,

6

צריך מכרז .אה ,זה היה כמה ,קצת ,עשיתם ועדת רכש .130 ,עשיתם

7

ועדת רכש לתקופה ,עכשיו אני רואה בתקציב ,כתוב אחזקה חודשית של

8

מגרש על ידי קבלן לפי מכרז ,אבל לא היה מכרז ,היה ועדת רכש ,עכשיו

9

אני מבקש לעשות מכרז כי אז היה סכום קטן אמרת לי.

 .10ג'ובראן :אנחנו עשינו מכרז ,פנינו לכמה מציעים במסגרת המכרז זוטא.
עו"ד ג
11מעודה:
מר א.

יפה ,אבל עכשיו שזה  130צריך מכרז פומבי.

12גלר:
מר ר.

נבדוק את זה ,בסדר ,אז עשינו לחלק מהשנה ,אם נרצה לעשות לכל

13

השנה

14מעודה:
מר א.

אבל הכנסתם כבר תקציב 130 .זה תקציב

15כחלון:
מר ע.

אתם מתעלמים מזה שאחזקת מגרש זה לא גינון שאתה יכול לפנות

16

לחברות ,זה יעוץ מקצועי.

17מעודה:
מר א.

לא ,לא ,זה לכסח ,לטפח

18כחלון:
מר ע.

אל תגיד לי מה אפרים.

19מעודה:
מר א.

זה מה שהיה.

20כחלון:
מר ע.

לא ,לא ,לא

 .21ג'ובראן :אני אבדוק את זה ,התקציב הוא להוצאה עצמה ,לא קשור להתקשרות...
עו"ד ג
22כחלון:
מר ע.

ג'ובראן ,הרי

 .23ג'ובראן :זה לא קשור להתקשר עם  Xב 130-אלף שקל.
עו"ד ג
24מעודה:
מר א.

כתוב לפי מכרז פה כתוב.

25כחלון:
מר ע.

בסדר ,אבל

 .26ג'ובראן... :של המגרש הוא  ,130הוא לא משליך פה בתקציב על מי עושה...
עו"ד ג
27מעודה:
מר א.

ברור ,לא ,כי כתוב פה לפי מכרז ,אז אני אומר

28כחלון:
מר ע.

אפרים ,זה ניתן לקבלן הגינון של המועצה.
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מר א .1מעודה:

לא

מר ע .2כחלון:

אני אומר לך ,למה

מר א .3מעודה:

זה בהצעות מחיר ,זה היה בנפרד.

מר ע .4כחלון:

לא ,רגע

מר א .5מעודה:

אני חי את זה.

מר ע .6כחלון:

קצת היסטוריה ,לא ,אתה לא חי את זה אפרים.

מר א .7מעודה:

לפני  7חודשים

מר א .8כאכון:

בוא נשמע את עמוס.

מר ע .9כחלון:

אפרים ,זה ניתן לקבלן הגינון של המועצה ,הוא עשה עבודה ,זה עבודה

10

מקצועית נטו למגרש ספורט ,תחזוקת מגרש כדורגל.

מר י11.קעטבי:

איך הוא עשה את זה?

12כחלון:
מר ע.

מי ,ההוא? הקודם עשה את זה לא טוב בכלל ,לא טוב בכלל .אחד בא

13

שמה בלי כלים ,בלי ציוד ,זה נטו מגרשים.

14מעודה:
מר א.

הוא קיבל ,חיר קיבל את זה בהצעות מחיר!

15כחלון:
מר ע.

גם זה בהצעת מחיר.

16מעודה:
מר א.

זה זה עכשיו שהוא עובד.

17כחלון:
מר ע.

זה לא חיר.

18מעודה:
מר א.

עכשיו חיר.

19כחלון:
מר ע.

אפרים ,לא

20געש:
מר ח.

עכשיו זה לא חיר.

21כחלון:
מר ע.

זה לא חיר.

22געש:
מר ח.

מישהו אחר.

23כחלון:
מר ע.

איך נקרא? מבנימינה ,נכון? זה לא חיר.

24מעודה:
מר א.

אבל אני בזמנו שאלתי ,אמרו לי זה לחצי שנה ועשו ועדת רכש ,אני רק

25

רוצה שיהיה מכרז ,מה ,מה?

26כחלון:
מר ע.

אבל זה מקצועי.

27מעודה:
מר א.

אז אנחנו במכרז נבקש מקצועי.

28כחלון:
מר ע.

יש כאלה בודדים בארץ.
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מר א .1מעודה:

באמת ,באמת ,באמת ,אז או.קי ,.אז תקבל רק מקצועי ,אבל מכרז.

מר ע .2כחלון:

לא ירצו לבוא לפה ,הוא מבנימינה.

מר א .3מעודה:

יבואו

מר ח .4געש:

הלאה

מר א .5מעודה:

אבל זה סכום...

מר ע .6כחלון:

זה שזרוע ,זה דילול ,זה מיליון ואחת פעולות שהוא עושה.

מר ח .7געש:

דישון בזמן.

מר א .8כאכון:

כמה אבות בית? שלושה אבות בית?

מר ר .9גלר:

ארבעה

10כאכון:
מר א.

אז למה רשום פה שלושה?

11גלר:
מר ר.

ארבעה

12כאכון:
מר א.

תקן את זה.

13מעודה:
מר א.

מה זה שלושה עובדים ,של מה?

14כאכון:
מר א.

זה ארבעה עובדים ,אבות בית.

15מעודה:
מר א.

איפה ארבעה עובדים? שלוש.

16כאכון:
מר א.

צריך לתקן את זה ,טעות סופר.

מר י17.זריהן:

השכר הוא לארבע או ...

18כאכון:
מר א.

הסעיף האחרון אפרים.

19מעודה:
מר א.

אבל במה הן עובדות?

20כאכון:
מר א.

הם עובדים ,לא עובדים ,זה עובדים ,זה בנים ,הם פותחים את האולם,

21

אבי בית.

מר י22.זריהן:

 110אלף שקל כל אחד מביא?

23מעודה:
מר א.

אז כמה ,מתקנים את השלושה לארבעה?

24געש:
מר ח.

ארבעה ,טעות.

25כאכון:
מר א.

אני מבקש לגבי ספורט ,למרות שאני לא קשור לזה בכלל ,אבל אני רוצה

26

להגיד שני דברים ,אחד שלא קשור לישיבה ודבר שני שקשור לישיבה.

27

אחד ,אני חושב חיים שעשית טעות שהוצאת את עמוס מיו"ר ועדת

28

ספורט שהוא עשה עבודה מצוינת.
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מר י 1.זריהן:

אבל אטיאס לא רצה אותו ,מה אתה רוצה?

מר א .2כאכון:

בכל אופן אני מכיר לפחות  6 ,5משפחות שלומדים שם ומבסוטים

3

מעמוס ,זה היה עצוב לי מאוד כי זה היה ,שזה היה מהבטן ,לא מהראש,

4

חבל מאוד ,באמת חבל מאוד חיים .דבר שני אני מבקש אם אפשר ,דיבר

5

איתי מאיר מרדכי ,הוא אומר שלא מספיק התקציב אז הייתי מבקש

6

להסתייג רן.

מר ע .7כחלון:

נגיע לתמיכות.

מר א .8כאכון:

פה בעמוד  ,68הם אמרו לי שלא מספיק להם

מר ר .9גלר:

למי?

10כאכון:
מר א.

דיברתי עם מאיר מרדכי ,אני מבקש להעלות להם ל 250-אלף שקל ,זה

11

כבר מדברים בהצבעה ,שיהיה להם ,שיצליחו ,אולי  ...יוצאים מכאן

12

כוכבים.

13מעודה:
מר א.

אבל זה לא אנחנו מחליטים ,זה ועדת תמיכות.

מר י14.זריהן:

פעם שעברה זה הוחלט פה.

15כחלון:
מר ע.

רן ,אם אתה זוכר חילקנו עונת משחקים אחת ,נכון? לשתי שנות תקציב,

16

אז קודם כל המחצית השניה לא הגיעה אליהם.

17גלר:
מר ר.

המחצית השניה צריכה להיות השנה.

18כחלון:
מר ע.

לא ,אבל  ...באוגוסט ,אחרי שוועדת תמיכות תתכנס ,תפרסם את כל

19

הקריטריונים שלה יגיעו הבקשות

20גלר:
מר ר.

ב 2010-שילמנו

21כחלון:
מר ע.

אבל זה סוף העונה רן ,זה סוף העונה.

22גלר:
מר ר.

כשוועדת תמיכות תתכנס

23כחלון:
מר ע.

סיכמנו שהמחצית השניה תגיע אליהם בסביבות ינואר -פברואר אחרי

24

האישור תקציב שלנו.

25גלר:
מר ר.

נאשר את התקציב ,נכנס ועדת תמיכות.

26כחלון:
מר ע.

אבל יש להם את ה.50-

27געש:
מר ח.

על מה אתה מדבר? מ 100-אלף נשאר  100אלף ,על מה אתה מדבר?

28כחלון:
מר ע.

יש להם את ה 50 ,50-קיבלו ,נכון ,על הנותרים אני מדבר.
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הנותרים ,נכנס ועדת תמיכות...

עו"ד2בר כוכבא :זה שייך לתקציב הקודם ,מה אתה דואג?
מר ע .3כחלון:
4

לא ,אלדד ,לא ,היה מדובר שהחלוקה היא לשתי שנות תקציב ,זאת
אומרת  10 ,11 ,10הם קיבלו  50אלף 11 ,עדיין לא.

עו"ד5בר כוכבא :אבל אתה מקבל  ,100גם ככה  50ועוד .50
מר ע .6כחלון:

או.קי ,.אז אני אומר שה ...50-בסדר ,ה 50-שנתנו להם ינואר –

7

פברואר(...מדברים ביחד ,לא ברור) דבר נוסף רן ,תראה ,הקמנו קבוצת

8

בוגרים ,סוף סוף נושא הספורט עובד כמו שצריך ,יש מתקן לתפארת

9

האזור אפילו ,לא פרדס חנה ,האזור

10מעודה:
מר א.

זה בגלל היו"ר חיים געש.

מר י11.זריהן:

לא היו"ר ,חיים געש קיבל את זה מוכן.

12כחלון:
מר ע.

לא חשוב ,בוא ,בוא ,עזוב ,נו

13כאכון:
מר א.

אני אמרתי את שלי בהתחלה ואני חושב שחיים יעשה את השינוי.

14כחלון:
מר ע.

יש לנו קבוצה לתפארת ,בוגרת ,אתה יודע יותר טוב ממני כי אתה במגע

15

ישיר ,הכל על פי כללי המינהל התקין ,הטהור.

16מעודה:
מר א.

חיים ,קיבלת מקום ראשון? כן? מקום ראשון? איזה ליגה?

17כאכון:
מר א.

הבוגרים ,ליגה ג'?

18מעודה:
מר א.

מה זה אומר? נעלה ליגה ב'?

19כחלון:
מר ע.

כנראה בעזרת השם ,בנוסף ,אני מקווה שזה יצא לפועל אנחנו ,אני כבר

20

לא שמה אבל מי שהחליט החליט שזה יהיה על שמו של יוגו קרזל ,לא

21

חשוב ,זה כבר לא משנה לי ,הקבוצה רצה ,הקבוצה פועלת 100 ,אלף

22

שקל ,דיברנו אז ,אתה זוכר את הדיבורים בקיץ ,כופפנו את זה וכופננו

23

את ההוא ועיגלנו ,זה לא מספיק.

24געש:
מר ח.

אנחנו במהלך השנה נצטרך לשבת על הרעיון..

25גלר:
מר ר.

מותנה או שאנחנו נעדכן את זה.

26געש:
מר ח.

אפשר להגדיל במותנה את הסעיף של התמיכות ספורט ב...

השמשוני:
ד"ר 27

אבל למה לא את התקציב תמיכות באופן כללי ,זה נכון גם לגבי תמיכות

28

נוער באותה מידה.
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כ"ו בטבת תשע"א

נורית ,רגע ,סליחה ,רק משפט אחד ,נורית ,אני לא יודע עד כמה את
מודעת למה שנעשה שם במגרש הכדורגל ,באמת

ד"ר 3השמשוני:

אתה יודע למה אולי אני לא מודעת?

מר ע .4כחלון:

לא ביקורת ,שניה ,אני לא אומר כביקורת.

ד"ר 5השמשוני:

יש לי תשובה אמיתית.

מר ע .6כחלון:

אז תני לי לסיים ,לא כביקורת אני אומר את זה ,קבוצת הכדורגל

7

שפועלת שם היא תנועת נוער לכל דבר ועניין ,היא מחזיקה שם  350ילד

8

מהשכבות הכי נחשלות שלא מסוגלות להגיע לכדורסל ולא מסוגלות

9

להגיע לבדמינגטון ולא לטניס ולא לשום מקום וזה מעבר לזה ,זה ציוד

10

חם בחורף

11געש:
מר ח.
12

עמוס ,אני מחזק את מה שעמוס אומר ,אני מבלה שם בשבתות
האחרונות

13כחלון:
מר ע.

נכון ,גם נכון.

14געש:
מר ח.

יש שם קבוצות ילדים מהגיל הקטן ביותר שמותר לשחק כדורגל עד הגיל

15

הבוגר

16כחלון:
מר ע.

כבי"ס.

השמשוני:
ד"ר 17

מותר הערה?

18געש:
מר ח.

רגע ,דקה ,דקה ,בתחום הכדורסל הם עושים את זה לבד בתוך האולם

19

וגם הם מגיעים להישגים.

20כחלון:
מר ע.

נכון ,אמת

21געש:
מר ח.

יש לנו קבוצת נוער בליגה הלאומית לנוער ,בליגה א' ,אז יש שני דברים,

22

אחד ,צריך להגדיל במותנה את התמיכה ושתיים צריך לנסות לעשות,

23

לראות מה המשמעות של הקמת עמותה עירונית ,יש לזה היבטים

24

אחרים ,גם היבטים חברתיים כי למשל יש לנו את בית"ר פרדס חנה

25

ששנים לא מצליחים להביא אותה ,ליישר קו עם כלום ,לא ניהול תקין,

26

לא ,רק קרבות רחוב כל הזמן ,פתחו לי את המנעול ,שברו לי את המנעול,

27

סגרו לי את האור ,הציתו לי את הדוד.

מר י28.זריהן:

הם משחקים שם?
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מר ח .1געש:

משחקים

מר ע .2כחלון:

הם ברוב המקרים יוסי לא משחקים מהסיבה הנורא פשוטה ,ההתנהלות

3

שלהם זה דורש כל משחק  6סדרנים כפול  350שקל כל אחד.

מר י 4.זריהן:

ואין להם את זה?

מר ע .5כחלון:

אין להם.

מר י 6.זריהן:

וזה כל שבוע דורש?

מר ע .7כחלון:

משחק בית.

מר י 8.זריהן:

אה ,כל משחק בית.

מר א .9כאכון:

כל שבועיים.

10כחלון:
מר ע.

עכשיו ללא קהל  3סדרנים ,אם קבוצה ערבית מגיעה זה עם מאבטח ,זה

11

השמשוני:
ד"ר 12

יותר יקר.
אני רוצה להעיר ,אין לי כלום נגד הספורט ,אני רק בעד ,אבל אני חושבת

13

שאם כבר מדברים ,לא דיברנו על זה בכלל ,אבל אם מדברים על תקציב

14

מותנה אז אפשר תחת אותה קטגוריה שאם יהיה למה עוד נחלק צריך

15

להכניס את התמיכות באופן כללי גם לתרבות ,גם לנוער וגם לספורט ,זה

16

אחד .שתיים עמוס ,לשאלתך על כדורגל ,לא במקרה אני לא מתמצאת

17

בענייני הכדורגל ,אני חושבת ושמה את זה בסימן שאלה ,לא בטוחה,

18

תבדקו כמה משתתפות בנות יש בפעילות הספורט לעומת כמה

19

משתתפים בנים ,בהנחה שיש  50אחוז באוכלוסיה צריך לדאוג גם לענפי

20

ספורט לבנות ,לא רק ...

21געש:
מר ח.

קניתי

22כחלון:
מר ע.

אני מסכים אתך ,אין ויכוח.

23געש:
מר ח.

תרשום הגדלת סעיף התמיכות מותנה וכל שלושת הסעיפים.

24כחלון:
מר ע.

אגב הכנסת בנות מהווה מקור תקציבי...

25מעודה:
מר א.

מה בסוף?

26געש:
מר ח.

המותנה גדל בתמיכות.

27מעודה:
מר א.

איפה שה?100-

28געש:
מר ח.

כן 50 ,מותנה ,באותם כללים שאמרנו קודם.
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מר א .1מעודה:

רכישת ציוד?

מר ח .2געש:

לא שייך ,רק ה...

מר א .3מעודה:

טוב ,הגענו לבריאות( .מדברים ביחד ,לא ברור) מה קורה עם הבריאות?

מר ח .4געש:

תחנות אם וילד ,שלום ,אתה יכול להסביר? עולה לנו

מר א .5כאכון:

ירדנו מ 61-ב 7,000-שקל?

מר ח .6געש:

כן

מר א .7כאכון:

איך ,מה זה?

