
 

 

 
 1   30/12/10תאריך               

 2 א"ג בטבת תשע"כ       

 3 כרכור-מועצה מקומית פרדס חנה

 4 

 5 

 6 ( 32) 1014/' ישיבת מועצה שלא מן המניין מס 

 7 :על סדר היום

 8 (.ב"מצ) 2011אישור תקציב לשנת הכספים 

 9 

 10 :נכחו

 11 ראש המועצה, מר חיים געש

 12 מ וסגן ראש המועצה"מ, מר אלדד בר כוכבא

 13 ר המועצהמזכיר וגזב ,מר רן גלר

 14 מנהלת הלשכה, צילה כהן' גב

 15 היועץ המשפטי למועצה, ובראן'ד ג"עו

 16 כלכלן, מר שלום סגל

 17 , ר נורית השמשוני"ד, מר עמוס כחלון, כוכי גדרון' גב, מר אלי אטיאס: חברי המועצה

 18 ,רינה רונן' גב, מר אבי כאכון, מר נחמיה מנצור, חיה בן צבי' גב, מר יוסי זריהן

 19 מר אפרים מעודה, מר יואב קעטבי, עמנואל מצליח מר 

 20 

- פרוטוקול- 21 

. 2011אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין לתקציב  :געש. מר ח 22 

יש , אני אודה לאנשים אם אפשר יהיה להימנע מדיבור בטלפון הנייד 23 

 24 .כן אבי? מישהו שמבקש את רשות הדיבור

את הישיבה אני רוצה לשאול שאלה מאוד  אני רוצה לפני שנתחיל :כאכון. מר א 25 

 26 .חשובה שסיפרו לי אותה עכשיו חיים

 27 .מה זה זה אתה מסתיר לי פה :מעודה. מר א

זה השולחן של . לך לשם, המקום שלך שמה, אתה שב בשקט :זריהן. מר י 28 

 29 .האופוזיציה

 30 .נודע לי שהייתה ישיבת מכרזים עם שני אנשים ואישרו מכרזים :כאכון. מר א

 31 . לא אישרו שום דבר :געש .מר ח

כרכור -פרוטוקול ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה  

 א"בטבת תשע ג"כ  30/12/10תאריך ' ביום ה 
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 1 ?לא התקיימה ישיבה :כאכון. מר א

 2 . לא היה דבר כזה :גלר. מר ר

מישהו מבקש  2011לעניין תקציב , בבקשה, זה לא על סדר היום, אבי :געש. מר ח 3 

 4 ?לדבר

 5 ?באותה ישיבה פתחו מכרזים או לא :זריהן. מר י

 6 אני מבקש :מעודה. מר א

 7 .כרזיםפתחו אבל לא סגרו מ :געש. מר ח

 8 .לא סגרו, פתחו :זריהן. מר י

 9 ?זה חוקי? אבל זה מותר :כאכון. מר א

 10 .זה לא הנושא על סדר היום, כן :געש. מר ח

 11 ...אבל כשיש החלטה מלפני חודשיים, זה חוקי כשאין החלטה :מעודה. מר א

 12 .2011סדר היום תקציב , אני אודה לך אם נעבור לסדר היום, אפרים :געש. מר ח

מי רוצה ? מה זה להתייחס, אני מבקש. אין בעיה, נעבור לסדר היום :דהמעו. מר א 13 

 14 ?להתייחס

 15 ? אתם רוצים לעבור סעיף סעיף, אני לא יודע :געש. מר ח

 16 .להבין, ללמוד, אני רוצה לעבור סעיף סעיף :מעודה. מר א

 17 .מה שתגיע מעודה :זריהן. מר י

 18 . אני בעד כל התקציב, אני אין לי בעיה :מעודה. מר א

 19 ?מה זה סעיף סעיף, אתה אמרת סעיף סעיף :זריהן. מר י

 20 .לקבל הסברים, לא :מעודה. מר א

 21 .2011הסברים לתקציב , בבקשה הגזבר :געש. מר ח

 22 . לפני כן יש את הפיתוח, לא :מעודה. מר א

 23 .זה הכל ביחד :געש. מר ח

 24 שני דפים :מעודה. מר א

 25 .תוכנית עבודה :געש. מר ח

 26 . ל מה מדוברלהבין ע :מעודה. מר א

 27 החלק הראשון זה , חלקים 2-היא מורכבת מ 2011-תוכנית העבודה ל :גלר. מר ר

 28 רק רגע ? אין הקלטות היום :מעודה. מר א
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 1 ?מה אתה רוצה, זה הקלטה פה :געש. מר ח

. לא ישמעו אותי, הוא שם מול הרמקול, לא שומעים, אל תפריע לי אתה :מעודה. מר א 2 

 3 . רציני זה, לא, לא, .קי.או, טוב

 4 תוכנית הפיתוח :גלר. מר ר

 5 .מפריע לי הרמקול, לא מפריע לי, לא, לא :מעודה. מר א

 6 ( קטיעה)אז אני יכול להרים את זה יותר גבוה אם אתה רוצה  :זריהן. מר י

 7 בכלל מזמן , זה סכום חסר תקדים, מיליון שקל 67הוא בן ... :גלר. מר ר

 8 .ראשוןדילגת את הדף ה, לא הבנתי :מעודה. מר א

 9 .הוא מתחיל סעיף סעיף, לא :זריהן. מר י

 10 .יש סעיף לפני כן :מעודה. מר א

 11 באופן כללי  :גלר. מר ר

 12 .אחר כך אנחנו מגיעים לתקציב, בוא נתחיל בפיתוח :מעודה. מר א

מיליון שקל ופה אנחנו מדברים  40היה קצת מעל  2010התוכנית לשנת  :גלר. מר ר 13 

 14 צים שאנחנו נעבור סעיף סעיף אם אתם רו, מיליון שקל 67על 

 15 .נמשיך, מה שברור ברור :מעודה. מר א

 16 הכל ברור פה או ש :גלר. מר ר

 17 .שכונת יפה נוף בהמשך הכביש :מעודה. מר א

 18 המשך הפיתוח של השכונה , שכונת יפה נוף :גלר. מר ר

 19 .של הכבישים :מעודה. מר א

העבודה נמשכת , שיךמה שהתחלנו אנחנו צריכים להמ, מים, כבישים :גלר. מר ר 20 

 21 .עוד כחודשיים

 22 ?עוד כחודשיים :זריהן. מר י

 23 כן :גלר. מר ר

 24 ?מיליון בחודשיים 1.5 :זריהן. מר י

עשו , מיליון מהשנה שעברה 6, 5היה תקציב של , מה שנשאר, לא :מעודה. מר א 25 

 26 . עובר להשנה, כבישים

 27 . מיליון זה החלק שנשאר לבצע 1.5 :גלר. מר ר

 28 .ברור, רכיכ :מעודה. מר א
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 1 .חבצלת זאת הכיכר שאנחנו התחלנו לתכנן ויצאה למכרז -דרך הנדיב  :גלר. מר ר

 2 ?משתתפים 336למה אנחנו  :מעודה. מר א

אחוז רשות  20-אחוז משרד התחבורה ו  80-ר שאושר מתחלק ב"התב :גלר. מר ר 3 

 4 .הכיכר הבאה זה הכיכר הראשית תדהר. מקומית

 5 ?יש לזה הרשאות, בכל מה שפה מצוין כבישים, סליחה, יש לי שאלה :קעטבי. מר י

רים שכבר "התב, ר"העמודה הכי ימנית יש פה מספר תב, יש פה, רגע :גלר. מר ר 6 

ר פתוח "אם אין פה תב... אושרו כמובן אם יש מקור תקציבי שהוא לא 7 

 8 .אני אתייחס אם יש הרשאה

 9 ? למה שמופיע בכלל יש :קעטבי. מר י

 10 ...אבל זה יכול להיות מקרים שאין, ישלא לכל המקרים  :גלר. מר ר

 11 ?בסדר, תגיד לי מה שאין :קעטבי. מר י

 12 .ר"מה שאין צריך לפתוח תב :געש. מר ח

הכיכר . ..תהיה לנו הרשאה, ר"כל מה שלא אנחנו נצטרך לפתוח תב :גלר. מר ר 13 

זה סיום , התחלנו אותו, שיפוץ אמפי. 1,750,000 -בכניסה לאזור תעשיה  14 

 15 ... היקף עבודה של קטע לנו לבצע נשאר , הפרויקט

 16 ?בפנים, מה עושים באמפי :מעודה. מר א

עשינו אולם , עשינו את האיטום, באמפי עושים גם בפנים וגם בחוץ :גלר. מר ר 17 

 18 של המסד ועכשיו עושים שיפוץ  , המחול של הרצפה

 19 ? הרצפה וכל הדברים :מעודה. מר א

 20 .וכל המעטפתשירותים והלובי של עושים שיפוץ  :גלר. מר ר

 21 ?גם עשו משהו? ומה עם מקומות הישיבה :מעודה. מר א

 22 לא נגענו , לא, לא :געש. מר ח

 23 לא נגענו, לא :גלר. מר ר

 24 . האמפי הפתוח לא נגענו :געש. מר ח

 25 .רק המבנה הסגור, המבנה הסגור אפרים :גלר. מר ר

 26 ?מבחוץ משהו :מעודה. מר א

 27 .. .מבחוץ עושים את ה :גלר. מר ר

 28 .מקדימה :געש. מר ח
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 1 צביעה ו...  :גלר. מר ר

 2 . פעם קודמת עשו את הרצפה שלו :דובר

אלף שקל ממפעל  200, ס אלונים לבצע את זה בקיץ"שיפוץ חצר לבי :גלר. מר ר 3 

 4 .הפיס

 5 מה זה ? מה זה החצר :מעודה. מר א

 6 .הסדרת החצר, ס"הסדרת החצר של הבי :גלר. מר ר

 7 .ריצוף, ם בעיות בטיחותיש ש, יש שם הפרשי גבהים :געש. מר ח

 8 ?מעכשיו, ממתי זה :זריהן. מר י

 9 ?מה :געש. מר ח

 10 הבעיות האלה  :זריהן. מר י

 11 .זה תוכנית לשנה הבאה :מעודה. מר א

, שנה או ממתי שעשו את האולם ספורט 50חלק מהבעיות נמצאות שם  :געש. מר ח 12 

וצרו נ. האיום לא תקניות, שעשו אותו עם מדרגות שהיו אז אולי תקניות 13 

שם הפרשי גבהים כתוצאה מהשיפוצים יש שם קווי ביוב חדשים שצריך  14 

לעשות את ההנמכה של השוחות ואנחנו רוצים לעשות שם מגרש כדורסל  15 

 16 .פתוח בחצר

 17 .בחצר הכוונה לא איפה שיש ריצוף כרגע :מעודה. מר א

 18 כן, בחצר, לא :גלר. מר ר

 19 200-ב? גם ריצוף משהו, 200-מה זה כולל ה :מעודה. מר א

זה , ס"ס ועם מנהלת ביה"יש תוכנית מסודרת בחצר שסוכמה עם ביה :געש. מר ח 20 

 21 .המימון של מפעל הפיס, מה שצריכים לעשות

, מפעל הפיס, אלף שקל 345, שיפוץ מבנה טיפת חלב בנוה מרחב, הבא :גלר. מר ר 22 

 23 הסדרי תנועה וחניה . טיפת חלב... יצאנו לתכנון

 24 ?ם למעלהאיפה הראשוני :בן צבי. ח 'גב

 25 .רחוב הראשונים סיימנו את העבודה, לא :גלר. מר ר

 26 .נוה מרחב :געש. מר ח

 27 .אני הייתי שם, מאוד יפה, ראיתי :בן צבי. ח 'גב

... צ החדשה"זה מע, שקל 1,100,000, הסדרי תנועה וחניות ברחוב הבנים :גלר. מר ר 28 
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 1 .לממן את העבודות

 2 ( לא ברור) :זריהן. מר י

יכול להיות שיהיה גם הסכם פיתוח עם , כתוב פה חלק, איתם זה יחד :גלר. מר ר 3 

 4 .בעל הקניון

 5 ?איפה כתוב, לא כתוב :זריהן. מר י

הסכם פיתוח יחד , רשום פה שם הגורם החברה הלאומית והסכמי פיתוח :גלר. מר ר 6 

 7 מיליון 1.5ריבוד כבישים . עם היזם להסדיר את הכיכר

 8 זה , מצמצמים אותו, דרך הבנים גם אתה אמרת שמסדרים את, רגע :מעודה. מר א

 9 (לא ברור) :געש. מר ח

 10 אבל הכביש לכיוון כרכור, בניםרך הדהסדרי תנועה וחניות , אז סליחה :מעודה. מר א

 11 .מאגד עד אלישבע :געש. מר ח

 12 .מצמצמים את האמצע :מעודה. מר א

 13 .זה גם צמצום האמצע וגם פתיחת בננה לפניה ימנית :געש. מר ח

 14 . רק ימנית :מעודה. מר א

 15 כי באלונים בצד ה, כן :געש. מר ח

 16 ?מכאן לא תהיה בננה ימינה :מעודה. מר א

... לפנות מדרך הנדיב לדרך הבנים אי אפשר כי אי אפשר , בשלב הזה לא :געש. מר ח 17 

 18 .באלונים

 19 .מדרך הבנים פה ימינה למחנה שמונים, לא :מעודה. מר א

 20 .לא בזה, לא מתוכנן :געש. מר ח

 21 אנחנו דיברנו מכרכור לכיוון :יהןזר. מר י

 22 ...מאגד עד , לא מכרכור :געש. מר ח

 23 .אנחנו אמרנו שתהיה בננה שבאים מכרכור :זריהן. מר י

 24 . זה חלק מהזה, זה כן, אה :געש. מר ח

 25 .מיליון לפי התוכנית 1.5ריבוד  :גלר. מר ר

 26 ?איזה כבישים :זריהן. מר י

 27 .בהמשך, בהמשך :מעודה. מר א

מיליון  1.5מאשרים מסגרת של , תהיה תוכנית מסודרת של עבודה  :גלר. מר ר 28 
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 1 . לביצוע העבודה

 2 ?אין כלום? אין אומדנים, עכשיו נתתם רק מסגרת :זריהן. מר י

 3 .אנחנו נראה לפי התפתחות... העבודה כוללת ... יש אומדנים :געש. מר ח

הפך , ם שנעשוהאומדני( לא ברור, מדברים ביחד...)האומדנים שלכם :זריהן. מר י 4 

 5 . כן, להיות שני צבעים

 6 מיליון שקל 1.5איך  :כאכון. מר א

 7 ... 591האומדן של מגד  :זריהן. מר י

מגד זה חלק קרצוף ריבוד וחלק סלילה בחלק שאין בו , מגד זה גם, לא :געש. מר ח 8 

 9 .כביש לחלוטין כי המשיכו לסלול למטה

 10 . נגיע לזה :זריהן. מר י

 11 טוב :געש. מר ח

 12 ?יש בהמשך פירוט איפה הריבוד, רגע :עודהמ. מר א

בינתיים נאשר את , מיליון 1.5-החוברת מסתכמת ביותר מ... יש חוברת  :גלר. מר ר 13 

 14 . המסגרת

 15 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אני רוצה לדעת רק :מעודה. מר א

 16 .אלף שקל 200ע במרכז המושבה התחלנו לבצע בהיקף של "תב :גלר. מר ר

 17 ?זהמה  :כאכון. מר א

 18 .תוכנית של הסדרה מחדש של מרכז המושבה :גלר. מר ר

 19 ?מול בנק לאומי :מעודה. מר א

 20 .מול בנק לאומי עד רחוב החרובים :געש. מר ח

 21 ?להרחיב את הכביש וחניות? ומה התוכנית שם באמת :מעודה. מר א

אנחנו עצרנו את העבודה עכשיו בגלל , לתפוס את כל זכות הדרך שמה :געש. מר ח 22 

 23 .תיאום עם הוט והדרישה של הוט בעיות

 24 ?איך אתה משתלב עם הזה של האופניים :מעודה. מר א

 25 .מדרכה ושביל לאופניים, משתלב :געש. מר ח

 26 חרובים' הדקלים עד רח' מרכז המושבה מרח :גלר. מר ר

זה פעמיים זאת ? אלף 200ע מרכז המושבה לפני כן "אבל מה זה תב :מעודה. מר א 27 

 28 .אומרת
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 1 . עבודות הסדרה, הכנת התוכנית והשני זה עבודות, ע"אחת זה תב, אל :גלר. מר ר

 2 ?ע הזו שאתה רוצה להכין"מה כוללת התב :מעודה. מר א

מהנדס , הענקת זכויות לחלק מהמגרשים, ע התחלנו כבר להכין"התב :גלר. מר ר 3 

 4 .היה יכול להרחיב יותר, המועצה לא נמצא כרגע

 5 ע לנושא הכבישים בלבד או "בהאם ת, השאלה היא כזאת :מעודה. מר א

 6 . ע למרכז המושבה"תב, לא, לא :געש. מר ח

 7 '? מה אחוזי הבנייה וכו, מה ניתן לבנות :מעודה. מר א

 8 .בחלק שמפה עד לתבורי, כן :געש. מר ח

 9 .אבל כבר יש תכנון לזה, מפה לתבורי :מעודה. מר א

תבורי שמצד אחד האזור שמדרך הבנים עד , תבורי יש לו תוכנית, לא :געש. מר ח 10 

 11 .רחוב השומר, רחוב הדקלים ומצד שני הרחוב הזה פה

 12 ?רחוב השומר :מעודה. מר א

 13 ןכ :געש. מר ח

 14 ?הגלעד :מעודה. מר א

 15 .הגלעד זה קופת חולים :געש. מר ח

 16 .אתה אומר פה :מעודה. מר א

 17 .מאחורי תבורי :געש. מר ח

 18 לא הבנתי? מה יש בזה :מעודה. מר א

 19 .ים'שהיום אפשר לבנות שם קוטגיש מתחם  :געש. מר ח

 20 נכון :מעודה. מר א

יש שם עוד אולם ויש שם עוד מגרש ריק , ים לא מתאים לשום דבר'קוטג :געש. מר ח 21 

 22 .ויש שם עוד שני מגרשים ועוד חצי מגרש

 23 ?מה אתה רוצה לשנות שם :מעודה. מר א

שעשינו כי התוכנית אז , רוצים לעשות תוכנית שתהיה כדאית ליזמים :געש. מר ח 24 

 25 שנים 10למרכז המושבה בעבר עמדה 

 26 ?ע בשביל הקבלן"אז אנחנו עושים ביוזמתנו תב :מעודה. מר א

אני עושה לכולם ואם התוכנית תצליח אז מי , אני לא עושה לאף קבלן :געש. מר ח 27 

 28 ...שירצה לעשות משהו יצטרך 



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

9 

 1 .יש בעלים שם :מעודה. מר א

אתה חייב ? מה אתה רוצה, ל השבחההוא צריך לשלם היט, יש בעלים :געש. מר ח 2 

 3 .ע"לממן את התב

 4 . אבל שם מותר לבנות בניין קומות :מעודה. מר א

יש נדמה לי במגרש אחד אבל אני לא רוצה לעשות פה דיון תכנוני כי זה  :געש. מר ח 5 

 6 לא

 7 . אם אנחנו עושים לו עבודה... השאלה :מעודה. מר א

 8 ... בהמשך של הדואר :גלר. מר ר

אנחנו חושבים שהזכויות , בחצי השני שלו יש לו היום זכויות מסוימות :געש. מר ח 9 

 10 האלה אם אנחנו רוצים לפתור בעיות חניה ולעשות חניון תת קרקעי

 11 .ע"השאלה אם הוא ישתתף בתכנון בתב :מעודה. מר א

 12 .ע ואני אממן אותה מההיטלי השבחה"אני היוזם של התב, לא :געש. מר ח

שיבואו יזמים , שישלמו היטלי השבחה ואחר כך ארנונה אנחנו רוצים :גלר. מר ר 13 

 14 אנחנו רוצים לפתח, ויבנו במקום

 15 .יש יזם אחד, מה יזמים :מעודה. מר א

יש שם מגרש איפה , יש שם כמה מגרשים, יש יותר מיזם אחד, לא :געש. מר ח 16 

 17 4יש שם ... יש שם מגרש, יש שם מגרש אחד ריק, של דב, שיושבת

 18 .מגרשים 5מגרשים או 

 19 .אולמי פאר הוא כבר בנוי :מעודה. מר א

יכול להיות שאם יהיה כדאי לו יכול להיות שיעשה משהו אחר במקום  :געש. מר ח 20 

 21 .האולם הזה לא נבנה עם תקני חניה של היום. האולם

 22 ?ע ואז הוא יכול להגיש התנגדות לזה"אתה מכין תב, מה זה כדאי לו :מעודה. מר א

 23 .גיש התנגדותכל אחד יכול לה :געש. מר ח

 24 .אלף שקל 200אז בינתיים אנחנו נוציא  :מעודה. מר א

 25 נכון :געש. מר ח

ע או לפי הראש שלנו ואחר "אנחנו ננסה לתאם איתם שמכינים את  התב :מעודה. מר א 26 

 27 ?כך נחכה להתנגדויות

 28 מה זה , התנגדויות בכל מקרה תהיינה :געש. מר ח
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נבוא נגיד לו תהרוס ... התנגדויות או אם  השאלה אם יהיו הרבה, .קי.או :מעודה. מר א 1 

 2 .ים'את אולמי פאר ותבנה ארבעה קוטג

 3 .מה שהצעת שווה מחשבה עם החמישה יזמים :געש. מר ח

 4 יפה :מעודה. מר א

 5 .שווה מחשבה :געש. מר ח

 6 . אז שיהיה כתוב בפרוטוקול שווה מחשבה :מעודה. מר א

 7 כן :געש. מר ח

 8 כן תבדוק ותנסה לנהל איתם  אבל אני משער שאתה :מעודה. מר א

ההיגיון יהיה שאנחנו נבדוק את התכנון כדי , אמרתי לך מה ההיגיון :געש. מר ח 9 

 10 .להביא את היזמים

אבל אם זה אפשר שהם יסכימו ויהיה שיתוף פעולה ולא מריבות אחרי  :מעודה. מר א 11 

 12 ?למה לי, ע"התב

ים ואמרתי אני 'ה קוטגיצאנו לזה כי אחד היזמים אמר אני בונה ארבע :געש. מר ח 13 

 14 .ים במרכז המושבה לא מתאים לי'ארבעה קוטג

 15 .מסכים אתך, מסכים אתך :מעודה. מר א

אני , הזמנו כבר, עברנו את המכרז, אלף שקל 300, רכישת סככות המתנה :גלר. מר ר 16 

 17 ...מניח תוך שבועיים

 18 .ר על זה"אבל יש תב :מעודה. מר א

 19 .ודמת לשנה הזאתיש דברים שעוברים משנה ק :געש. מר ח

סככות ...זה כסף שחסכנו מזה ש, מה שלא הספקנו לבצע בשנה קודמת :גלר. מר ר 20 

 21 .המתנה צריכות להגיע

 22 היה מכרז  :מעודה. מר א

יש עבודות שהיו צריכות להיות שנה שעברה ולא בוצעו אז הן , היה מכרז :געש. מר ח 23 

 24 .עוברות לשנה הזאת

ם לי בכסף כמה אנחנו כספים מעבירים משנה הייתי רוצה שהגזבר יסכ :מעודה. מר א 25 

. מיליון בפיתוח בעצם לא גדלו 20-שעברה שכל הסכומים האלה שגדלו ב 26 

 27 ...אז בגדול תגיד לנו כמה סכום 

 28 ...סככות המתנה, יש עבודות :גלר. מר ר
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 1 .זה אני יודע, זה אני יודע :מעודה. מר א

 2 .אלף שקל 500, וספיםמקומות נ...עבודות ניקוז . 2011-לבצע ב :גלר. מר ר

 3 ?מה זה מקומות נוספים :מעודה. מר א

 4 אם יש , לפי הצורך :גלר. מר ר

מאחר ואין לנו היטל ניקוז ואנחנו מאפשרים בנייה , אני אסביר, דקה :געש. מר ח 5 

אתן לך .  למקומות שאין בהם אנחנו כל פעם דוחים את פתרונות הקצה 6 

על ידי קידוח אופקי מתחת  הרופא' פתרנו את בעיות הניקוז ברח, דוגמה 7 

העברנו את הניקוז עכשיו למגרש שמישהו רוצה לפתח , לרחוב אחוזה 8 

עכשיו אנחנו רוצים לקחת שמה , זה מגרש ששייך ל, ע שלו"את התב 9 

אז כל מיני כאלה ... ולעשות תעלת ניקוז על התעלה התחתונה של  10 

 11 . ר"אז כל מיני כאלה דברים אנחנו מכינים תב, דברים

 12 .בעצם בנייה עתידית לפי המציאות, אז מקומות נוספים :עודהמ. מר א

 13 כן :געש. מר ח

 14 ?400ולמה לא  600למה לא , אלף 500ולמה  :מעודה. מר א

ע של איפה "אנחנו אין לנו אומדן מדויק כי התב, שרירותית לגמרי :געש. מר ח 15 

בינתיים אנחנו , שהקולנוע בכרכור התחילה להיות מקודמת ונעצרה 16 

, בינתיים אנחנו צריכים למשוך אותה, הרופא' הניקוז מרח משכנו את 17 

 18 .להמשיך להוציא אותה

מקסימום , יכול להיות יותר, זה יכול להיות פחות, 500אז זה שרירותי  :מעודה. מר א 19 

 20 נעביר לשנה 

 21 נכון  :געש. מר ח

 22 . יש בעיה יותר אקוטית ברחוב יונה, אתה מדבר על רמז, רן :כחלון. מר ע

 23 עם ה, גן הציפוריםהיונה עם ' יש בעיה ברח :געש. מר ח

 24 עם התעלה  :כחלון. מר ע

 25 .תעלהעם ה :געש. מר ח

 26 . צריך לעבור מתחת לכביש לעשות ניקוז :כחלון. מר ע

 27 יש לנו עוד בעיה אחת , אמרתי בכמה מקומות :געש. מר ח

 28 .מתחת לגן הציבורי הזה ולקחת שמאלה :מעודה. מר א
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 1 מתחת לרחוב מהגן הציבורי  :געש. מר ח

 2 .מרחוב יונה לאנקור :מעודה. מר א

 3 .מיונה לאנקור :כחלון. מר ע

 4 .לאסוף בגן ומהגן להעביר לוואדי, לא מיונה :געש. מר ח

 5 .חותכים את אנקור, מאנקור, נכון :מעודה. מר א

 6 .עשינו שם דרך אגב תעלת בטון מאחורי ויצמן :געש. מר ח

 7 .אז להגיע לשם :מעודה. מר א

 8 זה להגיע מאחורי  :געש. מר ח

 9 בהמשך, בהמשך :מעודה. מר א

 10 ? איך קוראים לו ליד הסוסים :געש. מר ח

 11 אלף שקל 600 –פ שכונת אלה "שצ :גלר. מר ר

 12 ?מה זה :מעודה. מר א

 13 .יצאנו למכרז :גלר. מר ר

 14 ר"הפעלנו את התב, פ"השצ :געש. מר ח

 15 ? איפה זה שכונת אלה :מעודה. מר א

 16 . 536/ש, מה שנקרא בשפת העםזה נוה התות  :געש. מר ח

 17 ?פ באיזה מקום זה יהיה"אז השצ :מעודה. מר א

 18 . 536/ע ש"ע היא אותה תב"התב, בין נוה התות לשכונת האלה :געש. מר ח

 19 .אישרנו את זה כבר :ר השמשוני"ד

 20 ...אני רוצה לחשוב :מעודה. מר א

 21 .פ בנוה התות"יש שם שטח שמיועד לשצ :געש. מר ח

 22 ?יוון הכביש למחנה שמוניםמכ :מעודה. מר א

יושב בקצה של שכונת ? מגיע עד לטרפו בצד שמאל, אתה נכנס לנוה תות :געש. מר ח 23 

 24 . 536/זה ש, ע"בעצם זו אותה תב? פ"יש לידו שצ, האלה

 25 ?פ שם"מה הגודל של השצ :מעודה. מר א

 26 אני לא זוכר אבל יש לנו תכנון ויש  :געש. מר ח

 27 ?ןקט, זה שטח גדול :מעודה. מר א

 28 .שטח גדול :געש. מר ח
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 1 ?פ שם"ומה עושים בשצ :מעודה. מר א

 2 .מתקני משחקים :גלר. מר ר

 3 .מתקני משחקים ומקומות לשבת :געש. מר ח

 4 יצאנו למכרז  :גלר. מר ר

 5 ? פ"מה עם השצ, רגע :מעודה. מר א

 6 ...יהיו עוד עבודות :געש. מר ח

 7 .השלמה של גינון, יעד לשילוב :גלר. מר ר

 8 . כל פעם אני רואה יעד לשילוב, כמה השלמה של גינון :זריהן. מר י

נשאר לבצע עבודות גינון שזה , ביצענו את רוב העבודה, יעד לשילוב :גלר. מר ר 9 

 10 . עבודה שיצאנו עכשיו למכרז

נוכל להחזיק את כל הגינון הזה עם כל המים וכל התחזוקה בשנה  :זריהן. מר י 11 

 12 ?הבאה

 13 ( לא ברור, מדברים ביחד)כן , כן :גלר. מר ר

 14 ?לחינוך אין לך כסף, למים יש לך כסף :זריהן. מר י

 15 טוב :געש. מר ח

 16 . אלף שקל 720( לא ברור)הקמת בית כנסת ל :גלר. מר ר

 17 ... זה כבר גם היה מזמן :זריהן. מר י

 18 נכון :געש. מר ח

 19 .זה משנה שעברה :מעודה. מר א

 20 . שנים עובר 4זה כבר  :געש. מר ח

 21 .  נצא למכרז, יעבירו את התוכניות, יו מחפשים להכשיר את זהעכש, בנו :גלר. מר ר

 22 . דיברנו על זה בישיבת מועצה :געש. מר ח

 23 ...איך , בנו כבר :מצליח. מר ע

יש לו פרויקט משולב למתפללים , הסברתי, הייתה ישיבת מועצה קודמת :געש. מר ח 24 

צריך כדי שמשרד השיכון יעביר כסף , ולמועצה והתהליך לא התחיל נכון 25 

הם התחילו לבנות בלי התהליך ולכן , לקיים הליך של מכרז וזה לא בוצע 26 

 27 .אי אפשר היה להעביר להם כסף

 28 ...מה שבנו עכשיו זה לא  :מצליח. מר ע
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אנחנו מנסים לעשות במשרד תהליך שמכשיר את העניין הזה כדי  :געש. מר ח 1 

 2 .שאפשר יהיה להעביר להם כסף

מי שמבצע את , אלף שקל 200-לנו במועצה בהקמת מרכז הפעלה אצ :גלר. מר ר 3 

 4 ...העבודה זה 

 5 .תסביר מה זה :מעודה. מר א

, מרכז הפעלה של המועצה לתקופת חירום. מרכז הפעלה בחירום במרתף :געש. מר ח 6 

 7 .מכשירים את המרתף למטה בכספי משרד הביטחון

 8 ?הפעלה למה :מעודה. מר א

 9 . נרד למקלט להפעיל את המועצה, כשתהיה הפגזה... שאפשר , בחירום :געש. מר ח

לא ? זאת אומרת שיש שם חדר למהנדס ולראש המועצה שימשיכו לתכנן :מעודה. מר א 10 

 11 .הבנתי

 12 .יש שם מערך הפעלה בחירום :געש. מר ח

 13 .יש אנשים שלא מאמינים אז יכנסו לשם, אתה מאמין :גלר. מר ר

 14 ?את החירום להפעיל את המועצה או, שמתבטאים בהפעלת, לא :מעודה. מר א

 15 . לתת שירות בחירום ממקום תת קרקעי, להפעיל את המושבה בחירום :געש. מר ח

 16 . אלף שקל 150עות נקודתיות "תב :גלר. מר ר

 17 ?מה זה :כאכון. מר א

 18 ... החלפת, החלפת שטחים, עות"זה כל מיני תב :גלר. מר ר

, קע למגוריםלמשל יש היום מבנה ציבורי שנמצא על קר, החלפת שטחים :געש. מר ח 19 

יש היום , לעשות התאמה של יעוד, ענה לך... ואני צריך לעשות? בסדר 20 

 21 , למשל

 22 ?אלף שקל 150זה  :כאכון. מר א

 23 ... להכין את התוכניות :געש. מר ח

 24 ?אלף שקל 150 :כאכון. מר א

 25 ? ע שלך"כמה עלה לך התב :געש. מר ח

 26 ? המועצה? אבל לא עושים את זה העירייה, מיליון שקל :כאכון. מר א

... אין לי מודד, אותו דבר? יש לי מתכננים? אני יש לי מודד, המועצה :געש. מר ח 27 

 28 .הלכת למתכנן ולהגיש תוכניות, כמו שאתה הלכת למודד, בדיוק כמוך
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, מדובר בשטחים למשל שבית כנסת בנויה כשהשטח נקרא עדיין מגורים :מעודה. מר א 1 

מו לקחת משטח ציבורי במקו, אז זה צריך להפוך אותו שזה ציבורי 2 

 3 .אלף 150' וכו' ההליך הזה מצריך תכנון וכו, ולהפוך אותו למגורים

 4 .שקל מתקציב משרד הפנים 1,170,000שילוט רחובות  :גלר. מר ר

 5 ?זה יוצא לדרך? מה המשמעות :מעודה. מר א

 6 . יוצאים למכרז של יצור שלטי רחובות חדשים :גלר. מר ר

 7 .תפרט מה זה שילוט, בוא תסביר קצת :מעודה. מר א

 8 .עמוד ושלט :גלר. מר ר

 9 .עמוד ושלט לרחובות :געש. מר ח

באותה הזדמנות אני מקווה שיהיו שלטים קצת גדולים כמו בערים  :מעודה. מר א 10 

 11 .שנוכל לקרוא ולא שלט שאני צריך משקפת

 12 .ועדת השילוט אישרה את היצור :גלר. מר ר

 13 ?לא חבל על הכסף הזה, חיים :כאכון. מר א

 14 ?מה רע בשלטים שישנם :זריהן. מר י

 15 ? שקל 1,170,000 :כאכון. מר א

 16 ...משרד הפנים. לא משנה, זה לא על חשבוננו :מעודה. מר א

 17 זה ', א, דקה, השבוע :געש. מר ח

 18 ?אני יכול לראות את התוכנית :מעודה. מר א

חצים היום קרוב בין שני שליש למ, אבי, אי אפשר בפינג פונג, חברים :געש. מר ח 19 

לא ענה על , השילוט הקודם היה יפה ויזואלית, מהרחובות לא משולטים 20 

אם אתם רוצים לראות , הוא נתלש, הוא לא עמיד, הדרישות הטכניות 21 

את ההבדלים תראו את שלטי הרחובות של שנות החמישים שנשארו  22 

אנחנו צריכים , והשלטים החדשים ששמנו פה שהיו יפים ולא פרקטיים 23 

בלי קשר לפרויקט הזה , השבוע לגמרי במקרה. רחובותתהליך של שילוט  24 

 25 אמבולנס טיפול נמרץ מחפש רחוב 

 26 .אס.פי.י'יש ג :כאכון. מר א

אני יצאתי , חיפש, הוא שוטט פה, אס הביא אותו לרחוב השומר.פי.י'הג :געש. מר ח 27 

השכן שלי מחוץ לארץ פתח . הייתי צריך להביא אותו, מהמועצה 28 
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, השומר, הלכנו לראות, לו אזעקה מהבית בסלולארי את השער כי היה 1 

מה לא , אין שלטי רחובות, הוא לא מצא אותו, אין שלט שכתוב דרך הים 2 

 3 ?ברור

ארבעים על חצי , אבל האם שלטי רחובות כאלה גדולים של שלושים :מעודה. מר א 4 

 5 מטר 

 6 זה לא , יש לזה תקן :בן צבי. ח 'גב

 7 .יש תקן בצו המועצות :געש. מר ח

אם אני רואה בישוב צורת שלט , סליחה, הגדולים האלה, א"מה שיש בת :המעוד. מר א 8 

אבל שלא יהיה קטן אלא ממש גדול , הם בתקן, א"בת, עשו בתקן 9 

 10 .שאפשר יהיה לראות

 11 .מה שמופיע בצו המועצות :געש. מר ח

 12 ? אפשר לראות מה :מעודה. מר א

 13 . יש כבר עיצוב :געש. מר ח

 14 ?ם אפשר לחלק את זההא, אני שואל שאלה :כאכון. מר א

לפני שנתיים וחצי הייתה ועדת שילוט ? מה זה אוטוטו. אני בעד שילוט :מעודה. מר א 15 

צריך להביא את זה עוד הפעם לוועדת שילוט כדי , ואישרה ולא עשו 16 

אם אמרת אז , ממש מצטעראני , לא? מה זה לפני שנתיים וחצי, שתראה 17 

 18 אבל על שילוט , אני רוצה

 19 .רשמנו, על התקציבהדיון  :געש. מר ח

 20 אני מבקש אולי מכיוון שזה סכום עתק  :כאכון. מר א

 21 ...או שמחליטים ככה  :מעודה. מר א

, לחסוך למועצה להוציא אותו אם אפשר שהשנה נחלק את זה לשליש...  :כאכון. מר א 22 

 23 . השנה נעשה שליש

 24 ...שכל מה , זה לא מכסה את הכל. זה עדיין לא כל הרחובות אבי :ר השמשוני"ד

 25 ... זה לא תקציב שוטף, אבי :געש. מר ח

אנחנו עושים את זה הרי פה , שיכולים להעביר את זה למקומות אחרים :כאכון. מר א 26 

לצערי הרב גם הוכחנו את זה בישיבה , מעבירים, בלא מעט דברים 27 

 28 ... הקודמת
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 1 .לא הוכחנו שום דבר :ר השמשוני"ד

 2 ... הכסף הזה אפשר לקחת את, שעושים משחקים :כאכון. מר א

לדעתי פרויקט מספור הבתים הוא , אמרת חיים קודם בחובות זה בעייתי :כחלון. מר ע 3 

השאלה אם לא לקחת מפה ולשלם גם שילוט וגם , הרבה יותר בעייתי 4 

מאה , לפחות יהיה מספור על הבתים, להיכנס לפרויקט מספור הבתים 5 

 6 .אין שום קשר, מאה שלושים שם, שבעים ושבע פה

, לא בכל הרשויות( לא ברור, מדברים ביחד)נורית , המספור בתים :עשג. מר ח 7 

צריך לקחת את , הפרויקט מספור בתים הוא הרבה יותר מורכב 8 

באיזה , עות הקיימות כדי לראות איפה יש בתים"הקומפילציה של התב 9 

 10 .חצר אפשר לבנות בית

 11 .ולהשאיר מספרים, נכון :מעודה. מר א

אנחנו צריכים להיכנס לפרויקט של . ם עתידייםלהשאיר מספרים ג :געש. מר ח 12 

 13 ... המספור

 14 סלילת רחובות יובל , מיליון 1.5סלילה רחוב הראשונים  :גלר. מר ר

 15 ?גובלים... כל הרחובות פה זה קרנות :זריהן. מר י

 16 .כמה שגובלים נצליח לגבות, כן :גלר. מר ר

 17 ... זה , אתה לא יכול, אתה לא יכול :מעודה. מר א

 18 ...אתה כותב חיוב גובלים :ריהןז. מר י

 19 מדרכות וזה :מעודה. מר א

 20 .אתה אומר קרנות רשות זה גובלים :זריהן. מר י

 21 . קרנות רשות בין היתר זה גובלים :גלר. מר ר

 22 קרנות רשות זה גם גובלים וגם היטלי פיתוח וגם  :געש. מר ח

 23 ליון מי 1.5מיליון וקרנות רשות הוא  1.5אז אם התקציב  :זריהן. מר י

זה קרנות , אז קרנות רשות זה גם גובלים וגם היטלי השבחה וגם הכל :געש. מר ח 24 

 25 . הרשות

 26 ירושלים בין אחוזה לנגה ' רח :גלר. מר ר

 27 קורנית, יובל, רגע :מעודה. מר א

 28 . קורנית וניר, אמרתי יובל :גלר. מר ר
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 1 . ואהאף אחד מהם אין לו מוסדות משרדי ממשלה השתתפות אני ר :זריהן. מר י

 2 .זה הכל רחובות שלנו, נכון :געש. מר ח

 3 .הכל רחובות שלנו :זריהן. מר י

 4 .לא סללנו רחובות, בנינו שם בתים, רחובות שלנו :געש. מר ח

 5 ?קורנית –איפה זה יובל  :מעודה. מר א

לא יודע מי נתן לו את , ירושלים לאחוזה יש שם מתחם שנקרא' בין רח :געש. מר ח 6 

 7 .שכונת מור נדמה לי זה נקרא, ם הוא פורמלי או לאאני לא יודע א, השם

 8 נכון :מעודה. מר א

 9 מור , זה הרחובות יובל, אז יש שם את הרחובות האלה :געש. מר ח

 10 .ניר זה איפה סיגלוביץ :מעודה. מר א

 11 נכון :געש. מר ח

 12 ?וקורנית :מעודה. מר א

 13 .ירושלים' מרחנדמה לי זה המצליב שלו שיוצא , אל תתפוס אותי במלה :געש. מר ח

 14 .בקיצור זה באזור ההוא איפה שיש כורכר :מעודה. מר א

 15 ת "למעון של נעמ, נעמת' הרחוב שהולך מירושלים לרח :געש. מר ח

 16 הפנימי הזה :מעודה. מר א

 17 הפנימי :געש. מר ח

 18 .אין יציאה? זה כביש בכלל או שזה מעבר להולכי רגל :מעודה. מר א

 19 . וב ירושליםמרח, לא מרחוב המושב :געש. מר ח

 20 . אין לו מעבר, מרחוב ירושלים והוא נעצר לפני המושב :מעודה. מר א

 21 .אבל אני לא בטוח, נדמה לי שזו דרך משולבת, אני לא בטוח :געש. מר ח

 22 . אין מעבר :מעודה. מר א

 23 ...זה הקטע ש, רחוב ירושלים בין רחוב אחוזה לרחוב נוגה :גלר. מר ר

 24 ?איפה זה נוגה :מעודה. מר א

אתה פונה ממנו שמאלה , הסופר, נוגה זה איפה מה שידוע כחצי חינם :געש. מר ח 25 

 26 .לכיוון אחוזה ירוקה

 27 . לכיוון ימינה :מעודה. מר א

 28 .אחוזה ירוקה, לכיוון המגרש כדורסל :גלר. מר ר
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 1 . לכיוון המגרש כדורסל :מעודה. מר א

נו מדברים על אנח, זה רחוב ירושלים, המתחם שאנחנו מדברים עליו :געש. מר ח 2 

 3 הקטע הדרומי שלו

 4 .שמגיע לחצי חינם :מעודה. מר א

 5 .זה נוגה :געש. מר ח

 6 .נוגה סלול :מעודה. מר א

 7 .מנוגה הקטע הזה לא סלול :געש. מר ח

 8 .בין נוגה לאחוזה :בן צבי. ח 'גב

 9 זה ניר, זה ניר ?בסדר :געש. מר ח

 10 ...אלה שמות. בל וקורניתזה יו, הבנתי. איפה סיגלוביץ, ניר אני יודע :מעודה. מר א

 11 . זה השמות שלהם, אני אגיד לך :געש. מר ח

 12 ?3תדהר ' רח :מעודה. מר א

מהצומת של בית החולים , מאזור התעשיה, תדהר זה רחוב ארוך' רח :געש. מר ח 13 

 14 . הגריאטרי עד נוה שלווה

 15 . יש כביש היום, אבל יש תשתית פחות או יותר :מעודה. מר א

 16 .ם גומרים עכשיו את קו המים והביוב שםמשאבי מי :געש. מר ח

 17 .דבר מבורך וצריך סוף סוף לקדם את זה :כאכון. מר א

התחלנו את ההתאמת , אלף שקל 200עבודות התאמת מקלטים  :גלר. מר ר 18 

 19 .אנחנו השנה נסיים, 2007מקלטים בשנת 

 20 .התאמת מקלטים ציבוריים :מצליח. מר ע

 21  .לא בתים משותפים, ציבוריים :געש. מר ח

 22 ?למה להתאים אותו :מעודה. מר א

 23 . ביוב, מים :געש. מר ח

 24 ביוב , מים :גלר. מר ר

 25 ?לא היה מים :מעודה. מר א

 26 .חשמל, ביוב, בחלק מהם לא היה מוסדר מים :געש. מר ח

 27 ?שבודק את המקלטים המשותפים... יש איזשהו , חיים :מצליח. מר ע

אם מחליטים על זמן חירום אני רק , אין לי יכולת לאכוף, קשה מאוד :געש. מר ח 28 
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 1 .היום זה עניין של ועד הבית, יכול לבוא ולהתערב לדיירי הבית

 2 .כי רוב המקלטים הם לא לשימוש הנכון ומנעולים כאלו :מצליח. מר ע

 3 .אני יודע :געש. מר ח

 4 .בזמן המלחמה אפילו טיל של חיזבאללה לא יפיל אותו :מצליח. מר ע

 5 נכון לעכשיו, ועד הבית היום זה בעיה של :געש. מר ח

 6 ?בגלל שהוא מלא, למה :מעודה. מר א

 7 .משמשים למחסנים ודברים אחרים :געש. מר ח

 8 .אז המחסנים מחזיקים את המקלט :מעודה. מר א

זה הכל במסגרת הסכם , השופטים וגבע' סלילת רח. המנעול, המנעול, לא :גלר. מר ר 9 

 10 פיתוח 

 11 .יםזה מה שעשה שמה אחרי יובל :מעודה. מר א

 12 .4-'פ גם באזור יובלים המכונה ה"פיתוח שצ :גלר. מר ר

 13 ?למה אתה מכניס את זה פה אם זה המינהל :מעודה. מר א

 14 עבודות פיתוח, מה אנחנו הולכים לעשות... :געש. מר ח

 15 .אנחנו לא עושים :מעודה. מר א

לא עושים אותה אבל אישרנו אותה פה במסגרת תוכנית פיתוח עם  :געש. מר ח 16 

 17 . להמינה

 18 גם במסגרת 1,100,000המייסדים ' הנשיא בקטע בין אחוזה לבין רח' רח :גלר. מר ר

 19 ?איפה :מעודה. מר א

 20 . 80:20, 1,750,000כיכר , מייסדים-אחוזה' רח :גלר. מר ר

 21 ?מייסדים-מה זה אחוזה, רגע :מעודה. מר א

הכיכר מ, אין מדרכות, לא פתחו את הדרך סלולה, הנשיא לא נסלל' רח :געש. מר ח 22 

אתה פונה ימינה , המייסדים יש כאן מין כיכר' הנשיא עד רח' של רח 23 

עכשיו אנחנו רוצים , את הצד הצפוני עשינו, עשינו, לכיוון בריכות המים 24 

 25 .לעשות את הצד הדרומי

 26 ?מה אתם הולכים לעשות שם :מעודה. מר א

 27 .להסדיר את הכביש ומדרכות :געש. מר ח

 28 ?זה אנחנו עושים או לוקחים תקציב מהמינהל אז? עושים מדרכות :מעודה. מר א
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 1 .זה שלנו, זה לא שייך למינהל :געש. מר ח

 2 .הנשיא בקטע בין אחוזה לבין המייסדים' רח :מעודה. מר א

 3 .זה לא שייך למינהל, זה אנחנו :געש. מר ח

 4 ?מה אתה אומר לא, פה כתוב תקציב מינהל :מעודה. מר א

 5 ? מה אתה אומר, אה :געש. מר ח

 6 .פה כתוב בהסכם פיתוח עם המינהל :גלר. מר ר

 7 .מיליון שקל 4,2בהסכם פיתוח של  :געש. מר ח

 8 ?בסוף אנחנו נעשה את זה, אז זו השאלה שלי :מעודה. מר א

 9 . הם עושים, לא :גלר. מר ר

 10 ?...הם נכנסים לשטח :מעודה. מר א

 11 .הסכם פיתוח, כן :גלר. מר ר

 12 ...ה בשטחהם לא יתחילו לעשות שום עבוד :געש. מר ח

 13 ?יתנו לנו הפרש 700-ואם יעשו ב 1,100,000זה  1,100,000-וה, רגע :מעודה. מר א

 14 .מיליון שקל 4,2-הסיכום איתם הם צריכים לתת לנו עבודות ב :געש. מר ח

 15 .1,100,000ואתה מעריך שזה  :מעודה. מר א

 16 .יש לנו אומדן לא רע מהסקר תשתיות, אנחנו מעריכים :געש. מר ח

 17 .אבל את האחריות של המדרכות משלמים לנו, זאת אומרת :ודהמע. מר א

 18 ?האחריות :געש. מר ח

 19 . הגובלים משלמים לנו :גלר. מר ר

 20 כן, זה עלות בפועל :געש. מר ח

 21 .הגנים' מדרכה ושביל אופניים ברח :גלר. מר ר

 22 .המייסדים זה לפני הפלאפל -כיכר אחוזה, אתה דילגת, רגע, אחוזה :מעודה. מר א

 23 נכון :געש .מר ח

 24 הסדר הצומת דגניה  :גלר. מר ר

 25 ?לאופניים מאיפה לאיפה... :זריהן. מר י

 26 .עד הפינה מול הדואר, עד פה... להמשיך מאגד עד ל :געש. מר ח

 27 . מרכז המושבה :ר השמשוני"ד

 28 ?...מאגד עד ל :זריהן. מר י
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 1 ? אלף 550 :מעודה. מר א

 2 אנחנו מורידים, כן :געש. מר ח

 3 ?אופנייםל :זריהן. מר י

, היום אתה לא בטיחותי, אנחנו מורידים את החומה, מדרכה לאופניים  :געש. מר ח 4 

המדרכה למעלה בלי ? נכון, אתה חונה עם האוטו עם הדלת על הקיר 5 

אנחנו רוצים לייצר שביל לרוכבי אופניים , לאופניים... מעקה ואין  6 

 7 שמגיע מכרכור

 8 ?כמה מטרים אתה נכנס פנימה :מעודה. מר א

 9 .אני לא זוכר עם כל הכבוד, ואללה :געש. ח מר

 10 בהיגיון :מעודה. מר א

 11 .לא זוכר :געש. מר ח

 12 ?כמה הרוחב של אופניים :מעודה. מר א

 13 ... זה לא ישיבת תכנון, לא זוכר להגיד לך, אפרים :געש. מר ח

 14 .כל הגבעה הזאת זה לא פשוט, זאת אומרת המון :מעודה. מר א

 15 אחוז ואתה עכשיו מבזבז כסף  15.5-ת הארנונה ברצית להעלות א :זריהן. מר י

 16 .זה פיתוח וזה שוטף, זה לא שייך אחד לשני :געש. מר ח

 17 ( לא ברור, מדבריםביחד. )זה לא בתקציב :מעודה. מר א

 18 לא , לא... זה גם לא שייך :געש. מר ח

 19 ... מדרך למרחב , ההדרים' השלמת מדרכות ברח :גלר. מר ר

 20 !מהתקציב אבל זה לא :מעודה. מר א

 21 ?אז מאיפה זה :קעטבי. מר י

 22 .זה פיתוח :מעודה. מר א

 23 ... ומה :קעטבי. מר י

 24 .'זה ארנונות וכו, אנחנו מדברים על תקציב :מעודה. מר א

מה , לקחנו מקרנות פיתוח לסתום חורים? 2010מה עשינו בתקציב של  :קעטבי. מר י 25 

לא עשינו , שינואת זה ע? מה עשינו 2,800,000-ב, זה מה שעשינו? עשינו 26 

 27 2,800,000לא משכת ? לסתום חורים. תגיד שלא עשינו לא עשינו? ככה

 28 ? לא? לסתום את החורים הגדולים שעשית
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 1 ...לא :געש. מר ח

 2 ?לא עשית :קעטבי. מר י

 3 ?מת העולם, מה קרה :זריהן. מר י

 4 .אז אתה לא יודע לקרוא תקציב :קעטבי. מר י

 5 . אתה צודק :געש. מר ח

 6 .בטח שאני צודק :קעטבי. מר י

 7 .אתה צודק :געש. מר ח

לסגור חורים על  2,800,000שכת מ, תגיד פה לפני כולם אני אדם אחראי  :קעטבי. מר י 8 

אני מוכן לעמוד לדין חברים אם אני אומר , נזקים שעשית תגיד כן או לא 9 

 10 .תגיד עשית או לא עשית, אמת או לא

 11 . ל זהכשזה יהיה על סדר היום אני אדבר ע :געש. מר ח

 12 אתה עכשיו מושך כספים, אתה לא יודע, זה הכל, אז תשתוק :קעטבי. מר י

 13 ? מה זה תשתוק? מה זה עכשיו :גדרון. כ 'גב

הוא , האיש עושה נזקים, תבינו, רבותי. כי הוא עושה נזקים, לא, לא :קעטבי. מר י 14 

 15 מושך כספים מקרני פיתוח לסתום את החורים שהוא עושה

 16 .נה לוהוא יע :מעודה. מר א

 17 . זה מה שעשית, לבזבוז שעשית :קעטבי. מר י

 18 טוב :געש. מר ח

 19 . תגיד את האמת? מה לא :קעטבי. מר י

 20 חידוש כביש  :גלר. מר ר

 21 אם אתה רוצה שזה ימשך זה  :גדרון. כ 'גב

 22 בבקשה, כוכי :געש. מר ח

 23 . אלף 500מגד ' ריבוד וסלילה של רח :גלר. מר ר

 24 ?איפה זה :כאכון. מר א

 25 ?כמה ריבוד כביש מגד, רגע, רגע :זריהן. מר י

 26 ? איפה זה דרך למרחב, לפני כן, שניה :כאכון. מר א

מה אני עושה ? איך אתם קופצים כל רגע? דניאל' איפה רח? איך הגעתם :מעודה. מר א 27 

 28 ? קדמה-בדגניה
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 1 ? קדמה -איך הגעת לדגניה :בן צבי. ח 'גב

