
 

 

 

 1 /81/9/108תאריך                                                                                                      

 2 , תשע"דלולבא כ"ג                                     

 3 מועצת פרדס חנה כרכור

 4 

 5 

 6 

 7 השתתפו:

 8 מר חיים געש , ראש המועצה

 9 מ ראש המועצהסגן ומ" –דר' אלדד בר כוכבא 

 10 סגן ראש המועצה –מר אלי אטיאס 

 11חברי המועצה: גב' חיה בן צבי , גב' שרון בן צור , גב' רינה רונן , מר איציק בוחבוט לוין , 

 12 .מר נחמיה מנצורמעודה, מר רון לירם,  מר אפרים

 13 :נכחו

 14 רו"ח רן גלר , גזבר ומזכיר המועצה

 15 יועמ"ש למועצה –עו"ד ג'ובראן ג'ובראן 

 16 מהנדס המועצה –אריה רפפורט אדר' 

 17 מנהלת לשכה –צילה כהן 

 18 

 19 על סדר היום:

 20 ./108עדכון תקציב המועצה לשנת  .8

 21 

 22חברים, אנחנו רוצים לברך את עצמנו, את תושבי המושבה הנהדרת הזאת  ר:"ח. געש, יו

 23שתהיה השנה הבאה תכלה שנה ואת כל העולם  תושבי מדינת ישראלאת ו

 24 יה ותחל שנה וברכותיה. וטיליה, תכלה שנה וקללות

 25 אמן. א. מעודה:

 26יש לכם גם תפוח בדבש. לא הבאנו ראש של דג, שנהיה ראש לעמים ולא  ר:"ח. געש, יו

 27 זנב לאריות. 

 28אני רוצה לאחל לכולם שנה טובה ומבורכת, שנה פוריה, עשייה בע"ה.  א. מעודה:

(/88/8) 81פרוטוקול ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור שלא מן המנין מס'     

 כ"ג באלול תשע"ד  /81/9/108מיום ה' 
 תשע"ג   
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 1ך תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. ברוך אתה ה' אלוהינו מל

 2 העולם בורא פרי הגפן.

 3 שנה טובה ומבורכת.  ר:"ח. געש, יו

 4 

 5  /108עדכון תקציב המועצה לשנת 

 6לעניין  66אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  ר:"ח. געש, יו

 7. טוב, מישהו רוצה להעיר ולהאיר, רון, אתה רוצה 4460עדכון תקציב 

 8 להגיד משהו על עדכון התקציב?

 9 על עדכון התקציב או על השאלה אם מקליטים היום. רם:ר. לי

 10על עדכון התקציב. נושא ההקלטה הוא לא בסדר היום, אני אדאג שאם  ר:"ח. געש, יו

 11 המקליט הזה לא טוב נחליף אותו. אם יש איתו בעיות נחליף אותו.

 12אני מבין שהוא עובד לפי  רק רציתי לומר שהספר הזה מאוד מבלבל. ר. לירם:

 13פורמט מסוים, אבל אני מחפש פה למעשה אני רואה תקציב של  איזשהו

 14 שהומיליון בתחילת השנה ועכשיו אני מנסה להשוות שיהיה לי איז 673

 15 או משהו, לא ממש מוצא אותו. עוגן 

 16בכמה התקציב השתנה ואני אשמח, קודם כל חסר פה דף  לא יודעאני  

 17 בר קטנטן. וגם איזה הסכאילו של כמה התקציב השתנה בסך הכול. 

 18והתקציב המעודכן ₪  671,018היה  4468שאישרנו בסוף התקציב המקורי  ח ר. גלר:"רו

 19מיליון  4,664סך הכול הפרש הגדלה של ₪.  677,161המוצע לאישור הוא 

 20 אחוז מסך הכול היקף התקציב המקורי.  6.4שהוא מהווה ₪ 

 21 גידול. ר. לירם:

 22 גידול. ח ר. גלר:"רו

 23  גידול מבחינת הזה, ממשרדים או מהוצאותומה מקור ה ר. לירם:

 24אלף שקל ויש כל  144אלף שקל, יש ארנונה  614יש קצת מענק איזון של  ח ר. גלר:"רו

 25מיני סעיפים נוספים, יש מגוון סעיפים, תקציבי רווחה וחינוך בצד 

 26 ההכנסות וגם בצד ההוצאות שמאזנים את הגידול. 