מר ח .8געש:

חברים ,ג'ובראן ,תן לגמור ,טיפת חלב חדשה.

מר א .9כאכון:

איפה?

10געש:
מר ח.

איפה שהיה המעון של נעמ"ת ,נגמר המשפט ,במקום לשלם להם שכר

11

דירה  12שנה אחורה קנינו מהם את המבנה ,תב"ר.

מר י12.זריהן:

זה אלה שהיו פה פעם?

13געש:
מר ח.

ברח' הראשונים.

14גדרון:
גב' כ.

פינת המעלה?

15גלר:
מר ר.

כן ,כן,

16געש:
מר ח.

שיפצנו ,זה תב"ר שהועבר פה ומעבירים את הטיפת חלב שיושבת בקניון

17

של גראו לשעבר ,מעבירים את הטיפת חלב למעון נעמ"ת ,מבנה שנבנה

18

כטיפת חלב שמתאים לזמננו ,לתקופתנו ,אז זה מוריד את שכר הדירה.

19מעודה:
מר א.

אז כל הבניין הגדול הזה טיפת חלב?

20געש:
מר ח.

טיפת חלב נבנית ,אני יכול להגיד לך...

21מעודה:
מר א.

מה החלק השני של הבניין?

 22בן צבי:
גב' ח.

בית כנסת אתיופי.

23געש:
מר ח.

אנחנו מחויבים להם על פי הסכם עם משרד הפנים והם צריכים לשלם

24

לנו ארנונה ואנחנו צריכים לתת להם ניקיון.

25מעודה:
מר א.

מי זאת העובדת שלנו?

26גלר:
מר ר.

יש שם  2עובדות בחצי משרה.

27מעודה:
מר א.

מה?

28געש:
מר ח.

ניקיון
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מר א .1כאכון:

שעובדות מועצה?

מר ח .2געש:

כן

מר א .3מעודה:

ניקיון ,טוב ,רווחה ,אנחנו ברווחה

מר א .4כאכון:

מה זאת אומרת? אנחנו נותנים כסף למד"א?

מר א .5מעודה:

זה לא מד"א.

מר א .6כאכון:

זה מד"א ...יש מצב חיים שתיפתח באור עקיבא תחנת מד"א?

מר ח .7געש:

אנחנו רוצים ויש לנו פגישה עם קלמן.

מר א .8כאכון:

יפה ,אהבתי לשמוע.

מר ח .9געש:

וגם זה לא פשוט כי הוא צריך לחכות שנתיים ...כדי שהוא יוכל להיכנס

10

11כחלון:
מר ע.
12

בכלל לפה לוועדת תמיכות.
אבל אז דיברנו ,מקימים חדש ,מהיסוד ,הקמנו ,אתה מוזמן לראות ,לכו
תראו( .מדברים ביחד ,לא ברור)

מר י13.קעטבי:

רק רגע ,לא רק העמותה שלהם ,אם באה עמותה ...מסודרת

14געש:
מר ח.

העמותה היום ,הכללים

15כאכון:
מר א.

היא לא יכולה לקבל שנתיים יואב.

16געש:
מר ח.

שנתיים לא יכולה לקבל כלום ,היא צריכה להיות שנתיים בניהול תקין.

17כאכון:
מר א.

שנתיים בניהול תקין ,אם היא

18געש:
מר ח.

אחרי שנתיים אם היא באה לוועדת תמיכות היא יכולה לקבל אבל ...

 .19ג'ובראן :צריך לראות בדיוק ,היקף המשתתפים ...ואז להתחלק (מדברים ביחד,
עו"ד ג
20

לא ברור)

21כאכון:
מר א.

ברווחה יש הכנסה של  1,121או מיליון? ?1,121

22גלר:
מר ר.

זה מיליון

23כאכון:
מר א.

פה אני רואה שאין ב ,2011-למה?

24גלר:
מר ר.

כי זה עדכון תקציב ,עשינו את זה בשורה אחת ,נברר את כל הסעיפים,

25

עזוב ,זה סכום שהוא לא רלוונטי.

 26סגל:
מר ש.

זה העדכון.

27גלר:
מר ר.

במקום לעדכן את כל הסעיפים עשינו את זה בשורה.

28כאכון:
מר א.

אז לא להתייחס ל?1,100,000-
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מר ר .1גלר:

לא

ש .סגל:
מר 2

אל תתייחס למספרי השוואה בין השנים.

מר א .3כאכון:

לא ,לא הבנת.

ש .סגל:
מר 4

אני הבנתי .אנחנו במקום לשבת ולעדכן את כל הסעיפים ,לא היה

5

מספיק זמן פשוט ,אתם אישרתם את העדכון תקציב ,הכנסנו את זה

6

לשורה וזה מאזן כאילו.

מר א .7כאכון:

אין פה כסף ,אתה רואה שיש פה אפס בהכנסה

מר א .8מעודה:

אנחנו ברווחה עכשיו.

מר ע .9כחלון:

הוא מדבר על רווחה.

10כאכון:
מר א.

הוא אומר הסעיף החמישי ,אתה רואה שפה יש  1,121,000ופה הוא לא

11

מעודכן אז הוא אומר שזה בגלל שהעדכון היה לפני שבועיים...

מר י12.זריהן:

כמה כסף מוציאה פה המועצה?

13גלר:
מר ר.

המועצה משתתפת ב 7.7-מיליון שקל.

14כאכון:
מר א.

וכמה מקבלת?

15גלר:
מר ר.

מקבלת יש לך בדפים הראשונים כמה סך הכל.

16מעודה:
מר א.

?1,900,000

17כאכון:
מר א.

לא ,הרבה יותר.

18כחלון:
מר ע.

.2.49

19געש:
מר ח.

בדף הראשון של החלוקה של התקציב בעמודים הראשונים ,בעמודים

20

הראשונים בחוברת תפתחו...

21מעודה:
מר א.

2,700,000

22גלר:
מר ר.

מעל  25מיליון שקל.

23כאכון:
מר א.

כמה?

24געש:
מר ח.

 25מיליון שקל.

25כאכון:
מר א.

אתה רואה ,אתה אומר לי  2מיליון שקל?

26מעודה:
מר א.

איפה?

27כאכון:
מר א.

 25מיליון

28גלר:
מר ר.

עמ' .11

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 2בינואר 2011

51

חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר א .1מעודה:

עמ' .11

מר א .2כאכון:

אין היגיון.

מר א .3מעודה:

ולמה בעמ'  8כתוב רק  17מיליון?

ש .סגל:
מר 4

זה הכנסות בעמוד  8ובעמוד  11זה הוצאות.

מר א .5מעודה:

אז כמה אנחנו מקבלים ממשרד הרווחה 17 ,מיליון?

ש .סגל:
מר 6

כן

מר א .7מעודה:

וההוצאות כוללות  25מיליון.

מר א .8כאכון:

 7.7זה השתתפות שלנו.

מר י 9.זריהן:

אז מה שרשמת פה בעצם זה מה שאנחנו משתתפים ,זה מה שהמועצה

10

מוציאה.

11געש:
מר ח.

נכון

12כאכון:
מר א.

מה זה ביטחון עובדים ,ממי אנחנו מקבלים כסף?

13גלר:
מר ר.

זה שומר במשרדי הרווחה ,אנחנו מוציאים  100אלף שקל ,מקבלים

14

.7,000

 15סגל:
מר ש.

זה מה שמשרד הרווחה נותן.

16כאכון:
מר א.

ככה הוא מגן על העובדים שלו.

17געש:
מר ח.

יכול להיות שזה ישתנה.

18מעודה:
מר א.

רווחת הפרט

19כאכון:
מר א.

מה זה עובדי שכונה עולים? זה ההיא שהייתה שמה שפיטרו אותה?

20גלר:
מר ר.

לא

21כאכון:
מר א.

מה זה?

 22סגל:
מר ש.

עובדי שכונה יש את הבחור האתיופי

23כאכון:
מר א.

יוסף?

 24סגל:
מר ש.

יוסף

25כאכון:
מר א.

זה רק של אתיופים פה?

26געש:
מר ח.

כן

27כאכון:
מר א.

אין של עולים של רוסים?

28כחלון:
מר ע.

רוסים לא צריכים ,קווקזים
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מר א .1כאכון:

קווקזים ,רוסים?

ש .סגל:
מר 2

הם כבר הפסיקו להיות עולים.

מר ע .3מצליח:

הם אף פעם לא היו עולים.

מר י 4.זריהן:

מרכזי טיפול באלימות למה זה ירד?

מר א .5כאכון:

רגע ,רגע ,שניה ,אתה יורד למטה ,איזון תקציב

מר ע .6מצליח:

אבל כל האלימות שם.

מר ר .7גלר:

אבי ,התפעול של הרווחה הוא לפי התוכנית של משרד הרווחה ,עכשיו

8

רוב הסעיפים זה  75אחוז הכנסה ו 100-אחוז הוצאה ,זהו ,אז זה בדיוק

9

לפי התוכנית ,מה שאישרו לנו ומה ש...

10כאכון:
מר א.

למה עלה שכר הדירה? איפה זה?

11גלר:
מר ר.

יש שני מקומות ,יש מועדון שב"ל ,שלושה מקומות ,מועדון לנערה

12כאכון:
מר א.

איפה זה?

13געש:
מר ח.

מועדון לנערה בגאולה  82או 1

השמשוני:
ד"ר 14

תלך לראות אותו אבי.

15געש:
מר ח.

תלך לראות אותו והיחידה להתמכרויות שהייתי אתך בערב.

16כחלון:
מר ע.

היחידה להתמכרויות עברה למועדון הקשישים שהיה.

17געש:
מר ח.

לא ,לא ,היחידה להתמכרויות נשארה ...

18כחלון:
מר ע.

בדירה

19געש:
מר ח.

...איפה שהיה מועדון הסוסים בהדר לפני הרבה זמן ,ברחוב גאולה

20כחלון:
מר ע.

איפה שהיה הפיס.

21געש:
מר ח.

לא ,בגאולה ...אז זה שלושה בניינים ,ושב"ל שהיה מועדון קשישים

22

נשאר בפעילות במועדון ,זה שלושת ...

23כאכון:
מר א.

חיים ,המשכורות אני רואה פה שעולים ב 200-אלף שקל.

24גלר:
מר ר.

באחוזים  200אלף שקל מ 4-מיליון שקל זה האחוזים הרגילים.

25כאכון:
מר א.

הסכם של המועצה מול העובדים או שכל הרשויות?

26גלר:
מר ר.

הסכמי השכר הם ארציים ,הם לא שלנו.

27כאכון:
מר א.

מה עכשיו למשל עכשיו הפגישה שערכו היום עם עופר עיני

28גלר:
מר ר.

לא שייך בכלל.
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מר א .1כאכון:

לא קשור לזה?

מר ח .2געש:

חברים,

מר א .3כאכון:

חבר'ה ,באמת

מר ח .4געש:

היום נחתם הסכם שכר למגזר הפרטי

מר א .5כאכון:

ללא משרד האוצר

מר ח .6געש:

ללא המשק הציבורי ,אמר עופר עיני שהוא מקווה שהממשלה תאמץ את

7

העלאת שכר המינימום ,כדי לעשות את זה צריך לעשות שני דברים או

8

ששר התמ"ת ושר הרווחה יעשו הסכם מה שנקרא הרחבה להסכם

9

קיבוצי והאוצר מתנגד או שיעלו את זה כהצעת חוק בכנסת .נכון לעכשיו

10

ההסכם שחתם עופר עיני הוא רק למגזר הפרטי ,הוא לא תופס למגזר

11

הציבורי.

12כאכון:
מר א.

בגלל זה שאלתי ,האחוזים

13געש:
מר ח.

ההסכמי שכר

14כחלון:
מר ע.

מי שמאורגן.

15געש:
מר ח.

מי שמאורגן ,ההסכמי שכר בעיקרון לא נחתמים על ידי כל רשות בנפרד,

16

מי שחותם בשמנו זה המרכז לשלטון המקומי ,פתחתי ואמרתי שאם

17

ההסכם שסיכמו אתמול עם ביבי ויובל שטייניץ יתפוס אז המרכז

18

לשלטון המקומי יחתום על תוספות שכר.

19כאכון:
מר א.
20

21געש:
מר ח.
22

עכשיו שאלה לי אליך ,מועצה שלא נמצאת במרכז לשלטון המקומי הם
מחויבים?
זה עמותה שהרשויות המקומיות הקימו ולכן זה  ...זה לא עמותה
חיצונית ,זו עמותה שאנחנו חברים בה .טוב

23כאכון:
מר א.

עברנו דף

מר י24.זריהן:

מה זה מרכז טיפולי באלימות ירד מ 103-ל 74-הכנסות ,למה אנחנו לא

25

מקבלים את הכסף? מי נותן את הכסף?

26געש:
מר ח.

הסברתי מקודם.

מר י27.זריהן:

ממי מקבלים את הכסף הזה?

28געש:
מר ח.

ממשרד הרווחה .התוכנית הזאת שמבוצעת ...משרד הרווחה( .קטע לא
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רלוונטי ,צוחקים)

מר ח .2געש:

שלום ,בוא תסביר אתה ,אולי הם יבינו.

ש .סגל:
מר 3

משרד הרווחה מכתיב את התקציב לרשויות המקומיות בהתאם למספר

4

קריטריונים ,אחד לפי מספר האנשים ,זקנים ,ילדים ומפגרים וכו'ו

5

שנמצאים במעונות סגורים ופתוחים ובבתי אבות ,זה אחד .קריטריון

6

שני פעילות ,הוא מגדיל פעילות במקרים מסוימים ומקטין פעילות

7

במקרים מסוימים .מרכז טיפול באלימות זה אד הוק ,כלומר אם יש לו

8

מקרים של אלימות רבים הם יגדילו את התקציב במהלך השנה לכן

9

בסוף השנה תמיד אנחנו עושים עדכון תקציב לרווחה.

מר י10.זריהן:

לפי מה שאתה אומר פה זה ירד.

 11סגל:
מר ש.

זה ירד מכיוון שכנראה היו פחות לטובתנו ,נראה מה יהיה שנה הבאה...

מר י12.זריהן:

זה פר...

 13סגל:
מר ש.

זה פר מקרה ,זה פר מקרה.

14געש:
מר ח.

דרך אגב משרד הרווחה הוא המשרד היחידי שיכול להיכנס עם היד

15

לחשבון שלי ולהתקזז איתי בזמן אמיתי ,על פי חוק הוא רשאי להיכנס

16

לחשבון בנק של המועצה ולהתקזז.

מר י17.זריהן:

להעביר כסף כן

18געש:
מר ח.

גם להוציא.

19כאכון:
מר א.

חיים ,מה זאת אומרת

מר י20.זריהן:

יש פה מקלטים לנשים מוכות?

21געש:
מר ח.

אנחנו משלמים ,כשהרווחה מפנה מישהו לא עלינו החוצה אז אנחנו

22

צריכים

מר י23.זריהן:

לאן זה החוצה ,לשער מנשה?

24געש:
מר ח.

לא ,החוצה למרכזים

 25בן צבי:
גב' ח.

יש בחדרה.

26געש:
מר ח.

מרכזים לנשים מוכות.

27כאכון:
מר א.

אז יש או אין לנו?

28געש:
מר ח.

אין לנו ,אם הרווחה צריכה להפנות
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מר י 1.זריהן:

בשער מנשה יש מקום שאפשר לשים...

מר ח .2געש:

נשים מוכות?

גב' ח .3בן צבי:

מה פתאום ,באים עם ילדים.

מר ח .4געש:

מה קשור לשער מנשה?

מר י 5.זריהן:

שמעתי שיש שם מכות לנשים מוכות.

מר ח .6געש:

יש שם מקום לגברים מכים.

מר י 7.זריהן:

יש שם מקום לדברים אחרים( .צוחק)

גב' ח .8בן צבי:

עוד מעט הנשיא יהיה שמה.

מר ח .9געש:

טוב ,הלאה

10כאכון:
מר א.

סיוע למשפחה עם ילדיה.

11גלר:
מר ר.

באיזה עמוד?

12כאכון:
מר א.

.820

13כחלון:
מר ע.

יש את זה למטה אבי ,זה מופיע למטה אבי ,סיוע ל 300-משפחות ...סיוע

14

למשפחה( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

15געש:
מר ח.

אחזקת ילדים במעונות?

16כאכון:
מר א.

לא ,סיוע למשפחה עם ילדים ,יש משפחות שמקבלים מאיתנו ציוד שינה

17

ביתי ,ביגוד ,ספרים ,אחרי זה יש מתחת לזה פרויקטים מיוחדים ל20-

18

משפחות ...שאנחנו מורידים להם את התקציב.

 19סגל:
מר ש.

משרד הרווחה ביטל.

20געש:
מר ח.

משרד הרווחה

21כאכון:
מר א.

מה זה משרד הרווחה ביטל?

 22סגל:
מר ש.

אנחנו לא

23כאכון:
מר א.

אולי אתה ביטלת את זה?

24געש:
מר ח.

הרגע הסבירו לך שכל סעיפי הרווחה מי שמכתיב זה משרד הרווחה ,הוא

25

מכתיב  75אחוז ואני מיישר את ה ,25-אם הוא מקטין את החלק שלו של

26

 75הכל יורד.