 2 . קדמה-כתוב דגניה :מעודה. מר א

 3 .שורות מלמעלה 4יש , למעלה, 453 :זריהן. מר י

 4 . שורה רביעית מלמעלה :מעודה. מר א

 5 . רני דיבר על זה :ר השמשוני"ד

 6 ? מה עושים בדניה :מעודה. מר א

 7 . אנחנו מסיימים את העבודה עוד מעט :גלר. מר ר

 8 ...קטע מאוד חשוב, זה מקום :כאכון. מר א

 9 חנוהשלמנו את הצומת ואנ... השלמנו עכשיו :געש. מר ח

 10 הכביש הזה  :זריהן. מר י

 11 .היה שם הרבה תאונות :כאכון. מר א

היה הסכם פיתוח , לא, לא( לא ברור, מדברים ביחד.  )היה הסכם פיתוח :געש. מר ח 12 

צמרות המושבה אריה אופק שפשט ? ... איך קראו , עם חברה שנקראה 13 

 14 שני כונסי נכסים או שלושה כבר נכנסו ו, כונס נכסים, את הרגל

 15 .היה מדובר בשלושים מטר בערך :מעודה. מר א

עשינו את , הצלחנו למשוך את הניקוז, זה הרבה יותר משלושים מטר :געש. מר ח 16 

 17 בצד של ה, המדרכה בצד ה

 18 ימין :כאכון. מר א

 19 .אז היינו צריכים להשלים את הניקוז, בצד המערבי :געש. מר ח

 20 ?העברת את הניקוז מתחת לכביש :מעודה. מר א

 21 . את הניקוז  היינו צריכים להשלים, נכון :געש. מר ח

 22 .היה ניקוז, קידוח :מעודה. מר א

עבודות הסלילה אז פתחנו את מאחר ועשינו את , שמה לא היה צריך, לא :געש. מר ח 23 

ת שמה עוד הכביש כדי למשוך את הניקוז ויכול להיות שנצטרך לעשו 24 

ת שיצטרכו יכול להיו, יצאה צומת מאוד רחבה... פתרון כי הצומת יצאה 25 

 26 . לעשות שמה איזה משולש כזה שלא יאפשר כניסה לרוחב כזה

 27 צריך לשים חמישים מטר לפני כן באמפר למה :כאכון. מר א

 28 הבאמפרים לצערי קיימים מאז החפירות האחרונות :געש. מר ח



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

25 

- יש רכבים ש :כאכון. מר א 1 

 2 .השלמת מדרכות :מעודה. מר א

 3 דרך למרחב, ההדרים' רח :גלר. מר ר

אני הייתי עוד יום , אני מצטער מאוד, אני מודיע לך. איפה שיואב ואני :מעודה. א מר 4 

 5 .אחד עושה את כל המדרכה הזאת

כשאתה יוצא ממרחבים מולך יש בצד שמאל את הבניין של ההסתדרות  :געש. מר ח 6 

 7 שעכשיו הוא גן פרטי

 8 כן, כן :כאכון. מר א

 9 .הכביש הזה ממול זה דניאל :געש. מר ח

 10 . בנישטי בקצה :כוןכא. מר א

 11 ... של רחוב ... ריבוד ו :גלר. מר ר

 12 חידוש כביש , רגע :זריהן. מר י

 13 ?דרך למרחב איפה זה :כאכון. מר א

אני יודע שברחוב דניאל לא יהיה שם מדרכות כי אין מקום , סליחה :מעודה. מר א 14 

ברחוב דניאל . מדברים על התקציב? אבל מה זה משנה בעצם, למדרכה 15 

 16 .בישיהיה רק כ

 17 ? איפה זה :געש. מר ח

 18 ?מי קובע את הסכומים האלה רן :כאכון. מר א

 19 . מהנדס המועצה :גלר. מר ר

 20 ...צריך ? מה זה מהנדס :כאכון. מר א

איזה רוחב , כמה זה מטר, כל דבר עם אומדן של מהנדס לעלות העבודות :גלר. מר ר 21 

 22 .כביש

 23 ? איפה בדרך למרחב, מה זה :מעודה. מר א

 24 .ר"בדרך למרחב אנחנו ניפגש עוד פעם כי אנחנו צריכים לפתוח תב :געש. מר ח

 25 ?אבל על איזה מקום מדובר :מעודה. מר א

יכול להיות שזה , 10103אני רואה פה גוש , אני לא יודע להגיד לך עכשיו :געש. מר ח 26 

 27 .איזה פיתוח של מתחם

 28 ?מה :מעודה. מר א
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אין לי , אני לא יודע להגיד לך, לזה גוש גדו... 10103אני רואה פה גוש  :געש. מר ח 1 

 2 .ר"זה יגיע הנה עוד פעם לפתיחת תב, תשובה

 3 .ריבוד של רחוב מגד :גלר. מר ר

למה ? נכון, אמרת שזה רחובות שלנו, אלף 298איך יש פה פתרום תקציב  :זריהן. מר י 4 

 5 ?לא קרנות רשות

 6 .אנחנו נרוויח :מעודה. מר א

 7 ? לא, שלנוזה גם רחובות , תן לשמוע :זריהן. מר י

 8 .יש פה חלק של ריבוד וחלק של סלילה, יוסי :גלר. מר ר

 9 ?500האומדן הוא  :זריהן. מר י

 10 .500האומדן  :גלר. מר ר

הרחבת , אלף שקל ריבוד 35, 590האומדן הוא . 590אז האומדן הוא  :זריהן. מר י 11 

 12 אלף  59, 363שוליים 

 13 אלף  500כתוב  :מעודה. מר א

 14 .אלף שקל 590נון ופיתוח תכ, העתקות :זריהן. מר י

 15 כתוב בתקציב :מעודה. מר א

ניסיתם להעביר את זה בהתחלה כריבוד ובסוף אמרנו שאנחנו נגבה שם  :זריהן. מר י 16 

 17 ?נכון, את הגובלים

 18 תקשיב, זה ריבוד וסלילה, לא :געש. מר ח

 19 ? נכון, אמרנו שנגבה על פי חוק :זריהן. מר י

 20 נכון :געש. מר ח

הבאתי את זה בחזרה להצעה לסדר לא לגבות ברחוב הראשונים ואני  :זריהן. מר י 21 

השתתפות של משרדי  298למה יש פה . מגד' כמו שלא גובים ברח 22 

 23 ? ממשלה ברחוב הזה

בקטע , בקטע של ריבוד משרד הפנים משתתף, כי יש פה קטע של ריבוד :גלר. מר ר 24 

 25 של סלילה 

מגד אני ' מהמשפחה שלך ברח מי גר? אני יכול לשאול שאלה את שמשוני :זריהן. מר י 26 

 27 ?יש מישהו שגר שם? יכול לדעת

? זה עשו מדרכה ליד הבית שלו? אתה שומע מה שאתה אומר, תגיד :ר השמשוני"ד 28 
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 1 ... מה זה? מדרכה ליד הבית שלו

 2 .אני שמעתי שיש לך משפחה שגרה ברחוב מגד :זריהן. מר י

 3 ...אבל זה לא , סליחה :ר השמשוני"ד

 4 . שמשוני' ות אנחנו משלמים גבמדרכ :קעטבי. מר י

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד)סליחה  :ר השמשוני"ד

 6 ... אני משלם :קעטבי. מר י

 7 .כל מי שעושים לו מדרכה ליד הבית משלם :געש. מר ח

 8 .הוא שאל אותך שאלה :קעטבי. מר י

 9 ... הוא יעבור , עם המשפחה שלי... אני כן , הוא שאל אותי שאלה :ר השמשוני"ד

 10 .איפה שעושים מדרכה משלמים :געש .מר ח

 11 ?מה קרה לך :ר השמשוני"ד

 12 ?אסור לשאול, למה :זריהן. מר י

 13 ... הלא כולנו, אני מנסה להבין את ההיגיון, לא :ר השמשוני"ד

 14 .הוא סתם מנסה לעצבן אותך :גדרון. כ 'גב

לשמור על ... 2004משנת לא הרסו לך את הבית , הגברת מדברת, או :זריהן. מר י 15 

 16 ( צוחק. )יתהב

 17 .גם לך לא הרסו את החריגות בנייה, גם לך לא הרסו את ההריסות :געש. מר ח

 18 ?איזה חריגות יש לי :זריהן. מר י

 19 . יש משפט, י יומו'כל כלב ביג :גדרון. כ 'גב

 20 ? למה? אה? את רוצה להרתיח את האווירה, אני לא מבין :מעודה. מר א

 21 ?ישמה , אני רוצה לחייך קצת :גדרון. כ 'גב

 22 ?מה זה לחייך :מעודה. מר א

 23 חברים, טוב :געש. מר ח

 24 ?למה היא מתבטאת ככה? י יומו'למה כל כלב ביג, רק רגע, לא :מעודה. מר א

 25 .זה ביני ובינו :גדרון. כ 'גב

 26 .לא שמעתי את זה בכלל? מה אתה רוצה, אני לא יודע :געש. מר ח

 27 ?לא שמעת? אתה לא :מעודה. מר א

 28 ...וק פההייתי עס :געש. מר ח
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 1 , הוא לא דיבר אתך  :מעודה. מר א

 2 .אל תתערב, זה ביני ובינו :גדרון. כ 'גב

 3 ?את רוצה מריבות, אבל הוא לא דיבר אתך :מעודה. מר א

 4 .אל תתערב :גדרון. כ 'גב

 5 ? למה את מפריעה, אני כן אתערב :מעודה. מר א

 6 ? אתה רוצה לנהל את הישיבה, אפרים :געש. מר ח

 7 ? אתה לא שומע... אבל , לא :מעודה. מר א

 8 . לא שמעתי? מה אתה רוצה, אני דיברתי עם יוסי, לא :געש. מר ח

אתה רוצה שנלך לדור שלישי , זה לא האחים שלי, זה לא ההורים שלי :ר השמשוני"ד 9 

 10 ( לא ברור, מדברים ביחד)? ורביעי

 11 .תני לו לצעוק :גדרון. כ 'גב

 12 .גר שם אני סך הכל שאלתי מי מהמשפחה :זריהן. מר י

 13 ... לא שאלת  :ר השמשוני"ד

 14 .כי זה מה שאמרו לי :זריהן. מר י

בעיני מה שעשית עכשיו זה זריקת , חיברת בין זה לבין תקציב פיתוח :ר השמשוני"ד 15 

 16 .רפש

 17 אני לא :זריהן. מר י

, יש לי משפחה ברחוב מגד כמו בעוד כמה מקומות בפרדס חנה כרכור :ר השמשוני"ד 18 

אין בין זה ובין תקציבי , שיש לי שם משפחהאני מאוד גאה על זה  19 

 20 . פשוט שום דבר, לא קצת ולא הרבה, הפיתוח שום דבר

השאלה שנשאלת . באמת זה לא מכובד, לא צריך פה לדבר על משפחות :כאכון. מר א 21 

 22 ?אלף שקל למה נתנו אותם שמה במקום הספציפי הזה 298-על ה

יש , זה ריבוד... רוב , ר תקציביהחלק של הריבוד שאין מקו, עוד פעם :געש. מר ח 23 

על הריבוד אנחנו לא גובים השתתפות של ? .קי.או, קטע של סלילה 24 

 25 ... הגובל . הגובלים

 26 ...איפה שיש הרחבה יש כללים להרחבה והמדרכה :געש. מר ח

 27 . רק ברחוב הזה 298אבל אם יש הרחבה זה נדמה לי  :זריהן. מר י

 28 .כסףעדיין נגבה את ה, לא משנה :געש. מר ח
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 1 .גם הרחוב הזה שלנו? נכון, אתה קודם אמרת כל הרחובות שלנו :זריהן. מר י

 2 .כל אחד שיצטרך לשלם לפי חוק עזר הוא יחויב וישלם :גלר. מר ר

כל ? למה אין ברחוב הזה( לא ברור, מדברים ביחד)?  298אבל למה פה  :זריהן. מר י 3 

, לקו זה הרחבהח, כל הריבוד בכל הרחוב, אלף שקל 35הריבוד פה הוא  4 

 5 . חלק מההמשך שלו זה חדש

 6 ...מיליון אבל לא כתוב 1.5כתוב ריבוד כבישים ...  :מעודה. מר א

סתם ? או רק מישהו מסוים שיושב שם... יש שם תושבים, תגיד לי, רן :ר השמשוני"ד 7 

 8 . סתם שאלה, שאלה

קרנות  זה הכל צריך להיות, אלף שקל זה לא צריך להיות פה 298... :זריהן. מר י 9 

 10 .רשות

 11 ...למה הוא לא כתב את זה , שניה, לא :מעודה. מר א

 12 ?מה הבעיה :גלר. מר ר

 13 ...מיליון  1.5כתבת גם פה  :זריהן. מר י

 14 ...כתוב ריבוד כבישים אבל לא כתוב את זה :מעודה. מר א

 15 .מגד מופיע גם פה' רח :זריהן. מר י

ואנחנו נבקש לרחובות משרד הפנים יתן תקציבי פיתוח  2011-אם ב :גלר. מר ר 16 

חלק מהשביתה ביום ראשון זה על הנושא ... אחרים ויאשרו אז אנחנו 17 

 18 . הזה

, יש שם עבודות יוסי( לא ברור, מדברים ביחד)זו התוכנית המפורטת של   גע  19 

-בחוברת של יהודה יש יותר מ, מיליון 1.5-בחוברת של יהודה יש יותר מ 20 

 21 (לא ברור, מדברים ביחד. )מיליון 1.5

 22 ?מיליון 2.5 :זריהן. י מר

 23 (לא ברור, מדברים ביחד)יותר  :געש. מר ח

 24 ...מופיע פעמיים...  :זריהן. מר י

שמה אם , חלק גדול מהרחובות שמופיעים פה מופיעים פה בכותרת :געש. מר ח 25 

החוברת שיהודה הכין היא , תסתכל בפנים, תראה זה עם האומדנים 26 

לים להוציא במהלך השנה הרבה יותר רחבה שאם נראה שם שאנחנו יכו 27 

 28 ... עכשיו. נהיה מוכנים



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

30 

 1 ?נכון, מיליון וחצי...  :זריהן. מר י

 2 לא :געש. מר ח

 3 .מופיע גם פה וגם פה, מגד מופיע פעמיים' רח :זריהן. מר י

מיליון  1.5-מה שהבאתי פה זה בתוך ה, זו תוכנית עבודה יותר מפורטת :געש. מר ח 4 

ר "רחב נביא את זה כהרחבת תבאם יו, שקל של התוכנית עבודה הזאת 5 

מה שיהודה הכין זה תוכנית עבודה , ר למקומות נוספים"או הגדלת תב 6 

 7 . שהוא מוכן לצאת לעבודה עכשיו לסט רחובות הרבה יותר רחב

 8 .היה כבר ריבוד בעבר ברחוב הזה, חיים :כאכון. מר א

 9 אני , שניה :מעודה. מר א

 10 . אין פה ריבוד, ט של יהודהזה רשום פה בפירו, היה ריבוד :כאכון. מר א

 11 כן :געש. מר ח

 12 ? מה כן :כאכון. מר א

 13 ?איפה אין ריבוד :געש. מר ח

 14 . יש פה את הפירוט, הנה, פה ברחוב מגד :כאכון. מר א

 15 ...מגד הוא לא ריבוד' רח :זריהן. מר י

 16 ...לא רשום פה :כאכון. מר א

 17 . אלף שקל 35ריבוד  :זריהן. מר י

 18 .ל משרד הפניםההשתתפות ש :געש. מר ח

 19 . 2010-וכבר היה בתוכנית ב 2010-מגד היו צריכים לבצע ב' רח :גלר. מר ר

 20 דקה :געש. מר ח

 21 2011-ב :גלר. מר ר

כשאני מבקש , חבריה, כשאני מבקש ממשרד ה, תראו, יש פה נקודה :געש. מר ח 22 

משרד , כשאנחנו מבקשים ממשרד הפנים אנחנו לא מבקשים, ממשרד 23 

... קריטריונים מעביר כסף סיוע לפיתוח לרשויותהפנים היום על פי  24 

... אתה אומר לא קרצוף רחובות או , ואתה שם לו רשימה של נושאים 25 

 26 298-יכול להיות שאפשר לקחת את ה. והא מחליט סדרי עדיפויות שלו

זה לא ישנה את , זה לא משנה, אלף שקל האלה למקומות אחרים 27 

 28 העובדה שבאותו מקום 
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 1 ?מה אתה ישן, תתעורר נחמיה :מעודה. מר א

 2 ?נכון, אני לא הפרעתי לך :געש. מר ח

 3 .הערתי אותו :מעודה. מר א

 4 .אל תעזור לי לנהל את הישיבה בבקשה :געש. מר ח

 5 .קולגה, אני הערתי את נחמיה, לא :מעודה. מר א

באותם מקומות שמרחיבים את הכביש זה עומד בקריטריונים של לחייב  :געש. מר ח 6 

מות שעושים מדרכה מחייבים כי מדרכה זה עלות על ההרחבה ובמקו 7 

, גם בעדכון באגרות והיטלים לא הייתה הסכמה לשנות את ה, לא, בפועל 8 

להעביר את המדרכות מעלות בפועל להיטל אז במקום שצריך לחייב  9 

 10 .מחייבים

בסעיף השישי , 284אני רואה בסעיף ? מותר לי רגע לשאול, רגע, סליחה :מעודה. מר א 11 

למה ? למה את משרד הפנים לא כתוב פה, וב ריבוד כבישיםבראשון כת 12 

 13 אם זה לכל הכבישים? ברחוב מגד... זה 

 14 כללי...  :גלר. מר ר

 15 ?למה כתבת את זה על מגד? אז למה באופן כללי לא כתבת את זה פה :מעודה. מר א

 16 . אישור של משרד הפנים הוא ספציפי לרחוב מסוים...  :גלר. מר ר

 17 ?ממש :מעודה. מר א

 18 .ממש ככה :גלר. מר ר

 19 ?משרד הפנים מכיר את הרחובות וביקשתם :מעודה. מר א

 20 .ביקשנו ככה :גלר. מר ר

 21 ? אתם ביקשתם את הרחוב הזה :זריהן. מר י

 22 נכון :גלר. מר ר

 23 (לא ברור, מדברים ביחד)למה לא ביקשתם   :מעודה. מר א

 24 . בר מתחלקזה בסופו של ד, ה'חבר, בסופו של דבר, זה לא משנה :גלר. מר ר

למה , מיליון 1.5אבל למה לא כתוב שהריבוד הכביש , זה נכון שמתחלק :מעודה. מר א 25 

משרד , הרי היה כותב ריבוד כבישים? מה ההיגיון? בתוך מגד... הוא  26 

 27 ...הפנים

 28 (לא ברור, מדברים ביחד)? אם היה רחוב אחר היית שואל :ר השמשוני"ד
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 1 (לא ברור, ברים ביחדמד)? אתה מבין אותי חיים :מעודה. מר א

 2 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )מי שצריך לשלם משלם בכל מקום :געש. מר ח

זה כמו שאני הייתי אומרת למה עשו אצלך לפני כמה שנים שהיה פה  :גדרון. כ 'גב 3 

יש עוד ? קעטבי הוא תושב יחיד, מה, באו ושאלו למה ברחוב של קעטבי 4 

 5 . תושבים

 6 ...שם... האנשים שם כולם :קעטבי. מר י

חבר , אתם חושבים בגלל שהוא ראש, אמרתי מה, כי באו אלי ושאלו :גדרון. כ 'גב 7 

 8 ? מועצה

 9 ?מישהו שם לא שילם :קעטבי. מר י

 10 .לא שלא שילם :גדרון. כ 'גב

 11 ?אלא מה :קעטבי. מר י

בגלל שהוא חבר , אז אמרתי מה? מישהו שאל למה דווקא שמה :גדרון. כ 'גב 12 

 13 ( לא ברור, חדמדברים בי)?  ...מועצה

 14 . נבדוק עוד פעם :געש. מר ח

 15 ( לא ברור, מדברים ביחד. )לא תבדוק, עכשיו... לא תבדוק :קעטבי. מר י

 16 זה בכלל לא משנה  :געש. מר ח

 17 כולם ישלמו :גלר. מר ר

 18 . מי שצריך לשלם ישלם :געש. מר ח

 19 ( ורלא בר, מדברים ביחד...  )למה ? אז למה אתה רושם את זה פה :זריהן. מר י

במקומות ... זה מאפשר לי לעשות ריבוד, זה נכנס לקופה של המועצה :געש. מר ח 20 

 21 .אחרים

 22 . זה החוק, הישיבה היום שש שעות :מעודה. מר א

 23 . ה'קניות וספונג, סידורים, ס"לי יש יום סק :בן צבי. ח 'גב

 24 .אתה החלטת למצות את כל החוק, מעודה :ר השמשוני"ד

חיים הבין אותי שהיה צריך לכתוב את זה בריבוד , ביןאני רוצה לה :מעודה. מר א 25 

 26 .אינני יודע למה הוא החליט לכתוב את זה על מגד, כבישים כללי

 27 .דרור' רח, אפרים :געש. מר ח

 28 .ולכן יש שאלה :מעודה. מר א



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

33 

 1 דרור' רח :גלר. מר ר

 2 ... בל מה עושים א :קעטבי. מר י

 3 ?עם רחוב דרור מה עושים :געש. מר ח

 4 עכשיו ב, לא, לא :ביקעט. מר י

 5 ?ברחוב הדרור, במה :געש. מר ח

 6 .בריבוד כבישים, לא :קעטבי. מר י

אני , זה נכנס לסל הכללי...ריבוד כבישים לא משתנה כלום כי זה לא  :געש. מר ח 7 

 8 ... נותן לו חשבונית

 9 .אז תוסיף השתתפות משרד הפנים :קעטבי. מר י

 10 . לא משנה בכלל זה ? מה זה משנה, אנחנו נותנים :געש. מר ח

 11 . זה כן משנה, כללי... :קעטבי. מר י

 12 .זה לא משנה :געש. מר ח

 13 .זה משנה, זה עקרוני :קעטבי. מר י

 14 (לא ברור, מדברים ביחד. )בכלל לא משנה שום דבר :געש. מר ח

לא , מדברים ביחד. )ממשרד התחבורה 1,200,000הגדלת חניון הרכבת  :גלר. מר ר 15 

 16 (ברור

 17 החניון של הרכבת אפשר להרחיב! אי אפשר ככה, כוכי, חברים :געש. מר ח

 18 . לא הוא, מהבית ספר...  :קעטבי. מר י

 19 ... אפשר ל :געש. מר ח

 20 . זה לא מעניין אותך :ר השמשוני"ד

 21 ? אפשר, יוסי :געש. מר ח

 22 .אל תתערב... אל תתערב בעניינים :ר השמשוני"ד

 23 .אני לא מתערב :קעטבי. מר י

 24 יל את החניון אפשר להגד :געש. מר ח

 25 שמדברים... אני לא  :ר השמשוני"ד

 26 ... במידה  :געש. מר ח

 27 ... אני לא  :ר השמשוני"ד

 28 ?ניסתי פעם, לא ניסתי אף פעם...  :קעטבי. מר י
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 1 ניסיתי, ניסיתי :ר השמשוני"ד

 2 ...לא ניסיתי אף אחד? ניסיתי, סליחה, ניסיתי :קעטבי. מר י

 3 במידה קטנה כדי להרחיב אותו במידה אפשר להגדיל את  החניון  :געש. מר ח

 4 .תודה על התיקון פה :קעטבי. מר י

הרכבת הקצתה ...  ע שמשנה יעוד חקלאי"גדולה צריך לבצע שם תב :געש. מר ח 5 

 6 לטובת הגדלה

 7 להפקיע אתה יכול להפקיע :זריהן. מר י

 8 . אני יודע שאני יכול להפקיע :געש. מר ח

 9 ?שינוי יעודבלי לעשות  :זריהן. מר י

 10 .אני משנה לו את היעוד :געש. מר ח

 11 ?אחוז 40אתה משנה לו את היעוד ואתה מפקיע לו  :זריהן. מר י

 12 ...אני מפקיע לו, אחוז 40קיע לו לא מפ :געש. מר ח

 13 בתמורה :גלר. מר ר

 14 . את מפריעה לדיון, צור. יש שמה שני חלקים :געש. מר ח

 15 סליחה, סליחה :דוברת

 16 .י חברת מועצה תוכלי להשתתףבבחירות הבאות תהי :געש. מר ח

 17 ? אז מי העיתונאית :מעודה. מר א

 18 .הבת שלה :געש. מר ח

 19 אתה, אתה :גדרון. כ 'גב

 20 . אולי את לא, אני אהיה בקדנציה הבאה, לא, לא :מעודה. מר א

 21 ? אני אמרתי לך שאני רוצה להיות :גדרון. כ 'גב

משנה אפילו תהיי בבית  מה זה, זה חיים מכניס אותך, בעצם זה לא את :מעודה. מר א 22 

 23 .או שתהיי באיזה ריקוד באיזשהו מקום הוא יכניס אותך כחברת מועצה

 24 יוסי, לגבי הרכבת :געש. מר ח

 25 ... את במילא לא חשובה, אז תפסיקי :מעודה. מר א

 26 .כולם חשובים באותה מידה פה, חברים :געש. מר ח

 27 בל לפניא, אין ספק, אין ספק... באותה מידה לאחר ש :מעודה. מר א

 28 . כדאי שנזכור את זה, את כולנו ברא בצלם :געש. מר ח
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 1 בוודאי, לא מדבר על העניין האנושי :מעודה. מר א

אחד זה החניון שאנחנו רוצים להגדיל , לגבי הרכבת יוסי יש שני דברים :געש. מר ח 2 

השטח שעומד לנו , שקל 1,200,000אותו והרכבת משקיעה בעניין הזה  3 

לכן מה שאנחנו , זה לא משמעותי, הוא קטן מאוד היום שאפשר להרחיב 4 

ע מסודרת שמרחיבה את "הולכים לעשות תב, הולכים לעשות שמה 5 

 6 .החניון

 7 ?על חשבון חקלאים :מעודה. מר א

 8 .על חשבון חקלאים :געש. מר ח

 9 ?אתה הולך להפקיע להם :מעודה. מר א

ע נוספת "ה תבהקטע השני ז. זה קטע אחד, ע מסודרת"נלך על תב, כן :געש. מר ח 10 

זה החיבור מהכיכר , שאנחנו מכינים ששמה חשבנו שנימנע מהפקעה 11 

 12 .התחתונה

 13 .זה יותר חשוב :מעודה. מר א

הכיכר התחתונה לאורך המסילה כדי שאפשר יהיה לעשות לרכבת כניסה  :געש. מר ח 14 

לא שהרכבת גם , מה שקרה הרכבת לא מוכנה. ויציאה מצד אחד 15 

כנה שניכנס עם כביש הגישה לרכבת המועצה הארצית לתכנון לא מו 16 

, אני לא יודע אם אתם יודעים, בתוך רצועת הרכבת יש רצועה לרכבת 17 

 18 .ממרכז המסילה מאה מטר

 19 ?20, כמה :מעודה. מר א

 20 .מטר 100 :געש. מר ח

 21 ...גם הכביש , אז החניות הן מתוך הרצועה :מעודה. מר א

 22 אבל עכשיו ,לחניות אין בעיה כי זה בתוך חלק מהמתחם :געש. מר ח

 23 .מטר 100-אבל הכביש שנמצא שמה הוא גם בתוך ה :מעודה. מר א

ביקשנו להעביר . החניות לא מפריעות להן לפתח את המסילה השלישית :געש. מר ח 24 

 25 כביש שהוא לא חניה לרכבת

 26 .אני יודע :מעודה. מר א

 27 .הם לא מסכימים, לא בתוך רצועת הרכבת :געש. מר ח

 28 .ם בתוך הצועהוהכביש זה ג :מעודה. מר א
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 1 .היום אין בעיה עם זה :געש. מר ח

 2 ?למה :מעודה. מר א

ולכן הכביש , החניון בתוך הרצועה וזה בסדר, הכביש לא בתוך הרצועה :געש. מר ח 3 

 4 מהכיכר התחתונה 

 5 ?האם החקלאים יקבלו פיצוי :מעודה. מר א

מאי יש ש, ע בוודאי חייבים לקבל פיצוי"ברגע שנכין את התב, יש :געש. מר ח 6 

 7 .ומשלמים

 8 ?וממי יקבלו את הפיצוי :מעודה. מר א

 9 מאיתנו :געש. מר ח

 10 ?למה :מעודה. מר א

 11 ?מי אתה רוצה שישלם :געש. מר ח

 12 הרכבת :מעודה. מר א

 13 .הרכבת אומרת תחיה עם מה שיש לך? הרכבת :געש. מר ח

 14 בסדר :מעודה. מר א

 15 .זה למען התושבים :גדרון. כ 'גב

 16 .זה גם שירות :געש. מר ח

 17 .זה לא נכון, אבל זה גם למען הרכבת :מעודה. ר אמ

 18 .אם הוא אומר שהרכבת אומרת תחיו עם זה ואתה אומר בסדר :גדרון. כ 'גב

 19 ... אבל זאת :מעודה. מר א

 20 ?אתה פוסל את הנוחות של התושבים :גדרון. כ 'גב

 21 ?לא, זה מטרוקה שם, אגב... אני מדבר. אני לא מדבר על זה :מעודה. מר א

זה דרך שהפכו אותה במשך השנים למטרוקה , לא מטרוקה, לא :עשג. מר ח 22 

 23 .חקלאית

 24 ?למה שנשלם לחלקה פיצויים אנחנו :מעודה. מר א

 25 שינוי יעוד יהיה רק בחלק של הפקעה או ש, חיים :מצליח. מר ע

 26 .רק לדרך, לא שינוי יעוד לכלום, רק לדרך, זה שינוי יעוד רק לדרך, לא :געש. מר ח

 27 ?רך או חניהד :מעודה. מר א

 28 .אמרתי שני דברים שונים לגמרי :געש. מר ח
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 1 .אי אפשר, יש בעיה, לדרך הארצית ולרכבת אומרים צריך מאה מטר :מעודה. מר א

אז אנחנו צריכים לקחת חלקת אדמה מהחקלאים מהכיכר עד החניון  :געש. מר ח 2 

 3 הקטע השני הצפוני . שקיים היום

 4 .זה בסדר :מעודה. מר א

 5 .שקל 1,200,000-זה ה, הרכבת זה :געש. מר ח

 6 אז בחניון  :מעודה. מר א

מאיפה , אין לך התאמות, מפקיע כדי לעשות עוד חניון, אנחנו מפקיעים :געש. מר ח 7 

 8 ? תעשה חניה דו קומתית? תביא אותן

 9 .שיפוץ בית האיכר :גלר. מר ר

 10 האם זה הולך להיות  :כאכון. מר א

 11 .אלף שקל 600 :גלר. מר ר

 12 ? בית האיכר שייך למועצה, כרשיפוץ בית האי :זריהן. מר י

 13 . בית האיכר הוא לא שייך למועצה :גלר. מר ר

 14 (לא ברור, מדברים ביחד)? מה אתה רוצה לשאול, אבי שואל שאלה :געש. מר ח

יש פה הרבה מה , ר לאישור יהיה דיון על הנושא"ברגע שנביא את התב :גלר. מר ר 15 

 16 ...ר"תח תבבינתיים עד שלא נפ, זה קרקע. להגיד

את זה הכוונה שלנו לעשות , זה מופיע פה בתוכנית עבודה, ר"אין תב :געש. מר ח 17 

ר נעלה עם תוכנית מפורטת מה הולכים "כשנפתח תב, יעלה, השנה 18 

 19 .לעשות שם

זה שייך , לעשות תוכנית כשזה לא של המועצה אבל למה צריך בכלל :זריהן. מר י 20 

 21 . ועדה החקלאיתלו

 22 . שבים שחלק מהמבנה של המועצהאנחנו חו :געש. מר ח

 23 .תבדוק קודם? אתה חושב :זריהן. מר י

 24 בדקנו :געש. מר ח

 25 . חושב הרגע אמרת אני :זריהן. מר י

זאת אומרת , ר פתוח"אין לזה תב, זה מופיע בתוכנית עבודה... תקשיב :געש. מר ח 26 

 27 ר"כשנביא את זה לאישור פה עם תב, אני עוד לא מוציא על זה אגורה

 28 .שליטה בענייןהיה בטוחים שיש לנו אחרי שנ
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אולי בעתיד ? אז למה לשפץ, אתם אומרים שחלק מהאדמה של המועצה :מצליח. מר ע 1 

 2 .הקרוב אנחנו נצטרך למכור את החלק השני שלא שלנו

 3 .אני לא רוצה למכור שום דבר :געש. מר ח

 4 ?אז למה לשפץ :מצליח. מר ע

 5 . יש שם כמה דברים :געש. מר ח

 6 ?למה לשפץ אותו :מצליח. מר ע

בנושא הקרקע , אנחנו חושבים שהבניין חצי ממנו שייך לנו, כדי שיראה :געש. מר ח 7 

יכול להיות שאתה בזה , אפרים, יש שם סיבוך עם הקרקעות שנובע מזה 8 

 9 .יכול להיות שמניסיונך אתה זוכר יותר טוב ממני, בקיא

 10 ?בהםיש לנו משרדים שם שהם שלנו שאנחנו משתמשים  :כאכון. מר א

 11 .כרגע לא :גלר. מר ר

 12 דקה :געש. מר ח

 13 ?יהיה :כאכון. מר א

נכון לרגע זה הקרקע של בית האיכר ואיפה שהשווארמה עכשיו וחלק  :געש. מר ח 14 

מהמבנים וחלק מהקרקע שליד בנק הפועלים חלקה שייכת למועצה  15 

בית האיכר להבנתנו חלק ממנו שייך למועצה בגלל , במושה עם אחרים 16 

אנחנו מביאים את זה לתוכנית עבודה . עשו לאורך שניםהסכמי מכר שנ 17 

גם אם המבנה לא שלנו . כי הכוונה שלנו להתחיל להתעסק עם זה השנה 18 

והמבנה רק של אגודת המים או אגודה שיתופים צפון המבנה בתוכנית  19 

אז אם הוא לא שלנו ואין לנו שום נגיעה בו ולא , מתאר מיועד לשימור 20 

 21 .ז אז הם יצטרכו לשמר אותואחו 50נצליח לשים יד על 

 22 ?אם הוא לשימור יש לך משהו שזה מאושר לשימור :זריהן. מר י

 23 אני אומר עוד פעם, לא, לא :געש. מר ח

 24 אתה צריך, לשימור... אתה לא יכול  :זריהן. מר י

 25 בשביל זה יש עכשיו, בוודאי שלא :געש. מר ח

 26 ?ותואם הוא לא לשימור והוא לא שלנו משפצים א :זריהן. מר י

 27 לא :גלר. מר ר

 28 , אמרתי שאם :געש. מר ח
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד. )ר"מביאים את זה לדיון לאישור התב :גלר. מר ר

 2 .אתם לא מבדילים בין תוכנית עבודה, ה'חבר, אני לא מכניס לתקציב :געש. מר ח

 3 ... זה תכנון :מעודה. מר א

לא , מדברים ביחד. )אותואבל מביאים לתכנון משהו אחרי שבודקים  :זריהן. מר י 4 

 5 ?זה שלנו, קודם בודקים(לא ברור, מדברים ביחד, קטיעה, ברור

 6 .הכל נבדק, בדקנו, יוסי :געש. מר ח

 7 ?וזה שלנו, ומה :מצליח. מר ע

 8 , יש הסכמות :געש. מר ח

 9 בדקנו, אני שואל, לא :מצליח. מר ע

 10 בדקנו ויש לנו יסוד טוב  :געש. מר ח

 11 .שמנו המגרש רשום על :גלר. מר ר

 12 ... לא? המבנה שלך :זריהן. מר י

אתה יכול , אתה לא יכול להיות בעלים של מבנה בלי בעלות על קרקע :געש. מר ח 13 

 14 ? להיות בעלים של מבנה כשהקרקע של מישהו אחר

 15 ... אני רוצה לומר :מצליח. מר ע

 16 ...לאיגוד האיכרים...  :זריהן. מר י

 17 זה לא איגוד האיכרים :געש. מר ח

 18 .ועדה חקלאית :ריהןז. מר י

בכל מקרה , אחוז 50אנחנו חושבים שיש לנו שם . זה לא ועדה חקלאית :געש. מר ח 19 

אנחנו מביאים פה תוכנית עבודה של מה שאנחנו רוצים , אני אומר כבר 20 

ר שאין לנו שום נגיעה "אם יסתבר במהלך הכנת התב. 2011-לעשות ב 21 

 22 .בשום חלק זה לא יופיע ולא יפורט

 23 ?אז למה אנחנו שומרים את הכסף חיים :קעטבי. מר י

 24 .אין פה כסף, אני לא שומר פה כסף :געש. מר ח

 25 (לא ברור, מדברים ביחד. )זה תכנון, אין פה כסף :זריהן. מר י

 26 .אלף שקל 600אנחנו מדברים על  :מצליח. מר ע

 27 (לא ברור, מדברים ביחד... )אני חושבת שאולי צריך, אני חושבת שצריך :גדרון. כ 'גב

זה יכול להיות היטלי השבחה שנגבה בשנת , הכסף לא בטוח שנגבה אותו :קעטבי. מר י 28 
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 1 ... לא כל הכסף נמצא. 2011

 2 .זה לא כתוב שאנחנו עושים גבייה או לוקחים ממישהו :מצליח. מר ע

 3 . קרנות רשות זה גם היטלי השבחה :גלר. מר ר

 4 כן :געש. מר ח

שלא נשתמש ... רים כסף באיזושהי פינהאני חושב שאנחנו פשוט מסתי :מצליח. מר ע 5 

 6 .בהם לזה אלא נשתמש בהם במשהו אחר

 7 .כן יואב :געש. מר ח

 8 .יותר מחצי מיליון שקל :מצליח. מר ע

, תקשיבו, יוסי ואפרים, תקשיב, באמת יוסי, לגבי השטח שלנו או לא :קעטבי. מר י 9 

קודם כל אני אשמח מאוד אם זה יהיה שטח של , לגבי השטח שלנו 10 

אז אני רוצה פה לומר , אתה אומר שבדקת ויש סיכוי שזה שלנו, עצההמו 11 

יזם שקנה את בית , חיים גם היה קבלן, לכולם וחיים יעיד אם זה נכון 12 

, הוא כבר הכין תוכניות בהסכמה של חיים, את בית הפועל, הראשונים 13 

פתאום בוועדה חיים אומר אתה , ישבו בוועדה... בהסכמה של המהנדס 14 

אתה , אתה זוכר על מה אני אומר, בניתי על שטח שלי, תלא יכול לבנו 15 

 16 .מבין מה אני אומר

 17 .אתה לא מדייק אבל לא חשוב :געש. מר ח

 18 ...אז אם אני , אז אחר כך :קעטבי. מר י

 19 ?זה בפינת הפועלים למעלה איפה שהיה המגרש של הפועל :חי 

? ר השטח שלךדודא אומ, אז בא חיים ואומר השטח שלי. בית הפועל :קעטבי. מר י 20 

הסתבר שלא , הביא ניירות, זה הבדיקה של חיים כמו שבדק פה... כן 21 

, הכוונה על נזק, רצה לתבוע את חיים ל, אני עצרתי אותו, וכמעט הוא 22 

אז כשאתה אומר שאתה בודק תבדוק יסודי לא כמו שבדקת , נזקים 23 

 24 ...לא דייקתי אני מוכן פה לשמועאם . בבית הראשונים

 25 .שונים לחלוטין שני דבריםזה , יקתלא די :געש. מר ח

 26 .אבל הבן אדם הכין תוכניות :קעטבי. מר י

 27 .שני דברים שונים לחלוטין :געש. מר ח

 28 .תוכניות יפהפיות :קעטבי. מר י
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 1 יואב, יואב :געש. מר ח

בוועדה הוא הולך אחרי שהוא מסכים שיכין תוכניות והוא הולך לוועדה  :קעטבי. מר י 2 

 3 .לא מאות אלפי שקלים, וא מוציא מיליוניםה, שלי... , ואומר לא

 4 זה  :געש. מר ח

 5 .וכמעט הגיעו לבית משפט ובסוף האיש צדק :קעטבי. מר י

 6 התיאור שלך ממש :געש. מר ח

 7 .אני פה עומד מאחורי כל מה שאני אומר, עכשיו תשמע :קעטבי. מר י

 8 .זה לא על סדר היום, תקשיב :געש. מר ח

כשאתה בודק שזה שלך ללכת לגרום עוגמת , חות דבריםלא אבל תגיד לפ :קעטבי. מר י 9 

 10 .נפש לתושבים זה גובל בפשע

 11 .אתה טועה, אתה טועה אבל במה ש :געש. מר ח

 12 .אותו הדבר פה, אני לא טועה :קעטבי. מר י

 13 .זה סיפור אחר לגמרי :געש. מר ח

 14 .אתה אומר שכבר השווארמה שלך :קעטבי. מר י

 15 ? אני אמרתי שהשווארמה שלי. שלילא אמרתי שהשווארמה  :געש. מר ח

 16 .חלק שלנו :קעטבי. מר י

 17 .לא אמרת דבר כזה :גדרון. כ 'גב

 18 ?אני אמרתי שהשווארמה שלנו :געש. מר ח

 19 .יש לנו חלק, חלק שלנו :קעטבי. מר י

 20 ... זה היה שלנו וזה נמכר ל :מעודה. מר א

 21 ...לבוכריס ובוכריס מכר , לא :כאכון. מר א

זה עכשיו ללכת לעשות לאנשים בעיות כשאנחנו לא בודקים את בסדר  :קעטבי. מר י 22 

 23 .זה לא הוגן יסודי

 24 .אני רוצה להסביר :מעודה. מר א

 25 .אתה טועה ומטעה :געש. מר ח

 26 ?אני טועה ומטעה :קעטבי. מר י

בתהליך בדיקת התוכניות , הגיש תוכניות, אמר קניתי קרקע, בא היזם :געש. מר ח 27 

 28 ? מה לעשות, ת בנכסבוועדה הם בודקים את הזכויו
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 1 .והכל עליכם :קעטבי. מר י

 2 .מה לעשות, לא :געש. מר ח

 3 .זה היה שלנו וזה נמכר לגטי :מעודה. מר א

 4 ... לבוכריס ובוכריס, לא :כאכון. מר א

אבל עכשיו ללכת לעשות לאנשים בעיות כשאנחנו לא בודקים את , בסדר :קעטבי. מר י 5 

 6 זה יסודי

 7 .ועה ומטעהאתה ט, יואב, אתה :געש. מר ח

 8 ?  אני טועה ומטעה :קעטבי. מר י

בתהליך בדיקת התוכניות , הגיש תוכניות, אמר קניתי קרקע, בא היזם :געש. מר ח 9 

 10 ? מה לעשות, בוועדה הם בודקים את הזכויות בנכס

 11 ... והכל :קעטבי. מר י

בבדיקה של הזכויות בנכס הסתבר שיש , יש פרוטוקולים, מה לעשות, לא :געש. מר ח 12 

הוא קנה אותו כמבנה , ע שכן או לא המגרש יועד למבנה ציבור"תב שם 13 

, אמרנו עצור סוסים, ציבור ולא היה ברור אם הופקע או לא הופקע 14 

אם יסתבר , זה לא שלי פרטי, אם יסתבר שזה שייך למועצה, בודקים 15 

ואם אני מגלה שבשלב מסוים , שזה שייך למועצה צריך לעצור את זה 16 

השתכנענו והמשכנו , בדקנו שוב, ועצה עצרנויכול להיות שזה של המ 17 

כשבא אלי יזם אומר לי , אני לא בודק זכויות, אבל זה לא שאני, הלאה 18 

 19 זה שלי 

אני מתנגד לתוכנית לאחר שאישרת לו , אתה בוועדה אמרת לו אדוני :קעטבי. מר י 20 

כשישבת בוועדה אמרת , ואפילו תמכת ודיברת עם דניאל שירוץ איתו 21 

 22 .זה לא שלךסטופ 

 23 .מה פתאום :געש. מר ח

 24 .לא ככה, אה :קעטבי. מר י

 25 . לא ככה :געש. מר ח

 26 בסדר :קעטבי. מר י

 27 . ..אני לא בודק זכויות :געש. מר ח

 28 ...בסך הכל צריך להיכנס , הנכס, על מנת לבדוק למי שייכת הקרקע :מצליח. מר ע
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 1 ( לא ברור, מדברים ביחד)הרבה יותר , לא :געש. מר ח

אנחנו משפצים והם . ם זה שלנו והכל שלנו אז תוציאו אותו משמהא :מצליח. מר ע 2 

אנחנו לא יודעים מי עושה ישיבות , רן... דיונים שם, עושים ישיבות שם 3 

 4 ...על חשבון ה

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד)?  איזה ישיבות :געש. מר ח

 6 זה בינתיים אישור, ר"אין תב, ר"את הפרטים תקבלו כשנפתח את התב :גלר. מר ר

 7 .עקרוני

חצי יהיה , מהוועדה החקלאית הוא אמר לי שאכן המועצה הולכת לשפץ :מעודה. מר א 8 

 9 . ככה הוא אמר, לשירות המועצה וחצי יהיה לשירותם

 10 ,של גובלים משהו 300, שלנו 300... חצי חצי רן... אז בואו תרשמו :מצליח. מר ע

 11 ?איזה גובלים :קעטבי. מר י

 12 ...םבעלי, לא יודע  :מצליח. מר ע

 13 . נביא את הפרטים של העבודה לבדיקת הוועד עם כל המספרים והכל...  :גלר. מר ר

 14 כן :געש. מר ח

אתם פה , באמת לא היה לכם זמן לחשב את המספרים, לא היה לכם :מצליח. מר ע 15 

 16 .אתה יכול לעשות את זה בלי מחשבון, חכמים קודם כל, יושבים

אנחנו נסגור עד , לא סגרנו... כל ה, 2011-מתוכננים לבצע את העבודה ב :גלר. מר ר 17 

 18 .אז

האמת כנראה פה משהו , אתם לא יכולים להגיד משהו נכון... ברגע ש, רן :מצליח. מר ע 19 

 20 . אני לא יודע, מסתתר

 21 .אלף שקל 400 –גני משחקים ... :גלר. מר ר

 22 ?כמה גני משחקים :מעודה. מר א

 23 גן משחקים בגני ילדים או גני משחקים :כאכון. מר א

 24 .גני שעשועים :געש. מר ח

 25 .בגני שעשועים :גלר. מר ר

 26 ?כמה מדובר :מעודה. מר א

 27 .אני יכול להראות לך, יש רשימה :געש. מר ח

 28 ?למה אין לנו את זה חיים :גלר. מר ר
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 1 .מה שנספיק לבצע נבצע... :גלר. מר ר

? עבודהמה זה תוכנית ( לא ברור, מדברים ביחד)ברצינות  ? למה אין לנו :כאכון. מר א 2 

 3 ?איפה הולכים לעשות את זה? איפה? אבל איפה, איפה

, הצללות יתנו לך מחיר 100אתה תבוא ותגיד לאותם אנשים אני רוצה  :מעודה. מר א 4 

 5 ... כמה , אלף 400אתה קובע , יתנו לך מחיר 200תגיד להם 

 6 ... שמונים אלף שקל, שישים, הצללה יכולה לעלות חמישים :מצליח. מר ע

 7 ?מיוטה... :הןזרי. מר י

 8 ? ראית את ההצללה בגנים שעשינו, זה לא יוטה :געש. מר ח

 9 .זה ממש יפה :בן צבי. ח 'גב

 10 ... בעמודים שצריכים :געש. מר ח

 11 .אלף שקל 30בגן ילדים העלות  :גלר. מר ר

 12 .היפים האלה :בן צבי. ח 'גב

 13 .זה לא יוטה, תלך להסתכל :ר השמשוני"ד

 14 ... בכרכור יש לך דוגמה במעון :געש. מר ח

 15 ? מה הגודל של דבר כזה :מעודה. מר א

 16 .גודל של השטח של המגרש של המתקן משחקים :געש. מר ח

 17 .מאוד יוקרתי, זה מאוד יפה :גלר. מר ר

 18 .גם זה עושה שאפשר להיות שם בשמש :ר השמשוני"ד

 19 זה התקציב ? אלף 400אז בעצם מחליטים על  :מעודה. מר א

 20 נכון :געש. מר ח

 21 ...בשנה הבאה בלי נדר  :צבי בן. ח 'גב

 22 .סוף סוף מישהו הסביר את זה :גדרון. כ 'גב

 23 .נגדי... את , כוכי :מעודה. מר א

 24 .זה היה חיובי הפעם, לא :גדרון. כ 'גב

 25 .את מחפשת בניגוד לשיחה שהייתה לי עם מישהו מירושלים, כוכי :מעודה. מר א

 26 .זה היה חיובי :גדרון. כ 'גב

 27 .תתאת מתעמ :מעודה. מר א

 28 . זה היה חיובי? אתה לא מבין :גדרון. כ 'גב
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 1 .אס.אמ.תעבירי לי באס, לא להרגיז אותי, כוכי, כוכי :מעודה. מר א

 2 (צוחקת) :גדרון. כ 'גב

 3 . באזור התעשיה מיליון שקל 6.5, 6502ע "תכנון כבישים בתב :גלר. מר ר

 4 ? איפה זה... מה זה  :זריהן. מר י

אנחנו בונים על המגרש שמיועד , זה פה מאחורה, ולא הקשבת כשדיברנ :געש. מר ח 5 

 6 . למבני ציבור

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אלף שקל 200... מרכז  :גלר. מר ר

 8 ? מיליון שקל 6.5ע באזור התעשיה "תכנון כבישים תב :כאכון. מר א

 9 . איפה שהיה חנוביץ ומה שקיים היום, ר כבר"אישרנו את התב :געש. מר ח

 10 ? מה לפני כן :כאכון. מר א

באזור התעשיה , יש לך את כל הרחובות הפנימיים. הרחוב הראשי, תדהר :געש. מר ח 11 

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )עשרה מגרשים... 