 27יזה סכום מסוים ועוד איזה סכום לא ראיתי שעבור הסייעות מקבלים א ר. לירם:
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 1 מבוטל.

 2 ההוצאה גדלה אבל גם ההכנסה גדלה. ח ר. גלר:"רו

 3 אני היחיד ששואל שאלות?  גם לזה נגיע.אנחנו  ר. לירם:

 4 דקות.  04היום לא  ח. בן צבי:

 5 לכבוד הוא לי.  ר. לירם:

 6 יואב שאל אותי את כל השאלות. ר:"ח. געש, יו

 7, אבל מצד שני אני כמו שאני תקציב האיזון גדלשו ואני שמח שהתבדינ ר. לירם:

 8מאמין ואמרתי כבר בעבר, ואני מסכים בקטע הזה איתך, אני הייתי מאוד 

 9מעדיף שלא נזדקק לתקציבי איזון. זה אומר שאנחנו מסוגלים למעשה 

 10 אנחנו לקיים קודם כל את עצמנו כמועצה, וכרגע אנחנו ממש לא אם 

 11 ויות במדינת ישראל. כמו רוב הרש ר:"ח. געש, יו

 12אני יודע דבר אחד, אני לא הפכתי להיות חבר מועצה בפרדס חנה כרכור  ר. לירם:

 13אני לא יכול לשנות את מה שקורה  על מנת לחשוב על רשויות אחרות.

 14להשפיע על מה שקורה, בתקווה, מנסה, לא במדינה, אבל אני יכול לפחות 

 15באופן, איך זה נקרא? פה  מצליח בהכרח, מה לעשות? יש כאן רוב שמצביע

 16 אחד. פה של בן אדם אחד, אבל זה בסדר.

 17 רון, אתה מוכן להתחיל לדבר לעניין?  ר:"ח. געש, יו

 18כשאני באתי ועברתי כאן אז רציתי להבין על אפשר להתחיל לדבר לעניין.  ר. לירם:

 19איפה רואים פה עמודים. עמוד  לא יודעסעיף של, אם רוצים לפי עמוד אני 

 20ענייננו, אני ראיתי את הנושא של הכנסות ממכירת מכרזים. אני  לצורך 7

 21 אלף שקל הכנסות?  644יכול להבין על מה מדובר? כי זה לא בדיוק ברור, 

 22 ?הכנסה ממכירת מכרזים ח ר. גלר:"רו

 23 בגלל זה שאלתי מה זה. ר. לירם:

 24מכרז, מכרזים מדי שנה, ותמורת המכרז, חוברת ה 04-המועצה עורכת כ ח ר. גלר:"רו

 25גם אנחנו, כל הרשויות המקומיות, המגזר הציבורי, המדינה, אנחנו 

 26 6,444-לוקחים סכום מסוים. בדרך זה כמה מאות שקלים, מגיע לעיתים ל

 27 שקל אם זה מכרז בהיקף גדול, וזה ההכנסה השנתית. 
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 1אז המלצה קטנה שלי, סתם בשביל הכיף, הכנסות מהשתתפות במכרזים  ר. לירם:

 2 מכירת חוברות.  ון.או משהו בסגנ

 3 מקבל. ח ר. גלר:"רו

 4 השתתפות עצמית בתביעות ביטוח.  ר. לירם:

 5 באיזה עמוד? ר:"ח. געש, יו

 6של דמי  8בסופו. זו חריגה של פי  004באותו עמוד. באמצע העמוד, סעיף  ר. לירם:

 7 שותפות. למה?

 8נים זאת הערכה, ההערכה מתבססת על הניסיון מש זה המצב בפועל. ח ר. גלר:"רו

 9קודמות,  על צבר של הליכים. ויש הליכים שמתחילים ונגמרים, זאת 

 10התוצאה. אי אפשר גם להעריך כי אתה מתחיל בהליך מסוים, אתה לא 

 11 יודע איך זה ייגמר.