מר י27.זריהן:

בכל מה ששייך לרווחה?

28געש:
מר ח.

בכל מה ששייך לרווחה ברוב הסעיפים .בחלק מהפעילויות בקהילה
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1

אנחנו מכתיבים ,ברוב הסעיפים של הרווחה אתה רואה גם את המספרי

2

סעיפים זה הכל מוכתב.

מר א .3כאכון:

אז אבטלה וזוגיות לא קשורה ההורדה הזאת.

מר ח .4געש:

לא

מר א .5מעודה:

אני כל כך רוא שהסעיפים דומים ,אלכוהוליסטים ...אני לא מבין...

מר י 6.זריהן:

יש דיירי רחוב?

מר א .7מעודה:

סידור מפגרים

מר ח .8געש:

בשבוע שעבר פינינו שניים.

מר א .9מעודה:

אומנה למפגר ,מפגר במעון.

10געש:
מר ח.

ארבעה ,לא? שניים .שכרנו להם דירה ואחר כך בהמשך יקבלו מימון

11

שכר דירה ממשרד הרווחה.

12מעודה:
מר א.

אוטיסטים במסגרות

13געש:
מר ח.

הם ישתכנו בתוך ...בתוך בלוק.

14כאכון:
מר א.

שירותים לילד ולנוער כסף ממי אנחנו מקבלים? גם מהרווחה?

15געש:
מר ח.

כל החוברת הזאת של הרווחה זה רווחה.

מר י16.זריהן:

שירותים לילד ולנוער?

17מעודה:
מר א.

עזוב אותך אוטיסטים זוטיסטים ,תעביר את כל הרווחה.

18כאכון:
מר א.

ילדים בסיכון  43אלף שקל שלקחו אותם זה הרווחה לקחה.

19געש:
מר ח.

 43בוודאי

20כחלון:
מר ע.

משרד הרווחה.

21כאכון:
מר א.

ברור ,ברור ,בהחלט.

 22סגל:
מר ש.

אבי ,אבי ,אתה מסתכל על הסעיפים והם לא ברורים בדיוק במהות ,אם

23

מורידים סעיף מסוים מוסיפים אותו בסעיפים אחרים כי בטיפול

24

בילדים יש לך עשרות סעיפים ,זה נכנס

25געש:
מר ח.

אבי ,בסך הכל ברווחה ,שים לב שבסך הכל ברווחה נגררנו אחרי משרד

26

הרווחה להוצאות שלו ויש גידול מ 6,600,000-ל ,7,7-עכשיו בתוך

27

הסעיפים מי שמכתיב זה משרד הרווחה ובסך הכל יש פה גידול שלמעלה

28

ממיליון שקל.
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מר א .1כאכון:

שירותים לזקן ,חיה ,תקשיבי.

גב' ח .2בן צבי:

אני יודעת...

מר א .3כאכון:

מ 386-אלף שקל ל 708-אלף שקל העלינו את זה שזה מתוקצב ממישהו

4

או שזה המועצה?

מר א .5מעודה:

באיזה עמוד זה?

מר א .6כאכון:

עמ'  51מתוך .65

מר י 7.זריהן:

.75

מר א .8כאכון:

לא ממוספר.

מר ע .9מצליח:

כאילו  ,75כאילו.

10געש:
מר ח.

אותו דבר ,כל זה זה רווחה.

11כאכון:
מר א.

גם רווחה.

12געש:
מר ח.

גם רווחה ,איפה שהוא שם  75אני שם .25

13כאכון:
מר א.

אין לך שליטה בזה.

14כחלון:
מר ע.

אנחנו לתת יותר אנחנו יכולים אם אנחנו נהיה נדיבים ,אפשר ,אין קשר.

15געש:
מר ח.

לא ,יש פה סדרה של סנקציות שגם משרד הפנים ברמה של הבקרה שלו

16

הוא בתחום החינוך והרווחה לא אוהב את הרעיון שאנחנו מממנים לו,

17

כל הרשויות ,אם זה עובר את ה...25-

אפ18 :
19

אבל  700אלף פה השנה אנחנו נותנים יותר ב ,1,840-ב1,840,000-
במקום...

20געש:
מר ח.

עלה ב 350-אלף שקל.

21מעודה:
מר א.

700

מר י22.זריהן:

מה ,זה רק להסיע את הזקנים מהבתים.

23מעודה:
מר א.

.1,840,000

24כאכון:
מר א.

לאן לוקחים אותם? למלבן שמה? לפעילות של המלבן שמה?

25כחלון:
מר ע.

לא ,למועדוני קשישים ,למועדוני קשישים.

26געש:
מר ח.

חבר'ה ,אי אפשר ככה במעורבב.

27מעודה:
מר א.

אני מדבר על סעיף

28געש:
מר ח.

?18
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מר א .1מעודה:

 40בסוף.

מר ח .2געש:

אחזקת זקנים במעונות.

מר א .3מעודה:

כן 700 ,אלף יותר?

מר ח .4געש:

כן

מר א .5מעודה:

למה?

מר ח .6געש:

כי גדלנו בכמות הקשישים ויש יותר קשישים להוציא לסידור מוסדי ,מה

7

מר א .8מעודה:
9

לעשות?
פה כתוב  25קשישים ,מה היה ,אני לא יודע מה היה עם הקשישים בשנה
שעברה.

מר י10.זריהן:

 25קשישים עולה ?1,840,000

11כאכון:
מר א.

בחודש ,לא 25 ,קשישים בחודש מוצאים מהבית.

 12סגל:
מר ש.

כמה עולה להחזיק זקן בבית אבות אתה יודע?

13מעודה:
מר א.

אבל למה הכל עלינו?

14געש:
מר ח.

לא הכל עלינו ,תפסיקו כבר ,אי אפשר להסביר!  75אחוז רווחה 25 ,אחוז

15

...

16מעודה:
מר א.

 25קשישים עולים ?1,800,000

17כחלון:
מר ע.

יוסי ,אתה מתבלבל.

18מעודה:
מר א.

הסעות זה משהו אחר הכל ,האחזקה הזאת  ?1,800,000 – 25זה הכל

19

בגלל חיה! רק חיה עושה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

20געש:
מר ח.

איזה סעיף אתה קורא? אתם ...

מר י21.זריהן:

מה שאתה קראת.

22געש:
מר ח.

דקה ,אחזקת זקנים במעונות

מר י23.זריהן:

תקרא בצד שמאל

24געש:
מר ח.

או.קי.

מר י25.זריהן:

הוצאת  25קשישים בחודש מביתם בסידור מוסדי ,להסיע  25זקנים

26

עולה ...

27געש:
מר ח.

די כבר...

28מעודה:
מר א.

לא להסיע ,זה אחזקה ,זה אחזקה.
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ש .סגל:
מר 1

 25קשישים ששוהים בבית אבות.

מר י 2.זריהן:

זה לא שוהים ,זה להסיע אותם.

מר א .3מעודה:

זה שוהים.

מר י 4.זריהן:

תתקנו את זה.

ש .סגל:
מר 5

בסדר ,נתקן את זה.

מר א .6כאכון:

זה טעות בניסוח.

מר י 7.זריהן:

לא הגיוני

מר א .8מעודה:

אבל  25זה הרבה  1,800,000באמת.

מר י 9.זריהן:

למה?

10מעודה:
מר א.

למה? מה ,הכל עלינו?

מר י11.זריהן:

איזה זקנים?

12מעודה:
מר א.

המשפחות לא משלמות? הביטוח לא משלם?

 13סגל:
מר ש.

תסתכל מלמעלה את ההוצאות ,איזה ביטוח?

14מעודה:
מר א.

אני מדבר ,סליחה ,אני יכול להשתתף ,אני לא יכול להחזיק אותו מאה

15

אחוז אני כמועצה.

מר י16.זריהן:

ואיזה זקנים מחזיקים?

17גלר:
מר ר.

אנחנו משתתפים ב 25-אחוז.

18געש:
מר ח.

אני לא מחזיק ב 100-אחוז אף אחד.

19מעודה:
מר א.

 ,1,800,000אני עושה חלוקה

20כאכון:
מר א.

 73,600לזקן.

 21סגל:
מר ש.

תסתכל למעלה ,אחזקת זקנים במעונות יש לך  1,540,000הכנסה.

מר י22.זריהן:

 1,120,000אח שלי.

 23סגל:
מר ש.

 ,1,000,000יש עוד ... 420

מר י24.זריהן:

ראיתי ,כן

25מצליח:
מר ע.

אז זה מכסה...

 26סגל:
מר ש.

זה יותר מ 25-אחוז או פחות?

מר י27.זריהן:

1,540,000

28כאכון:
מר א.

בקיצור  73אלף שקל...
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זה  300,000 ,300,000זה פחות ,זה  15אחוז .או.קי ,.בסדר ,עכשיו אני
מבין ,אבל איזה זקנים אלה?

מר ח .3געש:

לפי הקריטריונים של הרווחה.

מר י 4.זריהן:

הרווחה אומרת מי הזקן ש...

מר ח .5געש:

עושים בדיקות משרד הרווחה וכולם ...בדרך כלל מדובר בקשישים

6

מר י 7.זריהן:

עריריים ,בדרך כלל ,לא תמיד ,בדרך כלל מדובר בקשישים שהם
בסדר ,זה אשפוז ,זה לא הסעות ,אין בעיה ,הלאה

עו"ד8ג .ג'ובראן :סיעוד
מר ע .9כחלון:

כן ,זה אשפוז.

10כאכון:
מר א.

טעות סופר ,זה הכל ,בגלל זה התחיל כל הסיפור הזה.

מר י11.זריהן:

השתתפות מרכז גריאטרי ,אותו דבר? מה זה 130 ,באחזקת...

12געש:
מר ח.

אנחנו הקמנו יחד עם המועצה האזורית מנשה ,המועצה האזורית אלונה,

13

זכרון ,בנימינה ,גבעת עדה ,הקמנו ,דוד לוין הקים בזמנו את המרכז יום

14

לקשיש ,בחצר של מלבן .בהסכם ההקמה ,זאת העמותה ששותפים לה

15

או חברים ברשויות המקומיות ,בהתאם להסכם ההקמה אנחנו משלמים

16

את החלק היחסי לפי כמות הקשישים בפרדס חנה .אתם מוזמנים

17

לראות את הפעילות שם.

מר י18.זריהן:

 130קשישים יש לנו בפרדס חנה?

 19בן צבי:
גב' ח.

חברי המועצה צריכים לעשות סיור.

20געש:
מר ח.

אני מזמין אותך.

21כאכון:
מר א.

תעשי ,נבוא.

22געש:
מר ח.

יש פלוס מינוס  130קשישים בפרדס חנה – כרכור.

מר י23.זריהן:

 192זה סבסוד  30קשישים נזקקים במרכז היום?

24געש:
מר ח.

 192זה החלק ,זה הסך הכל ,כן ,תסתכל למעלה בתקבולים ,יש לך 140

מר י25.זריהן:

144

 26סגל:
מר ש.

 144כנגד  ,192זה בדיוק  25אחוז.

27געש:
מר ח.

מה שקורה ברשויות שהן חלשות יחסית ,הן לא יכולות לתת את ה-

28

 MATCHINGואז הכסף כאילו לא ניצלו את ה ,זה מה שקרה לבנימינה
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בשנה שעברה.

מר י 2.זריהן:

ברגע שלא יכול לתת את ה 25-אחוז הוא לא מקבל את ה 75-אחוז?

מר ח .3געש:

נכון ,לוקחים את הכסף.

מר י 4.זריהן:

זה אבסורד.

מר ח .5געש:

על זה אנחנו צועקים גם כן ,גם על ה ,MATCHING-זה נכון גם לפיתוח.

6

משרד התחבורה מחלק כסף ,מי שאין לו  MATCHINGלא

7

לעשות פיתוח.

יכול

מר י 8.זריהן:

 50אלף ,מועדונים לקשישים ,הפעלה?

מר א .9מעודה:

איפה ה 42-אלף שקל שאמרת שיש לך?

 10בן צבי:
גב' ח.

בתיקון

11מעודה:
מר א.

איפה?

 12בן צבי:
גב' ח.

לא שמתם בתיקון?

13גלר:
מר ר.

את מה?

מר י14.זריהן:

הרצאות ,טיולים וכל זה  500קשישים שמה ,אוספים אותם מהבתים,

15

לוקחים אותם וכל זה?

16געש:
מר ח.

איפה אתה קורא עכשיו?

מר י17.זריהן:

בהמשך למטה ,חוגים ,הרצאות

18גלר:
מר ר.

חוגים ,הרצאות ,טיולים ,כן

 19בן צבי:
גב' ח.

מביאים אותם ,מקבלים ,היום מקבלים ארוחת בוקר

20כחלון:
מר ע.

זה בסדר ,זה מבורך.

 21בן צבי:
גב' ח.

הרצאה

22כאכון:
מר א.

חיה ,איך שאת עושה את זה אני חייב להגיד לך...

23מעודה:
מר א.

אפשר לדלג עם הקשישים והכל? בוא נתקדם הלאה .שירותי שיקום...

24

אני הולך הביתה.

מר י25.קעטבי:

חברת המועצה המצטיינת ,בכנות ,אני אומר את זה ברצינות.

26מעודה:
מר א.

תעשה לי טובה...

 27בן צבי:
גב' ח.

הוא אומר לי שאני לא מבינה מה שאני קוראת.
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מר ח .1געש:

שירותי שיקום גם זה רווחה.

מר א .2מעודה:

בוא תמשיך ,הלאה ,תשלומים זה אותו דבר?

מר ח .3געש:

כן

מר א .4מעודה:

מה זה תיקון?

מר י 5.זריהן:

שירותים למפגר ,מה זה שירותים למפגר?

מר א .6מעודה:

בעמוד  .80מה אתה יכול לעשות עם שירותים למפגר? זה התקציב של

7

משרד הרווחה ,זה מה שמוציאים למפגרים ,מה זה מעניין אותך ,אתה

8

יכול להתערב בזה? יש פחות מפגרים ,לא מפגרים? מה זה שירותי תיקון?

מר ר .9גלר:

תקון ,תקון

10מעודה:
מר א.

תקון?

מר י11.זריהן:

שירותי שיקום.

12געש:
מר ח.

יש לנו היום ,אם אני זוכר טוב ,חיה ,תתקני אותי אם אני טועה ,נדמה לי

13

שיש לנו עיוור מלא רק אחד היום.

 14בן צבי:
גב' ח.

לא חיים.

15געש:
מר ח.

לפי מה שאני יודע.

 16בן צבי:
גב' ח.

 5יש לנו.

17געש:
מר ח.

זה לא מופיע פה ב

18כחלון:
מר ע.

יש ,כתוב הדרכת

19געש:
מר ח.

לא 5 ,פרה-פילגים ,עיוור מלא יש לנו נדמה לי אחד.

 20בן צבי:
גב' ח.

לא ,יש גם אחת ,איך קוראים לה? המחותנת של אסתר מגן.

21געש:
מר ח.

אה ,יכול להיות.

22כחלון:
מר ע.

אבל איך זה הולך? זה הולך לפי אישור של

23געש:
מר ח.

של בריאות ,לא בא בן אדם אומר לתמי בר ששת אני עיוור.

24כאכון:
מר א.

הכנסת התקציב ממי? ממשרד הרווחה?

25
דובר:

יש לך שכן עיוור.

26געש:
מר ח.

זה אני יודע ,זה  ...נכה צה"ל.

 27בן צבי:
גב' ח.

יש  5עיוורים ,יש אנשים שהתבגרו.

28מעודה:
מר א.

שיהיו בריאים.
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מר ח .1געש:

אתה מקבל להדרכה  2,000שקל.

מר א .2מעודה:

מה אכפת לי עכשיו עיוורים ,מה אתה דואג לעיוורים? אז נתנו להם

3

תקציב ,מה אתה רוצה עוד?

מר י 4.קעטבי:

אפרים ,אולי קצת יותר?

מר א .5מעודה:

לא ,לא צריך.

מר י 6.קעטבי:

אלה הם מוכי גורל.

מר א .7מעודה:

טוב ,טוב ,מה זה תקון ,למה תקון ולא תיקון?

ש .סגל:
מר 8

כי ככה קרה לזה משרד הרווחה ,אני לא יודע.

מר א .9מעודה:

מה זה תקון? תסביר לי בעברית.

 10סגל:
מר ש.

תראה

 11בן צבי:
גב' ח.

זה נכון כתוב.

 12סגל:
מר ש.

אני לא יודע מה זה תקון.

13מעודה:
מר א.

אז מה אתה כותב לי תקון ואתה לא יודע מה זה תקון.

 14סגל:
מר ש.

כי ככה קורא לזה משרד הרווחה.

15מעודה:
מר א.

אז תעברת לי ,אנחנו נכתוב אצלנו

16גדרון:
גב' כ.

אוי ,נו ,על זה נתווכח?

17מעודה:
מר א.

מה זה תקון?

18גדרון:
גב' כ.

מה אכפת לך? מכל הדברים בעולם...

19מעודה:
מר א.

שלום ,תתקן...

20געש:
מר ח.