סלילת רחוב . אלף שקל באזור התעשיה 600הסדרת מחסני מועצה  :גלר. מר ר 13 

 14 ( לא ברור, מדברים ביחד)

 15 ?ע הזאת"שקל התב מיליון 6.5מה זה התכנון  :מעודה. מר א

 16 ע של איפה שנמצא "זה התב... ר שאישרנו אותו באזור התעשיה"זה תב :געש. מר ח

 17 ? תכנון... אבל למה  :מעודה. מר א

 18 .ר על הכל"פתחנו תב :געש. מר ח

 19 .תכנון ועבודות :גלר. מר ר

 20 .לא יעלה על הדעת, תכנון, מה כתוב :מעודה. מר א

 21 ...תכנון ו :גלר. מר ר

 22 ...תכנון עולה ? מה תכנון, זה עבודה, זה לא תכנון :המעוד. מר א

 23 . היה צריך לכתוב תכנון והפיתוח, צודק, לא התכנון, לא :געש. מר ח

 24 ?מה זה מרכז למידה :מעודה. מר א

מוסיפים לו , ו'זה של ג, ר"מרכז למידה דיברנו על זה כשדיברנו על התב :געש. מר ח 25 

 26 .קראוונים

 27 ?קראוונים :מעודה. מר א

 28 .ו מבנה נוסף מאחורי בית ספר שילה'לג, מבנה יביל... דיברנו על זה :געש. ח מר
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 1 .אל תמהר, הסדרת מחסני מועצה? מאחורי בית ספר :מעודה. מר א

 2 .כבר עברנו :גלר. מר ר

 3 .אתם לא מקשיבים אחד לשני, ה'חבר. אפרים, עברנו :געש. מר ח

 4 ? מה יש במחסנים של המועצה :מעודה. מר א

המחסנים חלקם יושבים היום עכשיו על כביש סטאטוטורי שאותו אני  :געש. מר ח 5 

 6 .באזור התעשיה 502. ת.ב.בש לצריך לסלו

 7 ?עכשיובעצם אז מה אני עושה  :מעודה. מר א

 8 ?צריך להרוס חלק מהמבנה :זריהן. מר י

 9 .הורסים, כן :גלר. מר ר

 10 ? 600למה עולה אז   :מעודה. מר א

 11 צריך לעשות :געש. מר ח

 12 ?600להרוס עולה  :מעודה .מר א

 13 ...פיתוח שטח :גלר. מר ר

 14 אלף שקל 600? אתה יודע כמה עולה לבנות מבנה תעשיה :זריהן. מר י

אני צריך לסדר את הביטוח שלו ולבנות את , אני צריך להקים גדרות :געש. מר ח 15 

 16 . החלופה למחסן

 17 ?אתה בונה מחסן במקום :מעודה. מר א

 18 ... היינו צריכים לפנות את השטח, את השטח אני גם מעביר, כן :געש. מר ח

זה צריך . 600אז זאת אומרת כל הגדרות וכל הפיתוח וכל הבנייה והכל  :מעודה. מר א 19 

 20 מה, להיות מכרז

 21 .יהיה מכרז :גלר. מר ר

 22 הלבונה' רח :מעודה. מר א

 23 .הלבונה' סלילה רח :גלר. מר ר

 24 .הוכמןמאחורי דודא , 805/הלבונה זה רחוב ש' רח :געש. מר ח

 25 ?סוללים אותו סוף סוף :מעודה. מר א

 26 סללנו שני רחובות חדשים בצד ה :געש. מר ח

 27 ?א לצפירה"זה מפיק :מעודה. מר א

 28 .כן, א לצפירה"מפיק :געש. מר ח
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 1 ליד הבתים של  :מעודה. מר א

ע "זה אותה תב, 805/כמעט לגמרי של ש, זה משלים את הסלילה של :געש. מר ח 2 

 3 . רדיו' יח 228שהוסיפה 

 4 ...שיקום שונות  :מעודה. מר א

 5 אלף שקל  200, הכשרת פארק :גלר. מר ר

 6 ... שיקום שכונות גאולה :מעודה. מר א

 7 (לא ברור, מדברים ביחד... )מאחורי ה :געש. מר ח

 8 ... מה , גאולה שיקום שכונות :מעודה. מר א

אצל , הגאול' גאולה אצלי זה רח, כל אחד גאולה אצלו זה משהו אחר :געש. מר ח 9 

 10 .תושבי גאולה זה האזבסטונים

 11 נכון :מעודה. מר א

 12 .כל אחד גאולה זה משהו אחר :געש. מר ח

 13 ?אז אני רוצה להבין למה אתה מתכוון פה :מעודה. מר א

 14 .רחוב אדנים נדמה לי :געש. מר ח

 15 .אני יודע, יש רחוב גאולה :מעודה. מר א

 16 . או אדנים או כושר, רחוב כורש :געש. מר ח

 17 . באמצע זה גאולה, כורש זה הראשון, אדנים זה האחרון :עודהמ. מר א

 18 ...לא, לא, אז בין כורש לבין הפארק לבין הבתים :געש. מר ח

 19 .גאולה ממול יש שם בית כנסת' ברח :מעודה. מר א

 20 ...אני לא יכול לשים יותר מתקני משחקים :געש. מר ח

 21 . זה פארק, הגן משחקים :גלר. מר ר

 22  י לא יכול אבל אנ :געש. מר ח

 23 .זה גינון, זה תאורה, זה שבילים :גלר. מר ר

 24 . זה מוזנח...בצד , אבל זה קיים :כחלון. מר ע

 25 ...גם שם דרך אגב שמנו  :גלר. מר ר

אבל . איפה שנמצאים כל הצפרדעים וכל הפחים וכל הזבל שנמצא שם :כחלון. מר ע 26 

 27 . אבל הוא לא מטופח, נכון, מערבית לשםקיים שם פארק 

 28 .אחרי המקלט :גלר. רמר 
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 1 .באמת עם כל הכבוד, אבל זה קצת חלמאות :כחלון. מר ע

 2 .אבל שם לא הייתי מקבל את הכסף לשיקום שכונות :געש. מר ח

 3 עמוס, אנחנו מדברים :גלר. מר ר

גם , אם אתם מדברים על שיקום שכונות, אז בואו תעשו תעדוף, עוד פעם :כחלון. מר ע 4 

 5 ל בשיקום שכונות"שב

 6 בוא אני אסביר לך :גלר. מר ר

 7 .לא צריך להסביר לי, אני רוצה להגיד מה שיש לי, רן, רגע :כחלון. מר ע

זה , 98-התקציב הוא מ. אני אגיד לך למה זה גאולה ולא משהו אחר, לא :גלר. מר ר 8 

 9 התקציב האחרון 

 10 .שיקום שכונות... אבל תמיד :כחלון. מר ע

 11 לא נכון :געש. מר ח

 12 .ייםמה לא ח :כחלון. מר ע

איך עשיתי מקלט ומתקן משחקים על מקלט כי שמה ? שיקום שכונות :געש. מר ח 13 

 14 ?חייבו אותי לשים ועכשיו אני מוציא אותו כי השכנים לא רוצים אותו

 15 .כי שם דרשו את הכסף :כחלון. מר ע

 16 ... אני, לא :געש. מר ח

נורית , שמהל בין הבניינים "אבל אם מדברים על שב, זה כספים ישנים :כחלון. מר ע 17 

 18 .קיים שם סלמס אחד של טינופת וזבל, הייתה בזמנה הייתה שותפה לזה

 19 .פעמים גם כן 3ליד האנונומיים אבל אותו שיקמנו כבר  :געש. מר ח

 20 הוא נוקה קצת , לא יודע אם הוא שוקם, לא :כחלון. מר ע

 21 .האני שיקמתי אותו בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השני? מה לא, לא :געש. מר ח

 22 . שוקם ממש לא חיים אבל הוא נוקה :כחלון. מר ע

 23 הבנאים של הגשר היו שם ...  :מצליח. מר ע

 24 ( לא ברור, מדברים ביחד. )זה משהו אחר, לא, לא, לא זה :כחלון. מר ע

 25 ... הציונות' שד :גלר. מר ר

שהלכו אכלו . שווה לדבר על זה... אני מסכים שצריך לעשות משהו...  :געש. מר ח 26 

אכלו את המזרקה ואני מסכים , אכלו את האבנים המשתלבות, ואות 27 

ל פעם נוספת ולנסות לעשות יחד עם מגרש החניה "שצריך להיכנס לשב 28 
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 1 . ליד

 2 ...שתי, ם"שכונת הרמב :גלר. מר ר

 3 ? אולי אתה טועה וזה משכנות חברון :מעודה. מר א

 4 .איפה שהגן הישן, איפה שאתה, כל אחד עם השמות :געש. מר ח

 5 . אז זה חברון :מעודה. אמר 

 6 .העיקר שאנחנו מסכימים, בסדר :געש. מר ח

 7 .ם מקום"כי התפלאתי איפה יש ברמב, לא :מעודה. מר א

 8 .מפנים את התושבים :בן צבי. ח 'גב

 9 . נחמיה בעציון, לא :מעודה. מר א

 10 . זה רחוב עציון פינת בן שטח :מנצור. מר נ

 11 ?טח הזהאתה עושה שניים בש, אז רגע :מעודה. מר א

 12 (לא ברור) :גלר. מר ר

 13 4גם ? מה יש בנוה פרדסים( לא ברור, מדברים ביחד... )? איפה, מה זה :מעודה. מר א

 14 ?גנים

 15 . כיתות גן 4 :געש. מר ח

 16 . 362פיתוח מגרשים , חוגלה' רח :גלר. מר ר

 17 ?מה יש שם לעשות, חוגלה בנוה רותם שם :מעודה. מר א

 18 . זה השטח הריק היום, זה ממולו, רותםזה לא חוגלה של נוה  :געש. מר ח

 19 ...שמה חוצה גם השטח, חוגלה, בסדר, כן :מעודה. מר א

ע של "זה החלק של אותה תב, אנחנו מדברים חוגלה בשטח הלא מפותח :געש. מר ח 20 

 21 . 362נוה רותם 

 22 ?איפה זה חוגלה :כאכון. מר א

 23 . נוה רותם איפה שנאוה גרה :געש. מר ח

 24 ?מה זה פיתוח תוכנית, יתזה תוכנ :מעודה. מר א

 25 ? יש מרש ריק מול נוה רותם בין הבתים, 362ע "יש תב :געש. מר ח

 26 . ביוב, מים, תאורה, מדרכות, כבישים :גלר. מר ר

 27 מול נוה רותם יש מגרש , שניה, שניה, רגע :כאכון. מר א

 28 יש מגרש ריק :געש. מר ח
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 1 ?לזה אתה מתכוון, לשווק אותו, רצו למכור :כאכון. מר א

 2 , כן, כן, כן, כן, כן :מעודה. מר א

 3 . ע"זה אותה תב :געש. מר ח

 4 ...  :גלר. מר ר

הוא ישלם , אבל צריכים להכין תוכנית לעשות כבישים? מה זה משנה :מעודה. מר א 5 

 6 .מה, לנו

 7 ע"זה חלק מהתב, ע"זה התב :געש. מר ח

 8 .אנחנו לא נותנים לו לעשות את הכביש :מעודה. מר א

 9 ...חנו מכינים את זה לפני שהוא אנ :כאכון. מר א

 10 .הוא ישלם אגרות והיטלים :געש. מר ח

 11 . זה לא עולה לנו כסף הדבר הזה :כאכון. מר א

זה כבר היזם הרביעי מאז , זה גם יש לנו. אבל גם מה שלא עולה כתוב פה :געש. מר ח 12 

 13 ...שאני 

 14 ...אני יודע, קנו שמה מגרשים... :כאכון. מר א

 15 רק הקמת פא :גלר. מר ר

למה הוא צריך להקים במתחם , משהו לא ברור לי, ס"משחקים במתנ :מעודה. מר א 16 

 17 .ס"שיקימו המתנ? ס"המתנ

פ "זה השצ? ס יקים"איפה המתנ? ס יקים"מה המתנ, פ הוא שלי"השצ :געש. מר ח 18 

 19 .הכי גדול במרכז המושבה

 20 ?ס"אנחנו נתנו את זה למתנ? ס"זה שייך למתנ, של מי :מעודה. מר א

בעבר היה של הסוכנות וחלק מהמגרש הוא , ס"חלק מהמגרש שייך למתנ :געש. מר ח 21 

 22 .שלי

 23 למה , אז שיעשה אצלו :מעודה. מר א

 24 ?למה שהם לא ישתמשו בזה :כאכון. מר א

 25 ?מי ישתמש :געש. מר ח

 26 למה לא ישתתפו איתנו ב :כאכון. מר א

 27 (לא ברור, מדברים ביחד)?  ס"מי זה המתנ? איפה ישתתף :געש. מר ח

 28 ?באיזה מקום זה ממוקם ולמי זה יועיל, שניה, שניה :מעודה. מר א
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 1 .לתושבי מרכז המושבה :געש. מר ח

 2 ...באיזה , איפה :מעודה. מר א

, מדברים ביחד. )ס לבין הגב של בן עזרי"בין המתנ, בחורשת האקליפטוס :געש. מר ח 3 

 4 ( לא ברור

 5 ?איפה שהאקליפטוס בגב של בן עזרי :מעודה. מר א

 6 כן :געש. מר ח

 7 ?וכניסות מאיפה שעכשיו נכנסים :מעודה. מר א

 8 . מהמדרכה של דרך הבנים או מהצד השני מי שבא מרחוב הבנים :געש. מר ח

 9 ...מכיוון הבריכה  :מצליח. מר ע

אז שישפצו את הבריכה יהיה . שיפוץ הבריכה, שישפצו את הבריכה, אה :מעודה. מר א 10 

 11 . מעבר לשם

 12 . אלף שקל 213פורט שיפוץ אולם הס :גלר. מר ר

 13 (לא ברור, מדברים ביחד)? ...מה זה  :מעודה. מר א

 14 .אלף 862שיפוץ מועדון הפיס לגיל הזהב  :גלר. מר ר

 15 ? מה זה מועדון הפיס לגיל הזהב :מעודה. מר א

 16 .קומה שניה :געש. מר ח

 17 .בונים את המעטפת :בן צבי. ח 'גב

 18 ?של הקשישים בכרכור :מעודה. מר א

 19 .זה למבוגרים :בן צבי. ח 'גב

 20 ...סוגרים את הקומה :געש. מר ח

 21 . הם קשישים, המבוגרים זה אנחנו :מעודה. מר א

 22 ?אני קשישה :בן צבי. ח 'גב

 23 .את בתולה היום? מה חשבת :מעודה. מר א

 24 ֶאה, ֶאה :ר השמשוני"ד

 25 .סליחה, זה המושגים, בתולה זה צעירה :מעודה. מר א

 26 .יום לפחות הייתי נזהרתה... היום הייתי נזהרת :ר השמשוני"ד

 27 .את מדברת לקשישים, את לא צעירה :מעודה. מר א

 28 .גידור בתי ספר :גלר. מר ר
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- הגידור שכאילו חיים בין ה? איזה גידור :כאכון. מר א 1 

 2 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )ס חקלאי"גידור של בי :געש. מר ח

 3 .היה מכרז גדירות :כאכון. מר א

נכנס ? יש עיכוב עדיין של משרד החינוך, רגע? או עדיין לאנכנס לעבודה  :מעודה. מר א 4 

 5 ?לעבודה

 6 .אלף שקל אם אני לא טועה 400הגדרות היה פה במכרז  :זריהן. מר י

 7 .אלף שקל 600, לא :גלר. מר ר

 8 ?היה 600 :זריהן. מר י

 9 ...התאחדות, המימון כולו חיצוני, כן :געש. מר ח

 10 ?לא מבקשים השתתפות משרד החינוך למה אנחנו... מגרש ספורט  :כאכון. מר א

 11 . יכול להיות שנקבל :געש. מר ח

 12 .משרד החינוך לא משתתף לא במגרשי ספורט ולא באולמות ספורט :גלר. מר ר

 13 ?מפעל הפיס אולי :כאכון. מר א

מורשה יש לו מגרש ספורט ( לא ברורה, מדברים ביחד)?את מה מה :געש. מר ח 14 

 15 .מקורה

 16 .ר על שיפוץ החדר מוריםאני מדב, לא :כאכון. מר א

החדר מורים זה לפי דמותה של , אני לא רוצה לנהל אתך פה ויכוח :געש. מר ח 17 

 18 .ככה היא רצתה את המבנה, המנהלת הקודמת

 19 .החדר קטן, לא קשור חיים :כאכון. מר א

הציעו להם בפעם הקודמת ששיפצו את הבניין למעלה , אבל אין מקום :געש. מר ח 20 

 21 .יין למעלהלעשות חדר מורים בבנ

 22 .היא לא רצתה :גדרון. כ 'גב

 23 .לא רצו, ר ועד הורים"הוא היה יו :געש. מר ח

 24 .לא רצו :גדרון. כ 'גב

 25 .שנים 10זה היה לפני  :זריהן. מר י

 26 . שנים 10לא לפני  :געש. מר ח

 27 .כשרצו את השינוי היא לא הסכימה :גלר. מר ר

 28 ?עליזה, מי :כאכון. מר א



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

53 

 1 כן :געש. מר ח

 2 ... רצינו להקים את החדר מורים שמה  :גלר. מר ר

 3 ...באמת, אני אומר לך חיים. לפחות תעשה להם ריהוט חדש :כאכון. מר א

 4 . נבדוק את זה :געש. מר ח

 5 ?למה משרד החינוך לא נותן את המגרש ספורט, באמת, נו :מעודה. מר א

 6 ... הוא לא בונה, מה לעשות, למה שהוא לא נותן :געש. מר ח

החזרנו למשרד החינוך , אני לא יודע אם היית בישיבה הקודמת, חיים :מצליח. מר ע 7 

על , עכשיו אתה רוצה על חינוך להחזיר, כסף של גישור ילדי קווקז 8 

 9 ?שיפוצים יתנו לנו כסף

 10 ?מה? מה? מה? מה, תחזור על מה שאמרת :מעודה. מר א

 11 הלאה :געש. מר ח

 12 בית ספר מעיינות :גלר. מר ר

 13 ? ומאיפה הכסף הגיע? למה, המגשרת ביטלה את :מעודה. מר א

 14 .והשלמה לשנים עשר כיתות שש כיתות נוספות בבית ספר מעיינות :געש. מר ח

 15 .1,200,000סלילת רחוב היוגב  :גלר. מר ר

 16 ?מה אתה רוצה לעשות שם? מה זה תכנון הוואדי :זריהן. מר י

הכוונה ... תפריעואל , ה'חבר, תכנון הוואדי יש לנו סיכום עם קרן קיימת :געש. מר ח 17 

. להתחיל לתכנן את הטיילת של הוואדי מלשכת התעסוקה עד הרכבת 18 

 19 תכנון רעיוני, הסיכום עם קרן קיימת שאנחנו עושים תכנון פרוגרמטי

 20 .עד דרך הים הכוונה :זריהן. מר י

 21 . עד הרכבת :געש. מר ח

 22 כן, עד דרך הים :גלר. מר ר

 23 כולל, כולל :זריהן. מר י

 24 כל הוואדי, כבת כולל מאחורי רויכמןעד הר :געש. מר ח

 25 ...זה ממשיך עד, אה :זריהן. מר י

מעבירים את , תכנון רעיוני, עד הרכבת ואנחנו עושים רק תכנון ראשוני  :געש. מר ח 26 

אדריכל הנוף של הקרן הקיימת יתכנן את התכנון , זה לקרן הקיימת 27 

נסכם , ועל התכנון המפורט יעשו אומדן לפי גובה הסכום יסכמ, המפורט 28 
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 1 .עם קרן קיימת מי עושה מה

 2 ?בגדול רוצים לסתום את זה עם תעלות ניקוז :זריהן. מר י

אנחנו עוסקים , להשאיר פתוח עם כל מיני רעיונות, חס וחלילה, לא, לא :געש. מר ח 3 

 4 .הם יעשו את התכנון המפורט, עכשיו בתכנון הפרוגרמטי

 5 ?מי המתכנן אגב :כאכון. מר א

 6 . ד לא בחרנועו? מי :געש. מר ח

 7 ...אנחנו רוצים לתכנן או ש :כאכון. מר א

את התכנון , אנחנו עושים את התכנון הפרוגרמטי, אנחנו בוחרים מתכנן :געש. מר ח 8 

מתכנן שלהם עושה את התכנון , מעבירים לקרן הקיימת, הרעיוני 9 

, נסכם שזה טוב, לא נסכים, על פי התכנון המפורט נסכים, המפורט 10 

 11 .ואז מחליטים כל אחד איך משתתף עושים את האומדן

התכנון עצמו ? יש ועדה מטעם חברי המועצה שזה מובא אלינו הדבר הזה :כאכון. מר א 12 

 13 או ש

מי שהתעסק עד היום כמו עם הכיכרות והכל זה הוועדה לאיכות  :געש. מר ח 14 

- הסביבה שהחליטה על הגינון של הכיכרות ועל ה 15 

 16 ( לא ברור, מדברים ביחד) ...הכיכרות, זה אין בעיה :כאכון. מר א

 17 .דבר מדהים... אנחנו שותפים בתהליך :גלר. מר ר

 18 ( לא ברור, מדברים ביחד)? ל"אתה רוצה להיות עם המתכנן של קק :מעודה. מר א

במפת רעיונות איך , המתכנן שלנו עובד בכתמים, ל"המתכנן של קק, לא :געש. מר ח 19 

לא יודע אם , הסביבהאז תצטרך לוועדה לאיכות , לא להעביר, להעביר 20 

 21 ... הם יראו את התכנון , הם ישבו על זה, יש לך נציג או לא

 22 (צוחק)? למה צריך אותנו..  :זריהן. מר י

 23 .אני צריך את כולם :געש. מר ח

 24 ...אתה לא צריך :זריהן. מר י

 25 בקיצור :געש. מר ח

 26 .רעוד מעט נגמר דצמב, פות חוזרות בדצמבראנאמרת שה, דרך אגב :מעודה. מר א

 27 .הוא מחכה להן שמה. לא חזרו :געש. מר ח

 28 ?ומה קרה הן לא חזרו :מעודה. מר א
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 1 .אחרי שהוא יטפל בהם :געש. מר ח

 2 .יש מנוולים אחרים שמה ראיתי, אבל יש אחרים :מעודה. מר א

עם רשות הטבע ... היה פה עוד פעם דיון אצלי עם החברה, לא יודע :געש. מר ח 3 

 4 .והגנים

 5 .צבע אחרב, לא :מעודה. מר א

 6 (לא ברור, מדברים ביחד). עם ציפורים אחרות, לא בצבע אחר :גדרון. כ 'גב

 7 ?האנפות האלה האחרות, מה עם אלה, רגע :מעודה. מר א

 8 . לא חזרו :גלר. מר ר

 9 .יש אנפות אחרים, לא :מעודה. מר א

 10 . יש את היונים בצד השני :געש. מר ח

 11 ?מה :מעודה. מר א

 12 .יש רק את היונים בחלק הצפוני, ין מגלאנים ואין אנפותנכון לעכשיו א :געש. מר ח

 13 ?מגלאנים :מעודה. מר א

 14 .מגלאנים,  כן :גדרון. כ 'גב

 15 ?הם הלכו, לא משנה, טוב? השחורים זה מגלאנים :מעודה. מר א

 16 .זה מאנטרטיקה :בן צבי. ח 'גב

 17 ...נכון לעכשיו יש ציפורים רק יונים בחלק הצפוני :געש. מר ח

 18 ?אה, בערב אני שומע יוצאים אותו דבר כמו אנפות... אבל אני שהלכתי  :מעודה. מר א

חוץ מהיונים בחלק הצפוני אין , אני יודע שנכון לעכשיו אין שם כלום :געש. מר ח 19 

 20 .ציפורים שם

 21 ?אנחנו עם יונים לא מתעסקים, טוב :מעודה. מר א

 22 ?למה :געש. מר ח

 23 .אני שואל, לא יודע :מעודה. מר א

 24 . הנזק של היונים לא כזה חמור...  :געש. מר ח

, אז לא יודע... אתה אמרת לי מתחיל חורף, זה בגלל שהם לא חזרו, רגע :מעודה. מר א 25 

 26 .אז הם דחו

 27 ... נכון לעכשיו אין שמה :געש. מר ח

 28 .זה הלהקה הכי גדולה בארץ היום, 4בינתיים הלהקה הזאת גדלה פי  :ר השמשוני"ד
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 1 .לא עם הלייזר :גלר. מר ר

 2 . גם עכשיו זה לא לייזר :ר השמשוני"ד

 3 . לא רצו, היה פתרון טוטאלי :כחלון. מר ע

 4 .יש הרבה דברים שצריך לטפל בהם באופן טוטאלי ואנחנו לא עושים :ר השמשוני"ד

 5 . זה מפגע בריאותי, זה מפגע, אבל אי אפשר שזה ככה ישאר שם :כחלון. מר ע

 6 ...אני מבקש שתוקם ועדה. ..הפארק הזה שזה רעיון גאוני  :כאכון. מר א

 7 ?אתה רואה, רשום פה :געש. מר ח

 8 . שלא קשור לאיכות הסביבה :כאכון. מר א

 9 . אתה רואה רשום פה :געש. מר ח

 10 ? אתה לא מבין, זה רשום :זריהן. מר י

 11 ? אתה רואה עד לשם? ראית, רשום בגדול :געש. מר ח

 12 . ראית רשום :זריהן. מר י

 13 .1,200,000, שרת –ה ס שיל"חניות בי :גלר. מר ר

 14 ? איזה חניות אלה, מה :כחלון. מר ע

 15 ?איזה חניות :כאכון. מר א

 16 מה שקרה עכשיו :גלר. מר ר

 17 ?1,200,000 :זריהן. מר י

 18 ?אתה מתכוון או בצד שני...איפה ש :כאכון. מר א

היום זו , היום זה מלכודת... לחבר את רחבת החניה של , בצד השני, לא :געש. מר ח 19 

, שרת-אתה נכנס לשילה, כשאתה בא מרחוב גאולה. שה מאודמלכודת ק 20 

אז אנחנו , אין לך? יש לך איפה להסתובב שמה, לאזור אולם הספורט 21 

 22 רוצים לעשות חיבור 

 23 ?דרך האקליפטוסים :כחלון. מר ע

 24 . פ"דרך השצ, דרך האקליפטוסים :געש. מר ח

 25 .על יד הגן ילדים :גלר. מר ר

היום גם כשעשינו את , עכשיו זה מוות שמה, עעכשיו זה יותר גרו :געש. מר ח 26 

היום כולם רוצים להוריד את הילדים מהבית , המחסום זה לא עוזר לנו 27 

 28 מה שאנחנו רוצים לאפשר זה אפשרות , ספר
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 1 ?אתה רוצה לפתוח שם מעבר :זריהן. מר י

 2 בין העצים, נכון :געש. מר ח

 3 ... :זריהן. מר י

 4 נכון :געש. מר ח

גם עכשיו תעמוד משאית , יים שם גם משאית לפעמים עומדתאבל ח :מצליח. מר ע 5 

 6 .ותסגור לנו את כל הדרך

רוחב הכביש אתה לא יכול לעשות בגלל , אני על עברייני תנועה לא מדבר :געש. מר ח 7 

אפשר . אני רוצה לעשות חד סטרי שיהיה מעגל תנועה, האקליפטוסים 8 

, י"רחוב שבז. ..עזוב, בוא. בטעות לא נרשם בתוכנית עבודה. להסדיר 9 

סיכמנו את המתכונת של הרחוב , ישבנו עם עליזה, ההוריםישבנו עם ועד  10 

- עם איזשהו פתרון ל 11 

 12 .רשמת לקדנציה הבאה :זריהן. מר י

 13 .עכשיו? למה :געש. מר ח

. 1,800,000סלילה רחוב הנשיא בין אחוזה לרחוב הבנים , רחוב הנשיא :גלר. מר ר 14 

 15 תכנון סלילה של כבישים על פי 

 16 ? מה זה רחוב הנשיא בין אחוזה... בין אחוזה :מעודה. א מר

 17 ? לא, זה כבר היה, רן :געש. מר ח

 18 . זה היה בהתחלה :גדרון. כ 'גב

לא שמתי לב לזה , מופיע פעמיים, יש פה איזה טעות עם רחוב הנשיא, רן :געש. מר ח 19 

 20 . עד עכשיו

 21 . 1,800,000פה . 1,100,000מופיע , כן :כאכון. מר א

יש טעות עם רחוב הנשיא כי פעם הוא מופיע בין רחוב , לא הקשבת לי :געש. מר ח 22 

הוא לא יכול לחבר את רחוב המייסדים אף פעם כי הוא , המייסדים 23 

, 769ע של "זה בתוך התב, הוא מופיע פעמיים, יש פה טעות, מקביל לו 24 

 25 . כן, צריך לעשות עדכון שזה רק פעם אחת

 26 ?ות כסףאז זה כאילו פח, רגע :כאכון. מר א

 27 ... אתה, בין אחוזה לדרך הבנים יש את החיבור הזה, לא :מעודה. מר א

 28 .הנשיא' מופיע פה פעמיים רח, יש פה טעות :געש. מר ח
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 1 המינהל :מעודה. מר א

את הטעות אני שם לב פעם , אני פעם ראשונה רואה את זה, אמרתי :געש. מר ח 2 

 3 אני לא יודע להגיד לכם . ראשונה

 4  1,800,000ואחד  1,100,000ד אח :כחלון. מר ע

פעם הוא מחבר , מופיע פה פעמיים, אני לא יודע להסביר עכשיו, חברים :געש. מר ח 5 

הנשיא לא יכול להתחבר לנשיא אף , רחוב שהוא לא יכול להתחבר אליו 6 

 7 ... פעם

 8 .זה כמו שתגיד עכשיו דרך הבנים מחבר דרך רחוב מגד לרחוב חלוצים :מעודה. מר א

לא יודע להסביר אותה , זו טעות שנפלה, הנשיא מקביל למייסדים :געש. מר ח 9 

 10 .עכשיו

 11 ? מי כתב את זה, למה :מעודה. מר א

 12 .1,100,000-אז זה ה :כחלון. מר ע

 13 .ישבנו ישיבת הנהלה, אני העברתי את זה לפני כן, ישבנו, המהנדס...  :געש. מר ח

 14 ?אז זה יורד :מעודה. מר א

, לא יודע להגיד לך עכשיו, נודיע איזה מהם, ניהם ירדאחד מש... עכשיו  :געש. מר ח 15 

הנשיא לא , נראה לי בהיגיון שאי אפשר לחבר בין המייסדים לאחוזה 16 

 17 ...יכול

, אבל שאתה הסברת לי פה למעלה זה מתאים למה שמלמטה, לא :מעודה. מר א 18 

 19 .ועוד אמרתי לך שהמדרכות יהיה בשבילנו, שהכוונה

 20 נכון :געש. מר ח

 21 זה מה שלמטה רחוב הנשיא בין אחוזה :מעודה. מר א

 22 .הקטע של רחוב הנשיא מופיע פעמיים, לא חשוב בין מה למה :געש. מר ח

 23 ?מה פחות, 1,100,000או  1,800,000אבל זה  :מעודה. מר א

 24 .לא יודע למה, אז אני אומר לך עוד פעם :געש. מר ח

 25 . רסביר הוא אומר כי רק זה יכול לחב 1,100,000-ה :קעטבי. מר י

 26 .לא שלנו, אבל של המינהל, לא :מעודה. מר א

אני לא יודע להגיד , אחד מהם הוא בטעות נקודה, הרחוב מופיע פעמיים :געש. מר ח 27 

 28 ...לכם 
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 1 ! הבעיה שלי היא כזאת שפה זה כתוב קרנות רשות, לא זו הבעיה :מעודה. מר א

 2 ... לא יודע להסביר, יש פה טעות, אני מסביר לך :געש. מר ח

זה על חשבון המינהל או על , אבל אני מאוד רוצה שהטעות תתברר :מעודה. אמר  3 

כי זה על  1,800,000-ה. הטעות תהיה הפוך שזה לא בסדר, חשבוננו 4 

 5 .חשבוננו

 6 .זה מה שהוא אמר שהוא אמר שיותר נראה לו שבין אחוזה למיסדים :קעטבי. מר י

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד... )לא :מעודה. מר א

אני יכול רק מדרך הבנים ( לא ברור, מדברים ביחד... )לא יכול להיות כי  :עשג. מר ח 8 

 9 .לאחוזה

 10 . אז אני רוצה שיהיה כתוב המינהל ללמטה :מעודה. מר א

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד)אפרים  :געש. מר ח

 12 .זה עדיין לא עושה את זה נתון... זה שאנחנו רוצים שהמינהל  :ר השמשוני"ד

 13 הלאה :געש. מר ח

 14 . אבל צריך לבדוק את זה, בסדר :ר השמשוני"ד

 15 ...אפרים :גלר. מר ר

 16 .צריך לבדוק אותה, זו טעות, בסדר :ר השמשוני"ד

 17 .אז שני הסעיפים :מעודה. מר א

 18 .אלף שקל 200... התאמת מבנה מועצה :גלר. מר ר

 19 ?מה? מה :מעודה. מר א

 20 ?מה רוצים לעשות? מה זה מבנה מועצה לנגישות :זריהן. מר י

 21 ?אני יודע מה, המעלית :מעודה. מר א

 22 לא, לא, לא :בן צבי. ח 'גב

 23 ...רק מעקות  :געש. מר ח

 24 .היא רוצה להסביר :זריהן. מר י

 25 .אין לי בעיה שחיים יסביר :בן צבי. ח 'גב

 26 .תסבירי, חיה, בבקשה :געש. מר ח

 27 במבנה שלנו , במבנה המועצה :בן צבי. ח 'גב

 28 .לא פה, במבנים של המועצה :געש. מר ח
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 1 מעקות, מעברי חציה, יש צריכים רמפות, במבנים יש עדיין זה לא נגיש :בן צבי. ח 'גב

 2 ?מה זה רמפות :מעודה. מר א

 3 ...רמפה ל :בן צבי. ח 'גב

 4 ? כמו של עגלות ילדים כזה :מעודה. מר א

 5 . מעברי חציות שעדיין לא מסודרות נגיד :בן צבי. ח 'גב

 6 מדברת על מבניםאת , זה לא במבנים :זריהן. מר י

 7 .כניסה לכל מבנה, גם במבנים, כניסה ל :בן צבי. ח 'גב

 8 ?אלף שקל מספיק 200ולכל זה , רגע :קעטבי. מר י

 9 ...כשנסיים את ההקצבה, אלף שקל 200אנחנו בינתיים תקצבנו  :גלר. מר ר

זה לא , יש חלק מהפיתוח הרגיל שאתה הולך לעשות מעברי חציה :מעודה. מר א 10 

 11 .נגישות

 12 ?בבקשה :בן צבי. ח 'גב

 13 .זה לא מספיק אנחנו אומרים :קעטבי. מר י

 14 ... זה, מעברי חציה ודברים כאלה זה לא מנגישות, חלק, לא, לא :מעודה. מר א

 15 . עובדה קיימת, יש מעברים כאלה שהם מוגבהים היום, אפרים :דובר

 16 . תתעורר, נחמיה :מעודה. מר א

 17 הקמת חורשות, הלאה :גלר. מר ר

 18 .לך הביתה :דהמעו. מר א

 19 .אלף שקל 500 :גלר. מר ר

יש לנו המון שטחי ציבור ( לא ברור, מדברים ביחד... )רים"פתחנו תב :געש. מר ח 20 

חורשות ארעיות כדי למנוע , אנחנו הולכים לטעת עצים... שלא מנוצלים 21 

 22 .בלי שום קשר... השתלטויות והפיכתן

ם ברחוב הדרים לכיוון הרכבת אנחנו בזמנו כששתלנו עצי, יש לי שאלה :מצליח. מר ע 23 

 24 ... אז ... הלאה ברחוב 

 25 . הוא שואל שאלה :ר השמשוני"ד

בדקנו , בזמנו העצים שאנחנו שותלים האם! אפרים, ה'חבר, אני שאלתי :מצליח. מר ע 26 

 27 ...לא , שהעצים האלה עם שורשים מתנפחים

 28 ?איזה עצים אתה שואל :געש. מר ח
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העצים בסך , והלאה... לכיוון... רכה שהולכיםהיום ברחוב הדרים המד :מצליח. מר ע 1 

שלא נשתול , מ והלאה"ס 30המדרכות מתנפחות , שנים 4, שנים 3הכל  2 

 3 עצים כאלה

 4 ?ברחוב ההדרים :געש. מר ח

 5 ברחוב הדרים, כן :מצליח. מר ע

 6 .הוא מתכוון מהכיכר לכיוון דרך הים :מעודה. מר א

- אפילו קח מ :מצליח. מר ע 7 

 8 . לא אנחנו, את זה המינהלשעשו  :מעודה. מר א

. מ"ס 20השורשים , מ קוטר שלו"ס 7, מ קוטר שלו"ס 5כל עץ , העצים :מצליח. מר ע 9 

 10 ... לפי דעתי עד שלא מאוחר צריך

 11 (לא ברור, מדברים ביחד. )נטיעה על מדרכות...  :ר השמשוני"ד

 12 . זה מדבר על משהו אחר :געש. מר ח

 13  .שאותו דבר נעשה בפארקים :מצליח. מר ע

 14 . פארקים זה שטח בור, זה לא משנה :גלר. מר ר

 15 ...שנתיים אנחנו נקבל –בעוד שנה , אז מדרכות :מצליח. מר ע

 16 ... א איך מתקנים את המדרכות"הייתי עכשיו בת :געש. מר ח

 17 ?אז למה לא נעשה את זה עכשיו :מצליח. מר ע

חורי היכל א מא"אבל בת, אנחנו נשתדל, א לא הצליחו כנראה"אם בת :געש. מר ח 18 

 19 .התרבות כל הרחוב עקור עכשיו בגלל העצים

 20 .צריך למנוע את זה עכשיו :מצליח. מר ע

אני לא הולך לעקור את , אבל אני לא הולך לעקור את העצים עכשיו :געש. מר ח 21 

עשינו באחוזה ירוקה ועשינו בנוה הדר . העצים ולטעת עצים חדשים 22 

 23 ... עשינו תיקון

שנים הגנת הטבע לא יתנו לעקור את  5בעוד , ה הגיעוהעצים האל... :מצליח. מר ע 24 

 25 . העצים האלה

 26 .העצים האלה הם לא עצים מוגנים אבל לא חשוב :געש. מר ח

 27 ?מי יודע :מצליח. מר ע

 28 .הלאה, בבקשה...כי נטענו, אני יודע :געש. מר ח
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מסגרת , שיפוצי קיץ לשנה הבאה. אלף שקל 200 –התאמת מבני סדנאות  :גלר. מר ר 1 

ס חקלאי "בניית מבנה מזנון בבי. בתי ספר, גני ילדים, מיליון שקל 2של  2 

 3 .אלף שקל 200

 4 ..אלף שקל 200 :זריהן. מר י

 5 ?מה קרה :מעודה. מר א

 6 (לא ברור, מדברים ביחד... )אבל היה שם כבר :מצליח. מר ע

 7 ...אני בכלל שואל למה אני צריך לעשות :מעודה. מר א

 8 ?זה למה מה, זה בית ספר שלי :געש. מר ח

 9 .אני לא ראיתי אותך עושה בשאר בתי הספר :מעודה. מר א

 10 .ילדים 1,400אין לי עוד בית ספר עם  :געש. מר ח

 11 .ילדים 1,300 :גלר. מר ר

 12 .היה לפני כן :מעודה. מר א

 13 .היה והיה מבנה שאי אפשר להשתמש בו :געש. מר ח

 14 הם בנו שם מבנה קיוסק :זריהן. מר י

 15 . אין אותו, הרסנו אותו, הרסנו אותו :געש. מר ח

 16 .אבל היה מבנה שם :מעודה. מר א

הפנימיה (לא ברור, מדברים ביחד. )הרסנו אותו כי היה מסוכן, היה מבנה :געש. מר ח 17 

 18 ... לא שלי

 19 .אבל היה בפנים :מעודה. מר א

 20 ( לא ברור, מדברים ביחד... )אז היה פעם, אז מה אם היה :ר השמשוני"ד

 21 . אמרתי בגין? לא שמעת מה אמרתי, בגין, בגין. גיןבבית ספר ב :געש. מר ח

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אני מבקש לתקן בגין :אפ

 23 ...השטח, השטח של הבית ספר הוא הרבה יותר גדול :געש. מר ח

 24 אז חלקו כאילו יהיה  :זריהן. מר י

 25 החלק הקדמי בין רחוב החורש  :געש. מר ח

 26 ?נו ממש על הכביש שמהאבל איך עושים שלא יח :מעודה. מר א

 27 .הולך להסדיר מגרש חניה...  :געש. מר ח

 28 .הם מחסנים שם על יד הכביש, לא :מעודה. מר א
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אתה , במרחבים עשינו יותר מבסדר, אני לא יכול למנוע עברייני תנועה :געש. מר ח 1 

 2 בצהריים , מתחיל לראות שם בבוקר

 3 .שילוט אין עצירה :מעודה. מר א

 4 ?מה :געש. מר ח

 5 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אין עצירה :מעודה. מר א

אנחנו יודעים שיש בית ספר רבין ויש גם בית ספר , יש לי הצעה, ה'חבר :מצליח. מר ע 6 

אבל לחבר , אלה שיודעים את העברית טוב יודעים את כל האותיות, בגין 7 

שילמדו את , לא יכולים לחבר אותם ביחד' נ' י' ג' ארבע אותיות של ב 8 

 9 . האותיות

התאמת מגרשי . אלף שקל 120 -שכונת הצפירה  –שיפוץ מגרש ספורט  :גלר. מר ר 10 

 11 זה מגרשי ספורט , אלף שקל 100 - ספורט לשימוש לקהילה

 12 ? קרנות הרשות, למה שיפוץ קרנות ספורט :כאכון. מר א

 13 .אם נקבל הרשאה :גלר. מר ר

 14 . אם נבקש נקבל :כאכון. מר א

 15 ע "ב שאין תבתשים ל, תקשיב, נבקש :געש. מר ח

 16 .יש לי גם הסתייגות :כחלון. מר ע

במהלך , דקה, יש עוד, ר"תשים לב שבמגרשי הספורט אין תב, דקה רגע :געש. מר ח 17 

למשל אנחנו לא יודעים מה משרדי , השנה יכול להיות שיהיו עוד תוספות 18 

שיכון , תחבורה, הממשלה יעבירו אם יעבירו לפי התקציב שעבר אתמול 19 

ישובי קו , כי שיכון הפסיק לתת לישובים שלו, מדי כנראה אין יותר 20 

 21 אם יהיו שינויים אנחנו . משרד הפנים ודברים אחרים, עימות פיתוח

 22 ?אפשר הפסקה :מעודה. מר א

 23 לפני שנסיים יש לי  :כחלון. מר ע

 24 .הפסקה, לא מסיימים :מעודה. מר א

 25 ... יש לי גם הסתייגויות על ה, לא :כחלון. מר ע

 26 ( לא ברור, מדברים ביחד...)אחר כך נלך, אז עכשיו הפסקה :מעודה. מר א

ר יהיה "נגיד בדיוק כמה עולה והתב, כשנגמור את האומדן נביא להנה :געש. מר ח 27 

 28 ... הכי קרוב ל
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לא , מדברים ביחד... )בגאולה אחד ואחד ב, שני מגרשים בלי תאורה :דובר 1 

 2 ( ברור

 3 (קטיעה. )עשר דקות הפסקה  :געש. מר ח

 4  -הפסקה-

 5 .אנחנו ממשיכים, כן :געש. מר ח

 6 ! יואב, בוא, נו, אבי, אבי? איפה כאכון. יש הסתייגויות, חכה שניה :זריהן. מר י

 7 .1עמוד  :מעודה. מר א

למטה . 1מתוך  1פה כתוב עמוד . איפה שכתוב הגרף, 1מתוך  1כתוב פה  :געש. מר ח 8 

 9 .יש לך מספרי עמודים

 10 .8זה , 8זה  :גלר. מר ר

 11 . 8למטה בצד שמאל כתוב לך  :געש. מר ח

 12 ...הסתייגויות לגבי זה או... רק שניה :כאכון. מר א

 13 ... מה אתה, כל סעיף תגיד את ההסתייגות עד שתגיע לסעיף :מעודה. מר א

 14 .נחכה עד שתגמור לדבר, באמת זה לא לעניין, אבי. באמת נו, אבי :געש. מר ח

 15 .10עמוד  :מעודה. מר א

 16 .דקות 10אמרת , בוא נגיד ככה, דקות 10לא היה זה , חיים :כאכון. מר א

 17 .דקות עברו מזמן 10 :געש. מר ח

 18 .דקות 10-עברו יותר מ :גדרון. כ 'גב

 19 .10עמוד  :מעודה. מר א

 20 ?לפיתוח או לרגיל, יש לך הסתייגויות למה, אבי :גלר. מר ר

 21 .כשתגיע לכל סעיף :מעודה. מר א

 22 .בנוגע לפיתוח :כאכון. מר א

 23 ... אמרת לי שיש שמה בחברון , סליחה, גם אני, כן, אה :מעודה. מר א

 24 ...אמרתי יהיה :געש. מר ח

 25 ?למה לא כתוב פה :מעודה. מר א

פ "יש שצ, אמרתי שיהיה במהלך השנה עדכון, גם שמה זה לא מופיע פה :געש. מר ח 26 

- ב 27 

 28 ?אבל למה אותו עדכון ולא תכתוב אותו פה :מעודה. מר א
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 1 ... פ של "גם שמה השצ, גם שמה זה לא נכנס, כי טעות סופר :געש. מר ח

 2 .אחר כך נתקן את זה ונוסיף את זה, אנחנו מחליטים פה, אז בוא :מעודה. מר א

 3 ...אין לי פה את המספרים :געש. מר ח

 4 .בוא נכתוב עכשיו בפרוטוקול מאשרים ואתה תכניס את זה :מעודה. מר א

 5 ? רמי, ןחברו, ם"משכנות רמב? פ"איך לקרוא לשצ :געש. מר ח

 6 ?300בתקציב גם , חברון זה, לא( צוחק) :מעודה. מר א

 7 כן :געש. מר ח

זה , אני מברך על הפיתוח, אנחנו עושים, חיים, אני רוצה להגיד משהו :כאכון. מר א 8 

חשוב מאוד אבל שכחנו בפרדס חנה את שכונת רמז בכלל לא נגענו שמה  9 

ב נשר ורחוב הנץ רחו... סליחה, מלבד הניקוז שהוא לא רק בשכונת רמז 10 

עוד בשנה שעברה ... המשך רחוב היונה , התשתית שמה גרועה ביותר 11 

בהמשך רחוב היונה יש מלא ,אמרת שתעשה את זה ולא עשית את זה  12 

 13 חולות שמה שזורק את כל החול לרחוב יונה 

 14 .זה נכון, כן :מעודה. מר א

ציב הבטחת שזה בדיחה והבטחת חיים עוד בשנה שעברה בישיבת תק :כאכון. מר א 15 

 16 .לתקן

 17 .החול בא מהגן לכביש :מעודה. מר א

יש , אני ממשיך לשכונה הקווקזים חיים. לא התייחסת, מהגן לכביש, כן :כאכון. מר א 18 

כל , את הבעיה של הכביש שמתחבר בין נוה פרדסים לקווקזים שמה 19 

 20 הכביש רעוע ו

 21 ? איפה, איזה כביש רעוע :מעודה. מר א

 22 ?יון גראיפה אבי אוח :זריהן. מר י

- איפה שה, לא :כאכון. מר א 23 

 24 הציונות' לא שד :מעודה. מר א

 25 .רחוב האתרוג :דובר

 26 .כביש חדש שמה, ריבוד –רחוב התחיה עשינו את הקרצוף  :געש. מר ח

 27 .הופסק באמצע', א, זה לא שמה, מה פתאום, לא :כאכון. מר א

 28 ...לא עשית את כל ה :מעודה. מר א
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טוקייר לרחוב ? איך... הרחוב הזה שמתחבר בין ה אם אתה תיקח את :כאכון. מר א 1 

יש שם בעיה של ניקוז , לא התייחסת, כל הקטע הזה שמה, הציונות 2 

 3 ...אני נתקלתי שהורים לקחו את הילדים שלהם... מטורפת

 4 .מים נכנס הביתה :מצליח. מר ע

 5 (לא ברור, מדברים ביחד)? אתה גר שם? איך אתה יודע :גדרון. כ 'גב

 6 .יש לי שני בתים ברמז וחמישה בתים בכרכור :כאכון. מר א

 7 אני הוזמנתי שם :מצליח. מר ע

 8 ?כל יום אתה גר בבית אחר, מה :גדרון. כ 'גב

 9 בהחלט :כאכון. מר א

 10 ?באמת :גדרון. כ 'גב

עושים את זה , נחמיה, אפרים, אני אומר לך, זה חשוב, לא סיימתי, רגע :כאכון. מר א 11 

, אני אומר לך בתקופה האחרונה? זה השנה או שגם השנה לא עושים את 12 

הייתי בשוק , בסערה האחרונה הורים שמה עם הילדים שלהם נכנסו 13 

 14 .מזה

 15 ?הציונות' על שד? על איזה רחוב אתה מדבר :געש. מר ח

 16 ... אני לא יודע את השם :כאכון. מר א

 17 .בכניסה שלו... בדיוק פונה לכיוון :מצליח. מר ע

יש שמה עוד כביש ( לא ברור, מדברים ביחד. )..שמה יש בעיה אבל  :געש. מר ח 18 

כנראה לא ... שמנקז את כל רחוב התחיה מנוה פרדסים למעלה ושני ה 19 

 20 .מספיקים

בחורף כזה קשה צריכים להביא לשם , יש לנו אפשרות כשיש חורף, חיים :כאכון. מר א  21 

, לנסות באופן קבוע, אני אומר ברצינות, ביובית שתשאוב את המים 22 

ילה ירד כביש בבוקר תעבור שם ביובית לשאוב את המים כשיודעים בל 23 

, יש בעיה שם, ליד זה יש גן, כדי שההורים יקחו את הילדים לגן כי אין 24 

אנחנו ... התקשרה אלי אימא אחת. הורים לא מצליחים להגיע משם לגן 25 

 26 ... כל סביב אחוזה שמה , אומנם יפה מסדרים את זה

 27 ... גם כרכור  :ר השמשוני"ד

אני בירכתי על כך ... אני, תקשיבי לי רגע, אם הייתי... תקשיבי לי רגע :אכוןכ. מר א 28 
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 1 .שמשפצים את כל האזור הזה

 2 ? אתה מדבר על הגן של המעון :גדרון. כ 'גב

 3 ...אני מברך על כך :כאכון. מר א

 4 .אני אבדוק, רשמתי, אבי :געש. מר ח

, רות שם שסידרו את הכבישיש עכשיו העניין של בית הקב. רק שניה, יפה :כאכון. מר א 5 

 6 .את הפס הלבן שעשו שמה

 7 ? איזה פס לבן עשו :געש. מר ח

 8 . תקשיבי זה כן שייך... העצירה, זה גורם לפקק :כאכון. מר א

 9 .זה כבר יותר משנה? אבל למה נזכרתם רק עכשיו :ר השמשוני"ד

 10 .יםזה גורם לפקק מטורף בכל יום בבוקר ובשעות אחר הצהרי, חיים :כאכון. מר א

 11 ?למה זה גורם לפקק :געש. מר ח

הרבה אנשים היו בורחים שמאלה פעם , כי אנשים לא פונים שמאלה :כאכון. מר א 12 

היה , מי שנכנס לכרכור לא היה מחכה לכיכר ופונה שמאלה, ועוקפים 13 

 14 . אתה פותח את הפקק... חותך ישר שמאלה

 15 נכון , נכון :מעודה. מר א

 16 .יותר תאונות...  :געש. מר ח

 17 ( לא ברור, מדברים ביחד... )איזה תאונה? למה תאונות :כאכון. אמר 

, יש עוד פניה בהמשך לפני כן שמאלה, יש לך פניה שמאלה לתחנת דלק :זריהן. מר י 18 

 19 ...יש הרבה פניות

לבית חולים  80צמתים ממחנה  11, צמתים חוץ מתחנות דלק 11יש  :געש. מר ח 20 

לא משנה מאיזה , מאלהבכל המקומות שמתאפשרת פניה ש, הגריאטרי 21 

כיוון לאיזה כיוון המקום מועד לפורענות והכוונה לצמצם את הפניות  22 

רחוק יותר בצפירה וחבצלת עושים , הצנחנים תאונות' ברח, שמאלה 23 

 24 .רחוב החרובים אותו דבר, שמה את הכיכרות

 25 ?למה בנוה התות אתה לא לוקח שמאלה :זריהן. מר י

מדברים . )זה היה בעדיפות ראשונה הכיכר, עושיםאנחנו יודעים שאנחנו  :געש. מר ח 26 

 27 , לא, לא, לא, אבי( לא ברור, ביחד

 28 ... כי אתה חוצה כיכר... אני אגיד לך למה :כאכון. מר א
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 1 אבי, חברים. טוב, רשמנו, שמענו, אבי :געש. מר ח

 2 ...מישהו עשה שם פס לבן :כאכון. מר א

 3 ? מה פתאום :גדרון. כ 'גב

מה אתה חושב שאני קם בלילה ובבוקר שם , תפסיק כבר נו, תבאמ, אבי :געש. מר ח 4 

 5 ? פס

 6 .תגיד לי שאני טועה...  :כאכון. מר א

 7 תקשיב , אתה טועה, כן, אתה טועה :געש. מר ח

 8 ?בבוקר...מה זה ... זה , תגיד לי :גדרון. כ 'גב

ישבו ודנו על , לא חשוב איך קראו לה... אני עם כל הכבוד באמת לא :געש. מר ח 9 

אני לא יודע מי , יש פה משטרה, מפרים כאלה עם איסור פניה שמאלהבא 10 

 11 .עוד שותף בוועדה הזאת

 12 .ואנחנו הבאנו את הנושאים האלה... היום דווקא דנו ב :כחלון. מר ע 

 13 ... זה לא שאני קם בבוקר , אבי :געש. מר ח

 14 ? הם בכלל חיים פה :כאכון. מר א

לא , מדברים ביחד)? את הוועדה הזאת עמוס כמה שנים הובלת, כן, כן :געש. מר ח 15 

 16 .כן, לתוכנית העבודה. הלאה אבי, טוב( ברור

 17 . רק היום ישבנו, עכשיו, עמוס :מנצור. מר נ

 18 ?מה אתה רוצה ממני, אז תסביר לו :כחלון. מר ע

 19 ... מספיק כבר, זה לא שייך לתוכנית עבודה, ה'חבר, די, נחמיה :געש. מר ח

שב חיים שאני מבקש שתיקח לתשומת לבך שהשכונות לסיכום אני חו :כאכון. מר א 20 

 21 .ל שלא נוגעים בו"והנח... קווקזים, שהזכרתי אותם אם זה רמז

 22 ?מה זה שכונת קווקזים :מעודה. מר א

 23 . די כוכי( לא ברור, מדברים ביחד... )ל"הנח... מה זה לא  :געש. מר ח

ישב , הוזמן הוועד ,ל נעשתה עבודה שלא נעשתה בכל פרדס חנה"בנח :גדרון. כ 'גב 24 

, ככה זה בלי כסף,אני הייתי בישיבה וחיים נתן שלוש חלופות , אצל חיים 25 

, בלי מדרכות, עם מדרכות. ככה זה עם יותר כסף, ככה זה עם מעט כסף 26 

 27 ?למה אתה אומר על משהו שאתה לא יודע, ובחרו

 28 ?למה לא עשו את הכי טוב :כאכון. מר א
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 1 ( לא ברור, מדברים ביחד.. ).אני אגיד לך ? למה :גדרון. כ 'גב

את הכי ... מה זה שאלו אותם , היא אמרה עכשיו דבר חמור :כאכון. מר א 2 

 3 (לא ברור, מדברים ביחד...)טוב

 4 .מספיק נו, בבקשה, כוכי, נו, די כבר, כוכי :געש. מר ח

צריך להוציא על הכי טוב ולא להגיד מה , מוציאים כסף, לא שואלים :כאכון. מר א 5 

 6 .אתם בוחרים

 7 ?אתה לא מבין, לא הוציאו כסף :גדרון. כ 'גב

 8 ?עוד משהו, בבקשה, אבי, כוכי :געש. מר ח

 9 . ל"ברחוב הנח 1,400,000-ונגמר ב 700-שמה התחיל ב :זריהן. מר י

 10 ?ל"ברחוב הנח? איפה :געש. מר ח

 11 .ל"ברחוב הנח :זריהן. מר י

 12 . אני לא זוכר מספרים, יכול להיות :געש. מר ח

 13 .אני מבקש לקחת לתשומת לבכם :כאכון. מר א

 14 . 2011תקציב , כן. רשמתי את ההערות שלך לגבי מערב המושבה :געש. מר ח

 15 ... משהו לא , 10אני מדבר בעמוד  :מעודה. מר א

 16 ... לא מסתדר לו משהו 10בעמוד  :זריהן. מר י

 17 סמטת מורן, ניכנס אולי לסמטת מורן, לפני שניכנס לתקציב, חיים :מצליח. מר ע

 18 דיבר איתי , אני לא יודע אם יש שמה הפקעה, דיברו איתי :געש. ח מר

אבל יש , הוא בן אדם חולה כבר( לא ברור, מדברים ביחד...)שנה 20כבר  :מצליח. מר ע 19 

 20 . שמה ילדים צעירים

 21 .סגרנו את היציאה לרחוב אבן גבירול :געש. מר ח

 22 . אבל ההפקעה, לא :מצליח. מר ע

... יכול להיות, לא, אני לא יודע אם מאושר, ם יש הפקעהאני לא יודע א :געש. מר ח 23 

 24 . טוב, כן... רחוב מורן( לא ברור, מדברים ביחד)

 25 37.5היקף התקציב בין , 2011-ב התקציב הרגיל של המועצה ל"מצ :גלר. מר ר

 26 מיליון שקל 

 27 ?איזה עמוד :מעודה. מר א

 28 .הוא מקריא עכשיו אפרים :געש. מר ח
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 1 . תי איזה עמודאני שאל :מעודה. מר א

 2 ... הוא מסביר :געש. מר ח

 3 . 8אני מבין ? 8אז עמוד  :מעודה. מר א

 4 סך הכל  :גלר. מר ר

 5 . רגע, הוא מדבר :ר השמשוני"ד

 6 .2010מיליון שקל לעומת  3.5הגדלה של  :גלר. מר ר

 7 ?8עמוד , אז אני עכשיו הולך לבדוק, סליחה :מעודה. מר א

וחלוקה של התקציב על פי הכנסות  2011-ל 2010השוואה בין תקציב  :גלר. מר ר 8 

 9 .והוצאות

 10 ?איזה עמוד אתה :מעודה. מר א

 11 . 12אנחנו עכשיו בעמוד  :גלר. מר ר

 12 . לא, לא, לא, לא :מעודה. מר א

 13 ?11? 10יש לך שאלות על  :גלר. מר ר

 14 .בארנונה 66, 2010אני רוצה להבין איך עם התקציב של , בוודאי :מעודה. מר א

 15 ?באיזה עמוד :גלר. מר ר

זה התקציב המעודכן  66,170כתוב . בעיפרון 10למטה כתוב  10עמוד  :מעודה. מר א 16 

קצת , אלף 830כל העליה , 67 – 2011-ופתאום ב, ארנונה 2010-שהיה ב 17 

לפי חשבון פשוט זה  4.4לא , אחוז 4מכיוון שאם אני לוקח , לא ברור 18 

 19 .הרבה יותר

לא העלית לא , אחוז רק למגורים 4-את ה העלית? איך עשית את החשבון :געש. מר ח 20 

 21 .לתעשיה ולא למסחר

 22 .אחוז 80אחוז המגורים או  75בכל זאת ההרכב הוא  :מעודה. מר א

 23 לא, לא :גלר. מר ר

 24 ?מה לא :מעודה. מר א

- לא ל, למגורים :געש. מר ח 25 

 26 .4.4לאחרים גם העלית  :מעודה. מר א

 27 .אחוז נקודה ארבע :גלר. מר ר

 28 .גורף על הכל 4.4הוא העלה  ... :זריהן. מר י
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 1 .על כל המגורים :גדרון. כ 'גב

 2 .לא, לא, לא :מעודה. מר א

 3 . על כל המגורים :גדרון. כ 'גב

 4 (לא ברור, מדברים ביחד)רק על המגורים  :ר השמשוני"ד

על כל צו  4אמרנו , מי שכתב בפרוטוקול וכתב על מגורים יש לו בעיה :מעודה. מר א 5 

 6 ... הארנונה כמו 

 7 . זה שתצעק לא יעשה אותך יותר צודק :השמשוני ר"ד

 8 .אלא אם מישהו דואג למסחרי כדי לא להעלות להם :מעודה. מר א

 9 .אני דואגת למסחרי, נכון :ר השמשוני"ד

 10 .אנחנו אמרנו גורף כולל הבית מלאכה וכולל הכל, אני יודע :מעודה. מר א

 11 .לא נכון :ר השמשוני"ד

 12 ? פתאום דואגים להם :מעודה. מר א

 13 (לא ברור, מדברים ביחד. )לא נכון, מעודה  :ר השמשוני"ד

אבל אני אמרתי כל ... גם המגורים ... על התושבים ... כל הדיון , סליחה :מעודה. מר א 14 

 15 .צו הארנונה

 16 ( לא ברור, מדברים ביחד...)? או לא... אתה רוצה , תגיד( צועק) :געש. מר ח

 17 4.1ל אמרת בפרוטוקו? מה אתה אומר לי :מעודה. מר א

 18 ? למה אתה צועק :ר השמשוני"ד

לפי , 2010אחר כך אמרתי ארנונה לפי הארנונה של ! ברור 1.4כולל , ברור :מעודה. מר א 19 

 20 . זה כולם, ברור, ברור אמרת, 2010הספר של 

 21 .לא נכון :ר השמשוני"ד

, מצטער מאוד, אני לא התכוונתי לעשות הנחה לבתי מלאכה( צועק) :מעודה. מר א 22 

 23 .. .אני

 24 ?למה אתה צועק :ר השמשוני"ד

 25 .אני לא יודע מה היית מוכן, תקשיב, אני לא יודע מה אתה מוכן :געש. מר ח

 26 .אני מצטער מאוד, אבל אף אחד לא פרסם את זה, לא :מעודה. מר א

 27 .נפתח את התמליל ונשמע :געש. מר ח

כוונו פה אחד אנחנו כולנו פה יושבים והת, הנה, הפרשנות הזאת, סליחה :מעודה. מר א 28 
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 1 .לכולם 4.4