 12 זה נכון, אבל אפשר לדעת באיזה שנה זה ייגמר ואולי להקצות קצת יותר ר. לירם:

 13 אי אפשר לדעת. ח. בן צבי:

 14אומרת שכשמתחיל הליך אתה צריך לחזות באמצעות היועץ ההנחיה  ר. לירם:

 15ולתת בסופו של דבר את המשפטי, היועץ המשפטי צריך לחוות את דעתו 

 16 644הערכתו אם אתה הולך להפסיד או לנצח. יש חוות דעת משפטית של 

 17 אלף שקל?

 18 על איזה הליך? ובראן:'ד ג"עו

 19 .לא יודעיש כמה, אני  ר. לירם:

 20ה נו. רשמנו את ההצעה. הלאה. תקשיבו, ברמה העקרונית תקציב חבר' ר:"ח. געש, יו

 21לעדכן אותו כי משתנים דברים, הוא אומדן של הכנסות והוצאות. צריך 

 22 גם בגללנו, גם בגלל דברים אחרים. 

 23אחוז, אני חושב שכנראה שההערכות שלנו  6.4-חלק עדיין, אם פספסנו ב 

 24אחוז, אני  644ה דיוק של היו בסדר גמור. לא שלא הייתי שמח אם זה יהי

 25 לא מכיר שום גוף כזה.

 26 לא, אבל זה לא פספוס.  א. אטיאס:

 27 בסדר. דקה, אין מאה אחוז.  ר:"ח. געש, יו
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 1רון, לפני שאתה ממשיך. תסתכל עלי רגע. יש הופעה של דני רובס באירוע  א. בוחבוט לוין:

 2גע ויש המון תושבים שמה. תקשיב ר בואדי של כל המועצה ושל תושבים

 3 עד הסוף.

 4 אני מקשיב כל הזמן. ר. לירם:

 5תנסה, אני מבקש ממך אם אתה יכול בשאלות טק טק טק, לקבל תשובות  א. בוחבוט לוין:

 6בכדי שכולכם תוכלו לכבד את התושבים ולהגיע לאירוע שמה. אני חושב 

 7 שזה יהיה מכובד שגם אתה תגיע לשמה.

 8ל אני יכול להגיד שאפשר יקירי, אני מקבל את מה שאתה אומר, אב ר. לירם:

 9 לעשות את זה, מה שאתה אומר.

 10 , תקבל תשובות מאוד מקצועיות. תשאל שאלות, בלי א. בוחבוט לוין:

 11שוב, הייתי יכול לשאול שאלות קצת יותר בקלות לו היה לי את הקובץ  ר. לירם:

 12 שאני מנסה עכשיו לעבוד איתו במקביל. ככה יותר קשה לי.

 13 אלות, קצר. תשאל ש א. בוחבוט לוין:

 14 ולכן זה גם מאט אותי. ר. לירם:

 15כמו שאנחנו באיכות הסביבה כשאתה שואל, אתה לא מספר, שואל  א. בוחבוט לוין:

 16  שאלות, מקבל תשובות.

 17ואתה יודע, באיכות הסביבה יש עדיין שאלות שלא נענו  אתה צודק, ר. לירם:

 18 וקבענו שייענו בישיבה הקרובה. 

 19 זמן.חבל על ה א. בוחבוט לוין:

 20 אבל לבקשתך, אפשר תמיד לעצור את הישיבה ולהמשיך אותה ר. לירם:

 21 עוד חמש דקות. ח. בן צבי:

 22תאמינו לי שאני לא באתי לעכב פה אף אחד ובטח לא לעשות מה שנקרא  ר. לירם:

 23משכמו ומעלה, אני גם של רובס שאין ספק שהוא אמן עיכוב של מופע 

 24 ואשמח להשתתף. אוהב אותו 

 25 תתקדם. הבנו. תשאל את השאלות שלך ודי.רון  דוברת:

 26 אבל אם רוצים לעשות ישיבה  ר. לירם:

 27 טוב.  ר:"ח. געש, יו
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 1 למטה משכורות ושכר 664תודה רבה. סעיף  ר. לירם:

 2 באיזה עמוד? ר:"ח. געש, יו

 3באותו עמוד. משכורות ושכר, זה אותו שם, אז או משכורות או שכר,  ר. לירם:

 4אלף שקל  74פיע ככה, כדאי לדייק אני חושב. בחלק מופיע ככה, בחלק מו

 5 חיסכון?