אפרים ,אני אבדוק לך מחר ,אני אתן לך תשובה מה זה תקון בעברית.

21מעודה:
מר א.

זה אלכוהליסטים?

22גלר:
מר ר.

כן ,כן

23געש:
מר ח.

זה כל אלה שצריך לעזור להם להיות מתוקנים.

24כאכון:
מר א.

הסעות למרכז יום שיקומי  84אלף שקל ,שנה שעברה לא היה כלום.

 25סגל:
מר ש.

שנה שעברה ,תן לי ,אני אסביר ,שנה שעברה משרד הרווחה שילם

26

ישירות למסיעים ,השנה

27כאכון:
מר א.

אנחנו?

 28סגל:
מר ש.

אנחנו משלמים

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 2בינואר 2011

64

חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

זה עבר מכרז?

ש .סגל:
מר 2

זה לא צריך לעבור מכרז.

מר א .3כאכון:

למה?

ש .סגל:
מר 4

זה בתוך המכרז של ההסעות הכללי.

מר א .5כאכון:

שלנו של המועצה?

ש .סגל:
מר 6

כן

מר א .7כאכון:

של מי זה החברה הזאת?

ש .סגל:
מר 8

אני לא יודע ,צריך לבדוק ברווחה.

גב' ח .9בן צבי:

יש קריטריונים.

10כאכון:
מר א.

לא הבנת.

11געש:
מר ח.

מי עשה את המכרז של ההסעה?

12כאכון:
מר א.

אנחנו המועצה עשתה את המכרז או משרד הרווחה עשה את המכרז?

13כחלון:
מר ע.

בתוך המכרז הכללי של הסעות המועצה ,אנחנו עושים ,המועצה.

14כאכון:
מר א.

אפרים ,שאלתי שאלה...

15מעודה:
מר א.

לא בקדנציה הזאת.

16כאכון:
מר א.

אבל זה חדש ,זה .2011

17מעודה:
מר א.

אז אמרו לאותו נהג ,לאותה חברה תן לי עוד  2אוטובוסים.

18כאכון:
מר א.

אני אוסיף לך עוד  84אלף שקל ,זה חוקי? זה מה שאני שואל.

19מעודה:
מר א.

זה הולך לפי שעות ,לפי משהו.

מר י20.זריהן:

שירות תיקון ,מה זה תיקון?

21מעודה:
מר א.

תקון חיים געש אמר שמחר יסביר לנו מה זה.

22געש:
מר ח.

מחר אני אגיד לך מה זה בעברית ,לא יודע מה זה בעברית ,אני יודע איזה

23

פעולות יש מתחת לכותרת ,בעברית אני אשתדל להיות בסדר.

24מעודה:
מר א.

תקון כאכון...

25געש:
מר ח.

די כבר ,נו ,הלאה.

מר י26.זריהן:

 ,92מה זה? טיפול ב 50-נערות?

27מעודה:
מר א.

מה אכפת לך מהן? יש רווחה .רבותי ,אני הולך על ניצנים ,יש לי בעיה,

28

רן ,אתה מטפל גם בנושא הזה.
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מר ר .1גלר:

איזה בעיה?

מר א .2מעודה:

מזון למפתן  400אלף שקל ,נותנים אוכל למפתן ב 400-אלף שקל.

מר י 3.זריהן:

מי נותן? ...

מר א .4מעודה:

לא משנה ,ויש את הנושא של ההשגחה.

מר י 5.זריהן:

עזוב את ההשגחה.

מר א .6מעודה:

אני אומר  400אלף שקל והויכוח ,אני עכשיו שמעתי שגם משם

7

מר ר .8גלר:
9

שמביאים את זה עם השגחה.
לא ,רגע ,רגע ,אני שאלתי את מנהלת הבי"ס ,היא אמרה שלטבח יש כבר
כשרות ,עכשיו אנחנו צריכים לבדוק ...

10מעודה:
מר א.

אבל בינתיים הם אוכלים ,זה דבר שהוא אד הוק.

11גלר:
מר ר.

האוכל כשר.

12מעודה:
מר א.

לא ,אני שמעתי היום שגם איפה שעושים את האוכל

13גלר:
מר ר.

היא אמרה לי ש...

14כאכון:
מר א.

אתה יכול להגיד את שם החברה?

15מעודה:
מר א.

כל הכבוד שהיא אמרה...

16געש:
מר ח.

הבנתי את הבעיה ,נבדוק את נושא הכשרות במפתן.

17מעודה:
מר א.

לא ,יש משגיח ,היה בחקלאי ,נעביר אותו לשם.

18געש:
מר ח.

זה לא אותו דבר ,זה היה עובד של כפר הנוער וזה ממומן על ידי הרווחה.

19מעודה:
מר א.

אז או.קי ,.בוא תיתן לו להחליף משרה במסגרת ,יש לך פה ארבעה

20

עובדים של המפתן אז תעשה ארבעה עובדים ורבע ,ארבעה עובדים וחצי.

21געש:
מר ח.

הבנתי שיש בעיה ,נבדוק ,פעם ראשונה שאני שומע שיש בעיה של כשרות.

22מעודה:
מר א.

אני יודע מזה כבר חודש.

23געש:
מר ח.

אבל למה אתה ,כנראה שזה לא מספיק חשוב שתגיד לי את זה ,אמרת לי

24

דברים הרבה פחות חשובים.

25כאכון:
מר א.

אני מבקש

26געש:
מר ח.

או.קי ,.מחר אני אצלך.

27כאכון:
מר א.

לא ,רגע אפרים ,השאלה איך אנחנו יכולים להסכים שילדים יאכלו לא

28

כשר?
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

אני יודע שהמועצה הדתית כבר רוצה להוציא מודעה בעיתון ,להודיע
שאין כשרות שם ,אמרתי להם היום אני יושב פה

מר ח .3געש:

מה הם עשו שם  20שנה?

מר א .4מעודה:

איפה?

מר ח .5געש:

במפתן?

מר א .6מעודה:

אותו בחור היה משגיח.

מר ח .7געש:

איזה בחור?

מר א .8מעודה:

אותו זרח הזה היה משגיח בחקלאי ובמפתן.

מר ח .9געש:

מי זה זרח?

10כאכון:
מר א.

זרח זה משגיח ,הוא אגב עובד אצלי גם.

11געש:
מר ח.

הוא משגיח של כפר הנוער.

12כאכון:
מר א.

לא ,חיים

13געש:
מר ח.

של כפר הנוער ,של הפנימיה.

14כאכון:
מר א.

נכון ,זרח שמואלי...

15מעודה:
מר א.

אז אותו אחד תעביר אותו.

16געש:
מר ח.

הבנתי את הבעיה ,מה אתה רוצה? פעם ראשונה אני שומע.

17מעודה:
מר א.

אז אני רוצה אם אפשר להוסיף...

 18בן צבי:
גב' ח.

אף ילד לא מת בגלל זה.

19מעודה:
מר א.

תפסיקי חיה ,גם אף זקן לא מת בגלל שלא ניתן לו הסעה.

20כאכון:
מר א.

לא ,לא ,חיה ,זה לא...

21מעודה:
מר א.

ולא ניתן לו מועדונים ולא ניתן לו ארוחת בוקר ,באמת חיה.

22געש:
מר ח.

מספיק

23מעודה:
מר א.

מה חשבת ,רק הזקנים קיימים בעולם?

24געש:
מר ח.

חיה ,בשביל מה הפינג פונג? יש כאלה שזה חשוב להם ,יש כאלה שזה

25

חשוב להם.

26מעודה:
מר א.

 700אלף שקל אפשר לתת...

מר י27.זריהן:

מפתן מקומי הכנה  ,1,090,000ב...2010-

28מעודה:
מר א.

כבשת הרש 40 ...אלף שקל...
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מר ח .1געש:

אפרים ,יוסי שואל משהו ,אני לא שומע אותו ,די כבר נו!

מר א .2מעודה:

אבל חיה צריכה להבין שיש עוד דברים חוץ מקשישים.

מר ח .3געש:

אמרתי כבר ,כל אחד חשוב לו משהו אחר ,מספיק כבר.

מר א .4מעודה:

לא יותר חשוב ,הכל חשוב.

מר ח .5געש:

הכל חשוב ,אי אפשר ,הכל חשוב.

מר י 6.זריהן:

ההגדלה היא בגלל התלמידים?

מר ר .7גלר:

אנחנו פה תקצבנו תקצוב מותנה עוד ...

מר א .8מעודה:

אבל גם לכשרות.

מר א .9כאכון:

אני לא הבנתי משהו אחד ,רגע ...על הכשרות ,האוכל שנותנים להם זה

10

...אנחנו משלמים את זה? אנחנו סגרנו את זה עם בצר את ה ,אנחנו

11

עשינו על זה מכרז? הם מקבלים אוכל בלי מכרז?

12געש:
מר ח.

חייבו אותנו להעביר מעכשיו לעכשיו את הבי"ס אלינו ,עשינו הכל תוך

13

כדי תנועה ,משרד הרווחה התנה שהוא ממשיך לממן את הדבר הזה אם

14

זה שייך לרשות ,לכן העברנו את עובדי ה-

מר י15.זריהן:

משרד הרווחה נותן את הכסף הזה?

16געש:
מר ח.

כן ,את רוב הכסף.

17כאכון:
מר א.

מתי יימצא מכרז בעזרת השם על ה?-

18געש:
מר ח.

בהכנה

19כאכון:
מר א.

זה לא תקין חיים שהיום מקבלים אוכל בלי מכרז 400 ,אלף שקל אפרים

20

מעודה זה המון כסף ,זה כל שנה ,זה ...

 .21ג'ובראן :עוד לא הגענו ל 100-בחודשים האלה ,נדמה לי חודשיים – שלושה.
עו"ד ג
22כאכון:
מר א.

סליחה ,יש לך פה  400אלף שקל

23געש:
מר ח.

זה ב ,2011-כל השנה.

24מעודה:
מר א.

זה מתקציב השנה הבאה.

25כאכון:
מר א.

אני מדבר על ...2011

26געש:
מר ח.

כן ,הלאה.

מר י27.זריהן:

בהכנה

28מעודה:
מר א.

דרך אגב ,זה צריך מכרז?
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כ"ו בטבת תשע"א

מר א .1כאכון:

בהחלט 400 ,אלף.

מר ע .2מצליח:

 400אלף שקל ,על  100אלף שקל ...

מר ח .3געש:

חייב מכרז.

מר י 4.זריהן:

מפעל מקומי ,למה אין עוד1,280,000 ,

מר ח .5געש:

איפה אתה קורא?

מר א .6כאכון:

ב ,840-שלוש לפני הסוף.

מר ר .7גלר:

עד השנה הזאת אנחנו לא ראינו את הכסף ,לא קיבלנו את הכסף,

8

מי שקיבל התאחדות האיכרים .מהשנה אנחנו מפעילים את המתקן ואז

9

זה מחולק לכמה סעיפים ,יש שכר עבודה שאנחנו משלמים ,יש מזון ,יש

10

אחזקה ,יש חומרים.

 11מעודה:
מר א.

יש לנו תקציב לזה גם?

 12גלר:
מר ר.

כמובן

 13מעודה:
מר א.

ממי?

 14גלר:
מר ר.

זה התקציב

 15מעודה:
מר א.

תקבולים

 16גלר:
מר ר.

 75אחוז אנחנו מקבלים ממשרד הרווחה

 17מעודה:
מר א.

גם זה רווחה?

 18גלר:
מר ר.

כן

19זריהן:
מר י.

השכר זה  6עובדים  900אלף שקל?

 20גלר:
מר ר.

כן

 21מעודה:
מר א.

בוא נמשיך הלאה ,עבודת ילדים

 22מצליח:
מר ע.

רגע ,חיים ,יש לי שאלה פה ,אנחנו כל הזמן כתוב כאן מפתן ,מפתן ,מה

23

זה מפתן?

 24געש:
מר ח.

סדנאות

 25מצליח:
מר ע.

אז למה אנחנו לא כותבים סדנאות?

 26געש:
מר ח.

כי משרד הרווחה לא מכיר סדנאות ,משרד הרווחה מכיר מפתן.

 27מצליח:
מר ע.

ילדים חושבים שהם לומדים בסדנאות ולא במפתן.

 28כחלון:
מר ע.

שם יפה כדי שהילדים יבואו ללמוד שם ולא תהיה להם סטיגמה גרועה.
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מר ע .1מצליח:

עכשיו אין סטיגמה?

מר 2ח .געש:

לדעתי אין ,אני נמצא שם ,אני גם נפגש עם הילדים אחרי הגיוס ,לדעתי

3

יש לחלק מהמבוגרים יותר סטיגמה מאשר הילדים ,חלק מהילדים מאוד

4

מרוצים ,מאוד אוהבים ,צריך לראות שם איך נראה הטקס סיום ,הרבה

5

יותר חם מהטקס בבית ספר הגדול.

מר ע .6מצליח:

חיים ,אתה אומר חלק מהילדים...

מר 7א .מעודה:

אורט זה אורט.

מר י .8זריהן:

זה טייסים שמה.

מר 9א .מעודה:

לא ,זה מפתן וזה אורט שהיה של יוסי אהרון.

10זריהן:
מר י.

אה ,זה משהו אחר.

 11מעודה:
מר א.

כן ,דרך אגב ,מה קורה עם השטח שם של אורט ,סתם

 12געש:
מר ח.

השטח לא שלנו ,מה אתה רוצה?

 13מעודה:
מר א.

עם המזבלה עם הכל?

 14געש:
מר ח.

את המזבלה פינינו? השטח שייך חלק למינהל ,חלק לנשות הדסה .חלק

15

בתחום השיפוט שלנו

 16מעודה:
מר א.

מה עם המבנים שמה?

 17געש:
מר ח.

המבנים אכלו אותם ,חוץ מהטיח לא נשאר כלום.

 18מעודה:
מר א.

יש לזה תקציב? יש תוכנית לנצל? כמה דונמים שמה יש?

19זריהן:
מר י.

זה לא שלך אז מה זה משנה?

 20געש:
מר ח.

זה שתי חלקות ,אחת בשטח השיפוט שלנו ,אחת בשטח השיפוט של

21

מועצה אזורית מנשה.

 22מעודה:
מר א.

גם פה הגיע אילן שדה?

 23געש:
מר ח.

מה זה הגיע? לפני לפניו ,מה זה הוא הגיע? מישהו ידע פעם כשעשו את

24

החלוקה של השטח של הבריטים מה יהיה ,מי יהיה ,אם חיים געת יהיה.

 25מעודה:
מר א.

יש איזה רעיונות לשמה?

 26געש:
מר ח.

אין רעיונות ,זה לא בבעלות שלי ,זה לא מופקע ,לא כלום.

27זריהן:
מר י.

סגרתם את הכניסות לשם שלא יזרקו זבל?

 28געש:
מר ח.

סגרנו חלק מהכניסות ,זה מיועד ,ביעוד זה מיועד למבני ציבור ,מבני
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כ"ו בטבת תשע"א

ציבור פרטיים יש הרבה בש.1/

מר י .2זריהן:

עבודה קהילתית.

מר 3א .מעודה:

עבודה קהילתית  20אלף לאוכלוסיית מצוקה ,ראינו אותם כבר בסעיפים

4

הקודמים אבל אין דבר .מה קרה לשיקום שכונות פעולות שהשנה לא

5

נותנים להם?

מר 6ח .געש:

נגמר השיקום שכונות.

מר 7א .מעודה:

אז בוא ניתן מעצמנו  10,000לשם ,מה קרה? אסור לנו לבוא ולהשקיע?

8

 400איש

מר 9ח .געש:

אנחנו משקיעים במסגרות אחרות ,לדעתי יותר מאשר ...

10זריהן:
מר י.

אתה מדבר על  400איש.

השמשוני :אבל זה לא אומר שה 400-איש האלה לא מקבלים עכשיו כלום ,רק לא...
ד"ר11
12זריהן:
מר י.

מאיפה יקבלו? אם אין פה בתקציב מאיפה יקבלו?

 13געש:
מר ח.

שיקום שכונות היה פרויקט ממשלתי והוא לאט לאט הלך ונגמר ...בצד

14

15זריהן:
מר י.
16

הפיזי ,בצד של הרווחה.
תגיד לי ,הם מקבלים מאיזה מקום או שלא מקבלים משום מקום את ה-
 10,000שקל?

 17געש:
מר ח.

ב 10,000-שקל נראה לך שאפשר לעשות פעילות קהילתית ל 400-איש?

18זריהן:
מר י.

ואיפה הם עושים את זה כן? מה 900-אלף שקל של התרבות?

 19מעודה:
מר א.

זה הפעילות שלנו שאנחנו עושים עם ג'ורג' וכל זה אז זה בתוך זה ...

 20כאכון:
מר א.

לא ,לא ,אפרים ,לא ,לא קשור לזה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

 21געש:
מר ח.