 2 ההצעה של העלאת הארנונה :געש. מר ח

 3 .רוחבי, רוחבי :זריהן. מר י

 4 ... לא :מעודה. מר א

 5 ! אבל תן לו לענות :גדרון. כ 'גב

 6 ! תן לו לענות :כחלון. מר ע

 7 ! תן לי לדבר איתו? מה אכפת לך :מעודה. מר א

 8 ! אני רוצה לשמוע אותו :כחלון. מר ע

 9 ! אני מדבר איתו? מישהו מרשה לך להתערב! ל תתערבא :מעודה. מר א

אל תפריע לי לשמוע , אני רוצה לשמוע אותו, איתו אני לא רוצה לדבר :כחלון. מר ע 10 

 11 .אותו

אמרתי לך אל תעלה לי ! אל תתערב! אני לא גמרתי את השאלה, סליחה :מעודה. מר א 12 

 13 .אם אתה דואג לו אין בעיה !! שתוק! את הסעיף

 14 .אני דואג לכולם, ני לא דואג לאף אחדא :געש. מר ח

 15 אני שאלתי , שלא יתערב :מעודה. מר א

 16 ! אתה לא מרשה לי לנהל את הישיבה :געש. מר ח

 17 ! אבל אני עוד לא גמרתי את השאלה :מעודה. מר א

 18 ... לא , אז תשאל בשקט :ר השמשוני"ד

 19 .אל תתערב בכלל, לא :מעודה. מר א

 20 ! אפרים :געש. מר ח

, אמרתי פגע רע, כן, כן, כן. אל תתערב יא פגע רע! אמרתי לך אל תתערב :מעודה. מר א 21 

הוא יסביר לך זה , הנה, לך תברר אנשים שיסבירו לך? אתה יודע מה זה 22 

לא היה בצו הארנונה שום , אני אומר שוב. מימינך מה זה פגע רע 23 

אנחנו התייחסנו כל , התייחסות של הפרדה בין בתי מלאכה לבין מגורים 24 

 25 זה המסכנים , הם הרוב, בישיבה כי דאגנו לתושביםהזמן 

 26 .והעליתם לכולם :ר השמשוני"ד

וכל הטיעונים , וכל הטיעונים היו שמאיפה אנשים יעשו, סליחה, סליחה :מעודה. מר א 27 

כבתי מלאכה לא התייחסנו , בניין משובח, בניין ישן, היו בניין חדש 28 
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זה הלך על הכל  4.4וכשאמרנו , לא היה התייחסות חוץ מהכסף, כלום 1 

 2 .אמרנו

 3 . בוא נעשה שני דברים :געש. מר ח

 4 .אבל זה מה שהיה, לא :מעודה. מר א

 5 ... אולי זה, אולי זה! נו, אבל תן לו לענות :גדרון. כ 'גב

 6 .די כבר, כוכי, דקה :געש. מר ח

 7 . י אפשר ככה :גדרון. כ 'גב

 8 .יהאין שום בע, בלילה 12אנחנו יכולים לשבת פה עד  :געש. מר ח

 9 .1עד  :מעודה. מר א

 10 . אין לי שום בעיה, בלילה 1עד  :געש. מר ח

 11 .רינה רוצה לישון, לי ולך אין בעיה, אני יודע :מעודה. מר א

 12 . לדבראתה רוצה רק , לא רוצה להקשיבאתה כנראה  :געש. מר ח

אבל כשהוא מתערב זה מפריע לי לזווית , רוצה להקשיב, לא נכון :מעודה. מר א 13 

 14 . המחשבה

 15 דבר, דבר :ר השמשוני"ד

 16 .אתה מביש את עצמך :גדרון. כ 'גב

 17 .אשתיק אותך, אתה תתערב אני אשתיק אותך :מעודה. מר א

 18 . באמת, אוי :גדרון. כ 'גב

 19 .בבקשה( צוחקים. )אס.אמ.תעבירי לי אס, כוכי :מעודה. מר א

 20 ? אתה רוצה להקשיב :געש. מר ח

 21 בבקשה :מעודה. מר א

לא היה דיבור על העלאת הארנונה , רנונה שהוצאה על ידיהייתה את הא :געש. מר ח 22 

וכשהיה פה הדיון אנחנו דיברנו על עליית . נקודה, לאף דבר חוץ ממגורים 23 

הדיון לא . אחוז לבתי מגורים בצורה כזאת או אחרת 15,4ארנונה של  24 

אני מבין , אופרה אחרת, סיפור אחר, זו בעיה אחרת, היה ענייני לחלוטין 25 

. זה הסיכום, אחוז למגורים גורף 4,4יכום היה שמעלים הס. גם את זה 26 

כל . זה הכל, דקה, אפשר לקחת את ההקלטה ולהקשיב מה נאמר שם 27 

 28 .יש הקלטה, אחד יכול לזכור עכשיו מה שהוא רוצה
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 1 ?אתה התכוונת רק למגורים 15.4שאתה התכוונת  :זריהן. מר י

 2 בוודאי :געש. מר ח

 3 ?מגוריםהתכוונת רק ל 15.4-ב :זריהן. מר י

 4 ? 1.4ולבתי מלאכה התכוונת  :מעודה. מר א

 5 נכון :געש. מר ח

 6 .במקום הפוך :זריהן. מר י

כשאתה העלית לנו פה התכוונת בהצעה שלך על , רגע, רגע, זאת אומרת :מעודה. מר א 7 

 8 .אז זה בכלל אכזריות? למגורים 15-על הבתי מלאכה ו 1.4-ה

 9 .הם גם היו משנים לא מעט העסקים :געש. מר ח

 10 .אחוז בתוך הצו 15אבל היה כתוב שמה  :מעודה. מר א

 11 . כל השנים העלינו :גדרון. כ 'גב

 12 ? לבנק הפועלים לא העלית... נכון :מעודה. מר א

זה , אחוז לבנקים 13-קיבלנו אישור להעלות ב, העלינו לבנק הפועלים :געש. מר ח 13 

 14 .שקל לשנה 97תוספת 

 15  4.4אבל פה העלינו  :מעודה. מר א

 16 .על הכל :זריהן .מר י

 17 דקה, אני אבדוק את התמליל. נבדוק את זה :געש. מר ח

 18 ... לא , לא הזכרנו את הבתי מלאכה :מעודה. מר א

 19 . אי אפשר היה לקיים דיון... צו ארנונה... כבר אי אפשר :געש. מר ח

 20 .זאת הייתה הכוונה של ההחלטה, לא :מעודה. מר א

 21 יבדק :געש. מר ח

 22 .אומר בדיוק הפוך ההיגיון :זריהן. מר י

 23 .היינו משתוממים, בכלל הייתי 1.4אם היית אומר לי שבתי מלאכה  :מעודה. מר א

 24 ...ללמדך ש :געש. מר ח

 25 ... אתה רוצה :מעודה. מר א

 26 .ללמדך שהדיון על הארנונה היה לא ענייני לחלוטין :געש. מר ח

 27 15או לא  15הוויכוח היה  :מעודה. מר א

 28 ...כי ה? למה :געש. מר ח
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 1 ...אבל היה ברור שלאורך כל  :מעודה. מר א

 2 . אבל לא חשוב... השאלה שלך :געש. מר ח

 3 ?15בתי מלאכה ולמגורים  1.4אתה באמת התכוונת  :מעודה. מר א

 4 כן :געש. מר ח

 5 ?ככה התכוונת :מעודה. מר א

 6 כן :געש. מר ח

ך אם זאת המחשבה שלך ושל השכן של, אני מתבייש, אני מתבייש :מעודה. מר א 7 

 8 3כשכל בית מלאכה מסוגל לשלם עוד  1.4שלבתי מלאכה להשאיר אותם 

אני מצטער שלא , אז אני שמח בהחלטה 15אחוז ואתה רצית מהמסכנים  9 

 10 .אחוז 2היה 

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד... )הארנונה לא , חברים :געש. מר ח

 12 (לא ברור, מדברים ביחד) 2010צו ... היה ברור, לא :מעודה. מר א

 13 כמה ישבנו ודנו רק על הדברים :דובר

 14 ...אין דבר כזה :זריהן. מר י

 15 . הרי זה ברור? מי מדבר על בית מלאכה :מעודה. מר א

 16 ?...ממתי הפרדנו מגורים? ממתי עשינו את זה :זריהן. מר י

 17 .מעולם לא הפרדנו :מעודה. מר א

 18 נכון :זריהן. מר י

 19 אחוז  2כשהעלינו  :מעודה. מר א

 20 .יה על הכלהוא ה :זריהן. מר י

לפעמים הוספנו ... מעולם לא, ארבע, שלוש, שנתיים, תראה את זה שנה :מעודה. מר א 21 

תכתבי את זה , בושה וחרפה? בתי מלאכה 1.4-להם אבל לעולם פחות ב 22 

 23 .זה בושה וחרפה

 24 . זה לא רלוונטי עכשיו, אפרים :געש. מר ח

 25 .י מתביישאנ? בית מלאכה 1.4זה המוח שלכם לבוא ולהגיד  :מעודה. מר א

 26 ...העלינו לתעשיה , עשינו הפוך, נשמע את הקלטת, חבל על הדיון :געש. מר ח

 27 .אתה תקרא פרוטוקולים, כל השנים היה הפוך :גדרון. כ 'גב

 28 ?מה לעשות, כל השנים, כן :געש. מר ח



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

76 

 1 .הפוך זה נורמלי, סליחה :מעודה. מר א

 2 ?כזהאז למה אמרת עכשיו שאף פעם לא היה דבר  :גדרון. כ 'גב

 3 .אף פעם לא היה מגורים ובית מלאכה לא, לא :מעודה. מר א

 4 .היה הפוך :גדרון. כ 'גב

 5 .זה הגיוני, הפוך תמיד :מעודה. מר א

 6 ... אז תגיד  :גדרון. כ 'גב

הוא לא נתן לבתי , משרד הפנים נתן הוראה, אגב.אבל זה הגיוני הפוך :מעודה. מר א 7 

 8 ... 1.4אני ידעתי זה ( לא ברור, מדברים ביחד. )מלאכה מה לעשות

 9 (לא ברור, מדברים ביחד)? כמה זה למטר :געש. מר ח

 10 . לבית מלאכה הייתי אומר אז גם לתושבים 1.4אם היית אומר לי  :מעודה. מר א

 11  ?  כמה אתה משלם למטר על שניים ביחד, תגיד לי :געש. מר ח

 12 . 330-לחלק ל 400תעשה ? מה :זריהן. מר י

 13 .600זה  :מעודה. מר א

 14 ! באמת, אנחנו עכשיו בתקציב, סליחה, אבל זה לא הנושא :גדרון. כ 'גב

 15 .מדובר בהרבה כסף :מעודה. מר א

 16 ? שקלים 7? שקלים למטר 7 :געש. מר ח

 17 לחודש...  :זריהן. מר י

לא ? על מה אתה מדבר, שקלים 86( לא ברור, מדברים ביחד. )לחודש, אה :געש. מר ח 18 

 19 . כי זה גם הבריכה הכולל 87חושב שזה אני , אתם משלמים, יכול להיות

 20 ... שקל 2,400אני משלם  :זריהן. מר י

גיסתי גרה , אתה לא צריך להגיד לי, גיסתי גרה שם... הוועד המקומי ... :געש. מר ח 21 

 22 .שקל למטר 60-ל 52זה בין , בקיסריה

 23 ... ? כמה ארנונה :זריהן. מר י

 24 .אגורות 40-שקל ו 40 :מעודה. מר א

לא , מדברים ביחד)אחוז  4-אם יאשרו לנו את העכשיו אחרי העלאה  :געש. מר ח 25 

 26 ( ברור

הבנתם את  1.4, האומנים זה בתי עסק, זה עסק, קיבלתי את התשובה :כאכון. מר א 27 

 28 ? התשובה
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 1 ... תגיד לי עכשיו איזה? אבל איזה אומנים :מעודה. מר א

קיבלנו מהמשפט של כוללת את הכסף ש 2010הארנונה המעודכנת של ...  :געש. מר ח 2 

 3 .מיליון שקל 2הרכבת בסכום של מעל 

 4 ?זה כולל 66-ה :מעודה. מר א

, זה מה שעשינו בעדכון תקציב וזה כולל, כתוב פה הארנונה המעודכנת :געש. מר ח 5 

 6 .פסיק משהו מיליון שקל 2-כולל את ה 66-ה

 7 ?אז כמה היה... 66היה ? הלא כולל 2010יש את תקציב  :מעודה. מר א

 8 . 63 :גלר .מר ר

 9 ?מיליון 2.5-אז זה כולל ה, אין לי את החוברת, אני לא זוכר :מעודה. מר א

 10 . צריך לגבות לכולם כמו שסיכמנו :גלר. מר ר

 11 ... אז זאת אומרת העלייה :מעודה. מר א

 12 .לא זאת הייתה הכוונה... :גלר. מר ר

מהתקציב של שנה מיליון  2.5-אם זה לא כולל את ה, אם ככה? נכון חיים :מעודה. מר א 13 

 14 2.5-זה רק בגלל ה, מיליון 3.5כאילו , 67וזה עכשיו  63כאילו זה , שעברה

 15 .מיליון של הרכבת

 16 ?2010-על ה? על מה אתה מדבר. וגידול האוכלוסיה :געש. מר ח

 17 .2010אני מדבר על  :מעודה. מר א

 18 .מיליון ומשהו שקל 2-זה גדל ב 2010 :געש. מר ח

בעצם הגידול משנה  330ומשהו מיליון ושכתוב  2-ת באז זאת אומר :מעודה. מר א 19 

 20 ?מיליון לערך 3שעברה להיום זה 

 21 ? מה עוד, כן. סדר גודל :געש. מר ח

 22 . אחוז 1.24אז זאת אומרת שיעור ההפרש  :מעודה. מר א

 23 נכון :געש. מר ח

 24 טוב :מעודה. מר א

 25 .12' עמ :גלר. מר ר

 26 הלו, רגע :מעודה. מר א

 27 עמודמה קפצת  :זריהן. מר י

 28 .עוד לא גמרתי עם העמוד הזה, תירגע :מעודה. מר א
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 1 .10תן לו לגמור עם  :זריהן. מר י

אני מבין שלגבי הארנונה אתה עושה כאילו הכנסה והוצאה בעצם זה  :מעודה. מר א 2 

 3 ? נכון, כלום

 4 ?מה השאלה :גלר. מר ר

, עושהאתה ... מיליון של ה 10-אתה עושה כאילו הצעת תקציב את ה :מעודה. מר א 5 

 6 ...בשביל מה צריך

לא לפי ההנחיות , החוברת הזאת בנויה לפי ההנחיות של משרד הפנים :געש. מר ח 7 

 8 .של חיים געש

 9 ? מיליון עשיתי הנחה 10הכנסתי ... 10אז זאת אומרת אני צריך לכתוב  :מעודה. מר א

 10 נכון :געש. מר ח

 11 .חייבים לכתוב :מעודה. מר א

אותו דבר עם השכר של , נחות של משרדי ממשלהאותו דבר עם הה, כן :געש. מר ח 12 

 13 ( קטיעה. )הסייעות

התפלגות . אני יכול לא לכתוב את זה בכלל, אני רוצה להבין מה ההיגיון :מעודה. מר א 14 

 15 . להשנה 2010-רק הפרש מ 4,000, מעניין, תשלומים

 16 .אם אין כלום תעבור דף, אפרים :מנצור. מר נ

 17 4,000רק , אני עכשיו ענייני...?שקל הפרש 4,000... האני רוצ, אם יש, לא :מעודה. מר א

 18 ?הפרש פירעון מלוות

 19 .מיליון 4אולי ? 4,000 :געש. מר ח

 20 4,000 :זריהן. מר י

 21 ?שקל 4,000? 4,000 :געש. מר ח

 22 שאלה לי אליך, חיים :כאכון. מר א

 23 .הרבה כסף  :געש. מר ח

 24 ...שכר כללי זה השכר של :כאכון. מר א

 25 ...אפרים מדבר. מדבר עכשיו אפרים :געש. מר ח

 26 . כשאני אסיים 11תדבר אתה על עמוד  11כשאסיים לדבר על עמוד  :מעודה. מר א

 27 . תסיים מעודה :זריהן. מר י

 28 ?מינוס זאת אומרת פלוס 2,700,000פעולות רווחה שכתוב פה ... :מעודה. מר א
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 1 .נכון, זה הגדלת הוצאות :גלר. מר ר

כתוב  2011בתקציב , אני מדבר אליך, אפרים, 2011ותשים לב בתקציב  :געש. מר ח 2 

 3 . 2010של  18,800-זה יותר מ 21,679-ו 21,679

 4 ?אבל אני שואל מאיפה יכוסה התקציב הזה :מעודה. מר א

 5 . אחוז הרשות 25, אחוז משרד הרווחה 75התקציב הזה מכוסה  :גלר. מר ר

 6 .306אני רואה ? זהזאת אומרת בסעיף משרד הרווחה אני אראה את  :מעודה. מר א

 7 .בדף הקודם :גלר. מר ר

 8 .יש לך מקודם תקבולים :געש. מר ח

 9 כן, כן :מעודה. מר א

 10 2010-משרד הרווחה קיבלנו בתקציב ב, 10דף ? אתה רואה תקבולים :געש. מר ח

, זה יותר 17,190, 17,190,000 2011-אנחנו מתכננים לקבל ב, 15,588,000 11 

 12 . אחוז שלנו 25ההשלמה זה אחוז של משרד הרווחה ו 75-זה ה

 13 . עכשיו אתה יכול להיות מורה :גדרון. כ 'גב

 14 (צוחקים)כוכי , עכשיו :מעודה. מר א

 15 . לא עם אף אחד אחר, אני מבקש שתדבר איתי :געש. מר ח

 16 .אני לא אסבול שילעגו עלי :מעודה. מר א

 17 .לא לעגתי עליך :גדרון. כ 'גב

 18 .שר ללעוג למישהואפ, אי אפשר ללעוג על מישהו :געש. מר ח

 19 .אני מיד חייב להגיב, אני לא אסבול שילעגו לי, .קי.או, למישהו :מעודה. מר א

 20 .אתה תגיב אלי ותבקש את עזרתי :געש. מר ח

 21 ...מי שפוגע בי אפגע בו, לא :מעודה. מר א

עוד דקה אני , עוד דקה אני מעמיד את זה להצבעה!! ?אתה מוכן לשבת :געש. מר ח 22 

 23 . צבעהמעמיד את זה לה

 24 לא ברור לי( צוחקים ברקע)למרות  ... בעמוד הזה אני  :מעודה. מר א

 25 .תמציא משהו :ר השמשוני"ד

איך אתה יודע כשאתה אומר משרדי ממשלה ואתה לא יודע את התקציב  :מעודה. מר א 26 

אני לא יודע איך אתה יודע מה הם יתנו לי ואיך אני בהפרש , של המדינה 27 

 28 ?עד כדי כך אתה יודע, זה כבר מצחיק ,אלף יתנו לי יותר 100של 



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

80 

 1 . כן, אנחנו יודעים, הכל אומדן :גלר. מר ר

 2 ?אומדן :מעודה. מר א

 3 2011-אם אנחנו נצטרך לעדכן אחר כך ב :גלר. מר ר

עכשיו אושר התקציב של , אתה הכנת את זה לפני שאושר התקציב :מעודה. מר א 4 

 5 .המדינה

 6 ...התקציב אושר, ר התקציבגם לפני שנה עשינו לפני שאוש :גלר. מר ר

 7 ?לא, זה החוק :גדרון. כ 'גב

 8 .על העמוד הזה סיימתי, טוב :מעודה. מר א

 9 ?שכר כללי מה הכוונה, שאלה :כאכון. מר א

 10 10בעמוד  :מעודה. מר א

 11 . שכר כללי זה שכר שהוא לא רווחה ולא חינוך :גלר. מר ר

 12 ? כל היתר, רק לא חינוך ולא רווחה :כאכון. מר א

 13 מיליון שקל פער משנה שעברה  2 :קעטבי .מר י

 14 ?ממה הגידול פה :כאכון. מר א

 15 .לגידול קודם כל יש הסכמי שכר חדשים וזחילת שכר :גלר. מר ר

 16 ?מיליון 2-אפשר לדעת של מי ה? זה שכר של עובדים כאילו פה :כאכון. מר א

 17 . של כל עובדי המועצה שלא חינוך ולא רווחה :געש. מר ח

 18 ...מיליון 2-עודף של הה :כאכון. מר א

 19 .יש העלאות, יש הסכמי שכר :גלר. מר ר

 20 ... אחוז העלאה 8-ה :ר השמשוני"ד

 21 ?שקל 2,000זה כולל ההעלאה של  :מעודה. מר א

 22 .מיליון כן 2-ה :גלר. מר ר

 23 ? מ ביוב"מה זה פרע :מעודה. מר א

 24 . פירעון מלוות :גלר. מר ר

 25 3לא יודע למה למלה הראשונה נתת אני , מ זה פירעון מלוות"פרע :מעודה. מר א

שתי , לא ככה עושים ראשי תיבות, אותיות ולמלה השניה רק אות אחת 26 

 27 .שתי אותיות, אותיות

 28 .זה לא נכון :ר השמשוני"ד
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 1 ?אתה רוצה לעשות שיעור לשון עכשיו, אפרים, לא נכון אבל לא חשוב :געש. מר ח

זה כבר מדור לדור , כאלה ש או דברים"זה לא דברים שמוגדרים מוצ :מעודה. מר א 2 

 3 .מ הזה זה מתאים לפרעה עכשיו"אבל הפרע, שנה חכמינו 2,000

, שקל בשכר של העובדים 1,900,000-אני רוצה לדעת איפה הגידול של ה :כאכון. מר א 4 

 5  ?מאיפה, מאיפה הוא נובע

 6 ...אנחנו נעבור אחר כך סעיף סעיף :גלר. מר ר

 7 . לזהנגיע ... יש לך את הפירוט :געש. מר ח

 8 . שכר של כל העובדים :גלר. מר ר

 9 !1,900,000, הפרש 1,900,000 :מעודה. מר א

 10 .ואחד :כאכון. מר א

 11 . 12סעיף . אנחנו מתקדמים, טוב :מעודה. מר א

 12 . מיליון שקל 10מענק לאיזון . מיליון שקל 77גביית הארנונה  :גלר. מר ר

 13 ?מיליון זה התקציב ממה 77, סליחה :מעודה. מר א

 14 ?מה זה :גלר. מר ר

 15 ? תקבולים כלליים... :מעודה. מר א

 16 . תקבולים כלליים זה תקבולים בלתי מיועדים :גלר. מר ר

 17 ?למה יש ירידה :כאכון. מר א

 18 ?ירידה במה :גלר. מר ר

 19 ? 77מה זה , מה זה ארנונה, סליחה, סליחה :מעודה. מר א

 20 (לא ברור, מדברים ביחד... )מענק איזון  :גלר. מר ר

 21 ?זה ארנונה ומענק 77-ה :עודהמ. מר א

 22 .מיליון שקל זה מענק 10, זה ארנונה 67 :גלר. מר ר

 23 .77כתוב  :מעודה. מר א

 24 .זה הסיכום של שניהם ביחד :גלר. מר ר

 25 ?מה זה תקציב מותנה, סליחה :מעודה. מר א

 26 ... נוציא הוצאות שנראה אחר כך ... תקציב מותנה שאם אנחנו :גלר. מר ר

 27 ... שאם :מעודה. מר א

 28 67-גובים יותר מ :גלר. מר ר
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 1 ?אז אנחנו נשלם את ההוצאה המותנית :מעודה. מר א

 2 בדיוק :געש. מר ח

 3 ?יש דבר כזה בהמשך הוצאות מותנות :מעודה. מר א

 4 נכון, בהמשך :גלר. מר ר

למה אתה ? 77, 77, 77פעמים  3למה כתוב , אני סתם רוצה להבין, הבנתי :מעודה. מר א 5 

 6 ?פעמים 4צריך 

שומה "שורה שניה , "תקבולים כלליים"שורה ראשונה זה הכותרת  :געש. ח מר 7 

 8 עוד פעם, "תקבולים", "וגביה

גם זה ? מה ההבדלים בין תקבולים ושומה וגביה? מה זה תקבולים :מעודה. מר א 9 

 10 . שומה

 11 אבל תקבולים מתקבלים כתוצאה  :געש. מר ח

 12 .זה שומה, עוד לא קיבלת :מעודה. מר א

 13 .תקבולים מתקבלים כתוצאה מהשומה והגביהה :געש. מר ח

 14 .עוד לא קיבלת כלום, אבל שומה וגביה ותקבולים זה הכל חרטא :מעודה. מר א

 15 . זה ממשרד הפנים, אבל מעודה :כו

 16 , להירגע, להירגע, כוכי, כוכי :מעודה. מר א

 17 באמת :גדרון. כ 'גב

 18 .אס.אמ.איתי תשחקי באס :מעודה. מר א

כדי שלא ילך לאיבוד  77-בפעם הבאה אני אמלא את הדף בהאמת היא ש :געש. מר ח 19 

 20 .הדף

 21 נכון :מעודה. מר א

 22 הלאה :געש. מר ח

 23 אם יהיה יותר אז, אחוז 85גביה של ... :מעודה. מר א

 24 .המענק איזון קיבלנו הודעה כמה הוא יהיה :געש. מר ח

 25 ?כמה הוא יהיה :זריהן. מר י

 26 ...21מיליון שקל לעומת  10 :געש. מר ח

 27 ?איזה עמוד אתה אפרים :קעטבי. מר י

 28 . 17אני בעמוד  :מעודה. מר א
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דיברנו . המאבק שמנהלים עכשיו בין היתר כדי לנסות להציל חלק ממנו :געש. מר ח 1 

 2 על הדיון על הארנונה דיברנו על ה

 3 .אין בהם כלום, כל העמודים האלה חארטה :מעודה. מר א

בגלל זה היה צורך להעלות את , בהכנסות( לא ברור, מדברים ביחד) :געש. מר ח 4 

 5 .אבל מענק האיזון קטן, לא משנה, הארנונה כך או אחרת

 6 5-6אתה אמרת מעמד סוציואקונומי , ענק איזוןאתה לא אמרת מ :זריהן. מר י

 7 אני הסברתי שמענק האיזון קטן :געש. מר ח

- בגלל ה :זריהן. מר י 8 

שני בגלל שלנו ספציפית אחת בגלל הקיצוץ שלו הכללי וה, משני סיבות :געש. מר ח 9 

 10 . 6-ל 5סוציואקונומי מעם עוד מספר ישובים הוא קטן בגלל שעלינו 

 11 .לפני שנתיים :גלר. מר ר

והסתדרנו פחות או  2009כבר הורידו לנו לעומת  2010-לפני שנתיים ב :געש. מר ח 12 

 13 10-מיליון שקל ל 20.5-בסך הכל מ. ממשיכים להוריד 2011-יותר וב

לא להחזיר את זה לחלוטין או לעשות כמו רשויות  אפשר. מיליון שקל 14 

... בזכרון הורידו אותם ממענק האיזון לחלוטין ונשאר להם , אחרות 15 

 16 . אפס

 17 ? מכמה :זריהן. מר י

 18 .7-8זכרון מראש הם היו סוציואקונומי יותר גבוה מאיתנו עם  :געש. מר ח

ן  זה של כל השביתה של יום ראשו, ההפגנה של יום ראשון, אגב :כאכון. מר א 19 

 20 ?המועצה

 21 .כל הרשויות המקומיות במדינת ישראל :געש. מר ח

 22 .לא כל הרשויות :כאכון. מר א

 23 .שתיים הודיעו שהן לא שובתות :געש. מר ח

אבל אולי אנחנו גם לא נשבות והכל כאילו בקטע של החינוך להקשות על  :כאכון. מר א 24 

 25 ?ההורים

ב הגדולות יצטרפו לשביתה אנחנו כשרו... ככה, לא, אני שובת מלא :געש. מר ח 26 

 27 . הלאה בבקשה, אפרים. מצטרפים לשביתה

 28 . 17אנחנו בעמוד  :מעודה. מר א



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

84 

מה ? מה זה מחלקת משאבי אנוש מה שכתוב פה, סליחה, רגע, אני רוצה :כאכון. מר א 1 

 2 ?הכוונה פה

, מחלקת משאבי אנוש, יש פה אגף מזכירות, זה יעדים של כל מחלקה :גלר. מר ר 3 

 4 ותקשורת מחשוב

 5 .פילוסופיה :מעודה. מר א

 6 17' עמ. ויועצת למעמד האישה :גלר. מר ר

 7 17' עמ :מעודה. מר א

 8 ראש הרשות :זריהן. מר י

 9 !הוא כבר התחיל להקריא אותו, אתה לא מקשיב, התחלנו כבר אפרים :געש. מר ח

 10 ! 17' אני ביקשתי עמ :מעודה. מר א

 11 .יאו אותו אפריםאבל ביקשו אותו לפניך אבל הקר :געש. מר ח

 12 .אני הראשון, לא :מעודה. מר א

גם אני חבר מועצה מותר לי לבקש , אני הראשון, אתה לא הראשון, לא :געש. מר ח 13 

 14 . איזה עמוד אני רוצה

 15 .אין בעיה :מעודה. מר א

 16 . 87אני רוצה עמוד  :געש. מר ח

ראש מאחר ואנחנו צריכים לאשר מה שראש המועצה מבקש אז , טוב :מעודה. מר א 17 

כתוב לי תקן כוח , יש לי פה. המועצה ידריך אותנו כדי שנסכים להצביע 18 

 19 .כנראה זה כולל עוד כמה דפים פה, אדם עשרה

 20 ?איזה עמוד אתה אפרים :געש. מר ח

 21 17 :מעודה. מר א

אני רואה , מזכירים, מזכירות 8תקן כוח אדם כנראה שמדובר על עוד  :געש. מר ח 22 

 23 .צה וסגניוזה ראש המוע, פה שניים שניים

 24 ?כמה סגנים :זריהן. מר י

 25 אחד :געש. מר ח

 26 ?אז למה כתוב סגניו :זריהן. מר י

 27 .כי ככה כתוב בסעיף בספר :געש. מר ח

אני יודע לפחות שבתקציב של השנה , אני אומר ככה חיים, כתוב סגניו :מעודה. מר א 28 
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 1 .אני מבין שזה היה ראש מועצה וסגניו, 850שעברה זה היה 

 2 .כן, 850כתוב  :געש. מר ח

אז אני לא מבין  1,300,000וסגניו זה  2011-זאת אומרת ב, זה היה פרץ :מעודה. מר א 3 

 4 מכיוון שעד כמה שאני מבין 

 5 ...כמה חודשים :ר השמשוני"ד

 6 . לעומת כמה חודשים שלא יעבוד אף סגן :מעודה. מר א

 7 ...כשמכניסים לתקציב :גלר. מר ר

אני חושב כמו שהיה הסגן הראשון צריך , תייגאני מס, אז אני אומר :מעודה. מר א 8 

אולי בעתיד יהיה , לפחות לכתוב שלושה, להיות הסגן השני או לכתוב 9 

... ואולי ... שיהיה כברמ וכן לתקציב הזה ואפשר לעשות, עוד איזה סגן 10 

 11  4, 3מה זה משנה לכתוב , לא, לא, לא

 12 הלאה אפרים :געש. מר ח

יף הזה ואני מוכן להצביע על מה שהיה בשנת לכן אני מסתייג מהסע :מעודה. מר א 13 

 14 .זה נרשם בפרוטוקול, 2010

 15 .תרשום שאחר כך נעשה הצבעה על זה :זריהן. מר י

האם , האם זה חצי חצי 1,300,000-מ בל שאין את החלוקהרק ח, 850 :מעודה. מר א 16 

אשמח , והסגן יהיה פחות 750אני מקווה שלך זה ? 650והסגן  650אתה  17 

גזבר אם תפרט לי האם זו חלוקה שווה לפי מה שאני כותב מאוד אדוני ה 18 

 19 . 1,300,000הכנסתם בסלט , פה

 20 . בקירוב, לא שווה אבל כן, זה כמעט שווה :גלר. מר ר

 21 .אחוז 75אחוז ממשכורתו של שר וסגן מקבל  90כי ראש מועצה מקבל  :מעודה. מר א

 22 .יש בהנחיות של משרד הפנים :גלר. מר ר

, אז אני מציע באמת לכתוב שלוש, אני הרי בעברי, אני מכיר אותם, כן :מעודה. מר א 23 

 24 ? מה זה מפריע

 25 . אני עוד לא ראיתי בן אדם שמלכלך על ראש המועצה ומשלם כסף :זריהן. מר י

 26 ?נכון, עכשיו זה הרכב של ראש המועצה, טוב :מעודה. מר א

 27 נכון :גלר. מר ר

ועדה בשלב זה עוד לא עוברת לפה אני הבנתי שהו, אני חושב ש, תשמע :זריהן. מר י 28 
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 1 ?אז איזה סמכויות אתה רוצה לתת לה

 2 .כשנגיע לדיון תדע :געש. מר ח

 3 , אתה, מותק :מעודה. מר א

 4 .לא עוברת, חיים קיבל פקס שהוועדה מוקפאת, אלי, אלי, אלי :קעטבי. מר י

ב מי התקצי( לא ברור, מדברים ביחד... )? אבל מי דיבר על עכשיו, לא :אטיאס. מר א 5 

 6 ? דיבר

יעשו , סמכויות אפילו אם יגדילו את הסמכות שלך לפתוח את הדלת...  :מעודה. מר א 7 

 8 .מזה סמכות

 9 ...אח שלו ביקש לעשות קפה :זריהן. מר י

 10 אני לא, עזוב, עזוב עכשיו :מעודה. מר א

 11 . חיים עשה שם בוועדה מהומה ביום שני :אטיאס. מר א

 12 .לא משנה :מעודה. מר א

 13 .התפרע, התפרע במלה עדינה :אטיאס. מר א

 14 ?זה הדיון עכשיו? זה הדיון עכשיו :געש. מר ח

 15 .אני שואל אותך, כן :זריהן. מר י

כשנעשה דיון על האצלת , מאשרים תקציב, אנחנו עוברים על התקציב :געש. מר ח 16 

 17 הסמכויות של הסגן 

 18 בתקציב סגן בשכר שבעצם ... :זריהן. מר י

 19 .שלא יהיה אישור מליאה להאצלת הסמכויותלא יצא אגורה עד  :געש. מר ח

 20 .אבל הסמכויות שלו לא סמכויות כי מה שרצית לתת לו אין :זריהן. מר י

 21 .אבל הוא לא נתן :גלר. מר ר

 22 .זה בסודי סודות? מה אתה יודע, לא נתן לו כלום :מעודה. מר א

 23 ?אני יכול לקבל אותו מה ההסכם הקואליציוני :זריהן. מר י

 24 ? מה עם ההסכם, ןכ :מעודה. מר א

 25 .כשנחתום עליו הוא יובא לאישור המועצה :געש. מר ח

 26 ?עד היום אין הסכם קואליציוני :זריהן. מר י

יהיה הסכם חתום הוא יובא , עדיין אין הסכם חתום, אין אישור, לא :געש. מר ח 27 

 28 שעות אחרי  24-ידיעת המליאה בל, אישורל
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 1 . אמרת אין אישור ?ין אישורמה הכוונה א, אין אישור אמרת :קעטבי. מר י

 2 .אין הסכם, לא :גלר. מר ר

 3 .אמרת אין אישור וחזרת בך, חיים, לא :קעטבי. מר י

 4 .אין הסכם קואליציוני :געש. מר ח

 5 ?למה התכוונת :קעטבי. מר י

 6 ? אין הסכם אז למה הצבענו עד עכשיו :מעודה. מר א

 7 ?על הסכם קואליציוני, מה :געש. מר ח

 8 ? הסכם הצבענו על זה בלי :מעודה. מר א

 9 . הבאתי בלי הסכם :געש. מר ח

 10 מ"מהבאת על  :מעודה. מר א

 11 . על ממלא מקום לסגן :געש. מר ח

 12 .ככה קראתי, מ"הוא אמר שאסור שישאר בלי מ :מעודה. מר א

אף אחד לא . בוא נדבר על התקציב, חברים, בוא נתמקד בתקציב, חברים :געש. מר ח 13 

 14 ...יקבל שכר אם לא

 15 ...אבל הוא אמר בעצמו שאם הוא לא מקבל :ריהןז. מר י

 16 !?מה אכפת לך, זה לא עניינך :מעודה. מר א

 17 ?אבל איך אתה רושם אותו שהוא מקבל שכר :זריהן. מר י

 18 ? הוא אמר מי? אולי אתה תהיה סגן :מעודה. מר א

 19 . הוא בונה עליך יוסי :קעטבי. מר י

 20 . וצהאני לא ר, אני מודה לך, תודה רבה :זריהן. מר י

 21 כן, הבנתי :געש. מר ח

 22 . אפילו בצחוק אל תגיד את זה :אטיאס. מר א

כתוב ? כמה מזכירות יש לראש מועצה? בהגדרת מזכירות מי זה, אגב :מעודה. מר א 23 

 24 מזכירות, מזכירות.  שמונה

 25 .זה אגף המזכירות :גלר. מר ר

 26 .זה לא מזכירות, איש 8כל תקן כוח האדם  :געש. מר ח

 27 ?מי זה כלול במינהל הכללי, עובדים 10את אומרת במינהל הכללי יש ז :מעודה. מר א

 28 מנגנון של כוח אדם ו, במינהל הכללי ראש המועצה וסגניו :גלר. מר ר
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 1 ?8-זאת אומרת בתיה בתוך ה :מעודה. מר א

 2 כן :גלר. מר ר

 3 ... שרה היא , כוכי, נועה, אז בתיה :מעודה. מר א

 4 . 10ולה בתוך היא לבד אבל היא כל, לא :גלר. מר ר

 5 טוב, הבנתי :מעודה. מר א

 6 .לא הבנתי במזכירות בכוח אדם? מה זה תקן שתיים :כאכון. מר א

 7 . שני אנשים, שני תקנים :גלר. מר ר

 8 ? שני תקנים לראש מועצה :מעודה. מר א

 9 ?זה מה שיש עכשיו :כאכון. מר א

 10 .זה מה שמתוכנן לשנה הבאה :מעודה. מר א

 11 .זה אותו דבר, אין גידול :גלר. מר ר

אני . 850לא גידול בסגנים כי השכר של שנה שעברה היה , זה גידול בשכר :מעודה. מר א 12 

, הוצאות, הוצאות, יש לך פה בסעיף שאתה כותב הוצאות, רוצה להבין 13 

 14 פתאום הוצאות שונות

 15 ?איפה אתה קורא :געש. מר ח

 16 .19' בעמ :מעודה. מר א

 17 ?מה אתה לא מעדכן אותי אפריםל? למה לא אמרת לי שעברת דף :געש. מר ח

 18 כתוב , עובדות 8, 8, הזכרנו מיהן העובדות, עובדות 8דיברנו על  :מעודה. מר א

 19 ?ואם יש שמה עובדים :געש. מר ח

 20 .אלא אם כן אפללו היא עובדת, ולן עובדותבמקרה יצא כ :מעודה. מר א

 21 . ראש המועצה עובד :דובר

 22 אתה, רק שניה אפרים :כאכון. מר א

 23 18. זה עובדות 8-ב, לא :מעודה. מר א

 24 לגבי שכר דירה :כאכון. מר א

 25 .זה הכנסות :גלר. מר ר

 26 ? זה הכנסות :כאכון. מר א

 27 .אנחנו מרוויחים, זה מינוס :מעודה. מר א

 28 . כל מה שמופיע במינוס זה הכנסות אבי :געש. מר ח
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 1 ?כאילו ממשלהמה? מה אנחנו מכניסים :כאכון. מר א

 2 ...דירהשכר , לא :מעודה. מר א

 3 יש אירועים של מופעים  :געש. מר ח

- נשים משתתפות ב, יש טיולים, חוגים, יש הרצאות :גלר. מר ר 4 

 5 .דמי השתתפות, המשתתפים, לא נותנים לנו :געש. מר ח

 6 .רשום דרך אגב בהערות :גלר. מר ר

 7 ? מה זה משרד השיכון תנופה :זריהן. מר י

כשנקבל אישור מתנופה , סטודנטיםמשרד השיכון תנופה זה מלגות ל :גלר. מר ר 8 

 9 .אנחנו נעשה עדכון

, מדברים ביחד.  )זה נגמר, זהו, תנופה הסתיים, השנה זה לא יהיה, לא :סגל. מר ש 10 

 11 (לא ברור

 12 . קרן קיסריה הם לא בתקציב המועצה... קרן קיסריה  :געש. מר ח

 13 ( ורלא בר, מדברים ביחד)? הקרן לפיתוח קיסריה... ועד עכשיו :זריהן. מר י

 14 ? איזה עמוד :מעודה. מר א

 15 .הכנסות, 19 :גלר. מר ר

 16 .אני אומר עוד פעם איפה שמופיע סימן מינוס ליד המספר זה הכנסות :געש. מר ח

 17 מה זה הוצאות, .קי.או :מעודה. מר א

זה החברה ששמה את השלטים משלמת , ומה זה דמי זיכיון לשלטים :זריהן. מר י 18 

 19 ?לנו

 20 .שמשלמות יש שתי חברות :גלר. מר ר

 21 . והרשיונות לשלטים זה בעלי עסקים שיש להם שילוט :זריהן. מר י

 22 ?למה יש עליה כזאת, חשמל בניין המועצה :כאכון. מר א

 23 .של המעלית :זריהן. מר י

 24 ...גידול ב, חשמל בניין המועצה בגלל שיש גידול :גלר. מר ר

 25 ? יש לך שאלות, רינה :זריהן. מר י

 26 ? מה לעשות, מלעלה מחיר החש :געש. מר ח

 27 ...לא יכול להיות, לא :מצליח. מר ע

...  אני שם בתקציב, תאמין לי שאם יחייבו אותי בפחות אני אשלם פחות :געש. מר ח 28 
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 1 .זה מקזז אחד את השני הנאון עם המזגן( לא ברור, מדברים ביחד)

 2 ? מה חדש, ביטוח :כאכון. מר א

 3 .מכרזזה התוצאה של ה, ביטוח יצאנו למכרז :גלר. מר ר

 4 ? אלף 500 :כאכון. מר א

 5 (לא ברור, מדברים ביחד... )מ "הם ניהלו מו :מעודה. מר א

 6 (לא ברור, מדברים ביחד)? אלף שקל יותר 100-עלה ב :כאכון. מר א

מדברים . )עוד לא היה זוכה, עוד לא היה זוכה, אבל עוד לא היה זוכה :מעודה. מר א 7 

היא אמרה עדיין , ו יוםאני שאלתי את זיוה באות( לא ברור, ביחד 8 

 9 .בודקים את ההצעות

 10 .קיבלנו את זה בסדר יום :בן צבי. ח 'גב

? אמרתי מה עם ביטוח, אמרה לי חנויות? שאלתי אותה על מה המכרז :מעודה. מר א 11 

 12 .אמרה לי עדיין בדיונים

זה עלה פעם קודמת , אני חוזר ואומר, אפרים, אני חוזר ואומר אפרים :געש. מר ח 13 

אתה לא מקבל מידע על מכרזים או כל , ממי שלקחת אותו שהבאת נייר 14 

הנתון היחידי הרלוונטי הוא אם ראש המועצה אמר לך או , דבר אחר 15 

', הוא אומר לך ב', אומר לו א, מה שאתה עושה אתה בא לפקיד. גזבר 16 

זה קרה גם עם לא זוכר איזה דיון שהיה לך עותק . 'נדמה לך ששמעת ג 17 

היה זימון לוועדת . עותק לא מעודכןשלקחת ממישהו , לא מעודכן 18 

 19 לא בגלל ש, החלטת לא לבוא, זומנת, מכרזים

 20 .לא מאשים אותה, לא בגלל, לא :מעודה. מר א

 21 ?זומנת לישיבה :געש. מר ח

 22 ?אני ידעתי שזה רק חנויות, אני זומנתי לישיבה :מעודה. מר א

 23 . תסתכל בסדר יום של הזימון? איפה ידעת :געש. מר ח

 24 ?...ממתי אני מקבל  :מעודה. מר א

 25 8אתה , אתה לא מקבל, הבנתי? אתה לא מקבל אף פעם, באמת אפרים :געש. מר ח

 26 . פעמים ביום אתה לוקח את הדואר

. שמעתי השבוע הייתה ישיבה ולא קיבלתי זימון, לזה לא קיבלתי זימון :מעודה. מר א 27 

 28 בארבע אחר הצהריים
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אנחנו נחתים , לת אנחנו נשתפראם לא קיב, אנחנו נעשה משהו אחר :געש. מר ח 1 

 2 .  אותך על אישור קבלה

 3 ברגע שאני קיבלתי שלשום זימון... :מעודה. מר א

 4 . אני מדבר על המכרז של הביטוח, אני לא מדבר על שלשום :געש. מר ח

 5 .אני רק שלשום :מעודה. מר א

 6 .אני מדבר על הביטוח :געש. מר ח

 7 ! הביטוח לא ידעתי :מעודה. מר א

 8 ?מה לא ידעת, לא ידעת :געש. מר ח

 9 .לא ידעתי שזכו :מעודה. מר א

 10 ?לא קיבלת זימון :געש. מר ח

 11 .אני לא זוכר שקיבלתי זימון :מעודה. מר א

 12 .קי.או, הבנתי, אתה לא זוכר, אה :געש. מר ח

 13 .אני ידעתי אבל שיש ישיבה :מעודה. מר א

 14 הלאה :געש. מר ח

 15 .ידעתי שיש ישיבה :מעודה. מר א

 16 הלאה, ובט :געש. מר ח

 17 .אין לי בעיה, אבל זו ישיבה שהייתה בהתאם לחוק :מעודה. מר א

 18 .אני רוצה להתייחס רגע לסעיף של המרכז לשלטון המקומי :כחלון. מר ע

 19 ?עברת דף :מעודה. מר א

 20 .אני אעדכן אותך אפרים, 19-אני ב, לא :כחלון. מר ע

 21 .הגעת לסוף :זריהן. מר י

 22 כן, כן :כחלון. מר ע

 23 .מותר לך לחזור :המעוד. מר א

 24 כן :געש. מר ח

 25 השאר, זה מה שמעניין אותי, לא :כחלון. מר ע

 26 .תסביר לאט נבין מהר :זריהן. מר י 

, אפרים, זה לא קשור, אני אומר לכל חברי המועצה פה, יש פה דמי חבר :כחלון. מר ע 27 

אני מדבר לכל החברים פה ולא חשוב מי לצד הקואליציה ומי לצד  28 
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 1 ? אני טועה, כז לשלטון המקומי זו עמותההמר, האופוזיציה

 2 לא :געש. מר ח

 3 .היא עמותה רשומה :כחלון. מר ע

 4 נכון :געש. מר ח

המרכז לשלטון , המרכז לשלטון המקומי משרת את ראשי המועצות :כחלון. מר ע 5 

המקומי משרת את ראשי המועצות וגם את שלמה בוחבוט עם כל  6 

לא מבין איך זה לא בוועדת אני . החגיגות שיש שם ועם המבנה המפואר 7 

מבין , זו עמותה ככל העמותות שמקבלות תמיכות, תמיכות 8 

כמה זה לא , כמה זה מועיל לישוב, הקריטריונים של התמיכות שלנו 9 

למה לא לחלק את , דבר שני. זה דבר אחד, מי נהנה מזה ומי לא, מועיל 10 

שו אלף שקל ישמ 40אז , .קי.או, 80אחוז כאשר אם זה  50אחוז  50זה  11 

, יש אנשים שמוציאים מכיסם, פה את ההוצאות של חברי המועצה 12 

בהתאם למה , פחות, יותר, נסיעות, טלפונים, אנשים שמשקיעים מכיסם 13 

בהרצליה עשו , בראשון עשו את זה? למה זה לא ישמש כהוצאות, שיקבע 14 

 15 ? למה פה אנחנו לא יכולים לעשות את זה, את זה

 16 שתי שאלות  :געש. מר ח

 17 ?זה כסף שעובר לשלטון המקומי :ןזריה. מר י

 18 .דמי חבר, מרכז השלטון :גלר. מר ר

 19 ? אלף שקל 80אנחנו משלמים  :זריהן. מר י

 20 כן :גלר. מר ר

המרכז לשלטון המקומי לא משרת את ראשי , אחת, שאלת שתי שאלות :געש. מר ח 21 

המרכז לשלטון המקומי למשל הוא הגוף היציג של עובדי , הרשויות 22 

 23 . י השכר במשקהרשויות בהסכמ

 24 .גם ההסתדרות מייצגת אותם :כחלון. מר ע

אז צריך לפרק את העמותה או להחליט שאנחנו יוצאים , יכול להיות :געש. מר ח 25 

 26 .מהעמותה

 27 ההסתדרות מייצגת את העובדים , לא :גלר. מר ר

, הרשות המקומית, לא את המעביד, ההסתדרות מייצגת את העובדים :געש. מר ח 28 
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 1 . הבניין הזה הוא מעביד ,לא ראש המועצה

 2 ? מה יש לה לייצג את המעביד :כחלון. מר ע

 3 . את הבניין :מעודה. מר א

 4 .לא יודע כמה שנים, הקימו את הגוף הזה לפני מאה שנה, אחרת :געש. מר ח

 5 ... אלף לעמותה זה בזבוז 80אתה מסכים איתי שלתת  :כחלון. מר ע

 6 . לא מסכים, לא :געש. מר ח

 7 .צעה נבונהה :כחלון. מר ע

 8 ...החלק , דקה :געש. מר ח

 9 .תן לנו לשמוע מה הוא יענה :מעודה. מר א

, אין בעיה, נשב פה עד אחת בלילה... אתם לא נותנים לדבר, ה'חבר :געש. מר ח 10 

 11 .באמת

 12 נו, נו, רגע :מעודה. מר א

 13 .מוגבל בחלון זמן להיום, לשש שעות...  :געש. מר ח

 14 נכון :מעודה. מר א

, אני בטח, לה אחת בנושא העמותה יש לה הרבה תפקידים אחריםשא :געש. מר ח 15 

יש שמה על , העמותה קיימת שנים רבות, לא אני הצטרפתי לעמותה 16 

, היא עושה דברים רבים, הקיר תלויים יושבי ראש מלפני הקמת המדינה 17 

, דבר שני דני החבר נקבעים באסיפה הכללית של העמותה, במעמד מוכר 18 

אתה צריך להחליט שאתה , כמו בכל עמותה, אם אתה לא רוצה להסכים 19 

הסוגיה של תשלום דמי הוצאות לחברי , הדבר השלישי. מתנתק מהם 20 

 21 אפשר לבדוק את זה גם , מועצה ככל שאני יודע זה צריך

 22 לא לחברי מועצה :קעטבי. מר י

 23 יואב, רגע :געש. מר ח

 24 . תן לו לסיים :גדרון. כ 'גב

 25 . לוםחברי מועצה לא רוצים כ :קעטבי. מר י

 26 .באמת, נשמע אותו, רגע, רגע, תן לשמוע תשובה, יואב :מעודה. מר א

 27 .מה שעמוס הציע זה לשלם הוצאות לחברי מועצה :געש. מר ח

 28 . אז אני מציע לתת את זה לחינוך :קעטבי. מר י
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 1 .אחר כך תגיד אתה, בינתיים הוא עונה לו, הוא הציע, רגע :מעודה. מר א

למיטב ידיעתי צריך אני אומר , מציע לא זה ולא זה בינתיים אני לא :געש. מר ח 2 

למיטב ידיעתי החוק אסור על תשלום הוצאות לראשי מועצה , להיבדק 3 

 4 אני יודע שראשון פועלים, ולכן אני גם לא מכיר את התקדים של ראשון

 5 .אז תבדקו :כחלון. מר ע

 6 .אני יודע שראשון מנסים לקדם מזה שנים רבות  :געש. מר ח

 7 יש פורום של חברי מועצה, לא ראשון :ןכחלו. מר ע

 8 .מ"עכשיו הקימו את הפורום אח :געש. מר ח

 9 .נכון, מ"אח :כחלון. מר ע

אבל ראשון היא זאת שהייתה בפרונט שמנסה לקדם את הצעת החוק  :געש. מר ח 10 

, תשלום לישיבות במועצה, שנים רבות של תשלום הוצאות לחברי מועצה 11 

אם יש לזה חריג במקום אחר , שונים תשלום לישיבות בוועדות ודברים 12 

 13 . אני אבדוק אותו

 14 .בוא נחזור לתשלום חברי המועצה :קעטבי. מר י

 15 .אלף 80-עכשיו לגבי ה :געש. מר ח

 16 ?למה זה לא עובר דרך ועדת תמיכות, כעמותה :קעטבי. מר י

 17 . אין לי תשובה, שאלה מצוינת :געש. מר ח

 18 ...נחנו זה לא שא, אנחנו חברים בעמותה :גלר. מר ר

 19 .אני לא נותן תמיכה, דמי חבר בעמותה :געש. מר ח

 20 אנחנו כחברים בעמותה  :גלר. מר ר

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד)...אם זה , לא :מעודה. מר א

 22 . איגודי ערים הם תאגידים ואתה מעביר כסף לא בתמיכה :געש. מר ח

 23 .אבל הם לא עמותות :כחלון. מר ע

 24 .. .אבל גם, לא חשוב :גלר. מר ר

 25 ...ראש המועצה :מעודה. מר א

 26 עמוס :געש. מר ח

 27 .באיגודי ערים אתה מעביר על השתתפות שלך בפעילויות :כחלון. מר ע

 28 שווה, עמוס :געש. מר ח
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 1 .המועצה גם תאגיד :מעודה. מר א

אני לא , אין לי תשובה לתת לך, שווה בדיקה, דקה, שווה בדיקה, עמוס :געש. מר ח 2 

יכול להיות , תקשיב, יכול להיות ש, מה להגיד לךלא יודע , רוצה להתנגח 3 

אני לא , שכל הרשויות במדינת ישראל הולכים בתלם ובלי לעשות בדיקה 4 

 5 . אתן לך תשובה, נעשה את הבדיקה, יודע

ר "שהשלטון המקומי וגם העמותה הזו שם יש מינויים מקרובי של היו... :כחלון. מר ע 6 

 ... 7 

 8 ...העמותה  כל, זה בזבוז כספים :קעטבי. מר י

 9 . השאלה מה אנחנו מפסידים :גדרון. כ 'גב

 10 .אני אומר לך, חיים יודע שלא מפסידים כלום :קעטבי. מר י

 11 ... אבל לא חשוב, אני לא מסכים :געש. מר ח

 12 .אתה ביררת כל דבר מה ההוצאות ופתאום יש לי הוצאות שונות... :מעודה. מר א

 13 ? באיזה עמוד אתה :גדרון. כ 'גב

 14 . 19-ב :ודהמע. מר א

לא , מדברים ביחד)ג...אתה משלם להם דמי השתתפות, הסתדרות...  :גלר. מר ר 15 

 16 ( ברור

 17 ?אבל הם מפורטים בסעיפים :מעודה. מר א

 18 ...יש דברים שמפורטים :גלר. מר ר

 19 .תן לי דבר אחד שלא מפורט בסעיף :מעודה. מר א

 20 .ודעות זבלמ :דובר

 21 .לקנות שולחן חדש... אם מחר , יש הרבה דברים :גלר. מר ר

 22 . אני אראה לך באיזה סעיף פה :מעודה. מר א

 23 ?מודעות אבל :געש. מר ח

 24 ? מה? פרסום :גלר. מר ר

 25 ! אתה תזיז את היד, פרסום :מעודה. מר א

לקנות מכשיר מים , אחזקה של המבנה או שולחן שצריך או לא יודע מה :גלר. מר ר 26 

 27 . זה הסעיף, 4י "תמ

זה , לא, רכישת ציוד יסודי, זה יכול להיות פה? ח וכיבודמה זה אירו :מעודה. מר א 28 
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אפרופו חיים , משהו שחשוב, גע,אחזקת מחשבים, רכישת ציוד יסודי 1 

