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זאת אומרת שאם אני רוצה עכשיו לעשות סיור ניקוז . את רשויות הניקוז 1 

, עדה בצפוןנחל , נחל משמרות, לקראת החורף בואדיות המוכרים במושבה 2 
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 25 . להיות שישנו
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 2 18, קרקעות מינהל משלמות היום היטל השבחה סכום מסוים, איום נוסף :חיים געש

 3 .אחוז מזה 58אני לוקחת , המדינה אומרת גמרנו. אחוז מערך העסקה
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 11 היום כשהמינהל עושה עסקה למכירת קרקע :חיים געש
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 13 . אחוז 18מקבל  :אפרים מעודה
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 15 . אחוז 18אנחנו מקבלים  :חיים געש
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 17 ?98והוא  :אפרים מעודה

 18 

 19 . אחוז 5הוא מקבל רק . אחוז 18-אחוז מ 58. לא :זדניאל אר
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המדינה כשהיא מוכרת כאילו שמשביחים אדמות מדינה היא לא משלמת  :חיים געש 21 

היום המדינה . אחוז 18היא משלמת לרשות המקומית . היטל השבחה מלא 22 

 23 .זה מדובר על סדרי גודל עצומים. אחוז 58אני לוקחת מזה , אומרת לא

על זה מרוכז המאבק של מרכז השלטון המקומי על חוק לכן אמרתי לכם   24 

כל ובקיצוץ בתקציב על . ההסדרים במה שנוגע לרשויות המקומיות 25 

 26 . הנושאים שקשורים לחינוך

אני אתן לכם דוגמא שמופיע בחוק ההסדרים ולא , יש פה פזורות בחינוך  27 

 28 מטר 2888זכאי להסעה אם הוא גר עד ' אם היום ילד עד כיתה ד. בתקציב

הם רוצים להגדיל ילד בכיתה . מ"ק 3ומעלה זה ' ומכיתה ה, מבית הספר 29 

פרט , המשמעות היא שרוב ילדי ישראל. מ"ק 4' מ וכיתה ה"ק 3' ד 30 

 31 . ילכו ברגל, למועצות אזוריות

 32 

 33 . לא מעניין אותם, לא ראשי, לא משנה אם זה כביש ראשי :נורית השמשוני

 34 

לא טופוגרפיה ולא , ו גיאוגרפיהההחלטה אומרת לא מעניין אותנ :חיים געש 35 

 36 . מטאורולוגיה

 37 

 38 מתי אנחנו מתעוררים בעניין כולנו ביחד :אלי אטיאס

 39 
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מה שטוב היום היה כינוס חירום ו, קם השלטון המקומיאז אני אומר  :חיים געש 1 

רון חולדאי . הגדולות 15, ארגוני המורים איתנו' א-בעניין עכשיו זה ש 2 

, בנושא קיצוצי החינוך כמו שהם עכשיו היום היה מאוד נחוש שאמר אני 3 

. מוכן בפעם הראשונה בתולדות המדינה להשבית גם את החינוך המיוחד 4 

 5 . כי זה כנראה הדבר היחידי שישפיע על מישהו

אם מישהו רוצה את הפירוט המלא של הגזירות שנוגעות , אז רק שתדעו  6 

 7 . הוא יכול לקחת את החוברת ולקרוא אותה, לרשויות המקומיות

 8 

 9 ?אתה רוצה שאנחנו נקרא, אם חברי הכנסת לא קוראים אותה :אפרים מעודה

 10 

 11 . תודה רבה. הישיבה נעולה, חברים. מה שנוגע לרשויות כדאי שתקראו :חיים געש

 12 

 13 הישיבה נעולה

 14 