שיקום שכונות הלך  ...לגמרי ,התקציבים שהיו מיליארדים גם לפיזי וגם

22

לרווחה החינוכית הלכו והתמעטו ,הלכו והתמעטו ,הלכו והתמעטו,

23

אנחנו מוגדרים היום סוציואקונומי  ,6פיזית כבר אין לנו  3-4שנים

24

כלום ,נשארו פה ושם כל מיני ספיחים ,אנחנו עושים אותם עכשיו,

25

מוסקוביץ ,ברווחה החינוכית לא יודע כמה מופיע פה 100 ,אלף שקל ,זו

26

החלטת ממשלה ,לא החלטה שלנו.

27זריהן:
מר י.

אבל יש לנו מועצה ,אנחנו יכולים כן לעזור.

 28געש:
מר ח.

אני אזמין אתכם לסיור בפעילויות הקהילתיות שמתבצעות פה במושבה,
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כ"ו בטבת תשע"א

גם נוער וגם מבוגרים.

מר י .2זריהן:

גם נוער וגם מבוגרים ,ובשיקום שכונות גם יש?

מר 3ח .געש:

שיקום שכונות

מר י .4זריהן:

אתה ראית במערב פרדס חנה גם יש פעילות?

מר 5ח .געש:

אמרתי לך ,יש לך יום לימודים ארוך בשילה ושרת ,יש יום לימודים

6

ארוך בחלק מהגני ילדים ,יש שכונה נדמה לי...

מר י .7זריהן:

משפחתונים

מר 8ח .געש:

בישורון יש לך גם כן יום לימודים ארוך .מה עוד?

מר 9א .כאכון:

הדף הבא.

 10מעודה:
מר א.

עולים

 11כאכון:
מר א.

ילדים בפנימיות עולים הכרזנו  891אלף שקל בשנה שעברה והשנה הזאת

12

 90אלף שקל.

 .13סגל:
מר ש

כי הילדים הפסיקו להיות בהגדרה של עולים ,נקודה.

14זריהן:
מר י.

מי שרק מ?92-

 .15סגל:
מר ש

בזה יש הגדרה ...זה נגמר.

 16געש:
מר ח.

נכון לעכשיו הגדרה נטו חוץ מיוצאי הקהילה האתיופית יש  141איש

17

בפרדס חנה – כרכור שמוגדרים עולים חדשים .כן

 18כאכון:
מר א.

השירותי עזר ...הילדים במצוקה ,העולים.

 19גלר:
מר ר.

רשום לך אבי.

 .20סגל:
מר ש

מקבלים  9,000ומוציאים  12אלף.

 21כאכון:
מר א.

בתי כנסת ,או ,שירותים דתיים .אנחנו בעמוד  84אפרים.

 22מעודה:
מר א.

יש תקציב מותנה שכבר סיכמנו שכשיהיה כסף

 23כאכון:
מר א.

מה סיכמנו?

 24מעודה:
מר א.

כשיהיה עוד מיליון או משהו הוא מכניס את זה.

 25כאכון:
מר א.

את מה הוא מכניס?

 26מעודה:
מר א.

את כל התקציבים המותנים.

27זריהן:
מר י.

פה אני לא מבין משהו ,אנחנו באיזון תקציב אתה אמרת לי

 28מעודה:
מר א.

איפה?
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באיזון תקציב אתה אמרת לי שהכסף של המועצה הדתית נמצא בפנים,
ה 181-אלף שקל.

מר ר .3גלר:

 200אלף שקל

מר י .4זריהן:

 200אלף בערך ,אבל מה שאני רואה פה שה1,381,000-

מר ר .5גלר:

נפרד

מר י .6זריהן:

הוא אותו דבר כמו שאז ,ממה הפרדת?

מר ר .7גלר:

אני אגיד לך למה

מר י .8זריהן:

אתה מבין את השאלה שלי? כתוב כאן  1,381,000וגם פה כתוב

9

 ,1,381,000כשאני שאלתי אותך על ה 185-אמרת לי שזה בתוך

 10גלר:
מר ר.

 50אחוז

11זריהן:
מר י.

בתוך ה ,1,381,000-זאת אומרת שפה היה צריך להיות כתוב 1,381,000

12

 13גלר:
מר ר.
14

מינוס .185
אני אסביר ,ב 2010-החלוקה בין המועצה המקומית לבין הממשלה
הייתה

15זריהן:
מר י.

50:50

 16גלר:
מר ר.

עכשיו קיבלנו מכתב ,זה חוזר להיות .60:40

17זריהן:
מר י.

זאת אומרת אתה מדבר על  10אחוז.

 18גלר:
מר ר.

 20אחוז.

19זריהן:
מר י.

למה? או.קי.

 20גלר:
מר ר.

היה  ,50:50עכשיו זה .60:40

21זריהן:
מר י.

 ,20אבל  20אחוז מ 1,381,000-כמה זה נותן לך? .260

 22גלר:
מר ר.

לא ,ה 1,385,000-זה בדיוק ה 60-אחוז ,יש לנו מכתב מהמשרד ,ממשרד

23

הדתות ,הפער עכשיו בין מה שתקצבנו לבין המכתב זה פחות מ 20-אלף

24

שקל ,המכתב הגיע אחרי שכבר עשינו את התקציב.

25זריהן:
מר י.

זאת אומרת

 26גלר:
מר ר.

בעדכון נעדכן את ה 20-אלף שקל.

27זריהן:
מר י.

אם אני מפרק פה את זה ל50:50-

 28גלר:
מר ר.

בגלל זה בתקציב מותנה יש פה מינוס  ,230אם תהיה החלטה עוד פעם
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לחזור ל 50:50-אז אנחנו...
ה 50:50-נפל כי הרשויות המקומיות לא הסכימו שיממנו על חשבונן את
המועצות הדתיות בישובים השונים.

מר י .4זריהן:

אבל אני מבקש ,למה שזה יהיה מותנה?

מר 5א .מעודה:

רגע ,אז ה 230-שאם זה יפול 50

מר 6ח .געש:

היו צריכים לקצץ  5מיליון שקל יש לך פה במותנה...

מר י .7זריהן:

תקצץ מהתרבות ,בתרבות שמת  ,900למה אתה מקצץ הכל מפה?

מר ר .8גלר:

לא ,הממשלה תיתן יותר.

מר י .9זריהן:

הממשלה תיתן יותר תוסיף לתרבות עוד  ,100מה הבעיה?

 10געש:
מר ח.

לא ,הוא יתן יותר לפה.

11זריהן:
מר י.

אבל למה שזה יהיה פה מותנה?

 12גלר:
מר ר.

יוסי ,יש פה חינוך תורני ,שמו פה  50אלף שקל ובמותנה עוד  50אלף

13

שקל.

14זריהן:
מר י.

בחינוך התורני ,אבל פה חוץ ממה שנתן משרד הדתות לא נתת כלום.

 15גלר:
מר ר.

לא ,בגלל זה אנחנו נותנים את ה50-

16זריהן:
מר י.

אז מה אני מבקש ממך ,תיתן להם...

 17געש:
מר ח.

נתתי  50אחוז ,מה לא נתתי? נתתי  ,50נתתי  60אחוז.

18זריהן:
מר י.

מה שמותר ,מעבר לזה אתה...

 19געש:
מר ח.

ה 60-אחוז

 20גלר:
מר ר.

הוספנו  50אלף שקל.

21זריהן:
מר י.

לא הוספת ,נתת את החלק שלך.

 22גלר:
מר ר.

מעבר לזה.

23זריהן:
מר י.

בגלל שזה ?60:40

 24גלר:
מר ר.

לא ,תסתכל

25זריהן:
מר י.

ה1,381,000-

 26גלר:
מר ר.

לפני.

 27געש:
מר ח.

תסתכל 1,477,000

 28כאכון:
מר א.

אני מבקש משהו אחר ,יוסי ,אתה לא הבנת ,אני מבקש ,אני רוצה לתת
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לכל ,רגע ,אני עכשיו מדבר גם אליך.

מר י .2זריהן:

זה פוליטיקה אתם עושים ,עזוב ,אתה יודע בדיוק למה אני מתכוון.

מר 3א .כאכון:

רגע יוסי ,תן לי לדבר ,אל תחשוב מהלב ,הפעם תחשוב מהראש.

מר י .4זריהן:

אתה רוצה להעביר תקציב?

מר 5א .כאכון:

יוסי ,אני ,גם אפרים תקשיב בבקשה ,אני מבקש ,יש הרבה בתי כנסיות

6

פה

מר י .7זריהן:

אתה רוצה להעביר תקציב

מר 8א .כאכון:

תן לי לדבר ,נו!

מר י .9זריהן:

אפשר להעביר אותו גם פה אחד ,אבל תסדר את הדברים ,צריכים

10

להסתדר כמו כולם.

 11מעודה:
מר א.

בסדר ,הוא כבר דיבר

12זריהן:
מר י.

אתה אל תגיד לי מעודה ,בסדר ,תן לי לדבר גם.

 13כאכון:
מר א.

אני מבקש ,חברי המועצה ,תקשיבו ,אם זה דתיים ,אם זה חילוניים,

14

תקשיבו

15זריהן:
מר י.

לא משנה מה

 16כאכון:
מר א.

כמו שיש מועדונים

17זריהן:
מר י.

יש כדורגל 150

 18כאכון:
מר א.

אטיאס אליהו ,אתה מפריע לי ידידי ,כמו שיש מועדונים שאנחנו

19

מתקצבים ונותנים ודברים אחרים ,יש גם בתי כנסיות ,אומנם אל

20

שומעים עליהם ,זה אנשים שמתפללים ,לא כל כך מציקים ,ויש להם

21

הרבה רכישות חיים ,כגון ספרי תורה

 22געש:
מר ח.
23

אף אחד לא יכול לקנות להם ,דקה ,גם המועצה הדתית לא יכולה לקנות
להם ,אתה יודע למה?

 24כאכון:
מר א.

למה? קנינו

 25געש:
מר ח.

תקשיב טוב ,בביקורת הבאה במועצה ...בביקורת הבאה במועצה

26

הדתית ,המועצה הדתית תיתן את הביקורת כי גם היא לא יכולה לתת

27

תמיכות בלי קריטריונים.

 28כאכון:
מר א.

יפה ,אז אני רוצה(...מדברים ביחד ,לא ברור)
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יוסי ,למה אתה לא נותן לי לדבר? תן לי שניה רגע להגיד ,חיים ,תן לי
שניה רגע להגיד ,יש,

מר י .3זריהן:

כל הכסף הולך לספר תורה אחד.

מר 4א .כאכון:

לא ספר תורה.

מר 5א .מעודה:

לפעילויות של המועצה הדתית.

מר 6א .כאכון:

יש הרבה פעילויות גם (מלה לא ברורה) של סידורים מחומשים ,סליחה...

מר 7א .מעודה:

אבל אני מדבר על פעילויות

מר 8א .כאכון:

עכשיו יש לך חיים את שמחת תורה שלא כל בתי הכנסיות מקבלים את

9

הכסף שהם עושים אתה אירועים כי אין למועצה הדתית ,למשל ,בגלל

10

שאני מתפלל בה בבית כנסת הצמודה שלנו 'אוהבי תורתך' בשערי

11

רחמים בשכונת רמז ובית כנסת רבי מאיר בעל הנס בשכונת רמז ובבית

12

הכנסת רבי שמעון בר יוחאי בכרכור ב ...ביקשו כסף דרכי ,לא נתנו להם,

13

לא היה כסף ,עודד אמר אין לי כסף כי אתה לא מתקצב את זה אז אני

14

מבקש פה להעלות ב 150-אלף שקל את התקציב של המועצה הדתית רק

15

שיותנה אך ורק לדבר הזה ,ואין לי בעיה שתוקם ועדה מחברי מועצה

16

שלנו שהיא תקים קריטריונים לפי היועץ המשפטי שיחליט מה

17

הקריטריונים בשביל לקבל את הדברים האלה ויש לנו עשרות

 18געש:
מר ח.

שהמועצה תיתן לבתי הכנסת?

 19כאכון:
מר א.

בהחלט

 20געש:
מר ח.

היא לא יכולה.

 21כאכון:
מר א.

המועצה תגדיל למועצה הדתית את התקציב.

 22מעודה:
מר א.

למועצה הדתית ,או.קי.

 23כאכון:
מר א.

והמועצה הדתית תיתן את הכסף.

 24געש:
מר ח.

אבל גם המועצה הדתית לא יכולה לתת לאף אחד כלום ,היא יכולה לתת

25

לפעילות רק ,היא לא יכולה לקנות ציוד.

 26מעודה:
מר א.

לא ציוד ,פעילות

 27כאכון:
מר א.

יש אירוע של שמחת תורה

 28געש:
מר ח.

הרגע דיברת על לקנות חומשים.
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מר 1א .כאכון:

גם חומשים( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

מר 2א .מעודה:

פעילות ,פעילות

מר י .3זריהן:

כמו שנתתם שבע שנים כסף ,גם עכשיו ,איך נתת לפני חצי שנה כשדוד

4

מר 5א .כאכון:
6

היה בקואליציה כסף ,אותו דבר תיתן.
יש שמחת בית השואבה ,שנעשה בבית הכנסת שמחת בית השואבה ,יש
לך ...

מר 7א .מעודה:

אבל המועצה הדתית

מר 8א .כאכון:

יש שמחת תורה ,המועצה הדתית בהחלטה...

מר 9א .מעודה:

בדיוק ,הכסף למועצה זה הם יחליטו (מדברים ביחד ,לא ברור)

 10געש:
מר ח.

רשמנו את ההערה .הלאה

 11כאכון:
מר א.

...אני מעלה את זה ב...

12זריהן:
מר י.

אתה יכול להגיד לו אל תישבר או כן תישבר ,אתה יכול להגיד מה שאתה

13

רוצה ,אין לי בעיה עם זה ,אני שומע אותך טוב מאוד אם אתה חושב

14

שלא.

 15אטיאס:
מר א.

אתה יכול לשמוע...

 16געש:
מר ח.

די כבר עם הפינג פונג ,רשמנו ,הלאה.

 17כאכון:
מר א.

רגע ,אז אני מבקש  ...אני אומר את זה גם נחמיה ,תקשיב ,זה  150אלף

18

שקלים זה לאירועים שאנחנו עושים שאנחנו ,ואני גם אומר שניקח את

19

התקציב הזה ,אנחנו נקים ועדה בינינו חובשי הכיפות שמתפללים

20

ונחליט כל בית כנסת ובית כנסת...דרך המועצה הדתית.

 .21מעודה:
מר א

אני רוצה להגיד לך ,אני בעד להעביר למועצה הדתית תוספת זה מבלי

22

התוספות שלך ועדות ,לא ועדות ,יש מועצה דתית ,הם יעשו( ...מדברים

23

ביחד ,לא ברור)

 24בן צבי:
גב' ח.

אבי ,לא ניתן לחתול לשמור על השמנת...

 25כאכון:
מר א.

אני אשמח שתהיי איתי בוועדה.

 26מעודה:
מר א.

אז שיהיה נחמיה עם הוד ,עם זה

 27געש:
מר ח.

הלאה

 28מעודה:
מר א.

שהם לא יוציאו את זה על דעת עצמם(.מדברים ביחד ,לא ברור)
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מר 1ח .געש:

הלאה

מר 2א .מעודה:

עכשיו מה נשאר עוד?

מר י .3זריהן:

קליטת עליה.

מר 4א .מעודה:

אוהו ,איפה יש לנו רכז עליה עכשיו?

מר י .5זריהן:

למה זה ירד מ 140-ל?90-

מר 6א .כאכון:

 ,780שלוש לפני הסוף.

מר 7א .מעודה:

קליטת עליה הייתי מוריד בכלל ,מה יש פה? אין תקציב.

מר ר .8גלר:

התקציב הזה לפי אישור משרד הקליטה ,אומרים לנו מה החלק של

9

השכר ,מה החלק של הפעילות ,זה בהתאם.

 10מעודה:
מר א.

מי אלה הכוח אדם?

 11גלר:
מר ר.

כוח אדם יש שני עובדים ,אחד זה רכזת תעסוקה ואחד זה רכז

 12כאכון:
מר א.

פרויקטים של המתנ"ס

 13גלר:
מר ר.

מי אלה ,פה במועצה?

 14כאכון:
מר א.

לא במועצה ,יושבים למטה בתבורי

 15גלר:
מר ר.

רחוב החרובים.

 16בן צבי:
גב' ח.

אחרי טיפת חלב.

 17כאכון:
מר א.

חיים ,עוד שאלה

 18מעודה:
מר א.

זאת אומרת שני עובדים שמטפלים בעולים?

 19געש:
מר ח.

כן

 20מעודה:
מר א.

יש לנו עולים?

 21געש:
מר ח.

אני חוזר בפעם העשירית היום ,יש שם פעילות נוספת ,אני חוזר בפעם

22

המאה ,לגבי הקהילה יוצאת אתיופיה אצלם אין הגדרות ...זה כל פעם

23

משתנה כי הקליטה היא יותר מורכבת.

 24מעודה:
מר א.

אז הרכזים הם אתיופים?

 25געש:
מר ח.

אנחנו מדברים פה על מוקד קליטה אתיופי ,שניהם ,ורכזת תעסוקה.

 26מעודה:
מר א.

יש לנו איכות הסביבה עכשיו.

 27בן צבי:
גב' ח.

זה בסדר.

 28כאכון:
מר א.