 2 אפרופו אחזקת מחשבים

 3 .תן לו לגמור לדבר, אפרים שואל עכשיו, אי אפשר שידברו שני אנשים :געש. מר ח

 4 ? עכשיו רכישת בגדי עבודה זה לעובדים :מעודה. מר א

השתתפת ? גם השנה אותו דבר... אלף שקל 50השתתפות עצמית בביטוח  :זריהן. י מר 5 

 6 ? אלף 50-בשנה שעברה ב

 7 .השתתפנו אולי פחות אבל אי אפשר לדעת :גלר. מר ר

 8 ... אבל באחוזים :ר השמשוני"ד

, פועלי ניקיון, הבנתי בזמנו שזה לעובדים בשטח, רכישת בגדים, שניה :מעודה. מר א 9 

 10 ? רכישת בגדים מה למזכירות

ים לכל המחלקות מרוכז פה בסעיף שת בגדכל הרכי, של כל המועצה...  :גלר. מר ר 11 

 12 .הזה

למה זה מרוכז פה ( קטיעה)? זאת אומרת למה זה מרוכז פה, הבגדים :מעודה. מר א 13 

 14 ?במזכירות

בפיקוח , בתפעול, ע"לא פותחים סעיף בשפ, אנחנו לא פותחים סעיף הרי :גלר. מר ר 15 

יש סעיף אחד מרוכז בכל התקציב שזה , ל רכישת ביגודסעיפים ש 16 

 17 . הסעיף

 18 ?10השנה  20למה שנה שעברה , מזכירות... אחזקה  :זריהן. מר י

 19 ? איזה סעיף אתה, מה זה :געש. מר ח

 20 . 19' בעמ...אני מלמעלה :זריהן. מר י

מדברים . )אולי צריך לנקד, לא המזכירֹות, אחזקת משרד המזכירּות :געש. מר ח 21 

 22 ?למה זה חצי משנה שעברה( לא ברור, יחדב

 23 .לא היה צורך, לא ניצלנו את זה, לפני שנה היה יותר :גלר. מר ר

 24 . אלף שקל 20-תקצבנו ב. לא ניצלנו בשנה שעברה את הכסף :געש. מר ח

 25 ?מה זה בדיוק, מה אחזקה :מעודה. מר א

 26 ?להחליף מנורה? איזה אחזקה אתה עושה במזכירות :זריהן. מר י

 27 .כל מיני דברים שצריך :גלר. רמר 

 28 .אלף שקל 20תקצבנו שנה שעברה , מחליף זה, מחליף מדף, מחליף חלון :זריהן. מר י
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אז הוא תיקון פה וברז , אלף 50בהוצאות שונות , אבל זה הוצאות שונות :מעודה. מר א 1 

לא , מדברים ביחד)?אז מה עכשיו הוצאות מזכירות, פה ואני לא יודע מה 2 

 3 (ברור

 4 ...זה סעיף סל של כל מיני , יש דברים שלא נכנסים בסעיפים ספציפיים  :גלר .מר ר

אז למה את מביא פה הוצאות . בהוצאות שונות כל הדברים נכנסים :מעודה. מר א 5 

 6 ?אחזקה של מזכירות

כל מה שקשור למזכירות שהקראנו , המזכירות. לא מזכירֹות, מזכירּות :געש. מר ח 7 

 8 .ש המועצה וסגניורא, כוח אדם, המבקר, קודם

 9 ?20, כמה הוצאת שנה שעברה :זריהן. מר י

 10 .20לא הוצאתי , לא :געש. מר ח

 11 ?כמה הוצאת :זריהן. מר י

 12 . אז עשינו עכשיו חצי 20בגלל שלא הוצאנו , 20תוקצב  :געש. מר ח

 13 אירוח וכיבוד :זריהן. מר י

 14 כן :גלר. מר ר

 15 ?מה זה :זריהן. מר י

 16 .אירוח וכיבוד :גלר. מר ר

אגב בישיבות מועצה באיזה ? מה יש לך אתה, מה, חלב, נס קפה, בייגלע :מעודה. א מר 17 

 18 ?סעיף הכיבוד הזה נכלל

 19 .מזכירות :געש. מר ח

 20 ? בגלל זה איפה שאני הולך בייגלע :מעודה. מר א

 21 עוגות... :געש. מר ח

 22 ?זה עוגות זה :מעודה. מר א

 23 .ולך מיץ אשכוליות לפי הזמנה :געש. מר ח

 24 נכון :המעוד. מר א

 25 .רק מים מינרליים, לא יהיה יותר :געש. מר ח

 26 .2.99 :מעודה. מר א

 27 .רק מים מינרליים יהיה :געש. מר ח

 28 .לא צריך טובות, אני קניתי מכספי, אל תדאג :מעודה. מר א
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 1 . דמי חבר בראגונים :זריהן. מר י

זכויות  ,מוזיקה מזרחית, זה כל מיני ארגוני אמנים, דמי חבר בארגונים :גלר. מר ר 2 

 3 ... יוצרים והכל

 4 ?מה, מה עכשיו...  :געש. מר ח

דמי חבר בארגונים מקצועיים שמחייבים לפי , זה ארגונים מקצועיים :סגל. מר ש 5 

, ר לשלם לארגונים המקצועיים שמהנדס המועצה"הוראות התקשי 6 

 7 . 'גזבר המועצה וכו, מבקר המועצה

 8 ?כמו רשיונות שלהם :זריהן. מר י

 9 .זה חברות באיגוד מקצועי, שיונותלא ר :געש. מר ח

 10 . שהמזכיר יהיה חבר במזכירים והמהנדס יהיה חבר של המהנדסים :מעודה. מר א

 11 ? מה הבעיה, הסתדרות המהנדסים :דובר

 12 . זה לא בדיוק הסתדרות המהנדסים, לא :סגל. מר ש

 13 .ארגון או איגוד, זה ארגון ראשי הרשויות :געש. מר ח

 14 ?ות משרדיותמה זה הוצא :זריהן. מר י

 15 ...הוצאות משרדיות זה :גלר. מר ר

? העיתונים הפסקת לקרוא? 1,000-ל 5,000-איך העיתונים ירד המחיר מ :מעודה. מר א 16 

 17 ? מה

 18 .לא חתמתי על מנוי מעולם :גלר. מר ר

 19 .מגיע לך כראש מועצה, לא, לא :מעודה. מר א

 20 . לא חתמתי על מנוי אף פעם :גלר. מר ר

 21 .ישראל היום, חינם מקבלים :רונן. ר 'גב

 22 ? אבל איך מחמשת אלפים לאלף, לא :מעודה. מר א

 23 ... הוא לא רוצה לקרוא :דובר

 24 . ני רוצה להוריד גם את האלףא :מעודה. מר א

נכון לעכשיו לא , לא יודע מה... אולי בבוקר אני , הוא שומר לו אלף :געש. מר ח 25 

 26 .עשיתי דמי מנוי לאף עיתון

 27 ?מה אתה רוצה עוד, חינם" ישראל היום"ל הוא מתכוון :מצליח. מר ע

 28 ". ישראל היום"לא מקבל   :געש. מר ח
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 1 עבודות קבלניות. יש שם הרבה חדשות, YNET-אתה יכול להסתכל ב :זריהן. מר י

סקרים שאנחנו , ניהול של בטיחות... זה , עבודות קבלניות יש פה בפירוט :גלר. מר ר 2 

 3 .יםכל העבודות שלא עובדי רשות עוש, עושים

 4 ?מותנה 50אז למה  :מעודה. מר א

בגלל שהיינו צריכים לקצץ ... בשנה שעברה, כי אנחנו עשינו קיצוץ :גלר. מר ר 5 

 6 . אלף שקל 50הוצאות ועשינו הוצאה מותנית 

, הוצאות כאלה, הוצאות כאלה, כמה קשקושים יש פה, הוצאות שונות :זריהן. מר י 7 

 8 ? למה אתה לא מרכז הכל בדבר אחד

 9 .ככה יהיה לנו נוח :רגל. מר ר

אני מכיר אותך , תצחק? הוצאות שונות מה זה( צוחק)? לקומבינות, ְלמה :זריהן. מר י 10 

 11 .כבר

 12 ?למה אנחנו לוקחים את הניקיון של בניין המועצה כדבר נפרד :מעודה. מר א

 13 .כי זה ניקיון של עבודה קבלנית :גלר. מר ר

 14 ... אז למה :מעודה. מר א

 15 ... ים אחר הצהרי :גלר. מר ר

 16 ?הניקיון זה של עובדי המועצה :מעודה. מר א

 17 .יש גם וגם :גלר. מר ר

 18 ?מזכירות? באיזה סעיף אתה מכניס את העובד ניקיון :מעודה. מר א

 19 שכר :גלר. מר ר

 20 .אני מבחינתי את העמוד הזה סיימתי? אז היא אחת מהשמונה :מעודה. מר א

 21 ?הוצאות שונות מה זה :זריהן. מר י

 22 .זה המון כסף, אלף שקל 50 :כאכון. מר א

 23 הניקיון... לכל מיני דברים... אלף שקל 50, לא על הניקיון :געש. מר ח

עוד שונות ועוד ? אז מה אתה רוצה, אבל כיסית את הכל מכל הכיוונים :זריהן. מר י 24 

 25 שונות

 26 ...הניסיון מלמד ש :גלר. מר ר

 27 נייר טואלט , סליחה :מעודה. מר א

 28 ... ה שיכלנועובדה שאיפ :גלר. מר ר
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 1 חומרי ניקוי  :מעודה. מר א

 2 ...? איזה אחזקה יש פהאז ...אחזקת משרד, אחזקת משרד :זריהן. מר י 

 3 דלתות, ידיות, חלונות :געש. מר ח

 4 ?אלף שקל 100אחד  אז תעשה הכל סעיף :זריהן. מר י

אני . אתה אומר משהו שאתה לא מבין אותו, סליחה, עם כל הרצון הטוב :סגל. מר ש 5 

 6 .משרד הפנים יש הנחיות לסעיפים תקציביים, תנצל להגיד לך את זהמ

 7 ?אם אני לוקח ספר תקציב של עירייה אחרת הוא אותו דבר בדיוק :זריהן. מר י

 8 .בדיוק אותו דבר, כן :סגל. מר ש

 9 ?אתה בטוח במה שאתה אומר :זריהן. מר י

 10 . במאה אחוז :סגל. מר ש

 11 (לא ברור, ביחד מדברים... )אני אראה לך :זריהן. מר י

אני לא מתווכח אתך אבל אני רוצה להגיד לך שברוב מליאות , סליחה :סגל. מר ש 12 

ברוב מליאות המועצה , לא מאשרים תקציב סעיף סעיף, המועצה 13 

 14 עם כל הכבוד, מאשרים תקציב לפי מסגרות

? מה הבעיה, מאשר לך מסגרת, אז אני עובר סעיף סעיף, אז אין לי בעיה :זריהן. מר י 15 

 16  ?מותר לי, כל סעיף בל אני רוצה להביןא

, אתה אומר למה יש כל כך הרבה סעיפים, מתנגדאני לא , מותר לך :סגל. מר ש 17 

לכן ... כל הסעיפים... שמעלה לישיבת מועצה שמאשרת לפי מסגרות  18 

אתה תגיד אין להם , אישור של מליאה אחרת סעיף סעיף לפי מסגרות 19 

 20 תביא לי, אז תביא לי. סעיפים

 21 .אני אביא לך :זריהן. מר י

 22 . שנה 12, אני עובד בתחום המוניציפלי לא יומיים :סגל. מר ש

 23 ?אתה ראית של רשויות אחרות :זריהן. מר י

 24 ( לא ברור, מדברים ביחד). תתפלא, גם עבדתי ברשויות אחרות :סגל. מר ש

 25 תנופה... :כאכון. מר א

 26 נו, תנופה אמרנו אבי :גלר. מר ר

, אה... 26פה מופיע ? 18למה זה הופיע על ? קודם 18למה הופיע תנופה  :זריהן. מר י 27 

 28 .אין פה כלום? אלף שקל 26תנופה הוציאו 
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למה מסכנים ? מה זה מעמד האישה, כוכי? מה קרה עם מעמד האישה :מעודה. מר א 1 

 2 אני לא יודע על מה, 10,000-עולים ב

 3 .זה בסדר :גדרון. כ 'גב

 4 ? מה זה אבל :מעודה. מר א

 5 ?מה זה מעמד האישה :יהןזר. מר י

 6 , כתוב פה, מעמד האישה זה כל מיני :גדרון. כ 'גב

 7 .לא כתוב :מעודה. מר א

 8 ... של , של הרצאות, תוכניות של טיולים :גלר. מר ר

 9 . אני מחויב להחזיק יועצת למעמד האישה, העצמת נשים :געש. מר ח

 10 .אתה לא משלם לה משכורת, יועצת כן :מעודה. מר א

 11 ... קודם כל  :געש. מר ח

 12 .קי.או, שעות נוספות :מעודה. מר א

, טיולים, הסברות, היא מבצעת פעילויות לאורך השנה של כנסים :געש. מר ח 13 

 14 . סדנאות

איך , למשל עם, זהסתם דוגמה ל, להעצמת נשים אגיס מועדון, למשל...  :גדרון. כ 'גב 15 

כל מיני פעילויות , תאטרון מטבח אצל הגמלאים? קראו למטבח 16 

 17 ...גם לפעמים, לפעמים טיולגם , מעצימות נשיםש

 18 ?מטבח מעצים נשים :כאכון. מר א

לא , מדברים ביחד.  )זה לא מטבח, הלו, קוראים לזה תאטרון המטבח :געש. מר ח 19 

 20 ( ברור

 21 .לא מקובל עלי, זכרים...  :מעודה. מר א

 22 .אבל זה מעמד האישה :גדרון. כ 'גב

 23 !  גברים לא באים :בן צבי. ח 'גב

 24 ?במועדון הנשים אין לך גברים :מעודה. א מר

 25 .אמרתי לך שזה מתאים לך( לא ברור, מדברים ביחד) :בן צבי. ח 'גב

 26 .תביאי את רינה שתדבר פעם :מעודה. מר א

 27  .אמרתי לך שמתאים לך :בן צבי. ח 'גב

 28 . אלף שקל 500בלניות ק, מחשבים...  :זריהן. מר י
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 1 כן :געש. מר ח

 2 ?זה מכרז ?יש מכרז :כאכון. מר א

 3 .יש שלושה עובדים שעובדים :גלר. מר ר

 4 ?הם שכירים  :זריהן. מר י

 5 . גם קבלן, לא :גלר. מר ר

 6 .הוא יושב פה למטה :דובר

 7 ...קבלן שעובד דרך, הבנתי :כאכון. מר א

 8 .היה מכרז פעם :מעודה. מר א

 9 ? מה זה פעם :כאכון. מר א

 10 . שה חברות הגיעושלו, היה מכרז, חודשים 8, לפני שנה :מעודה. מר א

 11 שלוש, שלוש :גדרון. כ 'גב

 12 . לא היה מכרז לאחזקת מחשבים :זריהן. מר י

 13 ...בנושא יעוץ... :גלר. מר ר

לא , הייתי בוועדת מכרזים קדנציה שעברה וקדנציה הזאת... הוא יושב :זריהן. מר י 14 

 15 ? אלף שקל בלי מכרז 500.  נתקלתי בדבר כזה

 16 ... ה יעוץ הנדסהחבר... יש פה חברות :גלר. מר ר

 17 (לא ברור, מדברים ביחד... )אני יודע :זריהן. מר י

 18 .אבל היה מכרז אני זוכר :מעודה. מר א

 19 ?זה זאב :געש. מר ח

 20 כן :גלר. מר ר

זה פה אחד שמתחזק את המערכות מחשוב של המועצה כולל מערכות  :געש. מר ח 21 

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד) . המחשוב של בתי הספר

 23 ? אלף שקל 30? כמה הוא מקבל  בחודש :ןזריה. מר י

 24 . הוא מעסיק שני עובדים :גלר. מר ר

אם זה לא מכרז אולי יש , השאלה( לא ברור, מדברים ביחד) 50? 30איך  :כאכון. מר א 25 

... 26 

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד... )בזמנו שלקחנו אותו :גלר. מר ר

 28 ... אתה יכול להגיד מקצועיים, לא קשור :כאכון. מר א
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 1 ... לא יודע מתי, הוא הגיע להנה :געש. מר ח

 2 .2005-מ, שנים 5 :כאכון. מר א

הוא כבר , נבחרתי בדצמבר 2003-אני ב, מה פתאום? 2005-מה פתאום מ :געש. מר ח 3 

 4 . היה פה

 5 ?מאיפה חגי יודע...  :מעודה. מר א

 6 .הוא היה פה :געש. מר ח

 7 .הוא לא היה לפניך :מעודה. מר א

 8 ...יה לפני אצל ראובןחגי ה :געש. מר ח

 9 ?השניה, בפעם הבאה :מעודה. מר א

 10 .בפעם השניה :געש. מר ח

אלף שקל בלי  500על סמך מה , שאלה מאוד חשובה, אבל חיים, כן :כאכון. מר א 11 

... שאלה שניה האם לא יותר כדאי להעסיק , זה שאלה ראשונה, מכרז 12 

 13 עובדי מועצה

 14 .לעשות מכרז, לא :מעודה. מר א

 15 .או מכרז שיכול לחסוך לנו כסף :ןכאכו. מר א

 16 עשינו כבר מכרז אחזקת :מעודה. מר א

 17 ...אנחנו היום מרושתים עם כל בתי הספר ו...  :געש. מר ח

 18 ...שקל בחודש 6,000-גם עם שני עובדים ב :כאכון. מר א

 19 .אתה מדבר על עולם אחר כבר, עובדים 3אתה מדבר פה על  :געש. מר ח

מישהו גם קבלן זה עדיף מאשר להעסיק אנשים שכירים  אפשר למצוא :זריהן. מר י 20 

... כמה שנים אתה יכול... אבל אם לא עושים מכרזים... שהתעריף שלו 21 

 22 (לא ברור, מדברים ביחד)

 23 (לא ברור, מדברים ביחד. )יש לנו אישורים של נחיצות משרה :גלר. מר ר

 24 ?שנים 5, שנים 4, םשני 3כל ? כל כמה זמן צריך לעשות מכרז, ובראן'ג :זריהן. מר י

 25 .שנים 5 :ובראן'ד ג"עו

 26 . אנחנו לא יכולים לאשר תקציב כזה, אז אני מבקש חיים? שנים 5...  :כאכון. מר א

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד... )התקציב יאושר :מעודה. מר א

אל תשכח שרמת הפיתוח של כל המחשוב וכל התקשורת לא הייתה כמו   :כחלון. מר ע 28 
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 1 . היום

 2 ... להפך, רן :אכוןכ. מר א

 3 .הלאה, שווה בדיקה :געש. מר ח

 4 ?מה שווה בדיקה חיים :כאכון. מר א

לדעתי לא צריך , לבדוק את זה אם צריך לעשות מכרז, להיכנס לזה :געש. מר ח 5 

 6 .לעשות מכרז אבל אם צריך לעמת אותו עם הצעות אחרות יכול להיות

 7 ...וגם אם לא צריך, חיים :כאכון. מר א

 8 .אני מבין מה שאתה אומר :געש. מר ח

 9 2הוא מעסיק עוד ... יכולנו להורידאם , מ"מנהלים איתו מו כל שנה :כחלון. מר ע

 10 ... עובדים

 11 ? אתה רוצה להתערב. תי הוא היה פהכשאני בא, לא יכול להיות :געש. מר ח

 12 . הוא היה פה קודם, שלום :דובר

 13 ( לא ברור, חדמדברים בי. )אני חושב 2002-היה היה פה מ :געש. מר ח

 14 ? יש יועץ בטיחות, רגע :מעודה. מר א

 15 כן, יש :געש. מר ח

 16 19מתי שיסיימו את ( לא ברור, מדברים ביחד. )יש יועץ בטיחות, נחמיה :מעודה. מר א

 17 .20אני הולך על , תגידו לי

גני ... אלף שקל 100... אלף שקל 200, הצטיידות מחשבים ותקשורת :זריהן. מר י 18 

 19 ?תוכנות חצי מיליון שקל, םמחשבי... ילדים

 20 .דיברנו עכשיו...  :דובר

זה תשלום , לא רוכשים( לא ברור, מדברים ביחד.  )זה משהו אחר, לא :גלר. מר ר 21 

 22 . חודשי

 23 ? זה שכירות של תוכנה :זריהן. מר י

 24 ... שכר, גביה :געש. מר ח

 25 אלף שקל 70ניקיון מבני המועצה ... אתה משלם לו :זריהן. מר י

 26 קבלנים :גלר. מר ר

 27 ? מי עושה את זה  :זריהן. מר י

 28 ... מי שזכה, היה מכרז עכשיו. שתי עובדות אחר הצהריים של חברה :גלר. מר ר
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פה הוא ? אלף שקל 70מאז שזכה הוא עושה את הניקיון פה והוא מקבל  :זריהן. מר י 1 

 2 ... ? אלף שקל 70מקבל 

 3 אלף שקל 100-ב. 19-ב, רוןהאח, אלף שקל 100-המשכורות ירדו ב, רגע :כאכון. מר א

 4 1,400,000-מ :זריהן. מר י

 5 ? שמעת, אפרים :כאכון. מר א

 6 ?מה :מעודה. מר א

 7 .אלף שקל בגלל יוסי מלכה 100-המשכורות ירדו ב :כאכון. מר א

 8 ... אבל עכשיו? איך זה יכול להיות :זריהן. מר י

 9 .ותזה המשכורת לא של ראש המועצה אלא רק כל המזכיר, לא :גלר. מר ר

 10 ...  :זריהן. מר י

 11 (לא ברור, מדברים ביחד. )זה רק של המזכירות :סגל. מר ש

 12 .תקנים 8 :גלר. מר ר

 13 . 8אני רואה  :זריהן. מר י

אבל המשכורת אם אתה אומר של יוסי מלכה מאה אלף אבל היא באה  :מעודה. מר א 14 

 15 .לו דרך גמלאים

 16 ...לא קשור אלינו :גלר. מר ר

 17 ההמועצ, לא :מעודה. מר א

 18 .הגמלאים זה בסעיף אחר :סגל. מר ש

 19 .אל תערבב לי בשר וחלב מותק :בן צבי. ח 'גב

 20 ...גמלאים, נכון :זריהן. מר י

 21 ?אולי תגידי לי מה הוא אמר בסעיף אחר :מעודה. מר א

 22 (צוחק) :זריהן. מר י

 23 . לאכול בשר, הראש שלך רק בשר מארגנטינה? מה :מעודה. מר א

 24 .י אפשר עם כל ההערות האישיות האלהא, באמת נו, די :געש. מר ח

 25 .זה בינינו :מעודה. מר א

 26 .זה לא בינך לבינה, לא :געש. מר ח

 27 .זה שני דברים שאסורים? ומה היא אמרה לי בשר וחלב :מעודה. מר א

 28 אפרים :געש. מר ח
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 1 ?למה לא תעיר לגברת חוה... אתה  :מעודה. מר א

 2 ...אני מעיר לכל אחד :געש. מר ח

 3 .לא שמעתי אותך :מעודה. מר א

 4 .הלאה, אתה עם האוזן הלא שומעת :געש. מר ח

 5 .אז תוסיף את האוזן ככה :מעודה. מר א

 6 .הלאה :געש. מר ח

... באמת רופא מומחה, אני הייתי אצל רופא אף אוזן וגרון היום, אגב :מעודה. מר א 7 

הוא לא , חוה מעירה לי, לא, מה, מה. ישים לך מכשיר, הוא יבדוק אותך 8 

אני רוצה פעם להבין הסברה ויחסי . הוא לא שומע בצד הזה, המעיר ל 9 

 10 מה יש ב, מה, אני רואה גם בשנה שעברה זה היה, ציבור

 11 סליחה? איזה עמוד, סליחה :בן צבי. ח 'גב

 12 .אולי רוצה לבוא במוצאי שבת בבוקר, לא... אתה רוצה, באמת נו... חיה :געש. מר ח

 13 . ביום ראשון בערב, לא :מעודה. מר א

 14 ... במוצאי שבת אני  :געש. ר חמ

 15 .ישיבת המשך ביום ראשון בשעה שבע, אין ישיבות במוצאי שבת, לא :מעודה. מר א

 16 ... מוצאי שבת בבוקר :געש. מר ח

 17 ?ובראן'נכון ג, החוק אומר ישיבות מועצה משש :מעודה. מר א

 18 ? מה אתה עושה עכשיו, די כבר, הלאה :געש. מר ח

 19 ? מה אנחנו כל כך מסבירים, וצה לדעת מה הסברהבאמת אני ר :מעודה. מר א

 20 .יחסי ציבור ודוברות :גלר. מר ר

 21 אני מבקש , רגע :מעודה. מר א

 22 ,כל ה, על השלטים של פרסום חוצות :גלר. מר ר

יש לך מספר שלטים שמותר ... על השלטים של פרסום חוצות לא עולה :זריהן. מר י 23 

 24 .לנו להשתמש

הוא ? מה, אני רוצה להבין, י ואחר כך אם יש לך שאלותשיענה ל, יוסי :מעודה. מר א 25 

 26 ? מה אתה מתכוון שלטים, מה זה שלטים שאתה עושה, הפריע לי

כשאנחנו עושין , של כל פרסום חוצות... פרסום חוצות, יש שלטי חוצות :גלר. מר ר 27 

 28 .ההפקה של השילוט זה חלק מהתקציב, פרסום
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אני , אל תעזור לי, לא הבנתי? ה זה הפקהמ, דיברת באידיש, לא הבנתי :מעודה. מר א 1 

 2 .רוצה ממנו

 3 .העיצוב של הפרסום :גלר. מר ר

 4 ? עיצוב :מעודה. מר א

 5 כן, זה עיצוב :גלר. מר ר

יש לנו , באמת אני לא מבין, באמת סלח לי? בשנה שעברה גם היה עיצוב :מעודה. מר א 6 

יכה היא צר? 150אז למה אני משלם ? נכון, חברה שעושה עכשיו שילוט 7 

 8 ?שהיא צריכה לעשותהסכם ביש לנו , לעשות לנו

 9 בהסכם הם צריכים לתת לנו :גלר. מר ר

 10 . שה רגע, שה, שה :מעודה. מר א

 11 .של הפרסום( מלה לא ברורה)הם נותנים לנו את ה :גלר. מר ר

 12 ... אני לא שומע מה  :מעודה. מר א

זה , ים את הפרסוםהם עושים את התחזוקה שלו ותול... הם נותנים לנו  :גלר. מר ר 13 

 14 בצד שלנו לעשות הפקה. הצד של החברה

 15 ?מה לא ברור בזה, להכין את הכרזה :געש. מר ח

 16 .למשל תן לי איזה כרזות :מעודה. מר א

 17 ... עשינו עכשיו :געש. מר ח

 18 . אם תסתובב במושבה אתה תראה :גלר. מר ר

 19 .אז מה שכתוב פה הסברה ויחסי ציבור אז זה פרסום :מעודה. מר א

 20 . בין היתר :גלר. ר רמ

 21 ?אלף 150 :מעודה. מר א

 22 50 :גלר. מר ר

 23 ? 50 :מעודה. מר א

 24 ?מה :געש. מר ח

 25 ?מה זה דוברות :מעודה. מר א

 26 ...זה גם חלק , על גזם והכל, שאנחנו מפרסמים על ימי ניקיון... :גלר. מר ר

 27 .50אז זה  :מעודה. מר א

 28 . אם זה אירועים, זה דרושיםזה פרסום בעיתונות אם  100-ה, 50זה  :גלר. מר ר
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 1 . 5,000אלף ולפני שנתיים משהו כמו  20היה לנו לפני שנה  :זריהן. מר י

 2 ?על מה :גלר. מר ר

 3 .על פרסום ודוברות :זריהן. מר י

 4 . אלף שקל 100פרסום עושים כל שנה בערך , לא :גלר. מר ר

 5  5,000-אלף ו 20היה  :זריהן. מר י

 6 . אלף שקל 100פרסומים כל שנה בערך , לא פרסום... לא :גלר. מר ר

 7 ?אלף שקל על פרסומים 100כל שנה  :זריהן. מר י

 8 ... 50דוברות  :גלר. מר ר

 9 ( לא ברור, מדברים ביחד)? אין לנו דובר השנה, חיים :כאכון. מר א

 10 .שיח הזה-מספיק עם הדו, בבקשה, חיה :געש. מר ח

 11 ...אני , אני לא מדברת :בן צבי. ח 'גב

 12 . לכו תתאווררו בחוץ, אתם מפריעים לדיון, אלי :געש. מר ח

 13 .דקות 10תעשה הפסקה  :זריהן. מר י

 14 . דקות הפסקה 10, אי אפשר לעשות דיון... אמרנו תלכו להתאוורר :געש. מר ח

 15  -הפסקה-

 16 אני אודה לך אם , אבי :געש. מר ח

 17 תן לי רגע, יוסי :מעודה. מר א

 18 ...קשור לאני רוצה להגיד משהו שלא  :כאכון. מר א

 19 ! לא עכשיו אבל :מעודה. מר א

יש לי בנות , אני חושב היום לשאול, באמת, משהו שמאוד מציק לי חיים :כאכון. מר א 20 

, בגן ובבית הספר שהולכים עכשיו עוד פעם להשבית את מערכת החינוך 21 

 22 אני באמת עכשיו רציני, אתה תזכור בשביתה הקודמת אלדד, חיים

 23 (לא ברור, מדברים ביחד) ...אבל לא קיבל כסף :דובר

 24 (לא ברור, מדברים ביחד! )זה מפריע לי :כאכון. מר א

החוק אומר אתה יכול לשלוח את ? אתה רוצה תשובה ממני, אבי :קעטבי. מר י 25 

 26 .יקבלו אותם, הילדים

 27 .בתי הספר פתוחים :געש. מר ח

 28 אבל הגני ילדים :כאכון. מר א
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 1 ...אם זה חובה... זה החוק :קעטבי. מר י

 2 ...באמת אני פונה אליך עכשיו כסגן, אלדד... יואב :כאכון. א מר

 3 ( לא ברור, מדברים ביחד! )זה לא הדיון עכשיו, אבי :געש. מר ח

 4 ! ...אנחנו פרדס חנה, באמת :מעודה. מר א

 5 אפרים :געש. מר ח

 6 אני לא מוכן להיות כמו בנימינה  :מעודה. מר א

 7 זה ביזיון :כאכון. מר א

 8 ... ירושלים כולם שובתים ואני... :מעודה. מר א

 9 ! ?למה :כאכון. מר א

 10 ... כמו קרית שמונה :מעודה. מר א

 11 עם כל הכבוד, אבי! די :געש. מר ח

 12 .זה כולל חינוך :כאכון. מר א

 13 .זה לא כולל חינוך :מעודה. מר א

 14 ...תשאל את ראש המועצה! זה מה שאני מסביר לך, זה כולל חינוך :כאכון. מר א

 15 ! יאב :געש. מר ח

 16 ?למה אתה סתם אומר שזה לא כולל חינוך :כאכון. מר א

 17 . אז תעשה בייביסטר :מעודה. מר א

 18 נו, אפרים, באמת, אוי :כאכון. מר א

זה דיון , זה דיון על התקציב... עם כל הכבוד לך זה דיון על התקציב, אבי :געש. מר ח 19 

אם היית מאשר להעלות את הארנונה לא היינו צריכים . על התקציב 20 

 21 . לעשות את זה

 22 ! ?בגלל הארנונה? הארנונה... בגלל ! ?כן! ?בגלל זה :כאכון. מר א

 23 כן, גם :געש. מר ח

 24 ! ?בגלל הארנונה :כאכון. מר א

 25 הלאה, כן :געש. מר ח

 26 . תעשה לי טובה, חיים, אוי( לא ברור, מדברים ביחד!  )?בגלל הארנונה :כאכון. מר א

 27 .בבקשה, אפרים :געש. מר ח

 28 . לא את החינוך, תשבית את המועצה. אחוז 15-את ה... :ןכאכו. מר א
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 1 אני רואה שבשירות המשפטי  :מעודה. מר א

 2 . זה ביזיון אפרים :כאכון. מר א

 3 (לא ברור, מדברים ביחד...  )אדוני :מעודה. מר א

 4 ! בחינוך :כאכון. מר א

 5 .תשלח אותם לגן :קעטבי. מר י

 6 .אין גן :כאכון. מר א

 7 (לא ברור, מדברים ביחד. )יש גן :קעטבי. מר י

 8 אפרים :געש. מר ח

תעשה הפגנה עד שיהיה , שבתות הרבה... כתוב מחלל שבתבפיקוח נפש  :מעודה. מר א 9 

 10 .כסף ולא יסגרו

 11 .בחייך נו, איזה יהיה כסף :כאכון. מר א

 12 .כל המועצות האחרות מטומטמים, אז לא יהיה :מעודה. מר א

 13 . םזה להאשים ולפגוע בהורי :כאכון. מר א

 14 .זה המטרה :מעודה. מר א

 15 . זה המטרה :כאכון. מר א

 16 . הלאה, אפרים :געש. מר ח

 17 אני מדבר על הוצאות  :מעודה. מר א

 18 .אין בעיה, אתה תנקה רחובות :כאכון. מר א

 19 . אל תעשה מזה כזה דרמה...  :ר השמשוני"ד

 20 .זה דרמה, נורית, זה לא :כאכון. מר א

 21 ...אבל יש מטרות יותר חשובות, הלו? י ילדיםמה אתה חושב שאין ל :ר השמשוני"ד

 22 . לא להשבית את החינוך, אני אמרתי שאני בעד השביתה...  :כאכון. מר א

 23 ... לא הזה , נורית :גדרון. כ 'גב

, מדברים ביחד)אלף הוצאות  200, אלף שקל 800אני רואה פה שמוגדר  :מעודה. מר א 24 

 25 ( לא ברור

 26 ?ר לדיוןאתה מוכן לחזו, אפרים :געש. מר ח

 27 כן :מעודה. מר א

 28 .אי אפשר לנהל פה דיון, באמת, נו, די כבר :געש. מר ח
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אלף כתוב יועצים  600-ה... אלף אני מבין הוצאות לפי 200, אלף 800 :מעודה. מר א 1 

כשאתה אומר יועצים אני , אני יודע שארטן מקבל מהגביה, משפטיים 2 

ודע יש לנו יועץ עד כמה שאני י, שניים, רוצה לדעת כמה יועצים אחד 3 

אם , כזאתוהשאלה שלי , זה היועץ שלנו מוכר, ובראן'שקוראים לו ג 4 

? אז האם הם יועצים משפטיים של המועצהאתה מעסיק יועצים אחרים  5 

עץ זה או יועץ מי מעסיק יו, מי מחליט להעסיק אותם, מי מעסיק אותם 6 

, ובראן פה'אני רואה רק את ג? אלף איך זה מתחלק 600-וב... אחר 7 

 8 .אני אשמע מחיים, סליחה... ובראן'ובראן ג'ג

ובראן מעסיקים עוד שני 'ד ג"יש לנו חוץ מהיועץ המשפטי עו, אני אסביר :גלר. מר ר 9 

ד אריה חגי ויועץ נוסף בתחום "יועץ אחד בתחום של נכסים עו, יועצים 10 

דולר  1,000ד אריה חגי זה בערך "עו, כל אחד, ד חן סומך"יחסי עבודה עו 11 

 12 .לחודש

 13 .לדעתי החלטת מליאה על זה צריכה להיות :געש. ח מר

 14 .התחלנו לעבוד איתו מזמן :גלר. מר ר

 15 ?מה הוא עושה :זריהן. מר י

 16 . אני מדבר על סומך שאין החלטת מליאה :מעודה. מר א

 17 .לא צריך החלטת מליאה, וחן סומך :גלר. מר ר

 18 ?למה לא :מעודה. מר א

 19 בענייניםהוא יועץ , המועצהכי הוא לא היועץ המשפטי של  :גלר. מר ר

 20 .עבודות לפי אירוע, הוא לא מקבל קבוע, הוא לא ריטיינר :געש. מר ח

 21 למה, אז אני שואל למה :מעודה. מר א

 22 לפי חשבונית :געש. מר ח

 23 .הוא מייצג את המועצה בתיקים מסוימים, הוא לא יועץ משפטי :ובראן'ד ג"עו

 24 .אבל בתקציב הוא פה :מעודה. מר א

 25 .אתה משלם הרי :ראןוב'ד ג"עו

אם אני פה נמצא במסגרת התקציב וסומך נמצא במסגרת , אז סליחה :מעודה. מר א 26 

אני רוצה לדעת לא הייתה החלטת מליאה לבוא , התקציב אז אדוני 27 

אני רוצה שתהיה החלטת מליאה להעסיק אותו או אולי , ולהעסיק אותו 28 



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

112 

 1 .מישהו אחר

 2 אני לא צריך  :געש. מר ח

מה שרציתי להבהיר זה בדיוק העניין הזה שהוא לא מעוסק כיועץ  :ובראן'ד ג"עו 3 

 4 עבודות פרטניות, משפטי

 5 .אבל הוא כתוב כיועץ משפטי :מעודה. מר א

ד פר תיק בלי החלטת "אפשר להעסיק עו. תן לי להשלים מר מעודה :ובראן'ד ג"עו 6 

 7 .מועצה

 8 . לא פה, תשים אותו בסעיף אחר, בלתי צפויות :מעודה. מר א

 9 ?אתם רוצים להזמין פיצה :געש .מר ח

 10 .נשמח מאוד, כן :כאכון. מר א

אני בדרך כלל מייצג , ד סומך מועסק לפעמים בתיקים פרטניים"ועו :ובראן'ד ג"עו 11 

... יש תיקים פרטניים שסומך מייצג אבל זה החלטה ', בענייני עבודה וכו 12 

 13 . זה נכנס לסעיף הזה

 14 . ש מה התקציב שלו ספציפיתמי מחליט ואני רוצה לדעת מרא :מעודה. מר א

 15 .ועדת התקשרויות, ועדת רכש :גלר. מר ר

 16 ?היו עוד כמה עורכי דין שראיינת אותם, סליחה :מעודה. מר א

 17 .במקרה הזה הוא מומחה ביחסי עבודה :גלר. מר ר

אולי יש עוד , לא מומחה, הוא הכי מומחה, אני לא יודע, אין בעיות :מעודה. מר א 18 

אולי אין לך , אתה צריך לתת צפי, ל אני אומרמומחים בפחות כסף אב 19 

 20 .משפטים במשך שנה

 21 .אלף שקל זה הצפי 600, זה הצפי :גלר. מר ר

 22 ...אז חגי אתה יכול , צפי זה כולל אותו וכולל את חגי :מעודה. מר א

 23 . זה כולל גם את חגי וסומך :גלר. מר ר

 24 ? אלף שקל בשנה 40זה ? שקל 3,600זה  :כאכון. מר א

 25 .שקל וגם אריה חגי אותו סכום 5,000לקחו את חן סומך שזה בערך  :לרג. מר ר

 26 אלף שקל  120 :זריהן. מר י

 27 ?כמה סומך? כמה הוא מקבל סומך :מעודה. מר א

שקל  5,000פלוס מינוס זה , 2010-פלוס מינוס עבודות שהוא ביצע ב :גלר. מר ר 28 
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 1 . בחודש

 2 ?למה הוא מקבל לפי חודש :מעודה. מר א

 3 .מדבר אתך בממוצע, לא מקבל לפי חודש :גלר. מר ר

 4 .  80חסר , 400הוא מקבל , 120שניהם זה , 60בשנה זה  :זריהן. מר י

זאת אומרת אנחנו משלמים לו בשביל לבוא לתבוע את , ויחסי עבודה :מעודה. מר א 5 

 6 .העובדים שלנו

 7 ... הוא לא תובע את העובדים שלנו :גלר. מר ר

 8 ( לא ברור) :זריהן. מר י

 9 . אני לא שומע אותו, למה אתה מפריע לי :מעודה. מר א

 10  450, 400ובראן אמר להם 'ג, ובראן'שאלו את ג :געש. מר ח

 11 עכשיו אנחנו , יש עבודות נוספות :גלר. מר ר

 12 ... 400הוא אמר שהוא מקבל , אתה לא מבין מה אני אומר לך :געש. מר ח

 13 (א ברורל, מדברים ביחד... )אני לא זוכר, 450 :ובראן'ד ג"עו

 14 ... תן לי חשבוניות שלו ? אני יכול לראות חשבוניות ששילמו לעורכי דין :זריהן. מר י

אני רוצה לדעת , סומך... אני לא , זה לא הבעיה, עזוב, הוא יראה לך...  :מעודה. מר א 15 

 16 ...כמה

 17 .באמת, לא צריך מכרז לא ליעוץ משפטי ולא ליעוץ ההנדסי :געש. מר ח

עם כל הכבוד לסומך הוא פתאום יכול , עם כל הכבוד לסומך, אמתב, לא :מעודה. מר א 18 

, סכום... אתה מדבר על ועדה , אני לא יודע, אלף 200לבוא לשלם לו  19 

 20 .ועדת רכש אין זה מתפקידה להביא עובד

 21 .הוא לא עובד :גלר. מר ר

 22 ?אז מה הוא :מעודה. מר א

 23 . אני קונה שירות :גלר. מר ר

 24 ...חראולי מישהו א :מעודה. מר א

 25 הלאה, הבנתי :געש. מר ח

 26 ?מה הבנת :מעודה. מר א

, דקה... יש לי, תקבלו את החשבוניות, הוא רוצה את החשבוניות, רשמנו :געש. מר ח 27 

 28 .יש מספר מקצועות שאני לא צריך אישור, יש את היועץ המשפטי
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 1 .אז אני רוצה לדעת :מעודה. מר א

 2 .יעוץ הנדסי, יעוץ משפטי :געש. מר ח

יועץ הנדסי זה עם , כיועץ משפטי. יועץ משפטי אני שואל, הנדסי לא, לא :ודהמע. מר א 3 

 4 מכרז 

פר , פר תיק, פר נושא, זה לא יועץ משפטי של המועצה, נו, לא צריך מכרז :געש. מר ח 5 

 6 ...אני לא צריך, אירוע

 7 .אז תן לו הגדרה אחרת פה :מעודה. מר א

 8 ...אין סעיף אחר, אבל הוא :געש. מר ח

 9 ! יועץ משפטי... :ודהמע. מר א

 10 . הוא משפטן, אבל הוא יועץ משפטי :גלר. מר ר

 11 . אבל הוא אומר על בסיס שירות :מעודה. מר א

 12 . חבל על הויכוח? אתה רואה פה יעוץ משפטי קבלניות אפרים :געש. מר ח

 13 .כתוב שכר טרחה יועצים משפטיים, לא :מעודה. מר א

 14 .הכל נכון :געש. מר ח

 15 . ה האחרונהבשור :מעודה. מר א

את מספר ? השם של הסעיף אתה רואה אותו, אבל השם של הסעיף :געש. מר ח 16 

 17 ?הסעיף אתה רואה

 18 !ובראן באותו סעיף'גם ג, נו :מעודה. מר א

 19 .אז יעוץ משפטי קבלני :געש. מר ח

אני מבקש לשנות ולהבהיר בסעיף שזה לא יעוץ , בצורה מסודרת... :מעודה. מר א 20 

 21 ... משפטי כמו 

 22 .זה הסעיף... אין סעיף :געש .מר ח

 23 (לא ברור, מדברים ביחד... )ובראן'ג :מעודה. מר א

רים של משרד אין סעיף אחר במספ? אתה לא מבין, אין סעיף אחר :געש. מר ח 24 

מספרי אני המצאתי את ה, לך למשרד הפנים, זה ספר מובנה, הפנים 25 

 26 נורית. הלאה, כן... תפתח בעיריית חיפה? סעיפים

 27 ? הוצאות משפטיות מה זה :זריהן. מר י

 28 .אנחנו נדרשים לשלם פיצויים וגם אגרות...  :גלר. מר ר
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 1 ?הפסדתם במשפטים :זריהן. מר י

 2 .מדי פעם יש כל מיני תביעות שאנחנו מפסידים :גלר. מר ר

 3 .לא הרבה, יש תביעות שהפסדנו :געש. מר ח

 4 ?אלף שקל האלה 200-זה ה :זריהן. מר י

 5 ...אנחנווגם אגרות ש :גלר. מר ר

 6 ?200-זה בתוך ה :זריהן. מר י

 7 גם :גלר. מר ר

 8 .יש גם אגרות :מעודה. מר א

 9 ...אבל לא של 2009-הוא היה ב, יש רק משפט אחד :געש. מר ח

 10 .2010-זה ב...  :גלר. מר ר

 11 ?כמה יצאנו שמה :געש. מר ח

 12  160-ב :גלר. מר ר

 13 .אלף שקל 160 :געש. מר ח

 14 ?לההא 200-וזה בתוך ה :זריהן. מר י

... זה עבודות הפיתוח של נוה התות שלא נעשו דרך המועצה והשופטת  :געש. מר ח 15 

 16 .ד בחדרה"זה שעשו את הפיתוח דרך עו, החליטה לצרף אותנו כנתבעים

 17 ?כמה הוא קיבל :זריהן. מר י

 18 .170, 160 :ובראן'ד ג"עו

 19 ? על מה הייתה התביעה :זריהן. מר י

 20 ...תביעה על מתחם :ובראן'ד ג"עו

עבודות פיתוח בנוה התות שלא עברו דרך המועצה ולא היה הסכמי  :געש. חמר  21 

 22 16, אלף דולר למטה 20-את ה, ד שלקח כסף מהתושבים"פיתוח והיה עו

הקבלן , הם תבעו, אלף למעלה והוא היה נותן פתק שהוא שילם למועצה 23 

תבעה את התושבים , יתדות תבעה אותו' חב, שעשה את העבודות פיתוח 24 

שופטת החליטה לצרף את המועצה שנים של המשפט ה ואחרי כמה 25 

 26 . היא בעצם קיבלה את הכביש ואת המדרכה, כנתבעת

 27 ?למה לא גומרים שם :קעטבי. מר י

 28 ?איזה רחוב :געש. מר ח
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 1 . התושבים שם שילמו, דקלים :קעטבי. מר י

 2 ?הדקלים' באיזה קטע של רח :געש. מר ח

 3 ?למה לא גומרים...  :קעטבי. מר י

. לדעתי יש עוד דיון כי הביצוע לא לפי מה שסוכם... המדרכות הוא עשה :עשג. מר ח 4 

. הוא עשה אותן בפועל, את המדרכות הוא לא שילם, לא שייך הכסף 5 

 6 המפרצים ( לא ברור, מדברים ביחד)

 7 אמרתי לו , אני שאלתי את דניאל, חיים :קעטבי. מר י

 8 .אין ויכוח שהוא שילם :געש. מר ח

 9 (לא ברור, מדברים ביחד... )י את דניאל שאלת :קעטבי. מר י

אני לא נכנסתי לזה בהיבט של מי ... אני מוכרח להודות שלא נכנסתי לזה :געש. מר ח 10 

. אני מקווה שהכל טוב, דניאל הלך לבדיקה רפואית, שילם ומי לא שילם 11 

 12 .לא יודע, אני אשאל אותו מחר

 13 ? השתלמויות והדרכה זה של עובדים :זריהן. מר י

 14 . אבל לא חשוב, אני יודע משהו אחר, אני הולך לשאול :געש. מר ח

 15 ? במה זה מתבטא כל ההשתלמויות, רשות כתוב לך בצד עובדי :מעודה. מר א

שתי ... רוב הכסף זה עמותות שאנחנו מחויבים להעביר את הכסף :גלר. מר ר 16 

 17 ...מקצועיות לכל עובד עמותות

קמו בנוסף לדמי חבר שלהם הכסף הולך לעמותות מקצועיות שהו :געש. מר ח 18 

 19 .לא לכולם, בהסתדרות לחלק מהעובדים

 20 גם אם לא ילכו, זאת אומרת גם אם לא ילכו :מעודה. מר א

לעמותה , לא לעובד, אנחנו מעבירים את הכסף לעמותה המקצועית :געש. מר ח 21 

 22 .המקצועית

 23 ?גם אם לא ילכו הם יקבלו את הכסף :מעודה. מר א

 24 .תהעמותות מקבלו :געש. מר ח

 25 . אבל העובדים מנצלים את זה :גלר. מר ר

( לא ברור, מדברים ביחד. )21אני בעמוד , 20אני גמרתי עם עמוד  :מעודה. מר א 26 

 27 אלף שקל 30מקבלים 

 28 כתוב :געש. מר ח
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 1 .זה משאבי מים :גלר. מר ר

 2 . 30זה פעם אחת ? 30, 30, 30, 90, 30אבל למה  :מעודה. מר א

 3 75 ,75, 75-זה כמו ה :גלר. מר ר

 4  30התקבולים , 90מוקד . זה מבלבל, לא :מעודה. מר א

 5 .30מינוס  120. 120-ו 30מינוס  :גלר. מר ר

 6 ?זה השתתפות של משאבי מים :זריהן. מר י

 7 כן :געש. מר ח

 8 ?למוקד חיצוני? למי אני משלם 120אז  :מעודה. מר א

 9 כן :גלר. מר ר

 10 .מחיר אני חושב שיכולתי להחזיר במועצה בחצי :מעודה. מר א

 11 .ראינו את המוקד הפנימי פה בחצי מחיר, מה אתה אומר :געש. מר ח

 12 ...אלף 90מה זה  :זריהן. מר י

 13 . 120זה   :מעודה. מר א

 14 . שקל 10,000-שעות ב 24שקל ישב לך בן אדם פה  10,000? 120מה  :זריהן. מר י

 15 . עכשיו יהיה לך שירות כמו שצריך :ר השמשוני"ד

 16 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )עבודה כמו שצריךהם עושים  :געש. מר ח

תגיד לי מי זה , ברשותך הגזבר? תקנים 10, מינהל כספי, 23-אנחנו ב :מעודה. מר א 17 

מי זה נקרא שעובד , יש שם הרבה פקידים, מי זה לא עובד, עובד אתך 18 

 19 ?אתך בגזברות

 20 ?שמות של עובדים, מה אתה רוצה :גלר. מר ר

 21 ?נכון, שלום לא שייך לזה, כיריםשאנחנו מ, כן :מעודה. מר א

 22 . שלום זה הנהלת חשבונות :זריהן. מר י

 23 . שלום לא שייך לזה :געש. מר ח

 24 ? רוזה, מזלאז  :מעודה. מר א

 25 זיוה, נעמה :גלר. מר ר

 26 יהודית, ברוריה :געש. מר ח

 27 . זיוה במשרת בכירים, זיוה לא :זריהן. מר י

 28 ואתה :מעודה. מר א
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? היא לא עובדת? מה זה משנה... אבל השכר, לא משנה זה, לא משנה :געש. מר ח 1 

 2 .היא עובדת בגזברות

וגם המנקה ? אז מה, גם אפללו נקראת עובדת מזכירות, לא משנה :מעודה. מר א 3 

 4 האתיופית

 5 ? מה זה משנה, לא שייך בכלל :געש. מר ח

 6 ?זה לא משנה :זריהן. מר י

( מלה לא ברורה)קום של ההחוזה הוא שכר בכירים אבל המי, לא משנה :געש. מר ח 7 

 8 . הוא בתוך הגזברות

 9  4,440,000אז  :מעודה. מר א

 10 .לא, של הגזבר... :זריהן. מר י

 11 כן ?המשכורת שלו  :געש. מר ח

 12 ?וגם המהנדס :זריהן. מר י

 13 .המהנדס בהנדסה, לא :געש. מר ח

 14 ? זה כולל את כל הדברים האלה פה 4,440,000 :מעודה. מר א

 15 .ףזה כל האג :גלר. מר ר

 16 .הוצאות שלו, עבודות קבלניות, הוצאות משרדיות, תסתכל למטה :זריהן. מר י

 17 .הכנת מכרזים וזה, צילומים וסקרים :מעודה. מר א

 18 ?מה זה משרדיות :זריהן. מר י

 19 מביאים יועץ מומחה, יעוץ מקצועי, הכוונה הכנת מכרזים :מעודה. מר א

 20 ...  :כאכון. מר א

 21 . אין חדש, לא :גלר. מר ר

 22 ?אז מה זה :כאכון. אמר 

 23 . 2010קודם כל יש עובדת שהתקבלה באמצע  :גלר. מר ר

 24 ?ומה התפקיד שלה :כאכון. מר א

, העלאת שכר... תעבוד 2011-עבדה חצי שנה וב 2010-אז ב, היא כלכלנית :גלר. מר ר 25 

 26 (לא ברור, מדברים ביחד.  )יש הסכם קיבוצי

יבלו אישור משפיצר וחשבו שהוא אמרה לי בתיה שהמנהל פיקוח לא ק :זריהן. מר י 27 

 28 ?מה אתה אומר? מה אתה אומר, מסכים אז נתנו לו להתחיל לעבוד
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 1 ?שמה :גלר. מר ר

 2 .שהוא התחיל לעבוד בלי אישור משפיצר :זריהן. מר י

 3 , לא, לא :געש. מר ח

 4 .היה אישור נחיצות משרה :גלר. מר ר

 5 ...? היה אישור :זריהן. מר י

 6 . ות משרהיש אישור נחיצ :גלר. מר ר

 7 .יש אישור :געש. מר ח

 8 .התקבלה בלי אישור :זריהן. מר י

 9 .היה אישור לחצי משרה :מעודה. מר א

אפשר להעסיק תקופה מוגבלת , לא קיבלנו עובד, עשינו מכרז פעמיים :גלר. מר ר 10 

 11 .עובד בלי מכרז

 12 .לא קיבלו, היא אמרה לי חד וחלק שלא קיבלו אישור :זריהן. מר י

, יש אישור נחיצות משרה( לא ברור, מדברים ביחד)לא נכון , אישוריש  :געש. מר ח 13 

, גם אתמול היו פה מכרזים לכמה תפקידים עם אישור נחיצות משרה 14 

יחד עם האישור נחיצות משרה אתה מקבל גם את המינוי של ועדת  15 

 16 .המינויים שמשרד הפנים ממנה אותה

אתה . מתי האישור התקבלזה לא בעיה לדעת מתי הוא התחיל לעבוד ו :זריהן. מר י 17 

 18 ?מה הבעיה, יודע

נכון שכשהוא התחיל לעבוד לא הצלחנו לאתר אנשים למכרז כמו  :געש. מר ח 19 

מה שלמשל מנהל ספריה אנחנו לא מצליחים ... שאנחנו לא מאתרים 20 

 21 .לאתר לא ככה ולא ככה

הוא התחיל , שהתחיל לעבוד עם אישור, אז אל תגיד שהוא לא עבד :זריהן. מר י 22 

 23 ...ד בלי אישורלעבו

 24 . נחיצות משרה יש :געש. מר ח

 25 ? בכללם אתה? עובדים 6-זה ל 1,200,000משכורת של  :מעודה. מר א

 26 כן :גלר. מר ר

 27 ?עובדים פה 4ולמה פתאום חסרים  :מעודה. מר א

 28 תמשיך, יתר העובדים למטה, כי יש :גלר. מר ר
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 1 .יתר העובדים כתוב הנהלת חשבונות :מעודה. מר א