 6 כן. ח ר. גלר:"רו

 7 זה אומר שיש עודף למקומות אחרים, כמו לסייעות או לעיקור חתולים? ר. לירם:

 8 יש עודף להשתתפות בביטוח.  ח ר. גלר:"רו

 9 סבבה. בוא נראה. מה זה העודף, בעמוד הבא, של יחסי ציבור דוברות? ר. לירם:

 10הייתה בחופשת לידה אז בגלל שהדוברת הייתה בשנת היריון ואחר כך  לר:ח ר. ג"רו

 11 היא קצת הנמיכה פעילות ומן הסתם הייתה זכאית לפחות תגמול. 

 12 מי עשה את הדוברות באותה תקופה? ר. לירם:

 13 הייתה מחליפה. ח ר. גלר:"רו

 14 ואז העלות שלה הייתה יותר נמוכה. ר. לירם:

 15 כה.הייתה יותר נמו ח ר. גלר:"רו

 16לשאול עוד שתי שאלות  6לשאול, בעמוד מס'  6יפה. אני רק רוצה במס'  ר. לירם:

 17ששכחתי. לגבי עריכת מכרזים, עבודות קבלניות, יש כאן קודם כל גידול 

 18 משמעותי, זה כמעט הכפלה של המחיר. יש הסבר למה כל כך 

 19 מכרזים אתה שואל? ח ר. גלר:"רו

 20 , סליחה.7אלף. עמוד  684עוד אלף ב 614-. מ104כן, סעיף  ר. לירם:

 21 זה עבודות קבלניות. ח ר. גלר:"רו

 22 נכון, עבודות קבלניות. אבל שם לב למעלה עריכת מכרזים ר. לירם:

 23 כן. ח ר. גלר:"רו

 24וכיו"ב, זה הכפלה. זאת אומרת זה משהו שכבר, מה, לא ידעו על זה  ר. לירם:

 25 אלף שקל זה הרבה כסף.  684קודם? 

 26  הגדול אנחנו שכרנו שירותים של יועץ לענייני  ההפרש ח ר. גלר:"רו

 27שנייה, שנייה. חברים, אתם מוכנים לכבד אותי? או תעשו את זה בחוץ, זה  ר. לירם:
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 1 בסדר. תודה.

 2לתקציבי חינוך. ראינו שאנחנו יכולים לשכור את שכרנו שירותים של יועץ  ח ר. גלר:"רו

 3 שירותיו וזה עיקר הגידול.

 4 י חינוך?יועץ לתקציב ר. לירם:

 5 כן. ח ר. גלר:"רו

 6 לוודא שכל מה שמגיע לנו ממשרד החינוך אנחנו מקבלים. ר:"ח. געש, יו

 7בתקציב הזה, כשעושים את זה, זה גם לא  רק שאלה אחת.אוקי. הבנו.  ר. לירם:

 8 משהו שצריך מכרזים? 

 9 זה עבר אישור של ועדת הרכש.  ח ר. גלר:"רו

 10 ת מחיר, לפי מכרז? הצעוהווה אומר לפי מה? לפי  ר. לירם:

 11לפי הליך תחרותי של ועדת הרכש. קודם כל הסכום לא מחייב מכרז  ח ר. גלר:"רו

 12  ואופי השירות לא מחייב מכרז.כמובן 

 13 64מס' תודה רבה. מעולה. עמוד  ר. לירם:

 14 אין שינוי. ח ר. גלר:"רו

 15ר, לא, יש לי רק שאלה. אני רואה שאין. עבור איזה ייעוץ משפטי מדוב ר. לירם:

 16 קבלניות? עבור ייעוצו של ג'ובראן?