הפרויקטים של המתנ"ס  80אלף שקל ,זה גם מכניסים למתנ"ס כסף?
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מר 1ש .סגל:

לא ,זה כסף שמגיע ממשרד הקליטה ומועבר למתנ"ס.

מר 2א .כאכון:

למתנ"ס דרכנו אבל.

מר 3ח .געש:

אבל בתור צינור ,לא בתור כסף.

מר 4א .כאכון:

אבל זה עדיין כסף שאנחנו מורידים למתנ"ס.

מר 5א .מעודה:

מה קרה שאיכות הסביבה גדל?

מר 6א .כאכון:

שניה רגע אפרים מעודה ,יש שמה אירועים של אתיופים במתנ"ס?

מר 7ש .סגל:

זה לא שייך לפה.

מר 8א .כאכון:

למי זה שייך?

מר 9ש .סגל:

למעלה יש לך ,זה שייך לחבר העמים.

 10כאכון:
מר א.

או ,מצליח

 .11סגל:
מר ש

הוא יודע מזה ,הוא דיבר איתי כבר.

 12כאכון:
מר א.

יש לך  80אלף שקל מצליח.

 .13סגל:
מר ש

במתנ"ס.

 14כאכון:
מר א.

איכות הסביבה ,בשעה טובה זה גדל ,מצד אחד זה גדל נורית ,מצד שני

15

הורדתם  200אלף שקל ב

השמשוני :אל תערבב בין שני הדברים.
ד"ר16
 17כאכון:
מר א.

זה לא קשור?

השמשוני :זה קשור ברמה הרעיונית אבל היה פרויקט של בתי הספר שלא מימשו,
ד"ר18
19

 20כאכון:
מר א.

זה
מה זה לא מימשו? לא מימשת אם את אחראית על זה...

השמשוני :בסדר
ד"ר21
 22כאכון:
מר א.

יש  200אלף שקל ,אני אעלה את זה בהסתייגויות.

השמשוני :מה זה שייך אבל לתקציב של ה 80-אלף שקל ,זה שני דברים שונים.
ד"ר23
 24כאכון:
מר א.

אני רוצה לדעת

 25געש:
מר ח.

איזה  200אלף שקל? על מה אתם מדברים?

השמשוני :בסעיף של ההתייעלות האנרגטית של בתי הספר ,היה...
ד"ר26
 27כאכון:
מר א.
28

היה  200אלף שקל בשנה שעברה ,בשנה הזאת אין כלום ...נורית אמרה
לי שהם לא עשו בסוף.
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ד"ר1השמשוני :אני לא אמרתי שלא עשו.
מר י .2זריהן:

(צוחק)

ד"ר3השמשוני:

יש הבדל בין עשו או לא עשו לבין השאלה מה היה התקציב ב .2011-ב-

4

מר 5א .כאכון:

 2010היה להם תקציב ,רן אמר לא מימשו את התקציב ,ב...2011-
אז אני רוצה...

ד"ר6השמשוני :אני מנסה להסביר אבל אני יכולה לדבר רק שני משפטים רצופים כל
7

פעם ,זה היה הסיפור לעניין של המבנים הפיזיים בבתי הספר ,מה שיש

8

פה ה 80-אלף שקל לא נוגע בשום דבר...

מר 9א .כאכון:

הבנתי...

10קעטבי:
מר י.

אז בואי נחזיר את ה200-

השמשוני 80 :אלף שקל אי אפשר לעשות פעילות בכל בתי הספר.
ד"ר11
12קעטבי:
מר י.

ותשתמשי איתם .אז בואי תחזירי ...אז בגלל זה צריך לבצע אותם.

השמשוני :אי אפשר לנצל את הכסף של התקציב הזה לדבר אחד ולהשתמש
ד"ר13
14

בתקציבים חיצוניים...

 15געש:
מר ח.

אתה לא  ...את החשבון האנרגטי ,זה שני דברים שונים.

 16מעודה:
מר א.

איפה ה?200-

 17געש:
מר ח.

החיסכון האנרגטי שהיה בשנה שעברה ,הלאה ,טוב

 18מעודה:
מר א.

אז מה 80 ,אלף הסברה ,מה זה הסברה?

 19כאכון:
מר א.

מה זה הסברה? עיתונות עוד פעם?

השמשוני :לא ,רגע ,רגע ,הסברה זה למשל לדוגמה הפלייר שקיבלת הביתה
ד"ר20
21

שמסביר איזה סוגים של איזה חומרים אפשר להכניס לאיזה תא מחזור,

22

המגנט שקיבלת הביתה שאמור להזכיר לך אם שמת אותו על המקרר או

23

לא על המקרר שצריך למחזר ,זה היה אחד קטן ,כל דבר כזה אם צריך

24

לחלק אותו לכל בית אב בפרדס חנה עולה הרבה כסף.

 25מעודה:
מר א.

מה עם האנפות? מה איתן? אה ,חיים?

 26כאכון:
מר א.

יש לך תיק עבודה לשנה הבאה? משהו לגבי הדבר הזה שאנחנו הולכים

27

להעלות את התקציב כמעט פי  2ב 50-אחוז יותר?

השמשוני 80 :אלף שקל אומר שיש משהו כמו  3שקל לתושב על איכות סביבה
ד"ר28
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לשנה ,תסכים איתי שזה בערך כלום .זה נכון זה עלה פי .2

מר ע .2כחלון:

זה הסכום?

מר י .3זריהן:

מה עשיתם ב 2010-עם  44אלף?

מר 4א .כאכון:

בגלל זה אני שואל ה 125 -אלף שקלים שהם מבקשים של איכות

5

הסביבה

ד"ר6השמשוני :מה אתה רוצה לדעת ,מה יעשה בהם?
מר 7א .כאכון:

כן ,מה את רוצה לעשות בהם?

ד"ר8השמשוני :יש תוכנית ליותר מזה ,אחרי שיאושר זה נחליט מה מתוך כל התוכנית
9

יבוצע ב 80-אלף ,יש תוכנית ...

 10כאכון:
מר א.

 125נורית125 ,

 11מעודה:
מר א.

זה לאיגוד ,איכות הסביבה.

השמשוני ... :איגוד ערים לאיכות הסביבה לא נתון לשינוי.
ד"ר12
 13כאכון:
מר א.

אנחנו מחויבים להיכנס לזה?

השמשוני :כמו שאתה משלם לאיגוד הוטרינרי...
ד"ר14
 15כאכון:
מר א.

את אומרת שיש לך תיק

השמשוני :יש תוכנית ליותר מ 80-אלף שחלקה מתעסקת בפעילות ציבורית ,חקלה
ד"ר16
17

 18כאכון:
מר א.
19

מתעסקת בפעילות
את חושבת שאת צריכה לתת להם את ה 200-אלף שקלים של הבי"ס
במיוחד שזה חינוך?

השמשוני :אני לא יודעת ,זה לא חינוך ,זה כל העניין ,אתה לא מבין ,זה לא חינוך.
ד"ר20
 21געש:
מר ח.

זה מתקני חוסכי אנרגיה ,זה לא חינוך.

השמשוני :זה לא פעילות חינוכית ,למה עשו את זה או לא עשו את זה...אני לא
ד"ר22
23

מתערבת בבתי הספר מה הם עושים.

 24מעודה:
מר א.

מה זה הבלתי רגילים?

 25גלר:
מר ר.

יש פעילות.

 26מעודה:
מר א.

מה? תקבולים משנים קודמות ,אין פירוט.

 27כאכון:
מר א.

מה זה ,הכנסות ...משרד החינוך.

 28מעודה:
מר א.

נזכר משרד החינוך לתת לנו חצי מיליון?
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מר 1א .כאכון:

לא נתן לך השנה.

מר 2א .מעודה:

שנה שעברה נתן והשנה לא?

מר 3ש .סגל:

בשנה שעברה הוא נתן חצי מיליון שקל על הפרשים בהסעות בסוף השנה.

מר 4א .מעודה:

למה אתה מכניס את זה?

מר 5ש .סגל:

השנה הוא לא יתן.

מר ר .6גלר:

השנה העברנו את זה לסעיף אחר.

מר 7ש .סגל:

למה שאני לא אתן את זה?

מר 8א .מעודה:

כי אין ,מה .הוצאת מימון ,מה זה הוצאות מימון?

מר ר .9גלר:

הוצאות מימון זה הנחות מימון בארנונה.

 10געש:
מר ח.

מי שמשלם מראש  ...הנחה...

 11מעודה:
מר א.

תשלומים בלתי רגילים ,מה זה?

 12גלר:
מר ר.

יש סכום בחובה ,סכום בזכות ,אותו סכום 400 ,אלף שקל.

 13מעודה:
מר א.

מה יש לי עם החל"ז הזה עכשיו?

 14גלר:
מר ר.

חל"ז זה השירותים שהמועצה נותנת.

 15מעודה:
מר א.

שאנחנו נותנים למי?

עו"ד16ג .ג'ובראן :תקבול מחל"ז.
 17גלר:
מר ר.

לחברה לתשתיות זורמות.

 18מעודה:
מר א.

מה הם נותנים לנו? ?480

גו:

19

 20געש:
מר ח.

חל"ז משלמת יעוץ משפטי ,גזבר
הנהלת חשבונות.

עו"ד21ג .ג'ובראן :הנהלת חשבונות.
 22מעודה:
מר א.

היא משלמת לי ?480

 23געש:
מר ח.

כן ,כן ,כן

 24מעודה:
מר א.

ומאיפה יש לה כסף?

 25געש:
מר ח.

על פי הזיכיון צריך לשלם לחל"ז אבל אין חל"ז ,אני עושה את העבודות

26

של החל"ז.

 27מעודה:
מר א.

אז מגיע לחל"ז ומהחל"ז אליך ,יענו

 28געש:
מר ח.

לא יענו ,אין ח ,החל"ז לא פעיל אבל את הפעילות אני עושה להם ,מודד
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1

להם את המטרז' ,עושה את התיאום עבודה? הנהלת חשבונות לכסף הזה

2

אני עושה? יעוץ משפטי אני עושה ,הבוררות עולה לי כסף?

מר 3א .מעודה:

הוצאות מיוחדות...

מר 4א .כאכון:

רק שניה

מר י .5זריהן:

החל"ז היא חברה מתה.

מר 6א .כאכון:

היא עובדת החברה? חל"ז עובדת?

מר ר .7גלר:

אין שום עובדים.

מר י .8זריהן:

אין שם עובדים ,שמה היה הסכם התחלתי שהם צריכים לשלם  228אלף

9

שקל ,מתוך זה היה  180אלף שקל קרן ותשתיות 48 ,אלף שקל

10

השתתפות באחזקה.

 11געש:
מר ח.

על זה אנחנו מדברים ,ה 42-אלף שקל

12זריהן:
מר י.

48

 13געש:
מר ח.

 42צמוד ,לא חשוב ,הכסף הזה שצריך היה להיכנס לכסף של החל"ז,

14

החל"ז לא קיים ,שירותים שהחל"ז הייתה אמורה לתת

15זריהן:
מר י.

אמרת כרגע שהחל"ז כן קיים.

 16געש:
מר ח.

החל"ז כגוף קיימת אבל שירותים ,אין לא אורגנים ,אין לה עובדים,

17

כשהגענו בקדנציה הקודמת לא שילמו שכר לאף אחד ,לא להוצאות

18

המשפטיות שום דבר מכל מיני סיבות ,נכון לעכשיו חל"ז זה אני היו"ר

19

כי אין פעילות אחרת.

 20כאכון:
מר א.

יש ועד? יש דירקטוריון?

 21געש:
מר ח.

דקה רגע.

22זריהן:
מר י.

אין דירקטוריון ,הוא נבחר אבל הוא לא

 23געש:
מר ח.

דקה ,אנחנו עושים ,כל הפעילות שאנחנו צריכים לעשות עם משאבי מים,

24

הרגולציה ,ההתעסקות איתם ,הבוררות וכל הפעילות הזאת זה בעצם

25

המועצה עושה ,נכון? במקום שהכסף יכנס לקופת החל"ז ,ישכב שמה על

26

ריק החל"ז מעביר את זה למועצה כי אנחנו עושים ,היועץ המשפטי פה,

27

הגזבר פה ,אני פה.

 28כאכון:
מר א.

האם אנחנו יכולים להקים דירקטוריון מתוך חברי המועצה שיהיה
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קשור לחל"ז כדי שתהיה שקיפות מלאה בהכנסות האלה למועצה.
אז אני אומר לך יש שקיפות מלאה ,הכסף הזה הולך לתקציב המועצה,
הנה השקיפות ,מה שמגיע לחל"ז מגיע להנה.

מר י .4זריהן:

כמה  ...קיבלת עד היום?

מר 5ח .געש:

תעשה 42

מר י .6זריהן:

מאז שמשאבי מים התחילו פה לקחת ,כמה משאבי מים פה 10 ,שנים?

מר 7ח .געש:

משאבי מים  11שנים 12 ,שנה.

מר י .8זריהן:

כמה כסף קיבלת?

מר 9א .כאכון:

הוא אומר שאין.

 10גלר:
מר ר.

החל"ז הולך למועצה.

 11געש:
מר ח.

באמת שאני לא זוכר אבל

12זריהן:
מר י.

יש לך  228אלף ,חלק הלך לאן?

 13געש:
מר ח.

הבוררות על זה שאין את ה ,228-זה היה הויכוח שהיה צריך ללכת

14

לקרקע ,הם טוענים שזה לא הולך לקרקע ,הם טוענים שזה לא הולך

15

לקרקע כי לא העלנו את האגרות וההיטלים.

16זריהן:
מר י.

אתה צריך  42אלף שקל לחודש.

 17געש:
מר ח.

נכון

18זריהן:
מר י.

כפול שנה כמה זה?

 19געש:
מר ח.

זה .480

20זריהן:
מר י.

 500אלף לצורך העניין ,כפול  11שנה 5 ,ומשהו מיליון.

 21געש:
מר ח.

נכון

22זריהן:
מר י.

כמה קיבלנו? ( ?480מדברים ביחד ,לא ברור) מה זה משנה? אם הם

23

 24געש:
מר ח.

מעבירים את הכסף היום יכלו להעביר אותו גם בעבר ,נכון או לא?
לא ,היה שמה מנכ"ל והיו חייבים כסף ,החל"ז הייתה חייב ים של כסף,

25

גם למועצה הייתה חייבת כסף ,גם למועצה הייתה חייבת כסף .גם

26

בעדכון תקציב של  2010בעדכון תקציב שמנו הכנסות של  480או אני לא

27

יודע כמה אלף שקל מהחל"ז והסברתי את זה.

28זריהן:
מר י.

כן ,אבל זה כלום ,מה זה  480אלף שקל?
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מר 1ח .געש:

תעשה  42ממודד כפול  12זה הסכום.

מר י .2זריהן:

שנה אחת הכניסו כסף?

מר 3ח .געש:

זה הסכום לשנה.

מר ר .4גלר:

כל הזמן הם משלמים.

מר 5ח .געש:

כל חודש הוא משלם ואנחנו מכניסים את זה למועצה ,בתקציב של ,2010

6

בעדכון תקציב עדכנו לכם.

מר י .7זריהן:

מה  10שנים אחורה?

מר 8ח .געש:

חלק עבר כחוב שהיו חייבים כסף למועצה וחלק ...רק ליועץ המשפטי

9

שלהם שהיו חייבים ,לא יודע ,איזה סכום.

עו"ד10ג .ג'ובראן :החל"ז התאזנה רק לפני שנתיים – שלוש...
11זריהן:
מר י.
12

מה קורה עם ה ,מה קורה עכשיו עם כל מה שהם גובים לא חוקי וכתבת
לי מכתב

 13געש:
מר ח.

הנה ,ג'ובראן פה ,אני לא חותם להם על עיקולים לבנקים.

14זריהן:
מר י.

או.קי ,.אמרתם שאתם לא משלמים להם כסף ,לא משלמים ,כן

15

משלמים ,איפה זה עומד?

עו"ד16ג .ג'ובראן :בעניין החיובים הלא חוקיים אנחנו לא יכולים לפעול בדרך משפטית
17

למנוע את זה ,מי שמקבל חיוב ,תושב יכול לסרב ,ללכת לבית משפט,

18

להגיש ערר על זה ,המועצה כרגע בתהליכים משפטיים...

 19גלר:
מר ר.

 ...חיים ,זו בדיחה ,הם גם פועלים ברשות עצמם ,אנחנו פועלים ברשות

20

עצמנו ...אם אני אגיע לבית משפט אז יגידו לי שאתה מעורב ,יגידו

21

שאתה לא? יגידו שאתה מעורב ,מה זה

 22געש:
מר ח.
23

הוציא להם ג'ובראן מכתב שחלק מהפעילויות ,חלק מהאגרות שהם
גובים לא חוקיים.

 24גלר:
מר ר.

אז אני מבקש שיהיה פרסום בעיתון על זה .אני מבקש...

 25מעודה:
מר א.

ישנה החלטה גם

 26גלר:
מר ר.

סליחה ,אני מבקש ,יוסי ,חכה ....

 27מעודה:
מר א.

ישנה החלטה שאסור להם לגבות והם גובים.

28זריהן:
מר י.