 2 . זה בסך הכל :גלר. מר ר

 3 ?לא שלום, מה זה הנהלת חשבונות :מעודה. מר א

 4 לא :געש. מר ח

 5 . מזל ויוליה, זה ברוריה :גלר. מר ר

 6 ... הנהלת חשבונות :זריהן. מר י

 7 .הן יושבות אצלו, רגע? ויוליה :מעודה. מר א

 8 ?מי :גלר. מר ר

 9 .היא עובדת מועצה... ברוריה ואלה :מעודה. מר א

 10 נכון :גלר. מר ר

 11 ? 1איפה עוד , רגע? 3אז מה זה  :מעודה. מר א

 12 תסתכל למטה :געש. מר ח

 13 3 :מעודה. מר א

 14  430 – 2011הצעת תקציב , משכורות, שכר – 1621300110סעיף  :געש. מר ח

 15 .3הרי זה  :מעודה. מר א

 16 .3זה  :געש. מר ח

 17 ? 1איפה עוד  :מעודה. מר א

 18 .בדף השני :גלר. מר ר

מה , עוד עובד, ור דף וראה זה פלא מופיע עובד אחדתעב, בדף הבא :געש. מר ח 19 

 20 ? לעשות

 21 .עובדים 10סך הכל  :זריהן. מר י

 22 ? מה :געש. מר ח

 23 ?איפה הכסף של העובד הזה :מעודה. מר א

 24 ?איזה עובד :גלר. מר ר

 25 . הזה 1-ה :מעודה. מר א

 26 .אלף שקל 160 :סגל. מר ש

 27 160 :גלר. מר ר

 28 ?אלף שקל 160 :מעודה. מר א
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 1 .משכורת מכובדת :אכוןכ. מר א

 2 . זה של תקווה  :מעודה. מר א

 3 צדקת :סגל. מר ש

 4 אז עכשיו , הבנתי :מעודה. מר א

 5 .זה עלות מעביד סך הכל :גלר. מר ר

עובדים ומה שאתה עכשיו  10-זה כולל כל ה 4,440,000כשאני אומר  :מעודה. מר א 6 

 7 עושה 

 8 . זה כל ההוצאות :גלר. מר ר

 9 .מיליון 4-מתוך ה? מה זה 1,815,000-וה, .קי.או :מעודה. מר א

 10 .זה שומה וגבייה :גלר. מר ר

 11 ? ומה המשמעות של זה? מיליון 4-מתוך ה :מעודה. מר א

 12 .יש מחלקת גבייה, יהמחלקת גבי, בגבייה :גלר. מר ר

 13 ? ם"מלג, לא הבנתי :מעודה. מר א

 14 כן :גלר. מר ר

 15 ?בגלל שזו תקווה? איך אתה מתערבב איתם פה :מעודה. מר א

 16 .שקל 1,450,000הם מקבלים כסף  :סגל. מר ש

 17 .הם לא עובדים חינם :גלר. מר ר

 18 ?8זה האחוז נקודה  :מעודה. מר א

 19 .כן, אחוז 1.8 :סגל. מר ש

לא ניתן לה  1,400,000-אבל ה... אז למה הבאתם את תקווה פה לתוך ה :מעודה. מר א 20 

 21 .1,400,000משכורת לא ניתן לה מתוך , מתוך זה

 22 ?1,400,000מאיפה הבאת  :געש. מר ח

 23 .1,800,000 :מעודה. מר א

 24 . מ"והעמלה של מילג( לא ברור)כולל את ה 1,800,000 :גלר. מר ר

 25 .וזה לא כולל תקווה :מעודה. מר א

 26 . כולל תקווה :גלר. מר ר

 27  1,800,000-מתוך ה :מעודה. מר א

 28 .הסיכום של הדף הוא למטה :גלר. מר ר
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 1 . נותן לתקווה, 1,800,000-מתוך ה 160אתה מקזז , רגע :מעודה. מר א

 2 .600זה היה  2010-ב... משפטיות גבייה :זריהן. מר י

כי היו צריכים לשלם עמלה  ,העלינו את זה בעדכון תקציב למה 2010-ב :גלר. מר ר 3 

 4 . אבל השנה זה לא יהיה שביקש משרד הפנים למשרד עורכי דין

 5 ... למה קבלן לניכיון הגביה :כאכון. מר א

 6 . כי היה עכשיו מכרז, למה :גלר. מר ר

 7 ?אחוז 1.8הוא מקבל  :זריהן. מר י

 8 (לא ברור, מדברים ביחד) .מ"ועוד מע 1.8הם מקבלים  :גלר. מר ר

 9 ...הכל, חשמל שלנו, האחזקה שלנו, המבנה שלנו :זריהן. מר י

 10 .בסוף נשארו שלוש חברות בארץ, נשארו בסוף... :געש. מר ח

 11 . הידע והאנשים... היה מכרז :גלר. מר ר

 12 חשמל זה חשמל, 1,450,000 :סגל. מר ש

 13 ... 160מתוך זה גם  :מעודה. מר א

 14 .זה מה שהם מקבלים 1,450,000, לא :סגל. מר ש

 15  160-וה :מעודה. מר א

 16 .תקווה מקבלת 160 :סגל. מר ש

 17 ?מאיפה זה בא :מעודה. מר א

 18 ...1960-בתוך ה, זה בתוך זה :סגל. מר ש

 19 ?אלף 50...  מה זה :זריהן. מר י

 20 ( לא ברור, מדברים ביחד)? איזה עמוד יוסי :געש. מר ח

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד... )סקרים, צילומי אוויר...  :גלר. מר ר

 22 .זה שייך לשוטף בכלל יוסי :געש. מר ח

 23 .אני מערבב הכל :זריהן. מר י

 24 ... לא יכול, אתה לא יכול, אתה לא יכול לערבב הכל :געש. מר ח

 25 .אני יכול להעביר כסף מפה לפה :ריהןז. מר י

מספיק עם ההסברים , שלום, אפרים, חברים... אני יכול להעביר :געש. מר ח 26 

אני רוצה לעבור , יש משהו שאתה לא מבין נעזור לך, אפריים, הפרטיים 27 

 28 .יוצא מן הכלל, הלאה
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 1 ...24בעמוד , 24-אני רוצה לשאול ב :מעודה. מר א

 2 ? מוד אתהבאיזה ע, אפרים :געש. מר ח

 3 .24-ב :כאכון. מר א

הוא לא , את כל השירותים, אני נותן לו כן... אתה חייב, כן... יש שומר :געש. מר ח 4 

 5 .אתם החלטתם לקחת את החברה היקרה, עובד בחינם

המועצה תפסיד קצת אבל שהתושבים לא לא אכפת לי ש, 25-ו, .קי.או :מעודה. מר א 6 

 7 . ולא יעשקו את האזרחיםשהחברה הזאת לא יהיו מנוולים , יהיו

 8 .הלאה, אפרים :געש. מר ח

 9 .לא את המועצה, אנחנו מייצגים את האזרחים :מעודה. מר א

 10 ...לא את , המועצה מייצגת מישהו אחר. הלאה, אתה צודק :געש. מר ח

 11 .נכון מאוד :מעודה. מר א

 12 הלאה, כן :געש. מר ח

 13 .נו למועצהשכחנו למה נשלח, המועצה מייצגת את עצמה :מעודה. מר א

 14 .כל אחד לפי השליחות שלו, כן, אתה צודק :געש. מר ח

 15 בהחלט :מעודה. מר א

 16 ?אתה מוכן לחזור לתקציב, די כבר אפרים  :געש. מר ח

 17 .אני צריך לענות, אתה אמרת לפי השיפוט שלו :מעודה. מר א

 18 . אני מעמיד להצבעה את התקציב ונגמר :געש. מר ח

 19 ... אתה לא יכול :זריהן. מר י

 20 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )הלאה, הכל אני יכול :געש. מר ח

 21 . עמלות והקצאות זה נושא חשבונאי... :מעודה. מר א

יש חלק שהוא החזר , יש חלק זה עמלות לבנק לכרטיסי אשראי, לא :גלר. מר ר 22 

 23 .עמלות

 24 360,053, 2010אז תסביר לי מה הפער בין  :מעודה. מר א

 25 ( לא ברור, מדברים ביחד)ו הפער מזה שאנחנ :גלר. מר ר

 26 ?אז המינוס מה זה אומר :מעודה. מר א

 27 .המינוס זה הכנסה :גלר. מר ר

 28 .יש לנו הכנסה :מעודה. מר א
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 1 . מזה שקנינו בגדים :בן צבי. ח 'גב

 2 .26, הלאה? 25' גמרנו עמ, הלאה :געש. מר ח

 3 . פירעון מלוות אין לי בעיה :מעודה. מר א

 4 ? מה הבעיה, יש לך בעיהבפירעון מלוות  :געש. מר ח

 5 . אין לי בעיה :מעודה. מר א

 6 .27' עמ, אין בעיה :געש. מר ח

 7 . אני בטוח שהגזבר ידאג שלא נבזבז כסף פה, זה נושא חשבונאי :מעודה. מר א

 8 .חיים 29 :בן צבי. ח 'גב

 9 27, 27 :מעודה. מר א

 10 ? אתה מנהל את הדיון, אפרים :כאכון. מר א

 11 ?מה :מעודה. מר א

המועצה לקחה בעבר לפני שנים רבות מלוות לנושא ביוב והיא צריכה  :געש. מר ח 12 

זה מופיע , מה לעשות, יש ריבית, יש קרן, להחזיר אותן והיא פורעת אותן 13 

 14 עוד כמה שנים , כל אחד בנפרד

 15 ?מתי זה יגמר :כאכון. מר א

 16 . בעוד הרבה שנים? מה :געש. מר ח

 17 .רק תשלומים, אני מבין שאין תקבולים 28-ב :מעודה. מר א

 18 ... בעמוד? איפה אתה :געש. מר ח

 19 ?סלבין ו? עובדים 2-מי זה ה. אני אומר רק תשלומים :מעודה. מר א

 20 .זה סלבין והמזכירה. זה אחזקת מקלטים :גלר. מר ר

 21 נינה :געש. מר ח

 22 ... מה זה אחזקת :כאכון. מר א

 23 ?באיזה? ואיפה אז היא מופיעה :מעודה. מר א

 24 .ף נוסףיש סעי :גלר. מר ר

 25 ? זהו? אלף שקל 11שמירה ביטחונית  :מעודה. מר א

 26 .בלי אחזקות רכב? אלף שקל רכבים 800 :זריהן. מר י

 27 אלף 16, רגע :מעודה. מר א

 28 . הלאה, לתת שירותים עם סוס ועגלה, סוס ועגלה... אנחנו :געש. מר ח
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ועצה לא המ? מה קרה? שלושה מכוניות? כמה מכוניות היו 2003בשנת  :זריהן. מר י 1 

 2 ?עבדה

תחזור , הלאה, כן( לא ברור, מדברים ביחד). הלאה, לפי הכסף שהיה :מעודה. מר א 3 

 4 .ח"חזרה לפלמ

 5 ביטחון כן :כאכון. מר א

 6 ? מה קרה, מכוניות 4שנה עבדה המועצה עם  50 :יו

 7 .אתה צודק :געש. מר ח

 8 ? לא עבדה המועצה :זריהן. מר י

 9 הלאה, לא :געש. מר ח

 10 רה ביטחונית שמי :מעודה. מר א

 11 ?באיזה עמוד אתה :געש. מר ח

 12 29 :כאכון. מר א

 13 . אני זריז, 29-עברתי ל :מעודה. מר א

 14 .משרד הפנים הוריד את ההקצבה שלו :גלר. מר ר

 15 ?  של המשרד האזרחי :כאכון. מר א

 16 .הרבה דברים חשובים... תרשום לפניך, יוצא מן הכלל :געש. מר ח

 17 .זה לא מכובד, יאתה ציני מד, חיים :כאכון. מר א

 18 .אתה צודק, אני לא ציני :געש. מר ח

 19 ...האמן לי ש :כאכון. מר א

 20 ?אפשר לדעת, המה ההוצאות על שמירה ביטחונית :מעודה. מר א

 21 ?איפה אתה קורא :געש. מר ח

 22 .29בעמוד  :מעודה. מר א

 23 .המשמר האזרחי :זריהן. מר י

 24 . אני לא רואה תקן כוח אדם :מעודה. מר א

 25 .אין אנשים :געש. מר ח

 26 .אין התנדבות :גלר. מר ר

 27 ?אז על מה הכסף :מעודה. מר א

 28 ?10,000אז על מה מוציאים פה  :זריהן. מר י
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 1 . הוצאות שונות, ביגוד :גלר. מר ר

 2 מה זה , תגיד מה, הוצאות שונות... אני לא אוהב ? מה הוצאות שונות :מעודה. מר א

 3 .הגיד לךהוא לא יודע מה ל? מה זה שונות :זריהן. מר י

לא ? מאיפה אתה מביא סעיף חדש, גם לא כתוב פה הוצאות שונות, לא :מעודה. מר א 4 

 5 .כתוב הוצאות שונות

 6 ... שונות ... ישנן 1722000780סעיף , 29בעמוד  :געש. מר ח

 7 .29אני אומר על עמוד , רגע :מעודה. מר א

 8 ? מצאת, 1722000780סעיף , הקראתי :געש. מר ח

 9 כן :מעודה. מר א

 10 .שונות –משמר אזרחי , יוצא מן הכלל :געש. ר חמ

 11 ?מה זה :מעודה. מר א

 12 .אולי גם הודעה בעיתון, אולי גם פליירים, שונות זה כיבודים :געש. מר ח

 13 ?מה זה משמר אזרחי שונות? אי אפשר לפרט את זה אחרת :מעודה. מר א

 14 ...אם הייתי יכול , אי אפשר לפטר את זה אחרת, לא :געש. מר ח

 15 ?מי אלה המשמר האזרחי :מעודה. מר א

כרכור שמשרתים בבסיס של  –המשמר האזרחי למתנדבי פרדס חנה  :געש. מר ח 16 

 17 . המשמר האזרחי בנקודת המשטרה פה

 18 ?אפשר לפרט מה זה השונות :מעודה. מר א

 19 כן :געש. מר ח

 20 ?מה השונות :מעודה. מר א

 21 .הודעה בעיתון, הוא אומר פליירים :ר השמשוני"ד

 22 .כבר יש לנו פליירים, פליירים :ודהמע. מר א

 23 ...פעם זה , פעם זה כיבוד :געש. מר ח

אבל בטח לא , מסתובבים, מגיע להם, בסדר, פיצה, כיבוד לא אכפת לי :מעודה. מר א 24 

 25 ?מה המשמר האזרחי מחלק פליירים, פליירים

לך  להגיד, 2,000יכול לעבור על מה יצא בשנה שעברה על , לא יודע, אולי :געש. מר ח 26 

 27 .הלאה, מה כתוב בשונות

 28 א"הג :מעודה. מר א
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 1 ? א"איזה מבנים יש לנו של הג :זריהן. מר י

 2 ? אולי עדי? א"עובדים הג 2 :מעודה. מר א

, 1723000420סעיף ? אתה רואה, א"כתוב בצד שמאל אחזקת מחסני הג :געש. מר ח 3 

א "בצד שמאל כתוב אחזקת מחסני הג, א"כתוב תיקוני מבני הג? מצאת 4 

 5 . א"פה מחסנים של ציוד של הג יש

 6 .קי.או :מעודה. מר א

 7 הלאה :געש. מר ח

 8 .יש מבנה ויש מקלט, מה זה תיקונים במקלטים :מעודה. מר א

חוץ ממה שהקראנו , המקלטים הציבוריים שאנחנו מתחזקים אותם :געש. מר ח 9 

אז יש אחזקת , לא יודע מה, חשמל, ביוב, קודם את הסעיף של מים 10 

 11 . עבודה שוטפת, יםמקלטים ציבורי

 12 ? כמה מקלטים יש :זריהן. מר י

 13 60 :גלר. מר ר

 14 אבל , לדעתי יותר :געש. מר ח

 15 ? אלף שקל 30מקלט להחזיק אותם  60 :זריהן. מר י

 16 . ר"את כל יתר העבודות אנחנו עושים מהתב :גלר. מר ר

והחזרת , ביוב, מים, ר בתוכניות פיתוח שהקראנו קודם"פתחנו תב :געש. מר ח 17 

אז האחזקה השוטפת לפעמים זה , עכשיוחות חשמל מה שעשינו לו 18 

לפעמים ונזדליזם של עקירת דלת או עקירת , ונדליזם של עקירת מנעול 19 

 20 .חלון

 21 . עבודות קבלניות, זה קבלניות... :דובר

 22 ?א"זה הג? יש רכב, מה זה השתתפות מתקנים ורכב :מעודה. מר א

הוא מוכתב לנו , לל לא נתון לשיקולינוא מבוסס בכ"תקציב הג, אני יכול :סגל. מר ש 23 

מקבלים כל שנה את התקציב ממפקדת , על ידי מדינת ישראל 24 

 25 ... משרד הפנים ואנחנו צריכים ל/העורף

 26 .אני אבקש מהעיתונות להחליף חוויות בחוץ :געש. מר ח

 27 .אז זה מבוסס על התקציב שמדינת ישראל מחייבת אותנו :סגל. מר ש

 28 .לוקה של הדברים זה אנחנו עושיםאבל את הח :מעודה. מר א
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רכב זה  –ההשתתפות במתקנים , אחד לאחד זה עם, לא, לא, לא :סגל. מר ש 1 

? אני יודע איך זה נקרא, השתתפות במתקנים של הגדוד שיושב עלינו 2 

שמחזיקה אותנו ואנחנו משתתפים במתקנים , אני לא בדיוק יודע, נפה 3 

א ארצי שמחייבים "ת הגזה השתתפו, אלף שקל 120-וה, ודברים אחרים 4 

 5 .מכניסים את היד לכיס בלי לשאול אותנו, אותנו

 6 ?ולמי המשכורות :מעודה. מר א

עוד בחור אחד שאני לא ... המשכורות זה לשני העובדים שעובדים אצלנו :סגל. מר ש 7 

 8 .יש שני עובדים שמטפלים באחזקת מקלטים. זוכר את שמו

 9 ?עדי ובחור ותיק או חדש :מעודה. מר א

 10 .אני לא יודע איך קוראים לו, בחור :סגל. שמר 

 11 ?איך קוראים לו :מעודה. מר א

 12 ... אין לי מושג :סגל. מר ש

 13 ?20-ל 70-עבודות קבלניות מ, 10,000מים , אלף 50חשמל למקלטים  :זריהן. מר י

 14 כן :געש. מר ח

 15 ?20בשנה שעברה גם הוצאת , למה :זריהן. מר י

 16 .השנה היינו צריכים לקצץ, בשנה שעברה היה יותר :גלר. מר ר

 17 ... אם תיקנת שנה שעברה השנה, אין לכם תיקונים כל שנה, לא :מעודה. מר א

 18 ...אז איך יש שונות כל הזמן אותו דבר :זריהן. מר י

 19 . אלף 50ירד , 20אבל  :מעודה. מר א

 20 ?אז מה, נו :זריהן. מר י

כול להיות שבשנה י, 20עכשיו רק מתקנים , שנה שעברה תיקנו הרבה :מעודה. מר א 21 

 22 ...הבאה בכלל לא צריך לתקן כי הכל יהיה

 23 כן :געש. מר ח

 24 .א הוצאות שונות"הג :זריהן. מר י

 25 ?750כיבוי אש אנחנו צריכים להשתתף , מה זה :מעודה. מר א

 26 .איגוד ערים :געש. מר ח

 27 א"השתתפות בהג :זריהן. מר י

 28 ? מה זה פר ראש :מעודה. מר א
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 1 . זה פר ראש :געש. מר ח

 2 ?120נהיה  150א ארצית היה  "השתתפות בהג :זריהן. ר ימ

 3 כן :גלר. מר ר

 4 ?גדלו לנו האנשים, מה :מעודה. מר א

 5 א"השתתפות של הג :זריהן. מר י

 6 גדלו האנשים ', א :געש. מר ח

 7 ...של משרד הפנים איך... :גלר. מר ר

 8 ? גם הסכום פר ראש :מעודה. מר א

 9 ... הרשויות המקומיות וזה מה ש מחלקים את ההוצאה בין כל :גלר. מר ר

 10 ?איזה עמוד אתה יוסי :געש. מר ח

 11 ?מה זה, 40נהיה , 20היה , ציוד למקלטים, 30 :זריהן. מר י

 12 .צים וקסדות"שכפ, מיגון, חייבו אותנו השנה לקנות את זה :סגל. מר ש

 13 .צים בעיקר"שכפ :גלר. מר ר

 14 ?למי :זריהן. מר י

 15 ...וכלו לצאת מהמבנה ולאנשים בשעת חירום שי :סגל. מר ש

 16 ? מה זה פעולות כיבוי בשטחי המועצה :מעודה. מר א

 17 פח אשפה, פח אשפה :גלר. מר ר

 18 ... פח שנשרף או  :געש. מר ח

 19 . חייבו, הזמינו כבאים :סגל. מר ש

 20 מיגון מקלטים :זריהן. מר י

 21 ? כבאים? מה פתאום מחייבים :מעודה. מר א

 22 בטח :סגל. מר ש

 23 ...אתה נותן  אז מה :מעודה. מר א

אם לא היו משלמים אתה גובה אגרות היום מהרשויות המקומיות לפי  :זריהן. מר י 24 

אם לא היית גובה את האגרות , תעריף של משרד הפנים לכיבוי שריפות 25 

יש לך תעריף , היית צריך את הדמי השתתפות להעלות בסדר גודל עצום 26 

 27 תעריף של כיבוי שריפות, של ביקורות

 28 אני נותן להם 770 :מעודה. מר א
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 1 חוץ מזה, נכון :געש. מר ח

 2 ?וכל כיבוי :מעודה. מר א

לפי התעריף של משרד , כל כיבוי בשטח ציבורי אני משתתף לפי האגרה :געש. מר ח 3 

 4 .הפנים

 5 ?מה, אלף אז זה לא הרבה 20אם זה ? כמה :מעודה. מר א

 6 , חותשנה פ, יכול להיות שנה יותר, לא יודע, עשינו פה הערכה :געש. מר ח

 7 ?כמה  כל פעולת כיבוי :מעודה. מר א

 8 . 500, 300, 400זה יכול להיות  :גלר. מר ר

 9 . אני לא יודע :געש. מר ח

 10 ?כמו לאזרח :מעודה. מר א

 11 ...יש תעריף... של זה, יש תעריף של כבאית אחת, כן :געש. מר ח

 12 .2 –מיליון  1.5בטח חדרה  770זאת אומרת אם אנחנו  :מעודה. מר א

 13 .מאיתנו 3חדרה פי . אפילו יותר, מאיתנו 3חדרה פי  :געש. מר ח

 14 ? אין אחזקה השנה, אחזקה ומיגון מקלטים :זריהן. מר י

 15 . זה התקציב :גלר. מר ר

 16 ( לא ברור) :געש. מר ח

ציוד למקלטים , 20אז זה  40אבל בשנה שעברה היה מיגון מקלטים , כן :זריהן. מר י 17 

 18 יקרה? שבר משהואם י, אחזקה נאדה, 40נהיה  20היה 

 19 . זה דמי מנוי. לא צריך עוד, כי כבר עשו את זה שנה שעברה, לא :מעודה. מר א

 20 31, ח"מל :זריהן. מר י

 21 ?ח"מה יש לנו עם המל :מעודה. מר א

 22 סוכר :געש. מר ח

 23 . ים המלח :בן צבי. ח 'גב

 24 ?ח"באמת מה יש בהוצאות מל :מעודה. מר א

 25 כנסים, השתלמויות :גלר. מר ר

 26 ?מי אלה :עודהמ. מר א

 27 ... משתתפים בכנסים מפעם לפעםח "עובדי המועצה וחברי ועדת המל :געש. מר ח

 28 . אמרתי עכשיו אני אתעורר ואני מחכה לפיצה :מעודה. מר א
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 1 אפרים :געש. מר ח

 2 . אולי אתה רוצה לעשות מכרז מאיפה נזמין את הפיצה :ר השמשוני"ד

 3 הלאה :געש. מר ח

 4 ?500ס כי אנחנו מקבלים מינו 500... :כאכון. מר א

 5 תקבולים :געש. מר ח

 6 . זה אגף ההנדסה :גלר. מר ר

 7 .עובדים 5-כבר יש לנו תוכנית ל :מעודה. מר א

באופן עקרוני כל ההוצאות של אגף ההנדסה מכוסות על ידי העברה  :גלר. מר ר 8 

עכשיו הנחיות משרד הפנים שגם התקורות של משרד מהנדס , מהקרנות 9 

 10 ... אחוז אז זה 15ות מהקרנות והתקורות עד העיר אפשר גם לכס

ופה  159 -  2010 תקציב , עכשיו רק תסביר לי את המהות, 53אני בעמוד  :מעודה. מר א 11 

 12 תסביר לי , 500

 13 הכנסה :גלר. מר ר

 14 ? ממה הכנסה, שנה שעברה לא הוצאנו? הכנסה ממה :מעודה. מר א

 15 .לכסות את ההוצאות :גלר. מר ר

 16 .159היה  מה, לא :מעודה. מר א

 17 הוצאה :גלר. מר ר

? נכון, בשורה התחתונה אחרי כל ההכנסות שהיו זה מה שנשאר להוציא :כאכון. מר א 18 

 19 .אני לא טועה

 20 . אלף שקל זה הכנסה בשביל לכסות את התקורות של אגף ההנדסה 500 :גלר. מר ר

 21 מהנדסהכוונה ה, אגף ההכנסה :מעודה. מר א

 22 מהנדס, כן, אגף ההנדסה :גלר. מר ר

 23 ?למה אחזקת הרכבים עלו ככה משמעותית :כאכון. מר א

 24 ? של מי שני הרכבים האלה... :זריהן. מר י

מדברים ... )אחד זה מהנדס המועצה ואחד זה עוזר, יש פה שני רכבים :גלר. מר ר 25 

 26 (לא ברור, מדברים ביחד. )כל הרכבים זה ככה( לא ברור, ביחד

 27 .המהנדס זה היה טוטל לוסט :געש. מר ח

 28 .אבל הוא נסע עם רכב חיים :כאכון. אמר 
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 1 .חודשים אז זה החלק היחסי 4הוא נסע , חלק מהשנה :גלר. מר ר

 2 ?1,285,000מה זה , אני רוצה שתסביר לי את המספרים :מעודה. מר א

 3 .זה משרד מהנדס המועצה 1,285,000 :גלר. מר ר

 4 ...הכולל את כל  :מעודה. מר א

 5 ...כולל את השכר והוצאות :גלר. מר ר

 6 . עובדים 4וזה , הבנתי :מעודה. מר א

 7 .עובדים 5 :זריהן. מר י

 8 נכון :גלר. מר ר

 9 ?מי זה העובדים( לא ברור, מדברים ביחד... )5יש בתקן  :זריהן. מר י

 10 , יוסי, ירונ :בן צבי. ח 'גב

 11 . והמהנדס עצמו ופאינה :גלר. מר ר

 12 ?מי עוד( לא ברור, מדברים ביחד)? מי עוד :זריהן. מר י

 13 יהודה :מעודה. ר אמ

 14 . יהודה וקנין :גלר. מר ר

 15 יפעת :כאכון. מר א

 16 . היא קבלן, יפעת לא, לא :מעודה. מר א

 17 ?שמות 280אני אזכור , מה, לא זוכר את השמות :געש. מר ח

 18 185... רק שניה :מעודה. מר א

 19 . זה הסיכום של כל מה שכתוב מתחת :דובר

 20 ?הסיכום למעלה, עושים הפוך :מעודה. מר א

 21 ...זה מהרגע הראשון, זה לא הפוך :רונן. ר 'גב

 22 ... הוצאות , ברור, מדידות –הוצאות שונות , בוא נראה ככה :מעודה. מר א

 23 .לא פה, את זה היית צריך לקרוא בבית :רונן. ר 'גב

 24 ?בשביל מה באתי לישיבה :מעודה. מר א

 25 . רק להגיד מה לא ברור :רונן. ר 'גב

 26 ?אאשר טלפונית שאני? מה חשבת :מעודה. מר א

 27 .רק מה לא ברור, לא :רונן. ר 'גב

 28 !רינה :געש. מר ח
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 1 אני רוצה להבין :מעודה. מר א

 2 כן :געש. מר ח

 3 ?אפשר לדעת איזה, עכשיו אחזקת שני כלי רכב :מעודה. מר א

כבר , אחד המהנדס ואחד יוסי ימיני... אי אפשר בגלל , דיברנו על זה כבר :געש. מר ח 4 

או שאנחנו נותנים לכל , אי אפשר ככה, ה'חבר. יםשאלו אותי שלוש פעמ 5 

אחרת זה פינג , אחד לדבר עשר דקות וכל אחד ידבר עשר דקות יגמור 6 

 7 .קדימה, אני כל הזמן צריך לחזור אחורה, פונג

 8 ? אנחנו מחזיקים חברה פרטית :כאכון. מר א

 9 כן :געש. מר ח

 10 ?למה :כאכון. מר א

 11 . זה יותר זול לנו :געש. מר ח

 12 ?שלנו? והרכב של מי :עודהמ. מר א

 13 .להחזיק אנשים טובים עולה כסף( לא ברור, מדברים ביחד. )הרכב שלנו :געש. מר ח

 14 ?מה זה שייך :זריהן. מר י

 15 .הלאה אפרים, אתה צודק :געש. מר ח

 16 ?למה אתה מזלזל :כאכון. מר א

 17 ... ני נותן לכם תשובות א, אני לא מזלזל :געש. מר ח

 18 ?הפסקה להירגע קצתלעשות ה רוצה את, חיים :כאכון. מר א

 19 כן, לא רוצה הפסקה :געש. מר ח

 20 ...הוא שואל שאלה מאוד חשובה :כאכון. מר א

לא עושה מכרז ומחזיק , 1,600,000משלם לה , אתה לוקח חברה פרטית :זריהן. מר י 21 

 22 ?נראה לך הגיוני, רכב של העובד של החברה

 23 כן :געש. מר ח

 24 ?למה :כאכון. מר א

 25 (לא ברור, מדברים ביחד... )שאלת :געש. מר ח

 26 ?למה לא הוצאת לו מכרז. זה לא עסק שלך :זריהן. מר י

 27 ?יש מכרז לחברה הזאת :כאכון. מר א

 28 ... בזמנו :געש. מר ח
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד) ?התחייבתם להם לאוטו :כאכון. מר א

 2 ( א ברורל, מדברים ביחד)? איפה אתם חיים? פטור ממכרז 1,600,000 :זריהן. מר י

אני שואל אותך ( לא ברור, מדברים ביחד)אם החברה תיקח זה בעיה  :כאכון. מר א 3 

 4 ...ימיני מטייל ברחוב, שאלה

 5 .הוא עובד :געש. מר ח

בדרך כלל דניאל רוב היום ... לא מטייל, עובד בו? נכון, הוא מטייל בישוב :כאכון. מר א 6 

 7 (לא ברור, מדברים ביחד... )אני רואה אותו במשרד

 8 דניאל... אני רואה אותו  :מעודה. מר א

 9 אבל אני אומר שהוא חברה פרטית :כאכון. מר א

 10 ? דניאל, מי :מעודה. מר א

 11 ימיני :כאכון. מר א

 12 ?מה ההיגיון לתת לו אוטו...  :מעודה. מר א

אם אני . עם רמת ניידות טובה, ההיגיון הוא שאני רוצה איש ברמה טובה :געש. מר ח 13 

ברה עם האוטו אני אשלם על האוטו הזה בחברה שוכר את שירותי הח 14 

 15 (לא ברור, מדברים ביחד. )יותר

 16 .בכבוד, בבקשה, שים אותו עובד מועצה אם אתה חושב שהוא מאוד טוב :כאכון. מר א

 17 בשכר שהמועצה יכולה לשלם , בנושאים האלה יצאנו למכרזים :גלר. מר ר

אתה אומר , ני כבר מנסה שנהא, אל תגיד לי, כן, אף אחד לא רצה לבוא :געש. מר ח 18 

שנה אני לא מצליח , תקשיב טוב, לי לא להיות ציני ואתה סופר ציני 19 

ארבעה מכרזים למנהל , שנה? אתה שומע, לקבל עובד למנהל ספריות 20 

הם שומעים , מצאנו ספרן אחד, ארבעה מכרזים לספרנים, שנה, ספריות 21 

 22 . את השכר הולכים הביתה

 23 .ראז תעלה את השכ :כאכון. מר א

 24 . אתה לא יכול? איך תעלה את השכר :געש. מר ח

 25 ?למה :כאכון. מר א

 26 .י מקריא לך פהכי זה אותו דבר לפי הסעיפים פה כמו שאנ :געש. מר ח

 27 .שעות נוספות :מעודה. מר א

 28 גם שעות נוספות לא מכסה את הכל :געש. מר ח



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

135 

 1 .אף אחד לא מוכן לבוא לכאן :גלר. מר ר

 2 . כן ,עד גבול מסוים :געש. מר ח

 3 תכנון עיר :מעודה. מר א

 4 אפרים... עכשיו אנחנו , הלאה, בנינו אותה, תכננו את העיר :געש. מר ח

 5 ? מה זה, השתתפות בהוצאות ועדה :מעודה. מר א

 6 .הוועדה בזכרון :גלר. מר ר

 7 ? 1,300,000ושנה שעברה נתנו להם ? שאנחנו נותנים להם חצי מיליון :מעודה. מר א

 8 . השנה אנחנו מתקצבים חצי שנה, עברה זה היה כל השנהבשנה ש :גלר. מר ר

 9 ... ? למה :געש. מר ח

 10 .קיבלנו הודעה שלא :כאכון. מר א

כל אחד עם , תפסיקו לבלבל את השכל, לא קיבלתם שום הודעה :געש. מר ח 11 

 12 אנחנו כשהכנו את תוכנית העבודה. השמועות שלו

 13 ...יואב קעטבי אמר לי ש :כאכון. מר א

 14 ?מה אתה רוצה להפריע כל הזמן? אתה רוצה להקשיב :געש. מר ח

 15 כן :כאכון. מר א

 16 .באופן קבוע אתה מפריע :געש. מר ח

 17 . ממש לא :כאכון. מר א

היה אחרי שהיה דיון  2011אנחנו כשהתחלנו את תוכנית העבודה של  :געש. מר ח 18 

כרכור עם  –התנעה אצל הממונה על המחוז על הקמת ועדה לפרדס חנה  19 

ולוחות זמנים של משרד הפנים , ם של הממונה על המחוזלוחות זמני 20 

ביום שני . בנתה לוח זמנים והתחלנו לעבוד. נ.מ.שמינה חברה שנקרא א 21 

כל , ראשי הרשויות של חלק, שבוע שעבר שמענו שמועה שיש רעשים 22 

ראשי הרשויות של הוועדה בזכרון הוציאו מכתב לשר הפנים שהם  23 

ר והם מבקשים לקבל כסף לוועדה מבקשים לקבוע לוח זמנים ארוך יות 24 

, כי הוועדה בזכרון צריכה כסף לקבל יעוץ ארגוני וההודעה היא שעד 25 

ההודעה היא שבעקבות המכתב של ראשי הרשויות שהם לא מתנגדים  26 

מבקשים , לא מתנגדים למהלך, אפשר להעביר לכם את המכתב, למהלך 27 

ומבקשים  לקבוע מועד יותר מאוחר או לתת יותר זמן לוועדה להתארגן 28 
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כשהתחלנו להכין את ... כסף לוועדה כי הם קבעו שבינתיים התהליך 1 

החוברת הזאת הלוחות זמנים היו לפי הדיון התנעה אצל הממונה על  2 

עכשיו אני כמו שהם פנו לשר הפנים אני פונה לשר הפנים ... היו, המחוז 3 

יגיד אדון שר הפנים יתבטלו , ל משרד הפנים לדעת מה קורה"ולמנכ 4 

, יות ואני מבטל את ההחלטה של המועצה הארצית לתכנון ובנייההתוכנ 5 

לספטמבר אז  1ביולי אני קובע  1-מ, ביולי 1-נגיד אני מאריך מ', זה א 6 

תוכנית העבודה הזו הוכנה על בסיס לוח הזמנים , לספטמבר 1... אני  7 

 8 .שסוכם על ידי הממונה על המחוז

 9 .נהחצי מיליון לחצי ש... זאת אומרת :מעודה. מר א

ויכול להיות שברגע שנדע תשובה משר הפנים האם הקפיאו וכמה , נכון :געש. מר ח 10 

 11 . זמן ומה הכוונות יכול להיות שנצטרך לאתר תקציב

 12 ? 1,600,000-וה :מעודה. מר א

את , סר'את ג, את בנימינה, נכון לעכשיו אנחנו מסבסדים את זכרון :געש. מר ח 13 

 14 .את כולם, פרדיס

עבודה , אני עכשיו שואל שאלה. אין ספק, מאוד שתהיה פה ועדהחשוב  :מעודה. מר א 15 

 16 . אלה שעוזרים למהנדס? מה זה, יועצים –קבלנית 

 17 .כל המשרדים בקומה הזאת :זריהן. מר י

- כל הבנות האלה ש :מעודה. מר א 18 

, את הסקר נכסים... את החישובי, עות"אלה שעושות את הבדיקת תב :געש. מר ח 19 

 20 .כן

 21 ?למה ההגדרה שלהם יועצים אבל :מעודה. מר א

 22 . הם מביאים יותר משהם לוקחים :זריהן. מר י

 23 ?למה ההגדרה יועצים  :מעודה. מר א

 24 .עבודת יעוץ, זה יעוץ, הם יועצים :געש. מר ח

 25 ? על מה יעוץ :מעודה. מר א

 26 .יעוץ הנדסי :גלר. מר ר

 27 ,זה יגמר ב :געש. מר ח

 28 .הם לא יועצים שלך כולם...  :זריהן. מר י
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 1 .החברה יועצת שלי :געש. ח מר

 2 . אבל הם עובדים :זריהן. מר י

 3 הלאה :געש. מר ח

 4 .34' עמ :מעודה. מר א

הצעקות ביום שני בוועדה לא היו על עניין זה או אחר כי , דרך אגב :געש. מר ח 5 

רק , מותר להם להתנגד, המאבק של ראשי הרשויות הוא לגיטימי 6 

 7 . מבלי שאנחנו מכותבים הצעקות והכעס היה על העובדה שיצא המכתב

 8 .שלא כתבו לנו את זה :מעודה. מר א

 9 1,600,000-אני שאלתי את רן גלר על איזון תקציב לגבי היועצים של ה :זריהן. מר י

וחיים , ואתה אמרת לי שככל שיהיו יותר עובדים ככה יגבו יותר מהר 10 

 11 ...געש אתה אמרת ש

 12 .הייתה החלטה פה :געש. מר ח

 13 . מור את הסיפור לפני התעריף החדשלג... :זריהן. מר י

 14 נכון :געש. מר ח

 15 ? אמרת את זה :זריהן. מר י

 16 נכון :געש. מר ח

אבל אנחנו סיכמנו בישיבה שחישבנו את התעריף החדש אנחנו אמרנו  :זריהן. מר י 17 

אז מה כל כך בוער להביא כל , שהבתים הישנים משלמים לפי תעריף ישן 18 

 19 .כסףכך הרבה אנשים ולשלם כל כך הרבה 

 20 תקשיב :געש. מר ח

 21 ... כל הזמן, לא נכון, הלו, תקשיב, דיברנו, אי אפשר יהיה :זריהן. מר י

 22 מרגע שיש פרסום, לפני הפרסום, דקה :געש. מר ח

 23 ... היו  אבל הבתים הישנים :זריהן. מר י

 24 .אתה הצבעת איתי בנושא הזה, אבל יוסי :מעודה. מר א

אני לא יודע , זה וככה גם כתבנו בחוק העזרהסקר נכסים הסיכום היה כ :געש. מר ח 25 

הסיכום היה שמאחר ומרגע שיש פרסום תעריף חדש ... אם הוא  26 

ברגע שפרסמו את . אי אפשר, ברשומות אי אפשר לגבות מחיר אחר 27 

 28 ? נכון, קודם צעקו פה על משהו אחר, הרשומות כולם משלמים אותו דבר
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 1 ...אתם אמרתם שהפערים של הבתים :זריהן. מר י

מאחר והסקר נכסים  אמרנו כדי לוודא שהסקר נכסים, מה פתאום, לא :געש. מר ח 2 

כשנגמור את הסקר נכסים על המחיר , בוצע על בתים שנבנו עכשיו לוודא 3 

נכון לעכשיו עוד , הישן צריך לתגבר את העבודה וזה מה שאנחנו עושים 4 

 5 לא אושר החוק עזר כי

 6 .ובאני זוכר משהו אחר אבל לא חש :זריהן. מר י

, אין אפשרות חוקית לעשות שני תעריפים, אז לא היה צורך בעובדים, לא :געש. מר ח 7 

 8 התעריף החדש של חוק העזר, פעם כשיפורסם חוק העזר

 9 ? אתה יודע מה... אבל זה מה ש :זריהן. מר י

 10 . לא נכון :געש. מר ח

 11 .תמשיך, עזוב, בסדר :זריהן. מר י

 12 כן :געש. מר ח

 13 . שיונות בנייהאגרות ור :זריהן. מר י

 14 ?ההכנסה שלנו מאיפה :כאכון. מר א

 15 ?מרישוי :זריהן. מר י

אלף שקל  80-זה ה, שקל 120, שקל 100כל אחד שמגיש תוכנית משלם  :גלר. מר ר 16 

 17 אגרות שונות . לשנה

 18 ?80או  800זה  :כאכון. מר א

 19 .אגרות שונות זה אגרות בנייה, 80 :גלר. מר ר

 20 .ועברות אליהשמשולמות בוועדה ומ :סגל. מר ש

 21 .זה גרושים יחסית, אגרות בנייה בוועדה זה לא הרבה, לא יכול להיות :זריהן. מר י

 22 שקל 1,000,000... זה ה, מה פתאום :גלר. מר ר

 23 ? כמה אתה משלם לוועדה :זריהן. מר י

 24 ... זה תעריף :ובראן'ג. ד ג"עו

 25 (לא ברור, מדברים ביחד...)שקל  150פה אתה משלם , לא בוועדה :זריהן. מר י

 26 .יש אגרת בנייה משלמים לוועדה :גלר. מר ר

חלקו מאגרות וחלקו , ככה בנוי התקציב שמה, בוועדה אתה משלם אגרה :געש. מר ח 27 

 28 .מההיטל השבחה אם אנחנו לא מכסים אתה חלק שלנו



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

139 

 1 ?אגרות שונות זה ההשבחה :זריהן. מר י

 2 .אגרות בנייה בוועדה, לא :געש. מר ח

 3 ?ת שונות זה בוועדהאגרו :זריהן. מר י

לא רק לוועדה , לכל הוועדותאגרות בנייה וזה תעריף ארצי , כן, כן :ובראן'ג. ד ג"עו 4 

 5 ? כמה, אלף שקל. יש תעריף למטר בנייה. הזאת

 6 . משהו כזה, שקל למטר 30 :גלר. מר ר

 7 ?בוועדה? שקל איפה 30 :זריהן. מר י

 8 .פלוס מינוס, כן :גלר. מר ר

 9 ... אלף שקל 4.5מטר  150בית של , מטרשקל ל 30 :זריהן. מר י

 10 .זה הסעיף :גלר. מר ר

 11 .זה לא אגרות בנייה מה שאתה אומר, זה היטלים :סגל. מר ש

 12 . פה במועצה 160 :מעודה. מר א

 13 ?מה זה העברה מקרנות רשות :זריהן. מר י

 14 ...זה העברה לכסות את הוצאות :גלר. מר ר

כל , מההוצאות של אגף ההנדסה הקראנו קודם שחלק, אמרנו קודם :געש. מר ח 15 

שר הפנים , ההוצאות כולל משכורות עד אחוז מסוים החוק מאפשר 16 

 17 מורה להעביר

 18 .את הוצאות ההנדסהחלק מהיעוד של היטל השבחה לכסות  :גלר. מר ר

 19 . קרנות הרשות זה היטלי השבחה :מעודה. מר א

 20 כן :געש. מר ח

 21 ועדה מקומית :כאכון. מר א

 22 בהקמה :געש. מר ח

 23 ?זה הקמה של הוועדה פה :זריהן. י מר

 24 כן :געש. מר ח

 25 .כל הסעיפים של הקמת הוועדה :גלר. מר ר

 26 ?...זה בפועל :כאכון. מר א

אנחנו הוצאנו בקשת נחיצות משרה לפי הסיכום , תבין, אנחנו, כתוב פה :געש. מר ח 27 

לא ... עד שאין אישור נחיצות משרה אז אני לא , אצל ממונה המחוז 28 
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 1 .לא עולה לי כסף, אני לא קונה אוטו, עולה לי כסף

 2 . זה כאילו סתם :כאכון. מר א

באוגוסט אז  1ביולי זה  1אם מחר בבוקר יחליטו שמקפיאים ובמקום  :געש. מר ח 3 

 4 . יש לי שנה, הכל יזוז לי

 5 ?1למה כתוב תקן כוח אדם  :מעודה. מר א

 6 ?איפה אתה קורא :געש. מר ח

 7 ועדה מקומית :מעודה. מר א

 8 . זה אחד, כל אחד זה חצי שנה, זה שני אנשים :לסג. מר ש

 9 ?כל אחד חצי שנה, שני אנשים :זריהן. מר י

 10 .זה תקציב לחצי שנה :מעודה. מר א

 11 . זה היה התכנון :געש. מר ח

 12 אחזקת רכב :זריהן. מר י

 13 ?אז בעצם כל הדף הזה מוקפא :מעודה. מר א

 14 ...הרכב של ימיני :זריהן. מר י

 15 .ליולי 1-הוא מתוכנן להיות מופעל מה, קפאהוא לא מו :געש. מר ח

 16 .אנחנו לא עושים כלום איתו... כרגע אנחנו מאשרים  :מעודה. מר א

ביולי לפי האישור של משרד  1-ב... עוד לא עושים כלום כי בלאו הכי  :געש. מר ח 17 

 18 .הפנים

 19 שלושה –אם נדחה לפחות ידחה חודשיים  :מעודה. מר א

נכון לעכשיו תאריך היעד להפעלה של הוועדה על פי , לךאמרתי , לא יודע :געש. מר ח 20 

יעו ירצו להקפיא יוד, ביולי 1-הסיכום בדיון עם הממונה על המחוז הוא ב 21 

חלק מהם שלחו הודעה לשר , נכון לרגע זה אין שום הודעה פורמלית, לנו 22 

 23 הפנים שהם לא מתנגדים אבל רוצים יותר זמן 

מה קרה פתאום , עשו הכל, היה אישור? קרהאין לך הרהור לחשוב מה  :מעודה. מר א 24 

 25 ?עכשיו

אנחנו בדרך למשרד הפנים ולממלא , אנחנו שואלים את אותה שאלה :געש. מר ח 26 

 27 3ל משרד הפנים כדי להבין מה קרה כי ההחלטה לקח להם "מקום מנכ

 28 .שנים לקבל אותה
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 1 ?של שר הפנים, אבל ההחלטה של מי הייתה :מעודה. מר א

 2 .ל משרד הפנים"ממלא מקום מנכ? להקפיא, למהההחלטה  :געש. מר ח

 3 ?זה עובד חדש :מעודה. מר א

ממלא מקום . לא ראיתי אותו אף פעם, אני לא מכיר אותו, אין לי מושג :געש. מר ח 4 

 5 .לא מכיר אותו, אני לא יודע מי זה, אחד בשם מלמד, ל"המנכ

 6 ?מהנדסהרכבים שמופיעים פה זה שני הרכבים של ימיני ושל ה :זריהן. מר י

היום אתה מממן את זה ,  לפיקוח בנייה( לא ברור, מדברים ביחד)זה , לא :געש. מר ח 7 

 8 .בוועדה בזיכרון

 9 אבל יש לך ציוד משרדי, ציוד משרדי :זריהן. מר י

 10 לא :געש. מר ח

 11 .לכל מחלקה יש סעיף :גלר. מר ר

לא , ביחדמדברים )? אין רכישת רכב? רכישת רכב... לאיפה, אחזקת רכב :מעודה. מר א 12 

 13 (לא ברור, מדברים ביחד.)אין פה בסעיף, לא, לא משנה( ברור

 14 . עוד לא נוצר, זה תינוק הפריה :בן צבי. ח 'גב

 15 רכישת כלי רכב :גלר. מר ר

זה כסף שיצא מפה כל ? תסכים איתי, זה הוצאה קבועה 1,330,000-ה :זריהן. מר י 16 

 17 שנה

חוץ מרמת השירותיות  אנחנו מעריכים שהפעלת ועדה בפרדס חנה :געש. מר ח 18 

שתשתפר לאין ארוך ודברים אחרים אנו מעריכים שהיא תעלה לנו  19 

, מדברים ביחד.  )באותו הסכום שעולה לנו היום בוועדה וכנראה פחות 20 

 21 (לא ברור

לא לשכוח שהפיתוח בפרדס חנה מתישהו יעצר הבנייה של , חיים :כאכון. מר א 22 

 23 .הבתים

אחורה והמועצה המקומית פרדס חנה  אנחנו הסתכלנו שנים רבות :געש. מר ח 24 

 25 25בין , השתתפה בתקציב הוועדה בזיכרון לאורך הרבה שנים, מימנה

למרות שהיו שבעה , 50-אחוז ל 25בין , אחוז מהוועדה 50-אחוז ל 26 

זאת אומרת שתמיד הייתה פה יותר בנייה מאשר במקומות , ישובים 27 

 28 . האחרים
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- לא הגענו ל :כאכון. מר א 1 

בפרדס חנה כרכור מחר בבוקר אפשר לבנות , יש לך? ה לא הגענומה ז :געש. מר ח 2 

 3 . דיור' יח 5,500

 4 .אין לך מספיק תשתיות לדבר הזה, אתה לא תעשה את זה הרי :כאכון. מר א

 5 .מה אתה אומר :געש. מר ח

 6 ... עם כל הפקקים :כאכון. מר א

 7 מה, הם ישלמו :מעודה. מר א

 8 אנחנו נבנה , אתה צודק :געש. מר ח

 9 כדי להביא את האנשים לגור פה , צריך להבין, הרבה, יש הרבה פקקים :כאכון. מר א

 10 ... אבל בתוך זה :מעודה. מר א

 11 ...לקחת את הילדים שלהם לבתי ספר...  :כאכון. מר א

במושב ליד הגן אין ? אתה מכיר ישוב שבשמונה בבוקר אין בו פקקים :געש. מר ח 12 

 13 .פקק בבוקר

 14 .אור עקיבא, בנימינה, בזיכרון יעקב :כאכון. מר א

איך ... תבוא בזיכרון בשמונה בבוקר, תפסיק לספר סיפורים, באמת :געש. מר ח 15 

 16 ? בסדר, תעלה ברבע לשמונה לבית ספר החיטה? קוראים לבית ספר

כל , אני מדבר אתך כל הישוב פקוק, אתה מדבר איתי על בית ספר אחד :כאכון. מר א 17 

 18 ...היציאה מכרכור 

עוד , אני לא רוצה להגדיל, לא שייך לוועדה, הלאה, א שייך לוועדהזה ל :געש. מר ח 19 

 20 .אני לא אשם בחוסר הידע שלך? מה לעשות, פעם

 21 ...החוסר ידע שלי חיים  :כאכון. מר א

 22 .דיור אפשר לבנות בפרדס חנה כרכור' יח 5,500 :געש. מר ח

 23 ?אתה יכול לבנות? איפה אתה יכול לבנות :כאכון. מר א

 24 ?אני בונה, זמים בוניםהי :געש. מר ח

 25 ?אתה חושב שיש לך תשתיות לזה :כאכון. מר א

 26 כן :געש. מר ח

 27 .אין לך לכמות הנוכחית, אתה טועה :כאכון. מר א

 28 הלאה :געש. מר ח
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד... )הפקעות ולהרחיב... :זריהן. מר י

 2 .הלאה, טוב( לא ברור, מדברים ביחד)הלאה  :געש. מר ח

 3 ?הזמינו פיצה, שאלה שלא קשורה, סליחה :מעודה. מר א

 4 .לא יודע :געש. מר ח

 5 .א פיצה"הלכו להביא מת. באמת, אני רעב, אני אומר, לא :מעודה. מר א

 6 כן, הזמינו פיצה :געש. מר ח

 7 ... ? איפה :מעודה. מר א

, הזמינו את הפיצה מאמריקן פיצה. רק הצעות מחיר, לא עשינו מכרז :געש. מר ח 8 

 9 .זריהןחבר של יוסי 

 10 אני שואל :מעודה. מר א

, מדברים ביחד. )אנחנו נבדוק את העניינים, הזמינו אצל החבר שלך פיצה :געש. מר ח 11 

ולכן בית  ישיעור הבנתי שלא עשית( לא רלוונטי, מתבדחים, לא ברור 12 

אם היית עושה שיעורי בית היית , הלאה, באת להנה ועובר סעיף סעיף 13 

 14 .הלאה, סעיפים 4בא עם 

 15 . אני עשיתי שיעורי בית כדי לשאול, לא :עודהמ. מר א

 16 הבנתי :געש. מר ח

 17 ? הגיעה הפיצה :זריהן. מר י

 18 ( קטיעה, לא ברור, מדברים ביחד...  )מה זה , 2010-לא היה ועדה ב, חיים :כאכון. מר א

, שאלתי אתכם אם אתם רוצים פיצה, תכננו להקים ועדה 2010-גם ב :געש. מר ח 19 

 20 .אמרתם כן

 21 ?אז מתי יגיע, נו :דהמעו. מר א

 22 ?מה אתה רוצה, הלכו להביא :געש. מר ח

. יגיע אחרי הישיבה... זה אטיאס... בטלפון היית מזמין, הלכו להביא :מעודה. מר א 23 

 24 ?מיליון מה זה כולל 24מוניציפאליים שזה ... סליחה

 25 .יש לך פירוט, נא לעיין בדפים הבאים :געש. מר ח

 26 .פירוט נפרט, בקלותככה  אני רציתי שתסביר :מעודה. מר א

 27 ? אתה רואה, ע"מינהל שפ :געש. מר ח

הרכב הזה שכתוב ... 260עובדים ... ר משכורתע אני רואה שכ"מינהל שפ :מעודה. מר א 28 
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? זה אותו רכב, איזה רכב, רגע? אה... שני רכבים , פה למעלה או למטה 1 

 2 ... שני רכבים, לא

 3 3654, תים מוניציפלייםפה בשירו, אני חושב שיש טעות :מצליח. מר ע

 4 ( לא ברור, מדברים ביחד)...היה , כתוב אפס, אפס :געש. מר ח

 5 ... לאן הוא הלך :מעודה. מר א

 6 .הרכב של דניאל הלך בתאונה, לדניאל :געש. מר ח

 7 ?  הוזה של שמוליק למט :אם 

 8 כן :גלר. מר ר

, וי רחובותועכשיו הוא אומר ניקע "התחלה של שפ זה, אה? ע"זה שפ :מעודה. מר א 9 

 10 ?למה הגדירו את זה את כל המכוניות האלה בניקוי רחובות

 11   .   בניקוי רחובות יש לנו צוותי עבודה :גלר. מר ר

 12 ? רכבים לניקוי רחובות 4, מה :מעודה. מר א

 13 . צוותי עבודה :געש. מר ח

 14 . לכל צוות יש רכב, יש לנו שלושה צוותים :גלר. מר ר

 15 להביא להם ציוד, לאיסוף שלהם בצהריים, רלפיזור שלהם בבוק :געש. מר ח

 16 ?החמישית, מכונית טיאוט חדשה... אחר כך טיאוט...  :מעודה. מר א

 17 נכון :גלר. מר ר

 18 ?רק :מעודה. מר א

 19 .האחזקה של זה, לא הקניה :געש. מר ח

 20 ?איפה הקניה :מעודה. מר א

 21 .37' בעמ :זריהן. מר י

 22 .תח וצריך לסגור אותוזה אחד המכרזים שנפ, אישרנו כבר :געש. מר ח

 23 ?ר"זה של השנה שעברה התב :מעודה. מר א

 24 .  ר הוא רב שנתי"תב, ר אין שנים"לתב :גלר. מר ר

 25 ?אז הוא הוכנס בתקציב המשאית הזאת לשנה הזאת :מעודה. מר א

 26 ר רכישה ויש"יש תב :גלר. מר ר

 27 .ויש אחזקה :געש. מר ח

 28 ? בהתחלה היה כתוב :מעודה. מר א
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 1 הבנתי לא :גלר. מר ר