 17 בין היתר. ח ר. גלר:"רו

 18 מי עוד? ר. לירם:

 19 לא רק. ח ר. גלר:"רו

 20 מי עוד? ר. לירם:

 21 שעו"ד ג'ובראן לא מייצג.זה גם יועצים של כל מיני הליכים משפטיים  ח ר. גלר:"רו

 22 כמו? איזה הליכים? ר. לירם:

 23 נו באיזשהו הליך.יש משרד של טויסטר מייצג אות ח ר. גלר:"רו

 24 איזה הליך? ר. לירם:

 25הליך למשל של מט"ש נגד המועצה. עו"ד אריה חגי שהוא מייצג אותנו  ח ר. גלר:"רו

 26 בהליכים של נכסים, שכר הטרחה שלו גם

 27 ואלה כל השלושה? ר. לירם:
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 1 ם יועץ משפטי לענייני יחסי עבודה, עו"ד חן סומך. ויש ג ח ר. גלר:"רו

 2 לה או זה על פעו א. מעודה:

 3 לא פעולה. ר:"ח. געש, יו

 4 שעות עבודה. ח ר. גלר:"רו

 5 זאת אומרת בתיאוריה אתה יכול מחר להביא עו"ד אחר. א. מעודה:

 6 כן. גם אם הוא לא עבד הוא לא קיבל כסף. בהתאם לצורך. ח ר. גלר:"רו

 7 שאלה. וזה לא מחייב מכרז?  ר. לירם:

 8מחייב אותנו לצאת לאיזשהו הליך, גם ש לא. יש חוזר מנכ"ל משרד הפנים ח ר. גלר:"רו

 9 למכרז, אנחנו נפעל עפ"י חוזר מנכ"ל.

 10לא רק יועץ משפטי חיצוני קבוע, גם עבודות  4461החל מפברואר  ובראן:'ד ג"עו

 11 משפטיות פרטניות צריכות לעבור איזשהו הליך 

 12 אבל בינתיים יש איזשהו הליך קיים? ר. לירם:

 13 היה אישור. ח ר. גלר:"רו

 14 יועץ משפטי לא חייב במכרז. בראן:ו'ד ג"עו

 15 איפה זה כתוב? רק שאני אדע. ר. לירם:

 16זה נכנס תחת הפטור בצו המועצות. יש גם הוראה מקבילה בחוק  ובראן:'ד ג"עו

 17, נכנסת תחת הסעיף הזה. כמו המכרזים. זו עבודה שהיא ייעוץ, יחסי אמון

 18 עבודות תכנון.

 19 את התשובות המדויקות. אין בעיה עם הדבר הזה, אני רוצה ר. לירם:

 20 התשובה היא אין חובה במכרז ליועץ משפטי. ובראן:'ד ג"עו

 21 ולפי מה נקבע הסכם העבודה? ר. לירם:

 22 לפי משא ומתן.  ובראן:'ד ג"עו

 23 אבל אין משא ומתן. ר. לירם:

 24 יש משא ומתן. ובראן:'ד ג"עו

 25משא  כי אין פה מכרז, למעשה מציע אחד שנבחר כבר מראש. אז איפה ר. לירם:

 26 ומתן?

 27לגבי סבירות ההצעה, ויש מקרים  , רן מתייעץ איתייש מציע שדורש הצעה ובראן:'ד ג"עו
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 1היו לנו תיקים פרטניים שהתכוונו להעביר שאנחנו לא מסכימים גם. 

 2, אמרתי לו זה יקר נניח, אז או שלא סיכמנו או שעבר והייתה הצעת מחיר

 3ה לא עובדת רק עם יועץ למישהו אחר. אנחנו יודעים מה המחירים, המועצ

 4קבוע, היא עובדת עם מספר עורכי דין, יודעת מה תעריף סביר לשעה, אני 

 5 יודע מה תעריף סביר לשעה. 

 6זה לא שכל דרישה אנחנו אומרים אוקי, בחרנו אותך, כל מה שיבקש  

 7יקבל. הצעה לא סבירה לא נעבוד איתו. אנחנו לא ממהרים לשלם כסף 

 8 מיותר.

 9, אפשר לדעת מה, 646גבי השתתפות משאבי מים בהפעלת מוקד אוקי. ל ר. לירם:

 10, על איזה תנאים 646כשאומרים את המושג הזה השתתפות במוקד 

 11כי אנחנו ניסינו להשיג את המוקד והוא שעות?  4047מדובר? הם עובדים 

 12 לא עונה.