אני מבקש להוציא מכתב ,דיוור אישי בחיוב הבא של המים ,להוסיף שם
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1

עוד סעיף שאם יש גביה או שיש תביעה של עו"ד או איזה הוצאה לפועל

2

לא להתייחס אליה.

מר 3ח .געש:

אנחנו ננסח הודעה לעיתונות.

מר 4א .כאכון:

באמת תנסח הודעה לעיתונות.

מר 5ח .געש:

ננסח הודעה לעיתונות ביחד עם ג'ובראן ברוח המכתב שג'ובראן הוציא

6

להם.

מר 7א .כאכון:

תודה רבה ,רק שניה ,אני...

מר י .8קעטבי:

אזרח ...אם יקבל תביעה לא יגיש הגנה ישלם ,עכשיו יש לו כסף להגיש

9

 10געש:
מר ח.

הגנה? לא לכולם.
לא על זה הדיון ,הדיון הוא על העמלות שהם לוקחים על העלות של

11

המכתב והעלות של ה ...זה ג'ובראן שלח להם מכתב שהעסק לא חוקי,

12

יכול להיות שאפשר...

 13כאכון:
מר א.
14

אבל חיים ,שאלה לי אליך ,אם אתה אומר שהם לא קיימים החברה
הזאת איך למעשה היא גובה כסף?

 15געש:
מר ח.

זה לא החל"ז גובה כסף מה אתה רוצה?

 16כאכון:
מר א.

אנחנו גובים את הכסף.

 17געש:
מר ח.

לא גובים את הכסף .חברים ,מה עוד?

18זריהן:
מר י.

תן לנו פה משהו ,רן ,הוצאות מיוחדות ובלתי נצפות מראש תקבולים ,תן

19

לנו הסבר מה זה.

 20גלר:
מר ר.

יש פה החזר הוצאות שנים קודמות ,בדרך כלל אנחנו מקבלים החזר

21

ממשרד החינוך בגין הסעות כי הם עושים את החשבון הרבה יותר

22

מאוחר בחודש אפריל ,מגיע לנו החזר כי יש יותר ילדים והתעריך עולה

23

והכל אז זה החזר הכנסה משנים קודמות ,יש גם הוצאות שנים קודמות,

24

יש חשבוניות שלא הגיעו עד סוף  2010ונרשמות ב .2011-יש פה נושא של

25

הנחות  10מיליון שקל שזה נרשם גם בהכנסות וגם בהוצאות ויש פה

26

פנסיות לעובדי המועצה לשעבר.

27קעטבי:
מר י.

מה החזר הסעות ממשרד החינוך?

 28גלר:
מר ר.

...החזר
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מר 1א .כאכון:

השאלה היא איפה הנחות של פנסיונרים ,נכים וזה?

מר 2ח .געש:

זה יהיה לך בתקציב הכללי 10 ,מיליון שקל הנחות.

מר י .3קעטבי:

וכמה זה עולה בפועל? זה הסכום בפועל?

מר 4ח .געש:

עברנו על הסעות.

מר 5א .כאכון:

כל הרטרואקטיבי שהוצאתם ,החיובים של התושבים ,פנה אלי ,עכשיו

6

סתם אני נותן לך ,פנה אלי היום שלמה אשל ,הוא הפך להיות נכה רק

7

בחודש האחרון ,או.קי ?.הוא קיבל  14אלף שקלים חיוב אחורה ,או.קי?.

גב' 8כ .גדרון:

אבל למה אתה לא מדבר מול רן? תדבר מול רן?

מר 9א .כאכון:

אני עומד להצביע על זה עכשיו ,אני רוצה לדעת אם להצביע

 10גדרון:
גב' כ.

מה זה קשור?

 11געש:
מר ח.

מה זה קשור אבל?

 12גדרון:
גב' כ.

תלך ,תאמין לי רן יעזור לך בכל עניין .אבל זה לא קשור לדיון על

13

 14כאכון:
מר א.
15

התקציב.
אני אמרתי ואני אומר את זה ,אם יש מישהו במועצה הזאת שאני
מרוצה הכי  ...זה רן גלר.

 16גדרון:
גב' כ.

בסדר גמור ,אז תבוא אליו לפתור את הבעיה.

 17כאכון:
מר א.

זה לא קשור להנחות האלה?

 18גדרון:
גב' כ.

לא

 19מעודה:
מר א.

כוכי ,את לא היית פה היה שקט.

 20גדרון:
גב' כ.

נכון ,עכשיו הגעתי יש רעש.

 21מעודה:
מר א.

אז תני לחיים לנהל את הישיבה עד הסוף בשקט.

 22גדרון:
גב' כ.

מעודה ,אל תעיר לי בבקשה.

 23מעודה:
מר א.

לא ,כי את מתערבת.

 24גדרון:
גב' כ.

סליחה ,יש פה מי שמנהל את הישיבה ,הוא יעיר לי.

 25מעודה:
מר א.

אז הוא לא מנהל אותך שתדברי אז גם אני אדבר.

 26געש:
מר ח.

מספר תיקונים

 27גדרון:
גב' כ.

כמו ילדים קטנים

 28געש:
מר ח.

מספר תיקונים לתוכנית הפיתוח ,היו הערות.
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מר 1א .מעודה:

מה התעוררת?

מר 2ח .געש:

היו הערות?

מר 3א .כאכון:

כן

מר 4א .מעודה:

בתוכנית הפיתוח שהיה ברח' הנשיא

גב' 5כ .גדרון:

דבר יפה.

מר 6א .כאכון:

נכון

מר 7א .מעודה:

רגע ,רגע,

מר 8ח .געש:

רח' הנשיא

מר 9א .מעודה:

את אמרת לי מה התעוררת אני עניתי לך מה התעוררת ,מה זה דבר

10

יפה?

 11געש:
מר ח.

רח' הנשיא

 12מעודה:
מר א.

כשאת אומרת זה נורמאלי?

 13גדרון:
גב' כ.

די כבר ,נו

 14מעודה:
מר א.

אמרת מה התעוררת? אמרתי מה התעוררת? אותן מלים ,אבל כשאני

15

אומר את זה בלשון נקבה זה מעורר לא טוב אצלך?

 16געש:
מר ח.

הקטע של רח' הנשיא שהיה רשום בין אחוזה...

 17מעודה:
מר א.

זה היה בהקשבה ,בהאזנה.

 18געש:
מר ח.

 ...צריך להיות כתוב( ...מדברים ביחד ,לא ברור) המועצה...

 19מעודה:
מר א.

כל הכבוד לך.

 20געש:
מר ח.

זה ההמשך של הכיכר שעושים מהמיסדים לאחוזה  1,100,000שקל.

 21מעודה:
מר א.

ד"ר מלאחמה ,יודעת מה זה?

השמשוני :תיזהר ממני.
ד"ר22
 23געש:
מר ח.

הרחוב השני רח' הנשיא ...

 24מעודה:
מר א.

ממש ,אני מבוהל.

 25געש:
מר ח.

1,800,000

 26מעודה:
מר א.

ד"ר מלאחמה

השמשוני :די כבר ,נו באמת!
ד"ר27
 28מעודה:
מר א.

במקום  1,800,000צריך להיות כתוב .800

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 2בינואר 2011

88

חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

ד"ר1השמשוני :כמו ילדים בגן.
מר 2ח .געש:
3

ודיברנו על רח' שבזי ,זה הרחוב של מורשה ,צריך להוסיף אותו
 1,200,000עם חניה לבי"ס.

מר י .4זריהן:

אתה יכול לצלם את זה ולתת לנו אחר כך?

מר 5ח .געש:

יצא ...והשצ"פ מאחורי המבנים של הרמים ,של המדרשיה שצריך

6

מר 7א .כאכון:
8

להוסיף אותו  350אלף שקל( .מדברים ביחד ,לא ברור)
 ...ההסתייגויות שלנו ואחרי זה על כל דבר ודבר נעשה אם אפשר ואז
נעלה את התקציב בכללי עם ההסתייגויות שלנו ,אם אפשר אדוני היו"ר.

מר ע .9כחלון:

אולי נגיע להסכם על ההסתייגויות.

 10געש:
מר ח.

אמרו את ההסתייגויות.

 11כאכון:
מר א.

אמרתי את ההסתייגויות ,עכשיו צריך  ...אתה חייב לעשות הצבעה

 12געש:
מר ח.

לא חייב אבל לא חשוב.

 13גלר:
מר ר.

מה ההסתייגויות? אולי נגיע להבנה.

 14געש:
מר ח.

כן ,מה ההסתייגויות?

 15כאכון:
מר א.

לגבי ,ההסתייגות הראשונה ואני מבקש צילה רשימה שמית מי שמצביע,

16

לא מצביע

 17גדרון:
גב' כ.

מה זאת אומרת?

 18מעודה:
מר א.

מותר לו ,מותר לו! מה יש לך? מותר לחבר מועצה לבקש.

 19געש:
מר ח.

חברים ,הפסקה ,הפרוסטטה לא עומדת בלחץ ,להתראות.

 20מעודה:
מר א.

מותר לחבר מועצה לבקש רשימה שמית ,מה קרה לך? איזה מצחיקה.

21

לא מכירים את החוק ,כתוב במפורש( .קטיעה)

הפסקה-
 22 23געש:
מר ח.

טוב חברים.

 24כאכון:
מר א.

רן ,אתה רוצה להגיד משהו לפני?

 25געש:
מר ח.

א' להכניס לסעיף המותנה את ה 200-אלף שקל של ההתייעלות

26

האנרגטית למותנה בהנחה שבאמת ...ולהגדיל את המותנה של המועצה

27

הדתית שהיום עומד על  180אלף שקל,

 28גלר:
מר ר.

לא ,יש  50בתקציב ועוד ... 50
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מר 1ח .געש:

לא ,המועצה הדתית

מר ר .2גלר:

מדברים על להגדיל את התקציב ,לא המותנה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

3

יש כבר  50ועוד .50

מר 4א .מעודה:

 180כתוב.

מר 5ח .געש:

לא ,יש עכשיו במותנה במועצה הדתית  100אלף שקל.

מר י .6זריהן:

230

מר 7ח .געש:

לא ,לא

מר ר .8גלר:

 50ועוד .50

מר י .9זריהן:

במועצה הדתית יש לך את התקציב שזה  1,381,000ויש לך ליד זה עוד

10

 ,230נכון?

 11גלר:
מר ר.

לא ,ה 230-אם וכאשר

 12געש:
מר ח.

הוא גם מופיע במינוס.

 13גלר:
מר ר.

הממשלה

 14געש:
מר ח.

תשנה את ה.60:40-

 15גלר:
מר ר.

תשנה ל 50:50-במקום  60:40אז זה ההשוואה ,תתעלם מזה כרגע.

 16געש:
מר ח.

המותנה בהצעת התקציב הוא  100אלף שקל למועצה הדתית המותנה,

17

ואנחנו רוצים להעלות את המותנה ל 175-אלף שקל .התקציב לא

18

משתנה ,כמו שהיעילות האנרגטית לא משתנית ,יש לה אפס ,אנחנו

19

מוסיפים  200אלף שקל למותנה.

 20מעודה:
מר א.

חיים אמר שכשיהיה תקציב הוא יביא את זה פה אלינו.

 21כאכון:
מר א.

מה התנאי של זה?

 22געש:
מר ח.

ברגע שנדע כמה תוספת מענק איזון יש לו על פי ההסכם שחתמו אתמול

23

בלילה.

 24מעודה:
מר א.

אז יביא את זה לעדכון.

 25געש:
מר ח.

נצטרך לבוא להנה ,אם נכנס כל ה 3-מיליון שקל או כמה שרשמנו

26

במותנה

 27גלר:
מר ר.

2,300,000

 28געש:
מר ח.

2,300,000
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מר י .1קעטבי:

ואם פחות?

מר 2ח .געש:

אם פחות אז נביא את זה לפה לחלוקה של העוגה.

מר ר .3גלר:

זה חלוקה בין כל המותנים.

מר 4א .מעודה:

בדיוק

עו"ד 5ג .ג'ובראן :אם התוספת מכסה סך הכל המותנים
מר 6ח .געש:

אם התוספת מכסה את כל...

מר 7א .מעודה:

בסדר ,מקובל.

מר 8ח .געש:

אם התוספת

מר י .9קעטבי:

אבל זה יהיה שווה שווה

 10מעודה:
מר א.

שווה שווה!

 11געש:
מר ח.

אני אומר לפרוטוקול ,דקה

 12מצליח:
מר ע.

חבר'ה ,תנו ליו"ר לדבר.

 13געש:
מר ח.

אמרתי קודם ,הלילה נחתם הסכם שיש בו איזשהו אור ,אני לא יודע

14

כמה אור כי לא ברור לי לפי איזה חלקיות של הנוסחה יעבדו .אם

15

התוספת שנקבל מכסה את כל הסעיפים המותנים לא צריך להיפגש עוד

16

פעם ,אם התוספת מכסה רק חלק אני צריך לבוא להנה לעדכון תקציב

17

ולסכם ביחד.

18קעטבי:
מר י.

יש לי עוד שאלה אחת.

 19מעודה:
מר א.

יפה!

20קעטבי:
מר י.

בסדר ,שאלה אחת ,זאת אומרת שאם לסעיף מסוים במותנה יש 200

21

אלף ולסעיף אחר יש  100אלף האם זה יחולק באותו דירוג? (מדברים

22

ביחד ,לא ברור) לא נחליט בהצבעה חיים ,עזוב את ההצבעות.

 23מעודה:
מר א.

בהבנה הוא אמר לך!

24קעטבי:
מר י.

הכל על השולחן שווה בשווה.

 25געש:
מר ח.

הכל על השולחן .חברים ,בכל מקרה זה צריך להגיע לעדכון תקציב

26

במליאה ,אמרתי קודם מכיוון שההסכם נחתם אתמול בערב ,מחר הוא

27

יאושרר במרכז לשלטון המקומי ויש כבר נייר טיוטה בכתב יד שיצא

28

היום ,אני לא יודע להגיד את הגודל ,אני מעריך שהוא מכסה את רוב
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

1

המוקדים ,אם הוא מכסה את רוב המוקדים אין לנו בעיה ,אם הוא

2

מכסה חלקית בלאו הכי צריך לעשות עדכון תקציב פה.

מר 3א .כאכון:

מקבל ,מקבלים

מר 4ח .געש:

זה מקובל?

מר 5א .כאכון:

בהחלט

מר י .6קעטבי:

מה עם ההסתייגויות האחרות?

מר 7ח .געש:

בסך הכל התקציב המותנה של המועצה הדתית גדל ל ,175-הוספנו עוד

8

סעיף מותנה של  200אלף של התייעלות אנרגטית ,רק צריך לראות

9

שעושים עם זה משהו.

 10כאכון:
מר א.

של הבתי ספר.

 11געש:
מר ח.

זה לא משנה איזה מבנה ציבור ,ההתייעלות האנרגטית היא חיסכון

12

באנרגיה במבני ציבור ,לאו דווקא בבתי ספר ,לאו דווקא .אז זה גם כן

13

סעיף מותנה .עכשיו ההוצאה ,במידה והאנחנו מכסים את ההוצאה של

14

המותנית ,יש לנו מספיק הכנסות כדי לכסות את כל הסעיף המותנה

15

במועצה הדתית או חלקו אנחנו מקימים עכשיו ועדה שהיא מרכזת את

16

ההוצאה הזאת.

 17כאכון:
מר א.

בהחלט

 18געש:
מר ח.

יחד עם המועצה הדתית.

 19כאכון:
מר א.

ברור ...

 20געש:
מר ח.

מבחינתי ירכז את הוועדה היו"ר ,בסעיף המותנה זה נחמיה ותגידו

21

אתם.

 22כאכון:
מר א.

אני רוצה מבקש להיות ,חיים ,אני גם רוצה להיות.

 23געש:
מר ח.

יוסי ,כאכון ומעודה גם בא.

 24מעודה:
מר א.

גם אני ,גם אני ,בסדר.

 25געש:
מר ח.

זה מקובל? אז אפשר לגמור את הכל?

 26כאכון:
מר א.

בוא נמשיך עכשיו על שאר ההסתייגויות.

 27מעודה:
מר א.

אני מבקש לפרוטוקול ,הוועדה הזאת שהיא תהיה יחד עם הוד אבני.

28זריהן:
מר י.

זה לא משנה ,נו
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כ"ו בטבת תשע"א

מר י .1קעטבי:

נגיש רשימה ,בוא נגיש רשימה.

מר 2א .כאכון:

אני רוצה רשימה שמית ,בכוונה אני ...בנוגע למשמר האזרחי שפה אני

3

מבקש תוספת של עוד  13אלף שקלים מתוך  ,11הורידו להם

מר י .4זריהן:

הורידו להם את הכל?

מר 5א .כאכון:

הורידו להם ,לא ,מ 14-אלף שקלים הורידו להם ל 11-אלף שקלים ,אני

6

מבקש להשאיר להם כולה  14אלף שקלים כי לקחו להם  3,000שקל

7

חיים שזה לא אמור לתקצב

מר י .8זריהן:

בשביל אלף שקל...

מר 9ח .געש:

אני לא צריך לנמק ,תעלה את ההסתייגות ,מי בעד ,מי נגד ,הלאה.