 2 ?אני שואל איפה הרכישת מכונת טיאוט :מעודה. מר א

 3 .ר שאושר"בתב :געש. מר ח

 4 ?של השנה שעברה :מעודה. מר א

 5 כן :געש. מר ח

 6 ? גמרת מעודה, ליתגיד  :זריהן. מר י

 7 600-איך עלה מ? נכון, עובדים מקבלים מיליון שקל 11, 38אני בעמוד  :מעודה. מר א

 8 ?למיליון

 9 .ו עובדיםהוסיפ :גלר. מר ר

 10 ? מה זה, שניה אחת, הוסיפו עובדים :מעודה. מר א

 11 .מיינו את העובדים אחרת :גלר. מר ר

 12 ?איך :מעודה. מר א

 13 . עשינו מיון אחר :גלר. מר ר

 14 600-איך מ, אני רוצה להבין, אין עיני צרה? אלף 400מיון אחר ונתתם  :מעודה. מר א

 15 .אחוז תוספת 40זה , אלף הולך

 16 .פחות כסף, לפני שנה היה פחות עובדים, עובדים מיליון שקל 11יש  :גלר. מר ר

 17 ?כמה זה פחות :זריהן. מר י

 18 ... אלף שקל 600 :גלר. מר ר

 19 ?כמה עובדים היו :מעודה. מר א

 20 .עובדים פחות 5למיליון זה  600בין ? כמה פחות היו :זריהן. מר י

אלף  150ועוד ... אתה רואה את זה עכשיו, אלף שקל למעלה 240יש לך  :סגל. מר ש 21 

 22 .זהו, אלף שקל 400אז יש לך , שקל החזקת מכונת טיאוט

 23 ?רכבים למעלה של מיהם 3-וכל ה :זריהן. מר י

, הרכבים של וקנין, חילקנו את הישוב לשלושה צוותים, דיברנו קודם :געש. מר ח 24 

 25 .נסימי ויוסי פרץ מפזרים את העובדים למקומות העבודה בבוקר

 26 אבל לא קיבלתי ,הבנתי :מעודה. מר א

 27 .הוא שאל עוד פעם :געש. מר ח

 28 .על השכר לא קיבלתי תשובה עוד :מעודה. מר א
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 1 . פעמים 3אני עונה לכם , תשים לב, אבל הוא שואל על המכוניות :געש. מר ח

השכר ניקוי רחובות , אז תגמור את התשובה לשאלה הראשונה שלי :מעודה. מר א 2 

 3 ?ת כמה עובדים שהורדתאני רוצה לדע, 600במקום  1,000,000

 4 .היה לפחות 5 :זריהן. מר י

 5 .לא רוצה הערכות :מעודה. מר א

 6 . עובדים 5עוד , העליתי :געש. מר ח

 7 .אני לא ראיתי שנכנסו :מעודה. מר א

 8 .לא עובדים פה, עובדי ניקיון :געש. מר ח

זה סעיף אחר , עובדי ניקיון 15כתוב לפני כן העסקת , קבלנים, לא :מעודה. מר א 9 

 10 .עובדים 11עובדי מועצה . 1,100,000

 11 .עובדים במדור של ניקוי רחובות 11יש  :גלר. מר ר

. אני לא ראיתי פיטרו עובד שמה ולא ראיתי הכניסו עובד, אני שואל :מעודה. מר א 12 

אני לא יודע שהכניסו שם עובדים ואני , אני רוצה חיים, יוסי, אתה, יוסי 13 

 14 .לא יודע שהוציאו עובדים

מכיוון שאנחנו , בשנה שעברה בכינוןהם היו רשומים , אני אסביר לך :סגל. מר ש 15 

 16 ...זה מחלקה אחת, מבחינה פיזית הם היו רשומים

 17 ...אז העברת אותם :מעודה. מר א

יש , בגינון אין עובדים וזה קבלן, את כולם בניקיון, שנה החזרנו אותםה :סגל. מר ש 18 

 19 . עובד אחד שהוא רק מפקח

 20 זאת אומרת בשנה שעברה אם אני אקח את הספר היו, הבנתי ,הבנתי :מעודה. מר א

 21 .עובדים 5תראה שהיו עוד  :סגל. מר ש

 22 . יפה, או :מעודה. מר א

 23 .איסוף אשפה :געש. מר ח

בן ? מה זה איסוף אשפה עובד אחד, משכורת עובד אחד, נתחיל מלמטה :מעודה. מר א 24 

 25 ?דוד

 26 . בן דוד, בן דוד :סגל. מר ש

 27 ?י הרכבשל מ :כאכון. מר א

 28 . בן דוד :סגל. מר ש
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 1 ? מיליון עולה לנו האיסוף אשפה 8 :מעודה. מר א

 2 ?מה לעשות :סגל. מר ש

 3 . היית במכרז :געש. מר ח

שרצינו שהם , מה אמרנו מעודה? הורידו בסוף את האחוזים שדיברנו :זריהן. מר י 4 

אבל זה ? הוא הוריד משהו או שלא הוריד כלום? אחוז 10, יורידו כמה 5 

 6 (לא ברור, מדברים ביחד... )ההסכםהיה 

 7 לא נכון :געש. מר ח

 8 .לנסות להורידאנחנו מסמיכים את ידו של רן  :ר השמשוני"ד

 9 ... ייתה שנשארה הצעה אחת מכל ההבעיה ה? הרי מה הייתה הבעיה :געש. מר ח

 10 ...אני הולך לבטל את ההצעה... אמרתי לו אדוני, הוא פנה אלי :מעודה. מר א

תאמינו לי ( לא ברור, מדברים ביחד. )די עם ההיסטוריה! הלו, ה'ברח :געש. מר ח 11 

 12 ...שאם היה אפשר להוריד את המחיר היינו מורידים את המחיר

 13 תקרא בפרוטוקול. אבל זה היה ההתניה :מעודה. מר א

 14 ... אתה לא יכול, זה לא הייתה התניה :גלר. מר ר

 15 הלאה :געש. מר ח

למה , לא התאמץ, אני מדבר ברצינות, י לא צוחקאנ, הגזבר לא התאמץ :מעודה. מר א 16 

 17 ? הוא לא התאמץ

 18 ? מה אתה יכול לעשות, הוא לא חייב להוריד :ובראן'ג. ד ג"עו

 19 ?יכולנו כוועדה לבוא ולבקש, אבל סליחה :מעודה. מר א

 20 ?אפשר להמשיך בבקשה חיים :ר השמשוני"ד

 21 טוב :געש. מר ח

 22 .כבר ויתרנו, באמת :מעודה. מר א

 23 . ברגע שפתחת את המכרז אתה לא יכול :רגל. מר ר

 24 . נגמר, אפרים, אי אפשר לנהל פה שני דיונים במקביל :געש. מר ח

 25 ... זה שוב פעם? מיליון שקל 3גזם זה  :כאכון. מר א

 26 . יש מכרז עכשיו על זה :מעודה. מר א

 27 ?...זה לא שווה שהמועצה :זריהן. מר י

אין לי שטח שאני , ד לשטח או לשכור שטחאני צריך לעשות שינוי יעו, לא :געש. מר ח 28 
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מי מחייב ( לא ברור, מדברים ביחד... )הוא זורק את זה . יכול לשים אותו 1 

הוא , גם זכרון נגמר הסיפור... גם הגזם ... גם ה, עולה לי פעמיים? אותי 2 

 3 .הוא היה מפזר את הגזם בכל הארץ, לא מפנה לבד

 4 ...זה בתוך, שם ונשפוך... אם אנחנו נלך , לא :מעודה. מר א

, משאיות 3כי בתקופת הקיץ אתה צריך ? למה? משאיות 3שאני אחזיק  :געש. מר ח 5 

 6 אנחנו פרושים על שטח ? מה לעשות

 7 .רוב השנה :גלר. מר ר

משאיות גזם  3קח בחשבון , שחלק מהן משמשות גם לאיסוף גרוטאות :געש. מר ח 8 

כמה , לה שלהכמה עולה יום הפע, כמה עולה משאית מנוף כזה של גזם 9 

 10 . תעשה את החשבון, כמה עולה התחזוקה, עולה עובד שלה

 11 ? למה אוטו של טיטוא אתה יכול להחזיק ואוטו של גזם לא :זריהן. מר י

 12 ...יכול להיות שגם אוטו :געש. מר ח

אתה יודע שאם אתה היית מחזיק אוטו של טיטוא אתה יודע כמה היה  :זריהן. מר י 13 

 14 ? כמו שאתה מחזיק עכשיו חברה, ההיית מחזיק חבר? עולה לך

 15 .היה עולה יותר :געש. מר ח

 16 ?אז למה פה לא יעלה :זריהן. מר י

 17 כי פה  :געש. מר ח

 18 .אתה יכול להרוויח פה הרבה כסף, זה כסף גדול :זריהן. מר י

 19 .לדעתי לא :געש. מר ח

 20 ?עד שלוש? עד איזה שעה עובדות המשאיות של הגזם :זריהן. מר י

כי הוא אוסף גם את הגרוטאות ועד שהוא מפנה , תרלפעמים יו ,לא :געש. מר ח 21 

 22 ...הוא גומר את היום , אותן

אתה יכול עם , שעתיים כל יום -שתי מכוניות שלך ומחזיק עוד שעה...  :זריהן. מר י 23 

 24 ...שתי מכוניות

 25 ...העובדה שכל הרשויות חוץ מהגדולות :געש. מר ח

מיליון זה כולל את  3-ה, מיליון 3ם ועוד לפסולת גושי... אתה משלם  :זריהן. מר י 26 

 27 ... או ? אלכס

 28 .אלף שקל 100אלכס עולה כמעט , זה כולל את אלכס :סגל. מר ש
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 1 .ואין לי אתר אחר :מעודה. מר א

 2 .אולי אפשר לבדוק שהמועצות ביחד יתאחדו, אני אמרתי את שלי :כאכון. מר א

שר איפה שאפ, חד לא רוצהאף א, אף אחד לא רוצה להתאחד יותר ביחד :געש. מר ח 3 

 4 ...יגיד לך, הנה, לעשות איגודי ערים

 5 .רק לגזם, לא :כאכון. מר א

 6 .איפה שאפשר לפרק מפרקים :געש. מר ח

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד) .ביחד בקטע של לאסוף את הגזם :כאכון. מר א

סוגרים את כל , הטמנה, מישהו מאשר לך מקום? מי מאשר לך מקום :געש. מר ח 8 

 9 אפילו תחנת מעבר, ההטמנה אתרי

 10 ? אז מה עושה חברת הגזם :כאכון. מר א

 11 .היא לא מטמינה :געש. מר ח

 12 ?מה היא עושה איתו :כאכון. מר א

 13 ... מוכרת אותו  :געש. מר ח

 14 . איפה שמוכריםמוכרת אותו , טוחנת אותו :גלר. מר ר

 15 ? אבל אחרי שהוא מעבד אותו :מעודה. מר א

 16 . ..זה לא משנה :גלר. מר ר

חברים . מנקה אותו מהפסולת, האו מנפה את הגזם, הוא עושה ליווי, לא :געש. מר ח 17 

שהיה אמור , היו תקופות שהוא היה נתקע( לא ברור, מדברים ביחד) 18 

, יטור עם זה והפסיקו עם זהק לאחד הקיבוצים פה שעושהלמכור את זה  19 

 20 .הפסיקו עם זה, לא יודע, מענית

 21 ...הוא שהיה כתוב ש...  :מעודה. מר א

 22 הדבר הכי קל לעשות :זריהן. מר י

 23 ?מה הכי קל לעשות :געש. מר ח

 24 לרשות מקומית :זריהן. מר י

 25 .עינוי סיני, מה אתה אומר? תחנת מעבר, מה לעשות :געש. מר ח

 26 ?עם אנשים פרטיים יותר קל :זריהן. מר י

עבר להוציא אישור לתחנת מ, הם לא מצליחים גם כן, לא עושים גם כן :געש. מר ח 27 

 28 .זה עינוי סיני
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 1 ...אבל יש לפרדס חנה  :זריהן. מר י

 2 . הפיראטיים כולם משלמים קנסות מפה עד הודעה חדשה, אין :געש. מר ח

 3 ?יורם כהן זה פיראטי :זריהן. מר י

 4 .כולם פיראטים :געש. מר ח

 5 ?ועוזי פיראטי :זריהן. מר י

 6 כן :געש. מר ח

 7 . הוא הגיש בקשה :מעודה. מר א

יעקובוביץ , היחידי שיש לו אישור כזה או אחר זה אייס, כולם פיראטיים :געש. מר ח 8 

 9 ...וגם אותו הגבילו כי לא היה שמה 

 10 ?תחנת מעבר אצלו :זריהן. מר י

 11 ...  :געש. מר ח

 12 . כולם שולחים לשפיה :זריהן. מר י

הגבילו אותו אחר כך גם לכמויות הגזם בגלל , היה לו בהתחלה אישור :געש. מר ח 13 

עכשיו כשעושים את , ם שמגיע לשם הקוטר שלו היה צר מדישהקו מי 14 

 15 .מחליפים את הקו מים יכול להיות שהוא יוכל לקבל היתר, הקו מים

 16 ... יש הרבה שטחים לדעתי שאפשר :כאכון. מר א

 17 .פיקוח וטרינרי :מעודה. מר א

, אתה לא נותן להם לדבר, אנשים אחרים מדברים, אי אפשר, אפרים :געש. מר ח 18 

מה השאלה על הפחי , יוסי. תקשיב לוזריהן שאל שאלה אחרת יוסי  19 

 20 .אשפה

 21 ?מאה אלף שקל פחי אשפה :זריהן. מר י

 22 . גני ילדים, בתי ספר... חלק אנחנו מוכרים :גלר. מר ר

 23 בתי ספר ומועדונים ומעונות יום  11, גני ילדים 4יש לך רק  :געש. מר ח

 24 ( רורלא ב, מדברים ביחד)? משכורת...  :זריהן. מר י

 25 ...הפיקוח :גלר. מר ר

 26 ? אז למה יש הפרש כזה :זריהן. מר י

 27 ... הסכמי שכר :גלר. מר ר

 28 ?280השתתפות באיגוד וטרינרי  :זריהן. מר י
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 1 ... זה מה שאישרו :געש. מר ח

 2 ? אז למה אתה לא יוצא משם גם :זריהן. מר י

 3 ... יעלה לי יותר :געש. מר ח

 4 .קשה לצאת :גלר. מר ר

 5 אתה צריך להחזיק וטרינר, הוא רוצה לצאת אבל הוא עשה את החשבון :געש. מר ח

אם לא  280והסכום הזה של , אחוז 60כי הוא משלם חצי ממך או , לא :זריהן. מר י 6 

 7 ...סכום הזה אתה כן יכולב, 350-הם רצו להגיע ל, מנעתי פה

 8 ? מה, כלביה :געש. מר ח

 9 ...להחזיק בן אדם, גם צריך לשלם עליה :ר השמשוני"ד

את יודעת שהאיגוד הוטרינרי היום מתחזק את עצמו לא מהמיסים של  :מעודה. מר א 10 

 11 ?העיריות

 12 ( לא ברור, מדברים ביחד...)זה לא שייך :ר השמשוני"ד

 13 אין הפסקה :מעודה. מר א

 14 ... זה שהם לוקחים רק כלבים משוטטים :ר השמשוני"ד

אני יודע , אלף שקל 60 ,50הרי יש הכנסה שמעל , אלף האלה 280-ה :מעודה. מר א 15 

ובאקה  1,200,000אבל ההכנסות עוד  1,200,000שהתקציב של האיגוד  16 

אז זאת , ושמאקה לא משלמים ואנחנו חיים רק מהכנסות עצמיות 17 

 18 ...אומרת 

 19 .מה שאתה אומר שלא צריך לשלם את זה :ר השמשוני"ד

 20 אם נעביר את זה אלינו, אבל מה :מעודה. מר א

הם בעייתיים בדברים , רים היו טובים לתקופה מסוימתהאיגודי ע :געש. מר ח 21 

גם איגודי ערים לכבאות בסוף יהיו שירות לאומי או רשות . אחרים 22 

 23 . לאומית

מצד אחד הם רוצים להיות , אני רואה שישנה התנגדות עצומה כדי ש :מעודה. מר א 24 

 25 איך, כמו שוטרים וכמו זה ומצד שני עושים שביתה

מישהו צריך לזכות , הרכוש שייך לרשויות המקומיות ...קשה מאוד  :געש. מר ח 26 

 27 . שייכים לרשויות... אחוז ממנו 50הציוד הרשויות קנו ... אותם

 28 .הדברת מזיקים, טוב :מעודה. מר א
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 1 ?41, איזה עמוד אתה :זריהן. מר י

 2 ?מה זה מינהל תפעול, הדברת מזיקים בסדר, 40 :מעודה. מר א

 3 . זה שמוליק והפקידה שלו :דובר

אני סתם שואל למה בניין המועצה אי אפשר לבוא ולהגיד טלפונים כל  :מעודה. ר אמ 4 

 5 .בניין המועצה

 6  . זה הטלפונים הניידים :סגל. מר ש

 7 . הניידים לכל אגף, הטלפונים ביחד :גלר. מר ר

 8 רגע, מדרכות... 41( לא ברור, שיבוש בהקלטה)מה זה הוצאות  :מעודה. מר א

 9 ?אתהאיזה עמדו  :זריהן. מר י

 10 . 40אני  :מעודה. מר א

 11 ?40איפה זה , 40אצלי אין  :זריהן. מר י

 12 .40אין  :כאכון. מר א

 13 . 40אין דף  :זריהן. מר י

 14 ( קטע לא רלוונטי, מגישים כיבוד. )חכה רגע, חיים :מעודה. מר א

 15 ?יש שאלות יוסי, 41' עמ :געש. מר ח

 16 .אין לי 40 :זריהן. מר י

היא לא הלכה ? צילה הלכה לצלם. דות שגם לי איןאני מוכרח להו 40 :געש. מר ח 17 

 18 40עמוד , אצלכם 40, קיבלתם( אוכלים, קטע לא רלוונטי)? הביתה

 19 .בבקשה, אצלכם

 20 ?זה מכרז להדברה, הדברה :כאכון. מר א

 21 כן :געש. מר ח

 22 .אני רואה שרוכשים איזה משהו :כאכון. מר א

 23 מרסס :גלר. מר ר

 24 ?ז למה צריכים קבלןא? אנחנו רוכשים אותו :כאכון. מר א

, לא להדברה, ריסוס של קוצים...זה ריסוס של , זה לא להדברה הריסוס :געש. מר ח 25 

 26 . אין לנו רישיון מדביר

 27 . אבל מדביר חייב להיות :זריהן. מר י

הוא חשב שאני קונה מרססת כי אני , אין לי רישיון מדביר, אז אמרתי :געש. מר ח 28 
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 1 . רלהדביר אני לא מדבי, רוצה להדביר

 2 ?אז בשביל מה אתה קונה :זריהן. מר י

לא מרסס , לריסוס שהוא לא הדברת מזיקים אלא ריסוס נגד עשבים :געש. מר ח 3 

 4 ... חומרים

 5 ... אתה יודע :זריהן. מר י

אני מסביר לך עוד , אני לא בקיא במספרים, אני לא יודע, יכול להיות :געש. מר ח 6 

זה הדברה נגד , וכהההדברה פה היא הדברה של טוואי התהל, פעם 7 

 8 כן. מרעין בישין, מה שאתה רוצה, עכברושים

 9 ...כי זה חומרים, אתה לא יכול :זריהן. מר י

אני לא מפעיל עובד מועצה בחומר שאסור לו להפעיל אם הוא לא מדביר  :געש. מר ח 10 

 11 ...ראונדאפ אני צריך. מוסמך

 12 .ראונדאפ זה לעשבים :זריהן. מר י

, אתה לא מקשיב, בוא הנה. אתה לא מקשיב לי, הרגע אמרתי לך :געש. מר ח 13 

. אתה לא מקשיב, זה מה שאמרתי, מרססת אני קונה לריסוס עשבים 14 

 15 . 41' עמ( קטע לא רלוונטי)

 16 .בואו נמשיך :ר השמשוני"ד

 17 ?למה, מורידים בתקציב... :כאכון. מר א

 18 ?איפה אתה :געש. מר ח

 19 ... 41' בעמ :כאכון. מר א

 20 ?באיזה סעיף :גלר. מר ר

 21 הורדנו בתקציב הכללי, לא הבנת :כאכון. מר א

 22 ...כל סעיף, בוא נראה :גלר. מר ר

מי ... ? של מיאחזקה , באחזקת רכב הוספנו רכב אחד אני רואה :כאכון. מר א 23 

 24 ?העובדים

, רכבים 3יש  ( לא ברור, מדברים יחד... )יש יגור, עובדים יוסי שלמיוב  25 

 26 .יש יוסי שלמיוב, יש יעקב יגור

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד)? קנינו רכב השנה :לרג. מר ר

 28 ... חומרים לאחזקת אספלט :כאכון. מר א
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 1 .סתימת בורות :סגל. מר ש

 2 ?זה סתימת בורות :כאכון. מר א

 3 חומרי ריצוף , זה אספלט :גלר. מר ר

 4 ... מה אתה עושה? אלף שקל 200בזה שילמת , חומרים לאספלט ומצעים :זריהן. מר י

 5 . החומרזה  :גלר. מר ר

 6 .נשמע לי מוגזם... 400העובדים שלנו צורכים , אני הבנתי אותך :זריהן. מר י

 7 ? איזה חומרים?  על מה אתה מדבר :געש. מר ח

 8 .אלף שקל 400מצעים כמעט , לאחזקת אספלטחומרים  :זריהן. מר י

 9 הכל, מקורצף :גלר. מר ר

 10 .אתה לא עושה קרצוף, מה זה מקורצף :זריהן. מר י

 11 .אנחנו קונים, חומר מקורצף :רגל. מר ר

 12 .אבל מי שעושה לך ריבוד כבישים :זריהן. מר י

 13 . חלק מהמקומות שקרצפתי לא הייתה אפילו משאית, זה חוץ מזה :געש. מר ח

 14 ...מרוב שזה היה :זריהן. מר י

החבצלת , גם כן לא הרבה... הצפירה והחבצלת למטה לא היה כלום :געש. מר ח 15 

 16 ...ואיפה שאתה שםוהצפירה גמרנו עכשיו 

 17 ?אספלט רוב הכסף...  :זריהן. מר י

 18 .יש גם אספלט קר שהוא יקר :גלר. מר ר

 19 . רק לתיקונים :זריהן. מר י

 20 ? אלף שקל 300? יש קבלנים שעוזרים לצורי, תגיד לי :מעודה. מר א

 21 .עובדי קבלן :געש. מר ח

 22 ?מה הם עושים :מעודה. מר א

 23 .עוזרים לו :גלר. מר ר

 24 .מתגברים את נושא התפעול :געש. מר ח

 25 .8והעובדים שלו  :מעודה. מר א

, בתי ספר 10, גני ילדים 40-בסך הכל הגדלנו את הצוות כדי לתת מענה ל :געש. מר ח 26 

 27 . שלוש טיפות חלב

 28 ?עבודות קיץ, עד מתי זה :מעודה. מר א
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אחרת אתה , כמות מבני הציבור שיש לך פה. בשוטף, לא עבודות קיץ :געש. מר ח 1 

 2 .עוד פעם להשבתה של הלימודים תגיע

 3 ...באים בחורף במיוחד בגשמים , ה באמת עושים עבודה'החבר :גלר. מר ר

 4 ? לא צריך מרכיבי בטיחות בדרכים :דובר

 5 .יש לנו את הכסף ממשרד התחבורה, לא :סגל. מר ש

 MATCHING 6צריך אבל  :דובר

 7 . ר"זה בתב :געש. מר ח

 8 . שותבא מקרנות הר MATCHING-ה :סגל. מר ש

עבודות קבלניות ... השכרה של כלים הנדסיים, מה זה העבודות קבלנות :כאכון. מר א 9 

 10 ? איזה כלים אנחנו משכירים, 750לאחזקה 

 11 ...שופל אני לא מחזיק :געש. מר ח

 12 ?הגענו לחשמל :מעודה. מר א

, מה זה, אלף 300אלף ועוד אחזקה  100אחזקה , עבודות קבלניות, רגע :זריהן. מר י 13 

 14 ? אלף שקל זה עובדי תנופה 400

 15 .אלף 300עובדי תנופה , לא :גלר. מר ר

 16 ?לפי מכרז, תנופה איך הוא עובד? 300תנופה זה  :זריהן. מר י

 17 .לפי מכרזהוא עובד  :גלר. מר ר

 18 ? מכרז אתה לוקח ממנו עובדים... ? אותו םשיועיש מכרז ש :זריהן. מר י

 19  . לפי שירות', ילומטרזלפי הסכם של ק, אנחנו עובדים לפי :גלר. מר ר

 20 ? מה זאת אומרת'? אתה לוקח עובד לפי קילומטרז :זריהן. מר י

 21 . לא לכוח אדם, סכם הוא לשירותהה :גלר. מר ר

 22 . אתה לוקח לו לפי עובד :זריהן. מר י

 23 . 'קילומטרז, כמו בניקיון, שניים, קילומטר...  :גלר. מר ר

 24 .אלף שקל לשנה 80 :סגל. מר ש

 25 ?כמה עולה עובד :זריהן. מר י

 26 ...  :סגל. מר ש

 27 ... ואתה לא מחזיק? אלף שקל לשנה 80 :זריהן. מר י
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 1 ...אם צריך לפתוח, יש לך עבודות שזה עונתי :כחלון. מר ע

אלף שקל סימן  100אלף שקל אתה מעסיק קבלנים ועוד  300-אם ב :זריהן. מר י 2 

 3 .שאתה מחזיק קבוע

 4 ... אלף שקל 100, לא :סגל. מר ש

אם יש הצפות ועבודות . עובדים ויש תקופות שאין אחד 6יש תקופות עם  :עמוס   5 

 6 עונתיות והכל

 7 ? והוא זמין מתי שאתה רוצה :זריהן. מר י

 8 הלאה :געש. מר ח

 9 ?מה אין, בבוקאט יש במועצה? למה צריך לשכור כלים הנדסיים :דובר

 10 . זה מה ששאלתי אותו, הוא אומר שאין :כאכון. מר א

 11 . יש גם את המכבש... א בובקאטל, סליחה :דובר

 12 יש מכבד :סגל. מר ש

 13 ... ע"בובקאט זה בשפ : דובר

 14 הלאה :מעודה. מר א

 15 כן :געש. מר ח

 16 ( לא ברור, מדברים ביחד)  ?43אנחנו  :מעודה. מר א

 17 . הלאה, 44, 43גמרנו , 43' עמ! אפרים :געש. מר ח

 18 .מל לא דיברנוחש( לא ברור, מדברים יחד... )חיים, 42, רגע :כאכון. מר א

 19 ...חומרים לחשמל :זריהן. מר י

 20 עבודות חשמל אנחנו עושים בעצמנו :גלר. מר ר

 21 ... פנסים נמוכים :געש. מר ח

 22 ?אלף שקל זה מנורות 100אז  :זריהן. מר י

מול , השבוע גנבו את הכבלים ברחוב חן, כבלים, בתי מנורה, מנורות... :געש. מר ח 23 

 24 .להצופים גנבו את הכבלים של החשמ

 25 אני דיברתי פה ממזמן :כאכון. מר א

 26 כל הזמן, כל יום :געש. מר ח

 27 ?שולפים את הכבלים, לוקחים את הפנסים :זריהן. מר י

 28 . ברכבת היה לנו פעמיים עד שעשינו בטון. הוא פותח את העמוד וחותך :געש. מר ח
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 1 ?מה זה עובדי חשמל קבלנים :כאכון. מר א

 2 ( לא ברור, מדברים יחד)? זולאיחצי מיליון שקל זה א :זריהן. מר י

 3 . עונים לו עכשיו? למה אתה לא מקשיב, הוא שאל שאלה :געש. מר ח

 4 .חוץ מאזולאי ומהמנוף, עובד תגבור חשמלאי דרך קבלן, עובד אחד :גלר. מר ר

 5 ? אזולאי? המנוף של מיהו :זריהן. מר י

 6 ? זדהמ... לנו יש מנוף על הטנדר שנותן לנו מענה למנורות :געש. מר ח

המנוף חשמל זה חצי ? זה הרכב המנוף הקטן, לא משנה, ראיתי אותו :זריהן. מר י 7 

? אלף שקל 500, צריכה, זה החשמל, חשמל תאורת רחובות, מיליון שקל 8 

 9 ?זה עם מכרז העבודות שלו

מליאת מועצה ולפני שנה היה לנו לפני שנתיים בהעלנו את זה ... זהו שלא :כאכון. מר א 10 

 11 על ידי ראש המועצה זה והובטח לנו 

 12 .שיהיה מכרז :מעודה. מר א

 13 . ואגב הוא נמצא פה בלי מכרז... יהיה מכרז ועד היום אפילו לא :כאכון. מר א

 14 .הוא ענה לך, הנה :ר השמשוני"ד

 15 . אני הייתי בקואליציה, אתה ישבת פה ואמרת :כאכון. מר א

 16 ... צריך להוציא מכרז :ובראן'ג. ד ג"עו

 17 ?םשנתיי :כאכון. מר א

 18 .זה גם לא נכון להגיד אזולאי, זה לא אומר שהוא עובד :ובראן'ג. ד ג"עו

 19 .ברור שזה אזולאי :כאכון. מר א

לא , מדברים ביחד.)הצעות מחיר 4, 3כשיש עבודה אנחנו מזמינים , לא :ובראן'ג. ד ג"עו 20 

 21 ( ברור

 22 ? על הספסלים והתחנות :זריהן. מר י

 23 .לוקחים הצעות...  :ובראן'ג. ד ג"עו

 24 .מספיק כבר עם המשחקים :זריהן. ר ימ

 25 .שקל 2,000זה לא  :ובראן'ג. ד ג"עו

אתה יכול , 2010-אחים כהן ב... כמה כסף ( לא ברור, מדברים ביחד) :זריהן. מר י 26 

 27 .אין לך מושג? להגיד לי

 28 ?האחים כהן לקחו את התחנות, התחנות :געש. מר ח
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 1 ... קיבלתם הצעה, פהאת הספסלים והפחי אש, לא את התחנות :זריהן. מר י

 2 ...מה שביקשת על הרכבים...  :געש. מר ח

 3 ?אני צריך לקבל ממך חומר :זריהן. מר י

 4 הלאה, כן, לפעמים לא, כןלפעמים  :געש. מר ח

 5 (לא ברור) :זריהן. מר י

 6 כן :געש. מר ח

 7 ...יש לך יותר מה להחביא :זריהן. מר י

 8 הלאה :געש. מר ח

 9 אני אמרתי שלפני שנתיים ,רן אמר משהו אחר :כאכון. מר א

מדברים .  )אני יותר ממסכים אתך... אני , מכרז בהכנה, אמר לך רן :געש. מר ח 10 

את כל אתה יכול לקבל  כשאתה הולך לעמוד חשמל( לא ברור, ביחד 11 

 12 .השבוע הלכו לרחוב חן וחשבו שזה קצר ומצאו שאין חוטים, ההפתעות

 13 ...אין פה שום, אין ספק חיים, לא :כאכון. מר א

האשפה יצאה ... עובדה שדברים יותר גדולים, מכרז... אני מסכים אתך  :געש. מר ח 14 

( לא ברור, מדברים ביחד.)הכל יצא למכרז, הגביה יצאה למכרז, למכרז 15 

 16 .הלאה. אז אני מקווה שיגמר, לי טוב מכרז, לי טוב מכרז

 17 . אלף שקל 200אחזקת מבנה מועצה  :זריהן. מר י

 18 . תהיה יותר יקרה אנחנו נחשוב עליהאם התוצאה  :געש. מר ח

 19 ?באיזה מבנים מדובר, קבלניותאחזקת מבנה מועצה  :זריהן. מר י

 20 .כל המבנים :גלר. מר ר

 21 ?גנים, בתי ספר :זריהן. מר י

 22 הכל, הכל :גלר. מר ר

 23 ?בכל מקום שכתוב מבני מועצה זה הכל :זריהן. מר י

 24 הכל :גלר. מר ר

מה שהם צריכים לקנות , שעושים פה העובדים חומרים לאחזקה זה מה :זריהן. מר י 25 

 26 ?וזה

 27 כן :גלר. מר ר

 28 קבלנים –עובדי אחזקה  :זריהן. מר י
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 1 .2011-לא שמנו ב :געש. מר ח

 2 ?למה  :זריהן. מר י

 3 ... כי אין צורך :כאכון. מר א

חשבתי שאם אני לא אשים אז ( לא ברור, מדברים ביחד)הלאה , נוסיף :געש. מר ח 4 

יש לך , אפרים, רואה שגם אם לא שמתי שאלתאבל אני , לא תשאל 5 

 6 ? בחדר שלי משהו מעניין

 7 . הוא בשולחן שלך גם נוגע, הי, אל תיגש שמה לשולחן, אפרים :זריהן. מר י

 8 .כל סודות הגרעין של אירן שם, סודות הגרעין :געש. מר ח

 9 מה זה משכורות אחזקת :כאכון. מר א

 10 .חמישה עובדים, עובדים :סגל. מר ש

 11 ? חמישה עובדים בתאורת רחוב :זריהן. מר י

 12 .אחזקת מבנים :געש. מר ח

 13 .תאורת רחובות שלושה עובדים :סגל. מר ש

 14 ?אלה עובדים של המועצה :זריהן. מר י

 15 כולם :סגל. מר ש

 16 הלאה :זריהן. מר י

 17 ? מה זה, תיעול וניקוז  :כאכון. מר א

 18 ...השתתפות  :גלר. מר ר

אחד איגוד ערים , ודי ערים לניקוז על פי חוקאנחנו שותפים בשני איג :געש. מר ח 19 

 20 . לניקוז כרמל ואחד שרון צפוני

 21 ?במה אנחנו שותפים איתם? מה זה :כאכון. מר א

המדינה החליטה לחלק את הארץ לשבעה , כי החוק חייב אותנו? למה :געש. מר ח 22 

 23 ל ו"ר ומנכ"יש יו, אזורי ניקוז ובכל אזור כל הרשויות

 24 ?מי :כאכון. מר א

ראש המועצה , ר בצפון ורני עידן"אצלנו נדמה לי זה כרמל סלע היו :געש. מר ח 25 

עמק חפר כולל את . ר רשות הניקוז של עמק חפר"יו, האזורית עמק חפר 26 

 27 נתניה וכולל את 

 28 ?אלף 764הפיקוח  :זריהן. מר י
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 1 כן :גלר. מר ר

 2 ? מה? אלף שקל 100וכולה אתה מכניס  :זריהן. מר י

 3 כן :געש. מר ח

 4 . אם יהיה יותר יותר, זה הצפי :לרג. מר ר

 5 .אלף שקל עולה לנו הפיקוח 660 :זריהן. מר י

אם הם יצליחו לעשות את העבודה כמו , אבל החשבון הוא לא נכון יוסי :געש. מר ח 6 

שצריך לחסוך מאיתנו בשנים הבאות את כמויות הכסף העצומות  7 

לות שנים האחרונות על איסוף אשפה ממזב 4, 3-שאנחנו מוציאים ב 8 

אנחנו השקענו . וכאלה דברים אז כבר אז הם הרוויחו את הכסף שלהם 9 

בשנים האחרונות הון עתק בפינוי אשפה מכל מיני מזבלות פיראטיות  10 

הוא מסתובב כל . שהיו לאורך השנים כי לא היה שום פיקוח ושום בקרה 11 

בלילה אין לנו פתרון ואנחנו רואים שבמקומות שניקינו , יום בשטח 12 

חלקית באזור , באזור של רויכמן, ית באזור של אורט הישןבצורה מסיב 13 

והם עושים עכשיו את , המערבי בין הרכבת יש כבר הרבה פחות אבל 14 

זה גם כן מכרז , השיטור הקהילתי בלילה ביחד עם הפיקוח החקלאי 15 

הוא מסתובב בפרדסים ? מה, של הפיקוח החקלאי? נכון, שאתם פתחתם 16 

 17 ... הוא שטח על הכבישכל האזור של אורט הישן , בלילה

 18 ...מדוחות ומ, למה אי אפשר לקבל כסף מהכנסות :זריהן. מר י

, דוחות חניה אתה מתכוון, כי עוד לא היה לנו חוק עזר לדוחות, דוחות :געש. מר ח 19 

 20 . דוחות חניה אין לנו עוד חוק עזר

 21 ?מי שזורק אשפה? ולאשפה :זריהן. מר י

 22 הם מתחילים ,אז הוא מתחיל לחלק דוחות :געש. מר ח

 23 ... בשניה שאתה מחזיק אותו :זריהן. מר י

 24 . התחלנו את הקנסות רק לאחרונה :גלר. מר ר

 25 ...זכור לי , חיים :כאכון. מר א

לקח לו שבוע עוד , שמאלה, ימינה, אזהרה, עד שהתחילו להתרגל אליהם :געש. מר ח 26 

 27 .אני מקווה שזה יתחיל להכניס, שניים

 28 ?מה עם החניות :מעודה. מר א
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 1 .אין לנו חוק עזר לחניות :געש. מר ח

 2 בישיבת ה, לא צריך :כאכון. מר א

שמים את המכוניות ליד הזה שלהם ואז כל החנוונים והסוחרים , אדוני :מעודה. מר א 3 

 4 ... אבל אם ישלמו... נגמר

 5 הלאה... זה , דוחות חניה זה לא בתקציב, חברים :געש. מר ח

דיברנו על רכב חדש לקנות  ,דיברנו על זהבישיבת תקציב הקודמת  :כאכון. מר א 6 

לפיקוח ואז הצעתי שמלבד רכב אחד שהוא שיטור שיהיה רכב שיטור  7 

 8 .הצעתי שכולם יהיו על אופנועים ואמרת שנחשוב על זה

 9 .יש רכב אחד ושני אופנועים, אופנועים היום 2אז יש לנו היום  :געש. מר ח

 10 ...יש שני רכבים :כאכון. מר א

 11 .ד למנהל הפיקוחאח :געש. מר ח

 12 ?ואחד למי :זריהן. מר י

קלטנו אתמול לעבודה שני פקחים , השיטור הקהילתי ויש שתי ווספות :געש. מר ח 13 

 14 .פקח ופקחית, נוספים

 15 ? 50מה זה הוצאות משפטיות  :זריהן. מר י

 16 ... יש לנו הסכם בבית משפט  :כאכון. מר א

 17 .פט לעניינים מינהלייםאנחנו צריכים לקנות זמן שיפוט בבית מש :געש. מר ח

 18 ? זה זה :כאכון. מר א

 19 ?ואתה חושב שאתה תנצל :זריהן. מר י

 20 כן :גלר. מר ר

לראות אולי להתחבר לימים של , אנחנו עושים צריכים לעשות הסכם :געש. מר ח 21 

 22 .אבל הפקדנו סכום, חדרה כי אנחנו עוד לא בכמויות כאלה של קנסות

 23 ? איפה זה עומד היום? ושים עם זהמה ע, גרירה ואחסנת רכב :זריהן. מר י

אלף שקל לפרויקט  30כי הצעת המחיר יצאה ? למה, עצרנו את התהליך :געש. מר ח 24 

ומישהו פה התלהב כנראה יותר מדי ואסף מהרחוב יותר ממה שתכננו  25 

עכשיו יושבים על המדוכה לראות איך פותרים את אנחנו , ורצינו 26 

 27 .הפלונטר

, ד"חוק שמירת הניקיון תשמ, וק השמירה והניקיוןיש פה את ח, אגב :זריהן. מר י 28 
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אומר שרשות מקומית או מי שהשר לאיכות הסביבה  8סעיף , 1984 1 

לא . "הסמיכו לכך רשאי לסלק גרוטאות רכב שהושלכו ברשות הרבים 2 

תשתמש רשות מוסמכמת בסמכותה לסלק גרוטאות רכב לפי סעיף זה  3 

מצמידים , ים את זהזה איך עוש, לא משנה, "אלא לאחר שדרשה בכתב 4 

 5 יום 60, מדבקות

 6 מכתב רשום :געש. מר ח

רק הרשות יכולה לגרור מכוניות או לקחת מישהו שיגרור , רק הרשות :זריהן. מר י 7 

 8 .אבל את האחסנה אני חושב שכדאי לשים אצל הרשות כמו שכתוב

 9 .אין לנו מגרש, אנחנו מחפשים מגרש בין היתר :געש. מר ח

 10 ?מכוניות 30-גרש לאין לך מ :זריהן. מר י

 11 אם אני גורר אוטו, דקה, אם אני גורר אוטו. אין לי, אין לי, לא :געש. מר ח

 12 ...הוא הולך איתו, בא לפיקוח, מי שרוצה את האוטו :זריהן. מר י

 13 .אבל יש כאלה שלא באים לקחת את האוטו בכלל :געש. מר ח

 14 .זה החוק, יום אתה מוכר אותו 60אחרי  :זריהן. מר י

 15 . יום המחיר של הטון מתכת לא מכסה את האחסנה 60אבל  :געש. מר ח

שקל ליום  40ובעל הרכב משלם , אם אתה גורר את האוטו ואתה משלם :זריהן. מר י 16 

שמה כשהרכב . ויש מספר על האוטו אז בעל הרכב גם ישלם את הכסף 17 

היה נכנס היו מורידים לו את המספרים כדי שלא ידעו מי הבעלים ואז  18 

 19 ?הבנת, יכה לשלםהמועצה צר

 20 30-הכוונה הייתה לעשות פיילוט ב, זו לא הייתה הכוונה, הנושא בבדיקה :געש. מר ח

לי זה נודע מיוסי , אני... אלף שקל 30להקצות לכל האופרציה , אלף שקל 21 

אנחנו עכשיו יושבים על המדוכה לפתור , ובאותו יום עצרתי את הפעילות 22 

 23 . לי מגרש בגודל כזה בין היתר אני אומר לך שאין ,את הבעיה

כמו שאתה אמרת לי שאתה מפנה תוך כמה ...אם אתה גורר לאט לאט ו :זריהן. מר י 24 

 25 ...ימים במידה ו

אנחנו מבררים , נכון לעכשיו הפסקנו לגרור, דקה... נכון לעכשיו הפסקתי :געש. מר ח 26 

זה לא מעניין אותו , איך יכול להיות שבן אדם לא בא לקחת את האוטו 27 

לא , חנו יודעים שהוא קיבל מכתב רשום כי יש אישור מסירהאנ, בכלל 28 
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 1 ?מעניין אותו האוטו

 2 ...אם זה גרוטאה :זריהן. מר י

 3 ... האחסון עולה יותר מ, יום 60בינתיים הוא חנה שם  :געש. מר ח

כי אמרו שמה להוריד את המספרים לפני , כי אין מספר לרכב... עולה לך :זריהן. מר י 4 

 5 .םשמכניסים את הרכבי

 6 .זה לא שמעתי :געש. מר ח

 7 .אז אני אומר לך :זריהן. מר י

 8 טוב :געש. מר ח

כדי שלא ידעו מי בעל הרכב אתה ? למה, אמרו להוריד את המספרים :זריהן. מר י 9 

 10 .צריך לשלם

, איפה הבן אדם( לא ברור, מדברים ביחד... )איפה אנשים, אבל עדיין :געש. מר ח 11 

 12 ...חסר לו אוטו הוא לא בא

 13 .מי הבעלות של הרכב שידעתזאת אומרת , אישור מסירה :שמשוניר ה"ד

 14 .אין אישור מסירה :זריהן. מר י

אולי לא לכולם , יש אישורי מסירה, תקשיב, יש אישורי מסירה, יוסי :געש. מר ח 15 

 16 .אבל יש אישורי מסירה

 17 (לא ברור, מדברים ביחד... )כל אוטו שגוררים :ובראן'ג. ד ג"עו

 18 ?להיום אנחנו משלמים כסף על כל יוםנכון  :כאכון. מר א

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד.  )כן, נכון לעכשיו אני צריך לשלם כסף :געש. מר ח

 20 .מורידים אחרי שמצלמים את הרכב ואז אין בעלים לרכב :זריהן. מר י

 21 .בוא נגמור, יוסי :געש. מר ח

 22 . אתם לא שמעתם, ה'אתם לא הבנתם חבר :כאכון. מר א

 23 . סי הבין בדיוקיו :געש. מר ח

 24 .שקל 40אבל בגלל הפדיחה אנחנו משלמים כל יום , חיים :כאכון. מר א

 25 (לא ברור, מדברים ביחד... )הוא אמר לי את זה, הוא יודע :געש. מר ח

 26 ?כמה מכוניות יש שם היום :זריהן. מר י

 27  40, 30, לא יודע :גלר. מר ר

 28 . זה המון כסף, וואו :כאכון. מר א
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 1 תתקשר לאנשים, יש לך את המספרים של המכוניות, 40, 30 :זריהן. מר י

 2 . תחזירו להם אותם, בואו תיקחו :כאכון. מר א

 3 .הם קיבלו מכתבים :גלר. מר ר

 4 .בוא נחזיר להם את זה :כאכון. מר א

לא , מדברים ביחד)? מה תעשה, הוא לא רוצה לקחת את האוטו :געש. מר ח 5 

, לא. 50עמוד עכשיו , חברים. מספיק, די, חברים, בוא נגמור, יוסי(ברור 6 

 7 ה 'חבר

 8 .אתה רוצה לרוץ, מעניין... :זריהן. מר י

 9 ... עצרתי את הכל... שמעתי אותך, לא רוצה לרוץ :געש. מר ח

 10 (לא ברור, מדברים ביחד)מכוניות   30אם יש  :זריהן. מר י

 11 עצרתי את זה כי לא ידעתי שזה איך שאמרת לי, אני מסכים אתך, הלאה :געש. מר ח

וזה גלש למעבר , אלף שקל הצעת מחיר 30חוץ מזה באופן כללי , מתרחש 12 

 13 . לזה

 14 ? מה זה, הוצאות שונות פיקוח :זריהן. מר י

 15 חינוך, 50, יוסי, חינוך :בן צבי. ח 'גב

 16 .תקציב שנה שעברה ...אופנועים ,מכוניות שלושה :זריהן. מר י

. אלף שקל 12באחזקה ? איפה ראית? שלושה אופנועים...איפה ראית  :געש. מר ח 17 

 18 ( לא ברור, מדברים ביחד)

 19 ? מה? אלף שקל משכורות 600, משכורות :זריהן. מר י

 20 ... יש שם  :געש. מר ח

, אני יודע שבן אדם בא אלי, אני לא יודע איך הם בודקים את זה, חיים :מצליח. מר ע 21 

יום שם כשיש לו  60שהרכב שלו , ח ששלחו לו הביתה"שלח לי את הדו 22 

ויומיים אחרי זה שהגרוטאה ... ם יום לפני זה על דלק שקנהתשלומי 23 

שולח להם את , דקות לקנות משהו 20הבן אדם בא ... עומדת ליד חנות  24 

 25 ה

 26 .אבל כל הנושא בבדיקה, נראה לי מוזר :געש. מר ח

 27 ...עם כל ה, באתי עם ה...  :מצליח. מר ע

 28 לומכתב רשום שהאוטו ש, הוא לא קיבל מכתב הביתה :געש. מר ח



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

165 

 1 מה זה קיבל :מצליח. מר ע

 2 ?שהאוטו שלו עומד ברחוב בלי שליטה :געש. מר ח

 3 בן אדם מתדלק. אני אומר לך הוא מתדלק! הוא נוסע באוטו כל יום :מצליח. מר ע

 4 ( לא ברור, מדברים ביחד)מה , שלח לי את המכתב :געש. מר ח

 5 הוא עושה, טסט :מצליח. מר ע

 6 ? לקחת אותם אבל איך אף אחד לא בא :געש. מר ח

 7 . לא מצאו, באו לחפש :זריהן. מר י

 8 הלאה, הלאה, טוב... היה פה אחד ש, באמת, אה :געש. מר ח

 9 .46מוכן לדבר על  אני :מעודה. מר א

 10 ? איפה אתה :זריהן. מר י

 11 . 44בטיחות  :כאכון. מר א

 12 .בטיחות 44 :זריהן. מר י

 13 ? מה יש לך עם זה :מעודה. מר א

 14 ? החברת שמירהשל , מה :זריהן. מר י

 15 ?מה יש לך על דברים כאלה :מעודה. מר א

 16 .בטיחות מוסדות ציבור :זריהן. מר י

 17 ... איך זה קשור ל, מתקני משחק...  :כאכון. מר א

 18 .הכל, בלאי... זה אחזקה :געש. מר ח

אלף  80, תך על אישורי תו תקן ויעוץ מקצועיאני מדבר א, לא אחזקה :כאכון. מר א 19 

 20 ?ת עושה את זה או שזה לא קשורזה לא היי... שקל

 21 .בדיקה שנתית חייב לבוא לראות, יהודה עושה את זה בדיקה חודשית :גלר. מר ר

 22 ?אלף בשנה 80 :כאכון. מר א

 23 ? מי עובד שם, משכורות בטיחות :זריהן. מר י

 24 . משכורות בטיחות זה יהודה :גלר. מר ר

 25 ?יהודה וקנין :זריהן. מר י

 26 עמר :גלר. מר ר

 27 ? של יהודה? אלף משכורת של אחד 200, אני לא מבין :המעוד. מר א

 28 .עלויות מעביד...  :געש. מר ח



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

166 

 1 ... אלף שקל 15עלויות מעביד זה מעל  :זריהן. מר י

 2 חגיגות ואירועים , רישוי עסקים. בוא נמשיך הלאה :מעודה. מר א

 3 ?יםאלף שקל מ 600מים לגנים , אל תפריע לי מעודה, גנים ציבוריים :זריהן. מר י

 4 כן :געש. מר ח

 5 (  לא ברור, מדברים ביחד...)השנה יש , חסכו :מצליח. מר ע

 6 .נכון לעכשיו אנחנו עומדים מתחת להקצבה שהקציבו לנו :געש. מר ח

 7 ?לא יותר כדאי לעשות דשא סינטטי :זריהן. מר י

אבל גם לעשות דשא סינטטי אם אני רוצה להחליף , עושים גם זה וגם זה :געש. מר ח 8 

 9 . כל צריך אוטו של ברינקסאת ה

 10 . 46-נגיע ל :מעודה. מר א

 11 . כל הנושא של הגינון יהיה פיקוח על זה, רכב חדש :גלר. מר ר

 12 ?שמוליק לא טוב? מפקח על הגינון? מה יהיה :זריהן. מר י

 13 .הוא לא עושה פיקוח בפועל, הוא מנהל :גלר. מר ר

דונם  300בתוך הגינון הזה יש , מכרז חדש, עשינו עכשיו מכרז על הגינון :געש. מר ח 14 

שהמים  , צריך לוודא שהקבלן עושה מה שאומרים לו, בתוך הפיקוח 15 

נפתחים כמו שצריך ולא יותר ממה שצריך ולא פחות ממה שצריך  16 

? כמה עולה לנו הגינון, ושהעבודה של הקבלן גינון מתבצעת כמו שצריך 17 

 18 . וחנראה לי שאין שום בעיה להחזיק פיק, אלף שקל 400הגינון 

 19 ?זה עובד מועצה? מי זה העובד :זריהן. מר י

 20 כן :געש. מר ח

 21 ?מהמערכת :זריהן. מר י

 22 כן :געש. מר ח

 23 ? מה זה חומרים :זריהן. מר י

 24 שתילים, פרחים :גלר. מר ר

 25 חומרי, חומרי דישון, כתוב :געש. מר ח

 26 ? הוא עושה רק את העבודה...  :זריהן. מר י

 27 כן :געש. מר ח

 28 ...העונתייםכל  :זריהן. מר י
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 1 כן :געש. מר ח

, 1,400,000קבלן עולה לנו , קבלן...עבודות, ציוד גינון, מכשירים, כלים :זריהן. מר י 2 

 3 ?זה המכרז האחרון שעשית

 4 .עוד לא סגרנו, המכרז האחרון שפתחנו :גלר. מר ר

 5 .רק העבודה והמים, מיליון שקל בלי צמחים 2 :זריהן. מר י

כל אחד אומר למה , מפוזר, על שטח עצום, לף דונםא 24אתה יושב על  :געש. מר ח 6 

אנחנו מנסים לתת את , בתים צריך לטפל 20גם שכונה של , אצלי לא 7 

 8 . השירות הכי טוב שאפשר

 9 ? מה זה עבודות גיזום עצים :כאכון. מר א

צריך לעשות , אנחנו מושבה ירוקה, אנחנו גוזמים כל הזמן, גיזום עצים :געש. מר ח 10 

של קרן קיימת או גיזום עצים שלא עלינו נפלו בסערה  ...עבודה מקדימה 11 

 12 . זה עולה כסף כל שנה, עכשיו

 13 ?נכון, זה מכרז :כאכון. מר א

 14 . זה מכרז עם הצעות מחיר :געש. מר ח

 15 ?אלף 50גני ילדים  בתי ספר ו אז למה יש פה עוד פעם גינון :זריהן. מר י

 16 י ילדים בתי ספר וגנגינון  :גלר. מר ר

 17 .לא שייך... :געש. מר ח

 18 ?לא, זה היה מקודם שאמרת עם המרסס, ריסוס וניכוש עשביה :זריהן. מר י

אנחנו קונים ...הריסוס, זה לא עובדים של, אבל זה עובדים שלנו, כן :געש. מר ח 19 

 20 אנחנו מפעילים אותו, מרסס

 21 . פעמיים זה מופיע :זריהן. מר י

 22 . גם עבודה שלנו וגם עבודה קבלנית :געש. מר ח

 23 .הקודם היה שלנו :זריהן .מר י

 24 אני קונה מרסס כדי שזו תהיה עבודה שלי ופה יש עובדים שיעבדו :געש. מר ח

 25 .העובבדים שלנו גם :זריהן. מר י

 26 כן :געש. מר ח

 27 ...לא תמיד, כל מיני, זה הפעלת שופלים... :גלר. מר ר

ור ס רבין לכביש אני עושה כל שנה את השרשראות של הטרקט"בין בי :געש. מר ח 28 
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 1 . הזה שמסתובב

 2 ? וכאלה שעוניםזה , מה ,תחזוקת מערכות מים :זריהן. מר י

 3 ... במערכות מים יש תוכנה ש :גלר. מר ר

 4 ? מחשוב :זריהן. מר י

 5 . דמי אחריות לתחזוקת מערכות מחשוב, מערכות מחשוב כתוב מתי :געש. מר ח

 6 .רישוי עסקים :זריהן. מר י

 7 ?שוי עסקיםזה רענן אצלך רי, מי :כאכון. מר א

 8 כן, עובד אחד :גלר. מר ר

 9 ? רענן :כאכון. מר א

 10 . רענן הגיע אחריו לעבודה פה( לא ברור, מדברים ביחד)כן  :געש. מר ח

 11 ... אתה רוצה להגיד שכל מי שהגיע כמו יהודה עמר :זריהן. מר י

הייתה פה ביקורת של הממונה  2002, 2003-ב, תשמע, יש לי עובדים, לא :געש. מר ח 12 

יעל , עובדים לדעתי 218השכר יחד עם משרד הפנים והם ירדו פה על על  13 

הסתבר שיש פה עובד , עשתה על זה בקרה נוספת סתם באופן אקראי 14 

אז הבקרה על , והוותק נחשב לו מאז 14שהתחיל לעבוד במועצה מגיל  15 

על ידי האוצר  2002-פעם ב, המשכורת של העובדים נעשתה פעמיים 16 

קטע , שיבושים בהקלטה)ת של יעל באלפיים ו ח ביקור"ואחר כך היה דו 17 

 18 ...אפרים ( לא קליט

 19 ... ? אתה ראית אותי מדבר :מעודה. מר א

 20 ( לא ברור, רעש רקע, מדברים ביחד)סע ! באמת נו :געש. מר ח

 21 ... אירועי תרבות לפי תוכנית  :כאכון. מר א

קודם כל ... ו נדע רק אחרי התקציב שאנחנ, אני יכולה להגיד לך רק חלק :גדרון. כ 'גב 22 

 23 'דרך האומן'יש את 

 24 אירועים...  :כאכון. מר א

 25 ?אתה שאלת אותי :גדרון. כ 'גב

 26 כן :כאכון. מר א

 27 ?880אתה מדבר על , סליחה. אז תן לי לענות לך :גדרון. כ 'גב

 28 .700אני מדבר על  :כאכון. מר א
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, אני אענה לךשאלת אותי , אני רוצה לענות לך כמו שאני רוצה לענות :גדרון. כ 'גב 1 

ששאלו אותי בחוץ , כי אחר כך תבוא השאלה הבאה שנשאלה? בסדר 2 

 3 .ואני רוצה את שתי השאלות

 4 אתה תקשיב , המורה ככה אמרה לך :מעודה. מר א

 5 !?למה אתה צריך להפריע להסביר, תגיד, אפרים :געש. מר ח

 6 .800-היא חייבת לענות על ה, 700-כי הוא שאל אותה על ה :מעודה. מר א

 7 ?מה אכפת לך איך הוא עונה :געש. ר חמ

 8 .אכפת לי, לא :מעודה. מר א

 9 ?כשאני שואל אותך אתה עונה לי :געש. מר ח

 10 .אני עונה מה שאתה רוצה :מעודה. מר א

 11 ?מתי פורים, אתה עונה מה שאתה רוצה, ממש :געש. מר ח

 12 .בעוד חודשיים :מעודה. מר א

 13 את השאלה הקודמת, מר מעודה :גדרון. כ 'גב

 14 עזבי, עזבי :כאכון. א מר

, את השאלה הקודמת אתה שאלת אז עכשיו אני אפנה גם למעודה, לא :גדרון. כ 'גב 15 

חגיגות . 'דרך האומן' 60-ו' שוק-שיק'מאה אלף זה של ה 880-מה? בסדר 16 

 17 זה כל אירועי ימי הזיכרון  550-ל 500בין , אלף 700 –והאירועים 

 18 ?המימונה בפנים :כאכון. מר א

, רעשים... )200-ל 150בין , כל נושא אירועי הזיכרון שבערך, לא גמרתי :וןגדר. כ 'גב 19 

 20 (לא ברור

 21 .אלף 500-תגידי לי פירוט של ה :מעודה. מר א

יש , הקווקזים ביקשו, האתיופים ביקשו, מימונה, לא יודעת מה יהיה לי :גדרון. כ 'גב 22 

 23 .לא רק מרוקאים, זה לא רק מימונה, הרבה

 24 ?יהיה לכולםאז כמה  :כאכון. מר א

, זה מה יש... תצטרף לוועדת אירועים, 150-ל 100יש לנו בין , לא יודעת :גדרון. כ 'גב 25 

 26 .הלוואי והיה לי פה מיליון

 27 ...לרוחב, הוא חותך עדות לאורך...  :געש. מר ח

 28 אלף האלה  500-ה, סליחה( לא ברור, מדברים ביחד)אלף האלה   500-ה :מעודה. מר א
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 1 ?ם אומניםמה ע, אומנים :דובר

 2 .אנחנו נגד האומנים כביכול :כאכון. מר א

 3 לא נגד האומנים, רגע :מעודה. מר א

 4 ? למה זה לא בתמיכות :זריהן. מר י

אני נותן , הני לא נותן לעמותא? למה תמיכות, זה פעילות שאנחנו... :געש. מר ח 5 

 6 .כרכור כמקום של אומנים –לשווק את פרדס חנה , לשיווק, לפרסום

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד. )אז תשווק את המושבה :וןכאכ. מר א

 8 .לא קיבלתי עוד תשובה :מעודה. מר א

 9 .אני לא יכולה לענות עם רעש :גדרון. כ 'גב

 10 ?אלף האלה למה הם מיועדות 500-ה :מעודה. מר א

 11 ...אתה יכול לקבל :גדרון. כ 'גב

 12 ?בכמה? להמר אבי בכמה מסבסדת עיריית זיכרון את הפסטיבל ש :מעודה. מר א

 13 (לא ברור, מדברים ביחד)?  אתה משווה :כאכון. מר א

 14 .יהיה עם פנים חדשות' שוק-שיק'ה, כן... האמנים יהיו, סליחה :גדרון. כ 'גב

 15 .אנחנו מדברים על האומן', שוק-שיק'אבל אנחנו לא מדברים על  :כאכון. מר א

 16 (לא ברור, מדברים ביחד)דרך האומנים  :גדרון. כ 'גב

אני ' שוק-שיק, ''דרך האומן' לאני מדבר ע', שוק-שיק'אני לא מדבר על ה :כוןכא. מר א 17 

 18 אמרתי מזמן לחיים

 19 ( לא ברור, מדברים ביחד)?  התעוררת פתאום :מעודה. מר א

 20 ! נו די כבר, אפרים תפסיק :געש. מר ח

 21 ?מה זה צריך להיות :גדרון. כ 'גב

 22 ?למה אתה לא נרגע :געש. מר ח

 23 .עכשיו היא התעוררה, תמשיך, כל הזמן אומרת לי בוא תמשיך כי היא :מעודה. מר א

 24 .69עמוד , יאללה הלאה, קפיצה קטנה עכשיו :געש. מר ח

 25 אני מצטער מאוד... אני רוצה האומן, לא :מעודה. מר א

 26 .אתה לוקח את רשות הדיבור שלא ניתנה לך :געש. מר ח

 27 .אז אני רוצה רשות דיבור :מעודה. מר א

 28 . בבקשה, א ניתנה לך עד שיגמור אבי כאכוןאז ל :געש. מר ח
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 1 . 69רצית דף  :מעודה. מר א

יחים שמרוו אתה אמור לסבסד אומנים (לא ברור, רעשים)אני מדבר על  :כאכון. מר א 2 

 3 .כסף

 4 (לא ברור, מדברים ביחד. )אתה מסבסד אירוע, אתה לא מסבסד אומנים :ר השמשוני"ד

 5 .  ל הויכוחחבל ע, תני לו לשאול, נורית :געש. מר ח

אני , להפך, אני מוכן לסבסד כל דבר... בלב שלם אני אומר את זה...  :כאכון. מר א 6 

 7 ...מברך על כך שיעשו את זה

 8 .אבל עוד לא דיברנו אם שבת או לא :ר השמשוני"ד

אני מברך על , למען השקט הנפשי שלי, את השבת בשביל הפרוטוקול...  :כאכון. מר א 9 

שזה יהיה במרכז , אבל שזה לא יהיה בבית שלהם' דרך האומן'גם על , כל 10 

 11 ...ה'חבר. המושבה

 12 ... אבל זה לא  :אטיאס. מר א

לא , מדברים ביחד... )אלי, אלי( לא ברור, מדברים ביחד... )זה, אלי, רגע :כאכון. מר א 13 

 14 (ברור

 15 (לא ברור, מדברים ביחד... )אבל יש לך תשובה, אבי :גדרון. כ 'גב

 16 ! בוודאי, י מדברעל זה אנ :מעודה. מר א

 17 (לא ברור, מדברים ביחד.)הבנו שאתם נגד :געש. מר ח

 18 ... אני לא רוצה , באימא שלהם... שהאומנים האלה  :מעודה. מר א

 19 .ולא בשישי בבוקר שהאומנים יעשו את זה במרכז המושבה... :כאכון. מר א

 20 ... שמענו :גדרון. כ 'גב

זה לא דיון על ( לא ברור, רים ביחדמדב.  )אבל זה לא הדיון עכשיו :אטיאס. מר א 21 

 22 .התוכן

אני טוען שהאומנים האלה לא שייכים לי , הדיון הוא אם לתת להם כסף :מעודה. מר א 23 

שבת  –יהיו ביום שישי , אני לא צריך להיות אפוטרופוס שלהם, כמועצה 24 

 25 .זה לא מעניין אותי, במה שהם רוצים

 26 ... :געש. מר ח

 27 ! לתת להם כסףאבל אני לא רוצה  :מעודה. מר א

העמדה , העמדה שלכם מובנה, הלאה, הבנתי, תכף נדבר על זה, בסדר :געש. מר ח 28 
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 1 .הלאה, שלהם מובנה

אני , הוצאת הפעלת הפרויקט( קטיעה)שאתה רושם ' שוק-שיק'בנוגע ל :כאכון. מר א 2 

 3 ...יכול ל

 4 הוצאות :זריהן. מר י

 5 .הוצאות להפעלת הפרויקט :כאכון. מר א

 6 .הכל, פרסום, שמירה, אחזקה, הוצאות זה כל מה שיהיה מסביב, כן :געש. מר ח

 7 שניה, שניה( לא ברור, מדברים ביחד) :כאכון. מר א

 8 , היחידי שהצליח במרכז המושבה...' שוק-שיק'ה :געש. מר ח

 9 במרכז המושבה זה אומר :כאכון. מר א

 10 .כל יתר המקומות הוא לא הצליח, תקשיב :געש. מר ח

 11 שניהסליחה  :כאכון. מר א

 12 .באנדרטה הוא לא הצליח, באמפי :געש. מר ח

 13 . תן לי רגע, שאלתי שאלהאני  :כאכון. מר א

 14 ?זה אומר  :גדרון. כ 'גב

 15 ?זה אומר  חיים ש :כאכון. מר א

 16 ?שמה :געש. מר ח

 17 ?אלף שקלים האלה 100-שמה זה כולל ה :כאכון. מר א

 18 .פעילותשל פעם בחודש , פעילות :געש. מר ח

דהיינו ביום העצמאות בלתי אפשרי לעמוד באבטחת מרכז  .כולל אבטחה :כאכון. מר א 19 

 20 ? אה, המושבה

 21 (לא ברור, מדברים ביחד... )זה לא קשור :גדרון. כ 'גב

 22 ?אתה יודע כמה אנשים יגיעו :כאכון. מר א

 23 .איש 10,000 :גדרון. כ 'גב

גבל באנשים הוא מו, רגע? מאיפה אני יכול לדעת, איש 10,000לא יגיעו  :כאכון. מר א 24 

 25 ?כוכי

 26 כן, אני אגיד לך :גדרון. כ 'גב

 27 ( לא ברור, מדברים ביחד)? איך תגבילי :כאכון. מר א

לא , מדברים ביחד)מוגבל גיאוגרפית , כות כאלה וכאלהיש הער, הבנתי :געש. מר ח 28 
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 1 ( ברור

 2 ... אני אומר פה ואני מציע, סליחה היועץ המשפטי :כאכון. מר א

 3 ...נתילא הב? שמה :געש. מר ח

 4 ...היא אמרה :מעודה. מר א

 5 ...אנחנו לא סידרנו :גדרון. כ 'גב

 6 .אני מעלה להצבעה :מעודה. מר א

 7 ( לא ברור, מדברים ביחד)אתה לא יכול  :נו

אתה לא רשאי לנהל את הסדר , אי אפשר ככה, באמת, אפרים, נורית :געש. מר ח 8 

מתפרץ  אתה, אתה רוצה למשוך זמן, הבנתי שאתה רוצה להפריע, יום 9 

 10 .לא מאפשר לאף אחד לדבר, לכולם

השתעשענו איך אתה מדבר , דקות 10אני ישבתי פה עם רינה במשך  :מעודה. מר א 11 

אני מאוד רגיש , אבל האומן... איתם על כל מיני נושאים ומשתעשע 12 

 13 .לאומנים

 14 .דקות בשקט 10לא ישבת , אני יודע :געש. מר ח

שאני אמרתי לכל הסובבים פה ולך חיים  ליועץ המשפטי... אני מבקש  :כאכון. מר א 15 

, שאתם אומרים שזה מוגבל לאנשים' שוק-שיק'געש שהאירוע של ה 16 

 17 .כמות מוגבלת של אנשים

לא , מדברים ביחד. )אל תכניס לי מלים לפה, אני לא אמרתי את זה :געש. מר ח 18 

לא , מדברים ביחד... )היא יודעת שהוא מוגבל לאנשים גיאוגרפית( ברור 19 

 20 ( ברור

 21 ?מה אתה צועק :גדרון. כ 'בג

על סמך מה את אומרת שזה מוגבל , אתה פולטת שטויות, על סמך מה :קעטבי. מר י 22 

 23 ?בכמות של אנשים

 24 ...אני מדברת שטויות , אני לא רוצה לענות לך :גדרון. כ 'גב

 25 .כי את מדברת שטויות :קעטבי. מר י

 26 . מאה אחוז :גדרון. כ 'גב

 27 !?כללמאיפה הבאת זה ב :קעטבי. מר י

 28 .אל תצעק עלי :גדרון. כ 'גב
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 1 . פה מבלפת אנשיםת אני כן אצעק עליך כי א :קעטבי. מר י

 2 .המשיךל אתה יכול  :גדרון. כ 'גב

 3 !תצאי החוצה מטומטמת כלומניקית שכמוך :קעטבי. מר י

 4 ! ֶאה, ֶאה, ֶאה, ֶאה :ר השמשוני"ד

 5 אני מבקש  :געש. מר ח

 6 ! ?מה זה :גדרון. כ 'גב

 7 ...לא במקום, אני מוחה על הדברים :געש. מר ח

 8 ? מה את באה פה לספר סיפורים :קעטבי. מר י

 9 ( לא ברור, מדברים ביחד.)אתה והמשפחה שלך, אתה מטומטם :גדרון. כ 'גב

 10 .בלי שהיא תגיד זה מוגבל באנשים :קעטבי. מר י

 11 .אתה כזה קטן :גדרון. כ 'גב

 12 . קטנה שכמוך, הגבלת, את תגבילי :קעטבי. מר י

 13 . טוב שזה קורה לך וששומעים פה העיתונאים? אתה יודע מה :גדרון. כ 'גב

 14 ? מי את :קעטבי. מר י

 15 אפרים, אה :געש. מר ח

 16 ... אתה לא יכול להתמודד :גדרון. כ 'גב

 17 ?בלי לרדת לרמה האישיתהדיון  אתם לא מתחילים לעשות את! כוכי :געש. מר ח

היא תגביל אנשים ? מוגבל לאנשיםאתה שומע אותה שהיא אומרת שזה  :קעטבי. מר י 18 

 19 ?בכלל

 20 .מותר לה להגיד מה שהיא רוצה :געש. מר ח

 21 ( לא ברור, מדברים ביחד. )לא מותר לה להגיד כזה דבר :קעטבי. מר י

הוצאות , תמיד אומר לי אבי, אתה לא רוצה להעביר את יום העצמאות :כאכון. מר א 22 

אתה אמרת את זה , הביטחון מאוד גבוהות ואין לי כסף לדברים האלה 23 

-שיק'אנחנו עושים פה אירוע של ה, נחמיה, אני מדבר, חיים, בעצמך 24 

אבל אם ', שוק-שיק'אני מברך על ה, סליחה, שאני מברך על כך' שוק 25 

אתה לא , אנחנו מגבילים את יום העצמאות אתה גם צריך להגביל אותו 26 

מה , איש 10,000יבואו ... הזה' שוק-שיק'אולי יבואו מכל הארץ ל... יכול  27 

 28 .אותנו יאשימו? את מי יאשימו? שיהיה פיגוע מחר, אתה רוצה
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 1 .הלאה, אותך לא יאשימו בכלום :געש. מר ח

ר שלה היה יואב קעטבי ואנחנו אמרנו שנביא "הייתה בזמנו ועדה שהיו :זריהן. מר י 2 

קצין בטיחות על מנת שיגיד לנו מה צריך לעשות כדי שיהיה אפשר  3 

, ולא עשינו כלוםנו לזה אז מאה אלף שקל הקצא, להפעיל את המקום 4 

אלף שקל  100-אני חושב ש. אם אתה זוכר טוב הכסף עבר לא יודע לאן 5 

אתה צריך לגדר את המקום ולהביא אם . פעם בחודש לא יספיק לך 6 

אני ', ב', א... דים ולהביא את כל מה שצריךאבטחה ולהביא שירותים ניי 7 

 8 .שזה יהיה באנדרטהמציע 

 9 .הלאה, הצליח באנדרטה לא :געש. מר ח

 10 ?מה לעשות, אז לא הצליח :זריהן. מר י

משמעותית ' שוק-שיק'אני מבקש או להגדיל את התקציב של ה, חיים :כאכון. מר א 11 

להגדיל את , אני מבקש להציע לסדר שנעשה הצבעה, וככה אנחנו גם כן 12 

זה טוב , משמעותי ונעשה אותו במרכז המושבה' שוק-שיק'התקציב של ה 13 

את ... זה , אני תמיד אמרתי את זה וזה מתאים לישוב שלנו, יםלסוחר 14 

זה לא יעבוד , סליחה שניה, זה יכול להיות, הזה' שוק-שיק'הישוב שלנו ה 15 

 16 .זה לא קשור לשבת, בשבת אפרים

 17 ? מה פתאום בשבת :גדרון. כ 'גב

 18 .לא מדברים על שבת, אין קשר לשבת :כאכון. מר א

 19 .שישיביום ' שוק-שיק'ה :זריהן. מר י

 20 .זה ביום שישי :כאכון. מר א

 21 .יום שישי עד כניסת השבת :זריהן. מר י

 22 .עד שלוש :גדרון. כ 'גב

אני , ה'חבר( לא ברור, מדברים ביחד. )אני אומר לכם שאני תומך בזה :כאכון. מר א 23 

זה דבר מאוד חשוב ', שוק-שיק'-את התקציב ה( מלה לא ברורה)בעד ל 24 

 25 . 'שוק-שיק'ה

זה סתם נמרח , אי אפשר ככה, בבקשה לא לנהל דיונים בו זמנית, רינה :געש. מר ח 26 

, אין שום בעיה, נשב פה ונחכה, אתם רוצים למרוח את הזמן תגיד. הזמן 27 

 28 .ניפגש עוד פעם במוצאי שבת
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 1 .אני שותק, הנה :מעודה. מר א

אני מברך על כך ואני חושב , דבר מבורך' שוק-שיק'אני אומר שה, ה'חבר :כאכון. מר א 2 

-שיק'בכדי שבאמת נקיים את ה' שוק –שיק '-קציב צריך לגדול לשהת 3 

אבל הוצאות , אני בעד מאוד מאוד על זה, הזה פה במרכז המושבה' שוק 4 

המון יותר גבוהות כי אנחנו לא , הביטחון הן הרבה יותר גבוהות חיים 5 

יגיעו מעט אבל מפה לאוזן יגיעו ' שוק-שיק'אולי ב, יכולים לצפות בחיים 6 

התחיל מכלום ותראה איך זה , ככה זה בזיכרון יעקב, אנשיםלשם אלפי  7 

אז אני מבקש או שנסיר לגמרי את ההצעה הזאת , פרח היריד רחוב 8 

ועל זה נוציא איזה החלטה נוספת או הייתה ' שוק-שיק'ונקים ועדה של ה 9 

-ל' שוק-שיק'או שנעלה מראש עכשיו את התקציב של ה, מת, ועדה מזמן 10 

 11 –שיק 'שנראה בחצי שנה הזאת נקים את האלף שקל לחצי שנה  500

אלף  500-ב' שוק-שיק'להקים את ה, אני מוכן להתנדב בוועדה הזו', שוק 12 

 13 ... שקל כי זה ה

 14 ? אלף 500מה , מדובר ביום בשבוע :מעודה. מר א

 15 500לא אמרתי ... תאמין לי שזה המון, אפרים... יום בשבוע יש לך :כאכון. מר א

 16 .אותיאת לא שמעת , בחודש כוכי

 17 .היא לא הגיבה בכלל, היא לא אמרה כלום :געש. מר ח

אלף  500-ל' שוק-שיק'אני מציע לשנות את ה, ה'אז אני אומר חבר :כאכון. מר א 18 

' שוק-שיק'שקלים ולהקים ועדה עם דדליין שכאילו לקראת האביב ה 19 

לא , מדברים ביחד... )להפך, מברך על כך, אני בעד הדבר הזה, יפתח 20 

 21 ( ברור

 22 .הלאה, אנחנו מבינים מה אתה אומר, רשמנו לפנינו את ההערות :געש .מר ח

אנחנו מתכוונים בשעה טובה לעשות את החגיגה , אנחנו עושים, רבותי :מצליח. מר ע 23 

אנחנו , בסופו של דבר זה יהפוך למסחר, המסחר הזה, של שוקשוק 24 

, שתיים. צריכים לחשוב איך בסופו של דבר גם לגבות מהמשתתפים 25 

אני לא רואה שום מקום לא , פעם בשנה 12אנחנו עושים את זה  ,שתיים 26 

, זה יום העצמאות, במרכז המושבה 13-הפעם ה, לעשות עוד חגיגה אחת 27 

אתה , פעם נעשה פה 12, אין שום סיבה לא לעשות אותו במושבה חיים 28 
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אתה צריך , אתה צריך להביא שירותים זמניים, צריך להביא מכבי אש 1 

אותו דבר פעם אחת בשנה , יך להביא ביטחוןאתה צר, להביא משטרה 2 

 3 '? שוק-שיק'במה הוא פחות מ, יום העצמאות פחות, ליום העצמאות

 4 לפני חודשיים וחצי הגשתי הצעה לסדר חיים, אגב :כאכון. מר א

 5 .ביום העצמאות, ריבונו של עולם... לפי דעתי זה כדאי , 12-פעם אחת ב :מצליח. מר ע

 6 .זה על המועצה' שוק-שיק'האחריות של ה, םהאחריות חיי :זריהן. מר י

 7 אבי, אבי. ופעם אחת יום העצמאותפעם  12, פעם 12 :מצליח. מר ע

 8 .האחריות הוא של מי שמבקש את הרישיון עסק לאירוע :געש. מר ח

 9 ...אף אחד לא יגביל, חיים :מצליח. מר ע

 10 ...ביום העצמאות אני חתמתי על ה :געש. מר ח

' שוק-שיק', 'שוק-שיק'ל 40ף אחד לא יוכל להגביל את המספר א, חיים :מצליח. מר ע 11 

אבל , אנחנו נותנים שירות לכל האומנים והסוחרים שיבואו מולם 12 

למה אנחנו צריכים לתת את השירות לכל , שלנו זה רק תושביםעצמאות  13 

פעם במרכז המושבה ולא לתת לתושבים שלנו פעם אחת  12העולם  14 

 15 .את זה לא קולט, לא מבין את זה, בשנה

 16 ? נו מה, באמת יש גבול, באמת, אבי, כן, רשמנו לפנינו :געש. מר ח

אני אומר מכיוון , אני אמרתי לך את זה חיים ואני אומר, הערה קטנה :מעודה. מר א 17 

, יש חד סטרי שם, יש את הכיכר של השמונה, שפרדס חנה השתנתה 18 

ו כשלא אם אפשר להסיט אותו יותר ימינה כי סבלנ, הצפיפות תהיה רבה 19 

. היה שמה פקקים אדירים, היה כיכר ושלא היה חד סטרי והיה קשה 20 

איך יכנסו , השמונה הזה, הישוב בימי שישי מפוצץ, היום במצב שגדלנו 21 

אם אפשר להסיט , אני מציע. אורנים יסגר' רח, כל הכביש הזה, האנשים 22 

 23 אותו קצת יותר הלאה גם שמה אפשר יהיה לתחם

אנחנו מדברים על ', שוק-שיק'א מדברים על המיקום של אנחנו עכשיו ל :געש. מר ח 24 

 25 .על המיקום אפשר יהיה לדבר, התקצוב שלו

 26 .אתה הזכרת את המיקום מקודם :מעודה. מר א

ניסינו בעבר , המיקום הוא במרכז המושבה ואמרתי ניסו בעבר, דקה :געש. מר ח 27 

 28 דקה...זה לא , לעשות באנדרטה
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 1 להמשיך :מעודה. מר א

, העלות אותו צפונהנסות לאתה מדבר על ל, אנחנו מדברים על התקצוב :געש. מר ח 2 

 3 .במהלך ההכנות עכשיו קודם כל אם נאשר את התקציבזה יבדק 

' שוק-שיק'אם אנחנו נעשה את ה', שוק-שיק'עוד פעם וה' דרך האומן' :כאכון. מר א 4 

באמת כמו שצריך אז האומנים יכולים כל שבוע למכור ולא פעם בשנה  5 

 6 ... ים בשנה למכור או פעם בחודש ובשבתאו פעמי

 7 כן, ועדה חקלאית, שירותים חקלאיים, כן יוסי :געש. מר ח

 8 מה זה, ועדה חקלאית :זריהן. מר י

יש מטרוקות ומעבירי מים בשטחים החקלאיים שאנחנו ממלאים אותם  :געש. מר ח 9 

, לוטה או מהדקים אותם או מאפשרים את הכניסה למעברי מיםאו במח 10 

 11 .מחלוטה מפזרים

 12 ?אנחנו צריכים לשלם את זה :זריהן. מר י

 13 . זה התקציב :געש. מר ח

אנחנו צריכים מחצית מהארנונה לחקלאות להעביר לוועדה לפי  :גלר. מר ר 14 

 15 זה התקציב שאישרה הוועדה, התקציב

החצי ארנונה שאנחנו מעבירים זה מספיק בשביל לעשות את הדברים  :זריהן. מר י 16 

 17 ?האלה

 18 . ה התקציב שלהםז :געש. מר ח

 19 ...אתם לא מוסיפים :זריהן. מר י

 20 לא :געש. מר ח

 21 ...שמירה חקלאית זה גם :זריהן. מר י

 22 ( לא ברור, מדברים ביחד)לפי המכרז  :גלר. מר ר

 23 שנה שעברה, תוכנית מחשב לכל ילד :זריהן. מר י

 24 ?איזה עמוד :מעודה. מר א

, ת מחשב לכל ילד דבר מבורךתוכני, חשוב לי לדעת, חיים, 50עמוד  :כאכון. מר א 25 

 26 .הבטחת לי תשובה, שאלתי אותך בצהריים

זה קוצץ במסגרת הקיצוץ , אנחנו נצטרך למצוא מקור תקציבי במסגרת :געש. מר ח 27 

, שנה שעברה הייתה הפעם הראשונה שהשתתפנו בפרויקט, הכספי 28 
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 1 .נצטרך לראות אם במהלך השנה נוכל לתקצב את זה פעם נוספת

 2 ?בשנה שעברה קיבלנו ממשרד החינוך סכום, ערג :כאכון. מר א

 3 לא, לא :געש. מר ח

 4 ...הלכנו איתם לבד או שהם  :כאכון. מר א

 5 ...אנחנו משתתפים חלק... יש תוכנית, יש השתתפות :גלר. מר ר

אני מבקש גם להביא את זה בהצבעה שאנחנו ניתן , אז אני מבקש למצוא :כאכון. מר א 6 

, כי זה דבר מבורך, לכל ילד מחשב ,אלף שקלים כמו שנה שעברה 60 7 

מהמועצה לאזרח ... יש פה ילדים שצריכים את זה וזה גם חשוב , ה'חבר 8 

 9 .הקטן שאין לו

 10 .אלף 890-ואפשר להוריד את זה מה :קעטבי. מר י

אני בטוח שאפשר לקצץ במקומות מסוימים ולתת שמה לדבר , ואפשר :כאכון. מר א 11 

 12 . הזה

 13 ?מה עוד :געש. מר ח

 14 . את זה להביא להצבעה :טביקע. מר י

 15 ?שקל 3,000מה זה כיבוד  :זריהן. מר י

 16 כיבוד :געש. מר ח

 17 רגע, רכישת מחשבים :כאכון. מר א

 18 כן, כן :געש. מר ח

שדרוג כיתות מחשבים בבתי ספר שנה , רכישת... אתה לא יכול, לא :כאכון. מר א 19 

 20 .אלף שקלים 110-שעברה הגדלנו ב

 21 .110היה  :גלר. מר ר

אנחנו מקצצים בחינוך של הילדים שלנו , השנה עוד פעם קיצצנו חיים :אכוןכ. מר א 22 

 23 ?במקום מה

 24 .ממש לא מקצצים :געש. מר ח

 25 קודם כל אין היום צורך כי אנחנו בשנים האחרונות :גלר. מר ר

אתה יודע שאני , בתי ספר חיים 3-אני אקח אותך ל, אני מבטיח לך :כאכון. מר א 26 

 27 ...אני רואה  ...מטייל בבתי ספר במעלות

 28 ס"נגיד בבי... ברוב בתי הספר החלפנו :גלר. מר ר
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 1 ? אתה יודע מה הוא כותב, פרדס חנה' יש פה מכתב של סיעת פ :זריהן. מר י

 2 ?מה, כן :כאכון. מר א

 3 מיקום הישוב, בוא אני אגיד לך מה הוא כותב :זריהן. מר י

 4 ...לא שייך :גדרון. כ 'גב

 5 (לא ברור, מדברים ביחד. )באמת נו, ף עזוב עכשיויבהדיון הוא על התקצ :געש. מר ח

הוא כתב מכתב בזמנו , אתה לוקח כסף מהחינוך ואתה תראה לאן תגיע :זריהן. מר י 6 

 7 כן, לחברי המועצה

 8 ?מה הוא כתב :כאכון. מר א

 9 ...הוא כתב :זריהן. מר י

 10 ( לא ברור, מדברים ביחד)אתה נתלה באילנות גבוהים  :געש. מר ח

 11 .אבל זה לא מעניין אותנו כרגע :וןגדר. כ 'גב

 12 (לא ברור, מדברים ביחד)? הבנת :זריהן. מר י

 13 . בחינוך 90שאנחנו נמצאים במקום ...  :כאכון. מר א

 14 . במקום הסוציואקונומי שלנו, אנחנו יודעים, הוא לא צריך להגיד :געש. מר ח

אתה , חהסלי... אתה , ר החדש של הישיבה הזאת"אתה למעשה היו :כאכון. מר א 15 

לא , מדברים ביחד), אני חשוב לי לדעת, אני רוצה לדעת. ממלא מקום 16 

 17 ( ברור

חוץ מלקחת משכורת מה אתה ? חוץ מלקחת משכורת מה אתה יודע :זריהן. מר י 18 

 19 ? יודע

אלף שקלים שוב פעם מורידים  110רכישת מחשבים , אני שואל, חיים :כאכון. מר א 20 

 21 ?למה, להם

השנה , כל שנה בשנים האחרונות הייתה רכישה, רכישההשנה לא תהיה  :געש. מר ח 22 

 23 . לא תהיה רכישה

 24 ?למה :דובר

 25 .כי אין צורך :געש. מר ח

השקענו בשנים האחרונות מאות אלפי , אלף שקל בתקציב מותנה 50 :גלר. מר ר 26 

אין עכשיו בעיה חריפה , שקלים בהחלפת מערכות מחשוב בבתי הספר 27 

 28 . ס"באף בי
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 1 ? מי אמר :כאכון. מר א

 2 אני :געש. מר ח

 3 (לא ברור, מדברים ביחד. )לפי מה שאתה אומר השנה לא יקנו מחשבים :זריהן. מר י

, ר ועדת החינוך"כיו, סליחה, במיוחד את כמנהלת החינוך, כוכי גדרון :כאכון. מר א 4 

היינו נותנים , משדרגים בכל אופן מחשבים, שאנחנו לא קונים מחשב 5 

תאמיני , שיהיה, לא מותנה, אלף 60 ,אלף 50, אלף 110לא , תקציב קטן 6 

עוד מחשב , עוד מחשב פה, תמיד זה טוב, לי תמיד אפשר לקנות מחשבים 7 

אני , מחשבים שמה 3, ואגב תלכי לאופקים תראי את המצב שם.  שם 8 

, גרוע, המצב שלהם גרוע( לא ברור, מדברים יחד. )הופתעתי מאוד לרעה 9 

 10 ?של מי המשכורות האלה ,משכורות. עצוב מאוד... זה חבל, גרוע מאוד

 11 .מינהל החינוך :גלר. מר ר

 12 ?מי אפשר לדעת :כאכון. מר א

 13 מזכירה, מנהלת :גלר. מר ר

 14 ...שואל אני ( לא ברור, מדברים ביחד)? בגני ילדיםילה ג :כאכון. מר א

 15 ...בטרום חובה :בן צבי. ח 'גב

 16 ? כל המינהל פה :כאכון. מר א

 17 כן :געש. מר ח

 18 ? מאיושרון ש :כאכון. מר א

 19 ? נכון שהגננות זה בטרום חובה במועצה :בן צבי. ח 'גב

חצי משרה , סית"שרון שמאי חצי משרה קב... חצי פה וחצי, חצי חצי...  :געש. מר ח 20 

 21 . ראש מדור בתי ספר

 22 . מברך אותה, אני בעד, זה תפקיד מצוין, אגב :כאכון. מר א

 23 . 1,900,000לגננות ... :זריהן. מר י

 24 . שלנו לא :כאכון. מר א

 25 .זה הכנסה :סגל. מר ש

 26 .זה הכנסה, תסתכל מינוס :געש. מר ח

 27 צהרונים , ברור, כן, כן :כאכון. מר א

 28 .כל זה הכנסות :זריהן. מר י
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 1 (לא ברור, מדברים ביחד. )אל תפחד, אנחנו מוציאים את זה :מעודה. מר א

 2 ... חשמל גני ילדים, תשלומים :כאכון. מר א

 3 ?בגנים התאורה תישאר דולקת, שהחשמל בבתי ספר הנתתם הורא :זריהן. מר י

מנהלת שעושה את זה היא מפסידה כסף כי היא , להפך, חס וחלילה :געש. מר ח 4 

 5 .בניהול עצמי

 6 ...שבת -ס מרחבים בימי שישי"למה בבי :זריהן. מר י

, היא מפסידה כסף, יכול להיות ששוכחים, היא מפסידה כסף, לא יודע :געש. מר ח 7 

 8 . ה החשמלזה על חשבונ

 9 .גם בגנים, חשבתי אולי זה הוראה שלכם :זריהן. מר י

 10 לא :געש. מר ח

 11 .חשבתי שאם מישהו יבוא לפרוץ אז שיראו אותו :זריהן. מר י

מה הקבלנים , קבלנים, אחזקת גני ילדים, שני דברים מציקים לי מאוד :כאכון. מר א 12 

 13 .עושים בגני ילדים

 14 נפל עץ על , התקלקלאם משהו , כל מיני עבודות :גלר. מר ר

 15 ?אבל למה הורדנו להם :כאכון. מר א

 16 .לא השתמשנו בכל הסכום 2010-כנראה ב, במקרי הצורך :גלר. מר ר

 17 והדבר השני , הבנתי :כאכון. מר א

 18 ?זה עובדי מועצה :זריהן. מר י

, יש למשל עכשיו. גם עובדי מועצה עושים את העבודה, קבלנים, לא, לא :כאכון. מר א 19 

הוצאות שונות גני ילדים למה הורדנו . עושים עבודה מצוינת...לא מזמן 20 

 21 ?מה זה ההוצאות השונות שהיו שנה שעברה? להם

 22 .קודם כל הגדלנו להם :סגל. מר ש

 23 ,זה כלום ,לא  :כאכון. מר א

 24 .אין כלום :געש. מר ח

 25 . אלף 20הורדת להם   :כאכון. מר א

 26 ...אין צורך, לא צריך :סגל. מר ש

 27 ?מה זה מיועדל :כאכון. מר א

 28 ... יש להם , לא השתמשו בזה, כל מיני הוצאות שהן לא בדיוק מוגדרות :סגל. מר ש
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 1 ?סל תרבותמה זה  :זריהן. מר י

 2 . סל תרבות זה הצגות :גלר. מר ר

 3 כהורהגם כי אנחנו משלמים , זה הצגות :כאכון. מר א

 4 זה הצגות שנקראות , נכון, כהורה משתתף :געש. מר ח

 5 זה הצגות של יום העצמאות כוכי :כאכון. מר א

 6 ... זה סל תרבות ו, לא שייך... לא, לא :געש. מר ח

זה קטע של משרד החינוך ומה שאנחנו בעצם משלמים זה את ההסעות  :גדרון. כ 'גב 7 

 8 . שלהם שלא ילכו ברגל הילדים

 9 .יש סעיף הסעות וסעיף הצגות :געש. מר ח

 10 ... הסעות :כאכון. מר א

 11 (לא ברור, מדברים ביחד)? ו משלמים את הכרטיסי כניסה כאילואנחנ :זריהן. מר י

ילדים על הטרדה מינית לילדים לא מזמן הייתה הצגה באחד מגני ה :כאכון. מר א 12 

 13 .קטנים

 14 .זה חלק מהחינוך :בן צבי. ח 'גב

 15 כן, תגיד תודה לאבי :געש. מר ח

 16 .זה לא אבי, לא :כאכון. מר א

 17 . אבל זה אבי :גדרון. כ 'גב

 18 .צריך לפטר אותו, הגרוע מכל, ממש לא :כאכון. מר א

 19 ?אתם רוצים לגמור היום או אתם רוצים לבוא ביום ראשון :געש. מר ח

 20 ( לא ברור, מדברים ביחד)אני רוצה לדון על   :מעודה. מר א

 21 אנחנו באחת... הם לא רוצים לגמור :געש. מר ח

 22 ( רורלא ב, מדברים ביחד. )השעה אחת עוד לא הגיעה :ר השמשוני"ד

 23 ...המכתב של אבי אוחיון בגדול :כאכון. מר א

 24 . הלאה... אתה בכוונה מושך, אבי, אתה בכוונה, אבי :געש. מר ח

 25 ! אבי בוא נגמור בשעה :מעודה. מר א

 26 כן, לי הרבה דברים לעבור עליהםיש  :כאכון. מר א

 27 ... אמרת יש לך, אז לי לא אמרת :מעודה. מר א

 28 ...מה קרה , ר את זה באחדאתה רצית לגמו :זריהן. מר י
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 1 באחד :מעודה. מר א

 2 יפה :זריהן. מר י

 3 .נצביע אבל... לא, לא, לא :מעודה. מר א

 4 ?רק סייעת אחת, שכר עבודה לסייעות המועצה, משכורות :כאכון. מר א

 5 .סייעות 50 :געש. מר ח

 6 .עוזרות גננות :דובר

 7 ( לא ברור, ים ביחדמדבר)יש כאן עוזרות גננות ...לא הבנתי, רגע :כאכון. מר א

 8 ...חברי מועצה חדשים, מה לעשות, לומדים... :זריהן. מר י

 9 .לא לימדו אותנו את זה, הייתי בקורס :כאכון. מר א

 10 .אי אפשר ככה, באמת, מספיק עם הפינג פונג הזה, די כבר נו, כוכי :געש. מר ח

 11 אני דווקא שומע, זה לא אני :כאכון. מר א

 12 . איםה שרשום מינוס זו הכנסה, וזר עוד פעםאני ח, איפה ש :געש. מר ח

 13 אני שאלתי, הבנתי את זה :כאכון. מר א

 14 (צוחק) :זריהן. מר י

 15 ( לא ברור, מדברים ביחד... )המשכורות :כאכון. מר א

 16 .גנים 6הולכים לפתוח עוד  :געש. מר ח

 17 ? אפשר לדעת, איפה :כאכון. מר א

 18 . מות כרכור ונוה פרדסיםחלו, דיברנו על זה בפיתוח, בפיתוח :געש. מר ח

 19 ?פנימיות יום מה זה :כאכון. מר א

 20 .זה יום לימוד ארוך :דובר

 21 . א"זה יוח :גלר. מר ר

 22 ...? גן-מה זה קט. כן, זה הדבר הזה, אה :כאכון. מר א

, זה ילדים שעוד לא הגיעו לגיל חובה ונמצאים במסגרת של המועצה :בן צבי. ח 'גב 23 

 24 .שלוש –ילדים בגיל שנתיים 

 25 ?ויש גן אחד כזה :כאכון. א מר

 26 . המרכז לגיל הרך, אחד שצמוד למרכז הטיפולי :געש. מר ח

 27 ?מה זה המרכז הזה :זריהן. מר י

דיברנו עליו בהזדמנות , ס ישורון מרכז טיפולי לגיל הרך"יש לנו ליד בי :געש. מר ח 28 
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 1 .אחרת

 2 ?אתה רוצה לסיים באחד, תגיד אבי :מעודה. מר א

 3 כן, גן לילדים עד גיל שנתיים-יש שם קט :געש. מר ח

 4 ?מתי יש סיור ביום ראשון :מעודה. מר א

 5 . לא יודע :געש. מר ח

 6 .כבר למדנו הכל, אפשר להצביע וגמרנו :בן צבי. ח 'גב

 7 .אנחנו לא מצביעים ככה, את תצביעי ככה :זריהן. מר י

 8 ... תפסיקו, ה'חבר :געש. מר ח

 9 ...גם ככה זה עובר, לא משנה :זריהן. מר י

 10 . השאלות האלה זה אומר שהוא יצביע בעד, אגב :מעודה. מר א

 11 כן, אבי, אבי, הלאה :געש. מר ח

 12 ?זה בגלל הגידול של בתי הספר בכרכור, אלף שקלים 100-ניקיון עלה ב :כאכון. מר א

 13 ?השכר, מה זה, ניקיון :גלר. מר ר

 14 . 751סעיף , 53אני מדבר אתך על  :כאכון. מר א

כל האחזקה ( לא ברור, מדברים ביחד)? אחרון לגבי הבתי ספר לפי מכרז :גלר. מר ר 15 

כששאלת על מה אנחנו הולכים , של כל המבנים שם בסעיף אחזקה 16 

 17 כל המבנים כולל, לתחזק

 18 ?זה הוצאות שונות כאילו? מה זה הוצאות :כאכון. מר א

 19 .אחזקת מבני מועצה זה נכנס :געש. מר ח

 20 .הכל ביחד :גלר. מר ר

 21 ?ה זה היהאיפ :זריהן. מר י

 22 . בהוצאות תפעול :גלר. מר ר

 23 ? 350מכירת בתים  :זריהן. מר י

 24 .זה על פי תוצאות המכרז שאתם פתחתם :געש. מר ח

 25 ?איזה בתי ספר... אין בעיה :זריהן. מר י

 26 . 'מעיינות'ו' בגין'של  :געש. מר ח

 27 ?אלף שקל בשנה 350לשני בתי ספר  :זריהן. מר י

כל העובדות שלנו כשהן חולות אנחנו עושים . לפותחוץ מזה יש גם הח :געש. מר ח 28 



  04-8666313,איגמיכרכור                                                   חברת -ישיבת מועצה מקומית פרדס חנה
  א"ג בטבת תשע"כ                                                                                                    2010בדצמבר  30

 
 

186 

 1 .החלפה

 2 ... ברגע שהיא חולה , אה :זריהן. מר י

 3 . מקפיצים עובד, מקפיצים מיד עובד כאילו :גלר. מר ר

 4 ?זה בגין ו, אז מה :זריהן. מר י

 5 .מעיינות :געש. מר ח

 6 ? 1,900,000מה זה הקצבות לבתי ספר . 10,000-אלף ו 30 הוצאות שונות :זריהן. מר י

 7 . אלף שקל לשנה 634( לא ברור, מדברים ביחד. )ול עצמיהקצבות זה ניה :גלר. מר ר

 8 ג?מי משתתף :זריהן. מר י

 9 .ס"המועצה מול הנהלת בי :גלר. מר ר

 10 .משרד החינוך :זריהן. מר י

 11 630(  לא ברור)אנחנו מקבלים  :גלר. מר ר

גם הילדים משלמים עוד , עצמםאבל גם הילדים ? 630לילד מקבלים ... :זריהן. מר י 12 

 13 .דברים חוץ מזה

 14 . לא קשור, זה לא שייך :סגל. מר ש

 15 בנוסףזה  :גלר. מר ר

 16 . הם משלמים רק לטיולים, הורים לא משלמים לאחזקת בתי ספר :סגל. מר ש

 17 ?מה הם משלמיםלְ  :זריהן. מר י

 18 לטיולים  :סגל. מר ש

 19  .סל תרבות :גלר. מר ר

 20 .זה לא כלול אחזקה שוטפת, עדת החינוך של הכנסתְלמה שאישרה ו :געש. מר ח

 21 .ס"שמעתי גם שילדים באו והביאו נייר טואלט לאיזה בי :זריהן. מר י

 22 . זה לא בשנים האחרונות :געש. מר ח

 23 ?על מה זה, מתקני חיסכון באנרגיה :כאכון. מר א

 24 . כל המחשבים של המזכירות, מזכירות, מינהל בתי ספר :גלר. מר ר

 25 נורית, מתקני חיסכון באנרגיה :וןכאכ. מר א

 26 .נו להתקין מתקני חיסכון באנרגיההתחל :געש. מר ח

 27 .לא ניצלנו את זה עד הסוף 2010-גם ב :גלר. מר ר

 28 ? אבל למה :כאכון. מר א
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 1 ?זה הסולארי? מה זה היה :זריהן. מר י

 2 אחד התקנו , לא :געש. מר ח

 3 מתקני חיסכון באנרגיה :כאכון. מר א

 4 ?מה איתם :ר השמשוני"ד

 5 .750סעיף , ו אותם עכשיושהוריד  :כאכון. מר א

 6 . להתייעלות אנרגטיתאחרת , ואנחנו ממילא עושים תוכנית חדשה, נכון :ר השמשוני"ד

 7 ?איך את עושה את זה, אבל אין תקציב :כאכון. מר א

 8 בסדר :ר השמשוני"ד

איך זה , שנקרא אנחנו נכנסים עכשיו לפרויקט, ר"תב... אז יכול להיות  :געש. מר ח 9 

 10 .תג הסביבה? נקרא

 11 ... אני בעד מאוד, זה מאוד חשוב :כאכון. מר א

 12 ?מה אתה רוצה לדעת :ר השמשוני"ד

 13 .הקטע של האנרגיה :כאכון. מר א

, הוא מדבר על מקומות אחרים, התג סביבה לא מדבר רק על בתי ספר :ר השמשוני"ד 14 

 15 הוא מדבר על תוכנית התייעלות אנרגטית של 

 16 .מושבה שלמה :עשג. מר ח

אם גם נקבל את המימון יהיה לנו , נכנסנו לתוכנית הזאתי, אם נקבל :ר השמשוני"ד 17 

 18 .גם את זה, מאיפה לממן כל מיני דברים

אני אומר על הקטע שהיה , אבל לא הבנת, יפה, זה מכובד, את זה הבנתי :כאכון. מר א 19 

 20 ...שנה שעברה, בבית הספר

 21 ...נת אבל מרגע שהתק, כן :ר השמשוני"ד

 22 ?אלף 200-אתם הוצאתם את ה :זריהן. מר י

 23 .לא הוצאנו :סגל. מר ש

 24 זה הקטע  :כאכון. מר א

 25 .2010-ב, לא :זריהן. מר י

 26 .לא הוציאו :כאכון. מר א

 27 ? בכלל לא הוציאו :זריהן. מר י

 28 ...דבר חשוב, חבל, חבל, זה עצוב, לא :כאכון. מר א
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 1 ( לא ברור, דמדברים ביח...  )מה אתה רוצה :ר השמשוני"ד

 2 . זה טוב', א, בתי ספר וגם בסיסים צבאיים לעבוד על קטע של אנרגיה... :כאכון. מר א

 3 ...זה לדאוג למבנה, אבל זה לא לעבוד על הקטע של האנרגיה :ר השמשוני"ד

 4 .אבל זה לא מתוקצב :כאכון. מר א

 5 . אנחנו רוצים שכן יהיה מתוקצב :זריהן. מר י

 6 (לא ברור, מדברים ביחד)...הרמתוקצב אז תעירו הע אז אם יהיה :ר השמשוני"ד

 7 הלאה, רשמנו :געש. מר ח

 8 ?מה זה רשמנו :זריהן. מר י

ת היי? מה אתה רוצה, צריך למצוא מקום אחר? מה אתה רוצה, רשמנו :געש. מר ח 9 

. הלאה, כן... 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7-מעלה את הארנונה ב 10 

 11 ( לא ברור, מדברים ביחד)

 12 .עובדי ניקיון, שרתים, מזכירות :סגל. שמר 

 13 ?משרד החינוך? מי מכניס את הכסף הזה :זריהן. מר י

אלף  200-למה השנה משרד החינוך הוריד ל, אלף שקל הוא נותן 200, לא :כאכון. מר א 14 

 15 ...השתתפות משרד ההחינוך בשכר ?  ולנו זה עלה הסכום הזה...שרתים 

תסתכל על סעיף נוסף שנקרא , שרתים, ת השאלהאני מבין א, אני יודע :סגל. מר ש 16 

יש כיתות ספח . במסגרת הזו נמצאים גם השרתים, ניהול עצמי בתי ספר 17 

בבתי ספר כמו חינוך מיוחד או כיתות מקדמות שהן לא נכללות בתוך  18 

ל העצמי ועליהן את החלק היחסי של המזכירה אנחנו מקבלים הניהו 19 

 20 .ממשרד החינוך

 21 ? שזה אומר :כאכון. מר א

 22 חוק השילוב, סייעות צמודות :זריהן. מר י

 23 .סייעות צמודות זה משהו אחר,זה משהו אחר :סגל. מר ש

 24 אני שאלתי, זה הבנתי את השאלה הזאת :כאכון. מר א

 25 מה ששאלת :סגל. מר ש

 26 אם יש לך פה, ממה נובעת :כאכון. מר א

תסכם , כיריםאלף של המז 80אלף ועוד  200ועוד  2,100,000אתה מקבל  :סגל. מר ש 27 

מכיוון שמשרד החינוך  4,400,000ואתה מוציא  2,380,000את כולם זה  28 
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 1 .לא מממן מימון מלא

אלף שקל בשורה  300-עכשיו אני שואל מה הגידול של ה, הבנתי :כאכון. מר א 2 

 3 ?התחתונה

 4 .נוסף לך בית ספר שלם? אלף 300-מה הגידול של ה :סגל. מר ש

 5 מעיינות :געש. מר ח

 6 . בשנה הבאה הוא יהיה כל השנה, ס מעיינות"בי, שהתחיל בספטמבר :סגל. מר ש

 7 ?אלף שקל 300והוא  :כאכון. מר א

זה חצי מיליון ( לא ברור, מדברים ביחד... )אלף שקל 300זה לא רק , לא :דובר 8 

 9 .שקל

זה , מעבר לזה יש זחילת שכר לכל המגזר ויש אחוז אחד קידום בכל שנה :סגל. מר ש 10 

 11 . של דבר מתבטא בסכוםהכל מתכסה בסופו 

משרד החינוך השנה , זה שורה תחתונה שאני אבין... משרד החינוך  :כאכון. מר א 12 

 13 ?הוריד את התקציב של החינוך

 14 .הוא לא שינה אותו בשלב זה, הוא לא הוריד את התקציב של החינוך :סגל. מר ש

 15 .וא לא הגדילבגלל בית ספר מעיינות היה אמור להגדיל לנו את זה וה... :כאכון. מר א

לא , מדברים ביחד. )תסתכל בניהול בתי ספר? למה אתה חושב שלא :סגל. מר ש 16 

 17 (ברור

 18 .אולי במאה אלף שקל :כאכון. מר א

 19 נכון :סגל. מר ש

 20 .אלף 300-אבל אנחנו עלינו ב :כאכון. מר א

 21 ...בסדר :סגל. מר ש

 22 .כי הוא לא מממן מימון מלא משרד החינוך :געש. מר ח

 23 ... זה מה שאני :כאכון. מר א

, 75:25הוא לא , 75:25המימון של משרד החינוך באחוזים אמור להיות  :געש. מר ח 24 

מה שקרה העלו את התקציב של , אחת הסיבות, הוא שונה בכל סכום 25 

זה מגיע , ס"הוא קיבל יותר כסף אבל זה לא מגיע לבי, חינוךמשרד ה 26 

אנחנו לא , םלשכר של המורים בפרויקטים השונים או בתוכניות לימודי 27 

החלק שלנו בחינוך ... שאנחנומה , החלק שלנו. רואים את זה בתקציב 28 
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 1 . וברווחה כל שנה גדל

 2 ?אנחנו השנה הורדנו להם למה את התקציב, חינוך מיוחד :כאכון. מר א

 3 ?איזה עמוד אתה :געש. מר ח

 4 אנחנו מורידים, 54 :כאכון. מר א

 5 ?למי הורדתי :געש. מר ח

 6 ...  2,245,000, לחינוך מיוחדתקציב  :כאכון. מר א

 7 .יש יותר הכנסות, יש יותר הכנסות אבי :גלר. מר ר

 8 .יש גידול בהכנסות :סגל. מר ש

 9 . משרד החינוך, אלף שקל 160יש הכנסה עוד , חוק השילוב  :גלר. מר ר

 10 ?אלף שקל הכנסה אתה אומר 160זה , אין בעיה, בסדר :כאכון. מר א

 11 כן :גלר. מר ר

 12 .אלף 235-אבל אתה הורדת להם את התקציב ב :כאכון. מר א

 13 .בצד של ההוצאות אין שינוי :גלר. מר ר

 14 .כמעט ואין :סגל. מר ש

 15 ?על איזה מספר אתה מסתכל :כאכון. מר א

אגרות , סייעות קבלניות אותו דבר, מתחת לתשלומים תסתכל, למטה :סגל. מר ש 16 

 17 . אלף שקל 50-סייעות ירד ב...קייטנות אותו דבר, תלמידי חוץ אותו דבר

, 2011-ב 3,056,000, תסתכל תשלומים, אלף שקל 50ההבדל הוא  :געש. מר ח 18 

אלף  50אלף שקל נובע מירידה של  50-ההבדל של ה, 2010-ב 3,106,000 19 

 20 .שקל במשכורות לסייעות

 21 ?יש השתתפות של ההורים :כאכון. מר א

 22 .אין השתתפות של ההורים :געש. מר ח

 23 . הכל המועצה משלמת, הסעות, אין כלום :זריהן. מר י

 24 . ההסעות לא מופיעות פה :סגל. מר ש

 25 ?השתתפות של מי זה, השתתפות במועדונים, חינוך משלים בתי ספר :זריהן. מר י

 26 .משרד החינוך :סגל. מר ש

 27 .כתוב בצד שמאל :געש. מר ח

 28 .אין לי בעיה, סגור. אחד כבר, טוב :זריהן. מר י
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 1 . אני הולך עכשיו :כאכון. מר א

 2 ?מה השעה עכשיו? מה :געש. מר ח

 3 אחת :זריהן. מר י

 4 . אנחנו מפסיקים את הישיבה ומחדשים אותה ביום ראשון בשעה שבע :געש. מר ח

- ישיבה נעולה- 5 

 6 