 10כאכון:
מר א.

אני מבקש להעלות את התקציב של המשמר האזרחי ,להשאיר אותו כמו

11

שהיה בשנה שעברה ל 14-אלף שקלים.

 12געש:
מר ח.

מי בעד?

 13כאכון:
מר א.

רשימה סופית.

 14מעודה:
מר א.

להוסיף זה טוב .רגע ,רן ,אני רוצה לשמוע מה דעתך חיים?

 15געש:
מר ח.

אנחנו לא משנים את התקציב שעבר אלף ואחד יסורי...

 16מעודה:
מר א.

אפשר להוסיף?

 17געש:
מר ח.

אין איפה להוסיף.

 18מעודה:
מר א.

מותנה

 19געש:
מר ח.

גם המותנה נגמר.

20קעטבי:
מר י.

חיים 3,000 ,שקל?

 21געש:
מר ח.

כי כל ההסתייגויות ,כל סעיף 4,000 ,3,000

22קעטבי:
מר י.

אז כמה תגיע ,ל 30-אלף? בוא נראה( .מדברים ביחד ,לא ברור)

 23מעודה:
מר א.

אתה מתנגד לזה?

 24געש:
מר ח.

אני מתנגד.

 25מעודה:
מר א.

מה השיקול?

 26געש:
מר ח.

צריך לזכור

 27מעודה:
מר א.

מה ההסבר למשמר האזרחי.

 28געש:
מר ח.

דקה אבי ,תפסיקו ( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה-כרכור
 2בינואר 2011

93
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כ"ו בטבת תשע"א

מר 1א .כאכון:

ה'שיק-שוק' יורד ל 300-אלף שקל בערך.

מר 2ח .געש:

או.קי ,.משמר אזרחי

מר 3א .כאכון:

הצבעה ,קדימה.

מר 4ח .געש:

משמר אזרחי מי בעד? מי נגד?

מר ע .5מצליח:

רגע

מר 6ח .געש:

ההצעה נפלה.

מר 7א .מעודה:

מה אכפת לי משמר אזרחי(...מדברים ביחד ,לא ברור) אני לא מעניין

8

אותי משרד האזרחי(.מדברים ביחד ,לא ברור)

מר 9ח .געש:

ההסתייגות הבאה ,אבי ,ההסתייגות הבאה.

 10מעודה:
מר א.

הייתי מוריד מאלכוהוליסטים...

 11כאכון:
מר א.

ההסתייגות הבאה נוגעת ל'שיק-שוק' ול'דרך האומן' ,אני חושב שצריך

12

לחבר את שניהם ולעשות 'שיק-שוק' קבוע אחת לחודש שגם האומנים

13

ישתתפו בהם וככה זה ימנע מאיתנו את החילול שבת שזה אומר ה'שיק-

14

שוק'יעבוד כאן פעם בחודש במושבה כשהאומנים יצטרפו ל*

 15גדרון:
גב' כ.

אבל זה לא שייך לאומנים( .מדברים ביחד ,לא ברור)

 16מעודה:
מר א.

זה לא הסתייגות ,אתה מסביר...

 17געש:
מר ח.

מה ההצבעה?

 18מעודה:
מר א.

זה הסתייגות ,הוא מסביר למה הוא מתנגד ,אתה לא יכול לתת הצעות.

 19כאכון:
מר א.

אני מתנגד לתת  100אלף שקל ל* ,אני מבקש להעלות לו את זה ל500-

20

אלף שקל ,להעלות לו את הזה.

 21מעודה:
מר א.

נגד! נגד! נגד!

 22געש:
מר ח.

הצבעה ,מי בעד.

23זריהן:
מר י.

יש לי מה להגיד ,תן לי שתי מלים .החבר'ה האומנים

 24מעודה:
מר א.

לא אומנים ,מדברים 'שיק-שוק'עכשיו.

 25געש:
מר ח.

ההצבעה עכשיו על האומנים ,הייתה הסתייגות על האומנים( .מדברים

26

27זריהן:
מר י.
28

ביחד ,לא ברור)
ב'שיק-שוק'אנחנו דיברנו בזמנו והקצאנו כסף והחלטנו שיהיה יועץ
בטיחות ,מה שצריך לעשות היום עם הכסף הזה זה להביא יועץ בטיחות
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1

שיגיד לנו בדיוק מה צריך ואז נדע מה יהיו העלויות בכלל ,יכול להיות

2

שהמועצה לא תוכל לעמוד בזה ,אז מה שצריך לעשות בשלב ראשון זה

3

להביא יועץ בטיחות על מנת שנדע בכלל כמה זה עולה כל הדבר הזה כי

4

צריך לגדר את זה ,אסור להכניס בלוני גז ,צריך לדעת איזה אוכל

5

להכניס לשם ,זה לא פשוט .א' ,ב' ,איך זה יעבוד זה כבר נראה אחר כך

6

כי אנחנו אמרנו בכל מקרה שזה יעבוד עד שלוש .לגבי האומן

מר 7א .מעודה:

רגע ,רגע ,להוסיף משהו

מר 8ח .געש:

חבר'ה ,אין דיון עכשיו ,הם מצביעים על ההסתייגויות ,גמרנו על הדיון.

מר 9א .מעודה:

אני מבקש לכתוב שזה עד כניסת השבת.

10זריהן:
מר י.

אבל זה ידוע.

 11מעודה:
מר א.

לא ,שיהיה כתוב! ועוד דבר ,אני מבקש להרחיק את זה מהשמיניה יותר

12

 13געש:
מר ח.
14

לכיוון החרובים או דרך הים.
מדברים על התקציב ולא על המיקום עכשיו ,מי בעד להוסיף ל'שיק-
שוק' 400אלף שקל?

 15כאכון:
מר א.

 500אלף שקל.

 16געש:
מר ח.

להוסיף .500

 17מעודה:
מר א.

מג'נון( .צוחק)

 18געש:
מר ח.

מי נגד? ההצעה ירדה.

 19כאכון:
מר א.

רגע ,שניה ,תרשמי בבקשה את השמות.

 20מעודה:
מר א.

אני יש לי הסתייגות ,סליחה.

 21געש:
מר ח.

מי נמנע? עמוס נמנע.

 22מעודה:
מר א.

יש לי הסתייגות לגבי האומן.

 23געש:
מר ח.

'דרך האומן' ,כן.

 24מעודה:
מר א.

מותר לי להסתייג ,הכל רק אתה? גם אני רוצה להסתייג .אתה יכול

25

להצטרף להסתייגות שלו.

 26געש:
מר ח.

כן' ,דרך האומן'

 27מעודה:
מר א.

אני טוען שהביטוי 'דרך האומן' זה נשמע יפה ,וזה לא 'דרך אומן' ולא

28

דרך כלום ,מדובר בקבוצת אומנים ,תקרא לזה מה שאתה רוצה ,שבאים
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חברת איגמי04-8666313,
כ"ו בטבת תשע"א

פה לפרדס חנה – כרכור ומציגים את מרכולתם ,זה פחות

גב' 2כ .גדרון:

הם גרים פה ,מה זה.

מר י .3זריהן:

 ...בבית שלו והוא מוכר.

מר 4ח .געש:

חבר'ה ,אין דיון ,מה ההצעה שלך?!

מר 5א .מעודה:

ההצעה שלי שזה לא מענייננו כמועצה.

מר 6ח .געש:

אתה מציע להוריד את הסכום.

מר 7א .מעודה:

להוריד את הסכום כי זה לא מענייננו וגם הם יעשו את זה בשבת.

מר 8ח .געש:

 ...מה שאתה אומר אבי?

מר 9א .כאכון:

כן ,אני מבקש להוריד את הסכום.

 10געש:
מר ח.

מי בעד לבטל את הסעיף?

11זריהן:
מר י.

אני מבקש שירשם בפרוטוקול שזה עסקים פרטיים.

 12כאכון:
מר א.

זה עסק פרטי...

 13געש:
מר ח.

חבר'ה ,מאשרים את הכל בפרוטוקול ,לא צריך להגיד כל הזמן לרשום

14

בפרוטוקול.

 15מעודה:
מר א.

מה עם שבת? מה עם שבת? (מדברים ביחד ,לא ברור)

 16גדרון:
גב' כ.

זה לא שייך כרגע.

 17כאכון:
מר א.

שמעת מה שהוא אמר?

 18געש:
מר ח.

מי בעד (מדברים ביחד ,לא ברור) אני לא נכנס עכשיו מתי זה עובד ומתי

19

זה לא עובד ,אני דן עכשיו על הכסף ,מי בעד לבטל את הסעיף התקציבי?

 20כאכון:
מר א.

נחמיה ,תבין ,זה עובד בשבת.

 21גדרון:
גב' כ.

מה אתה אומר ,מה אתה אומר ,מה אתה אומר.

 22געש:
מר ח.

מי בעד להשאיר את הסעיף?

23מנצור:
מר נ.

זה עובד בשבת או לא?

 24גדרון:
גב' כ.

מי אמר לך שזה עובד בשבת?

 25געש:
מר ח.

מי נמנע?

26
דובר:

זה לא הנושא עכשיו שבת.

 27געש:
מר ח.

הסעיף הבא .כן ,הלאה (מדברים ביחד ,לא ברור) אפרים ,ההסתייגות

28

הבאה.
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כ"ו בטבת תשע"א

ההסתייגות הבאה קשורה לחינוך ,מחשב לכל ילד היה בכל שנה  60אלף
שקלים ,בשנה שעברה

מר 3ח .געש:

לא היה כל שנה...

מר 4א .כאכון:

שנה שעברה נתנו 60 ,אלף שקלים דבר מבורך ,השנה לא ...גם לא

5

במותנה( ...מדברים ביחד ,לא ברור) אני מבקש להעלות להצבעה רכישה

6

לכל ,אני מבקש שהתקציב של  2010יהיה גם ב 2011-מחשב לכל ילד.

מר 7ח .געש:

מי בעד  ...ב?2011-

מר נ .8מנצור:

אתה מחפש יותר כותרות.

גב' 9כ .גדרון:

בדיוק! בדיוק!

 10געש:
מר ח.

מי נגד? מי נגד?

 11גדרון:
גב' כ.

נחמיה ,נחמיה (מדברים ביחד ,לא ברור)

12מנצור:
מר נ.

מי שדאג למחשבים זה אני ,לא אתה .למה דאגת? בקדנציה הקודמת

13

 14געש:
מר ח.

דאגנו ...אז אמרתי לך...
אבי ,הלאה( .מדברים ביחד ,לא ברור)רכישת מחשבים לבתי ספר ,בשנה

15

שעברה רכשנו והשנה הורדנו ב 110-אלף שקלים את המחשבים של בתי

16

ספר ו ...ישנם מחשבים שבכל אופן אני בדקתי אותם וראיתי שהם

17

מקולקלים ,שניים במורשה שאני ראיתי שהם מקולקלים ,אני מבקש

18

להשאיר את ה 110-אלף שקלים לרכישת המחשבים לבתי ספר לילדים.

 19געש:
מר ח.

מי בעד? מי נגד? (מדברים ביחד ,לא ברור) מה הסעיף הבא?

 20כאכון:
מר א.

זה נקודתי ,זה המחשבים נקודתי.

 21גדרון:
גב' כ.

אל תעשה כותרות ,אל תעשה כותרות( .מדברים ביחד ,לא ברור)

 22געש:
מר ח.

אבי ,מה עוד? אבי? (מדברים ביחד ,לא ברור)

 23כאכון:
מר א.

אני מבקש בנוגע לתקציב יום העצמאות ,אני מבקש לקבל  100אלף

24

שקלים לתקציב המימונה...

 25גדרון:
גב' כ.

לא שייך.

 26כאכון:
מר א.

זה כן שייך.

 27גדרון:
גב' כ.

שייך לוועדת אירועים ,לא שייך אליך.

 28כאכון:
מר א.

ועדת אירועים קשור
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כ"ו בטבת תשע"א

מר 1ח .געש:

אתה מבקש להוסיף כסף לוועדת האירועים?

מר 2א .כאכון:

למימונה

מר י .3זריהן:

תרבות למימונה.

מר 4ח .געש:

לא הבנתי עכשיו ,מה אתה רוצה?

מר ע .5כחלון:

לא להעביר ,במסגרת תקציב אירועי התרבות ש( ...מדברים ביחד ,לא

6

ברור)

מר 7ח .געש:

אם  ...ועדת תרבות תחליט על דרכי ההוצאה שלה ,ועדת הורים ,סליחה.

מר 8א .כאכון:

אז אני מבקש עוד  100אלף שקלים תוספת.

מר 9ח .געש:

מי בעד להעלות בעוד  100אלף שקל.

10קעטבי:
מר י.

לא להעלות( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

 11געש:
מר ח.

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? יש לך עוד הסתייגות?

 12גדרון:
גב' כ.

אבי ,למה אתה לא נלחם על המימונה? למה אתה לא נלחם על הפרסים?

13

למה רק על המרוקאים? אה!! אה!! עכשיו הבנתי.

 14געש:
מר ח.

כוכי! תני לסיים את הדיון.

 15גדרון:
גב' כ.

הוא מרוקאי אז הוא רוצה...

 16כאכון:
מר א.

כתבנו שמה ב ...אני מבקש להחזיר את ה 30-אלף שקל שהורדנו מבית

17

הראשונים.

 18געש:
מר ח.

מי בעד? מי נגד?

 19גדרון:
גב' כ.

הוא המציל של בית הראשונים.

 20כאכון:
מר א.

בלי הערות ביניים בבקשה .תקציב לספורט

 21מעודה:
מר א.

שלום

 22כאכון:
מר א.

אני מבקש להעלות את הספורט

 23גדרון:
גב' כ.

מצביעים על התקציב( ...מדברים ביחד ,לא ברור)

24מנצור:
מר נ.

אבי ...איך ההצעה שלך כשמשחקים בשבת? (מדברים ביחד ,לא ברור)

 25כאכון:
מר א.

לא משחקים בשבת ,ממש לא ,תתעורר.

 26געש:
מר ח.

מי לא משחק בשבת?

 27כאכון:
מר א.

כדורגל.

 28געש:
מר ח.

איזה כדורגל לא משחקים בשבת? תגיד ,איפה אני מבלה את כל
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השבתות? אה ...ילדים לא נחשב( .מדברים ביחד ,לא ברור)
אה ,לילדים מותר לחלל שבת ולקבוצה הבוגרת לא( .מדברים ביחד ,לא
ברור)

מר 4ח .געש:

אבי ,כן ,מה אתה רוצה?

מר 5א .כאכון:

אני רוצה להעלות את התקציב של הספורט בחלוקה אבל שווה שאחד

6

הספורט בוגרים כדורגל ולבנות כמו שנורית השמשוני אמרה  ...ב200-

7

אלף שקל יותר.

מר 8ח .געש:

מי בעד? מי נגד?

מר 9א .כאכון:

נורית ,את נגד ההצעה שלך.

השמשוני :ביקשתי שאת התקציב יחלקו ,התבלבלת ,אני לא ביקשתי להגדיל את
ד"ר10
11

התקציב אף לא בשקל...

 12גדרון:
גב' כ.

אחר כך הוא ילך עם הפתק הזה לעיתונאים( .מדברים ביחד ,לא ברור)

 13כאכון:
מר א.

אני מבקש להזכיר את ההחלטה שהחלטת כאן בנוגע לחל"ז שתצא

14

הודעה לעיתונות שכל החיובים שלהם הנוספים...

 15געש:
מר ח.

אני מבקש לאשר את התקציב ותוכנית העבודה כפי שאושרה.

 16גדרון:
גב' כ.

הי ,חבריה ,אישור תקציב.

17זריהן:
מר י.

אני מבקש מרן גלר לקבל את המשכורות של העובדים שהם ועד

18

העובדים שהיה ,המשכורות שלהם ...2008 ...

 19גלר:
מר ר.

אני אבדוק עם היועץ המשפטי.

20זריהן:
מר י.

אני רוצה לקבל את השכר עבודה שלהם.

 21געש:
מר ח.

אם היועץ המשפטי יאשר .חברים ,אני מבקש לאשר את תוכנית העבודה

22

ל 2011-עם התקציב ,מי בעד?

 23מעודה:
מר א.

כולם בעד.

24מנצור:
מר נ.

אבי ,אמרת שתרים.

 25געש:
מר ח.

מי נגד?

 26בן צבי:
גב' ח.

ידיים למעלה על הראש

 27געש:
מר ח.

רגע ,רגע ,מי בעד? בעד כולם?

 28כאכון:
מר א.

חוץ מההסתייגויות שלנו.
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מר 1ח .געש:

קציב  2011ותוכנית העבודה ל 2011-אושרו.

מר 2א .מעודה:

פה אחד! פה אחד!

מר 3ח .געש:

תודה רבה .אתה גם כן נגד? נמנע ,או.קי.

מר 4א .מעודה:

הצבעת בעד ,רגע ,רגע ,זריהן מקודם הצביע בעד.

מר י .5זריהן:

לא נכון.

מר ע .6מצליח:

אני לא מסכים שבשבתות ...לא בשבתות( .מדברים ביחד ,לא ברור)

7
8
9

-ישיבה נעולה-