 13 שלנו? 646מי לא עונה? מוקד  ר:"ח. געש, יו

 14 וב גאה על גדותיו באחד הרחובות במועצה.כן. ואני אומר את זה כשהבי ר. לירם:

 15מצב שהוא לא עונה, אני מאוד  יכול להיותרון, מספיק עם הפתוס, באמת.  ר:"ח. געש, יו

 16אכעס. אני עושה בדיקות אקראיות, המוקד עונה. מפילוח של הפניות 

 17אחוז או קצת יותר, זה משתנה, זה פניות  84למוקד סדר גודל של 

 18 של משאבי מים. שקשורות לתחום האחריות

 19איתו שקראו לו זאב שוורץ נדמה לי,  לפני הרבה שנים כשהיה פה מנכ"ל 

 20סיכמנו את העניין. דרך אגב אנחנו חריגים כי בכל המקומות שיש תאגידי 

 21מים, המוקד העירוני לא מחייב אותם וגם כשהוקמו התאגידים הם לא 

 22משאבי  עכשיו דיברת על השתתפות של משתתפים בהשתתפות של המוקד.

 23 מים. 

 24 הסיבה שאני שואל  ר. לירם:

 25 מי לא הגיע, משאבי מים לא הגיעו או המוקד לא ענה? ר:"ח. געש, יו

 26 פעמיים המוקד לא ענה. ר. לירם:

 27 אז זה לא תקין. ר:"ח. געש, יו
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 1 זה היה ביום שישי בערב, אז אתה מוזמן גם לנסות בשעות האלה. ר. לירם:

 2 ל רק בלילות, כי ביום אני לא צריך אותם. אני מנסה בדרך כל ר:"ח. געש, יו

 3 לא, יום שישי בלילה. ר. לירם:

 4קודם כל הדיון לא על המוקד, רשמת לפני. אני בודק את המוקד גם  ר:"ח. געש, יו

 5 .במוצ"ש

 6 אז הם לא עשו את עבודתם. דבר שני, כשסוף כל סוף הצלחנו להשיגו ר. לירם:

 7 מי, משאבי מים? ר:"ח. געש, יו

 8 לא. המוקד.  ר. לירם:

 9 המוקד החליט שלא להעביר את ההודעה ר:"ח. געש, יו

 10  .יכול להיות ר. לירם:

 11 מה העלות של המוקד, זה השאלה. א. מעודה:

 12 לא עלות של מוקד.  ר:"ח. געש, יו

 13 אני חושב שזה גם עולה לנו ברמת השירות. ר. לירם:

 14 ?646כמה זה עולה  א. מעודה:

 15 אלף שקל. 684 ר:"ח. געש, יו

 16 4047שנתי  . מעודה:א 

 17 אלף שקל. 604 ר:"ח. געש, יו

 18 זה לא הרבה כסףאלף.  674לא,  ר. לירם:

 19 . 604? אני רואה 674איפה אתה רואה  ר:"ח. געש, יו

 20 84ועוד  ר. לירם:

 21 זה הכנסה, זה אני מחייב את משאבי מים. 84לא,  ר:"ח. געש, יו

 22שקל הפרש, זה אומר אלף  304. 63הוצאות מימון, עמוד יפה מאוד.  ר. לירם:

 23 שהרווחנו יותר ממה שחזינו?

 24  נכון. ח ר. גלר:"רו

 25 מעולה. אבל אנחנו לא ארגון למטרות רווח, אז השאלה  ר. לירם:

 26שאלת, קיבלת תשובה כן. חזינו שהתשואה תהיה מסוימת, השוק עשה  ר:"ח. געש, יו

 27הכספים מושקעים עפ"י החוק, עפ"י ועדת השקעות. תשואה יותר טובה. 
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 1 ן, קיבלת תשובה. הלאה. כ

 2 אני יכול רגע לשאול שאלה?  ר. לירם:

 3 תשאל.  ר:"ח. געש, יו

 4 הכספים האלה מאיזה השקעות אלה? מאיזה כספים מושקעים? ר. לירם:

 5 כל עודפי נזילות זמניים מקורם בתקציב רגיל או תקציבי פיתוח. ח ר. גלר:"רו

 6יתוח, רווחים מתקציב פיתוח תקציב פכלומר גם תקציבי פיתוח. אז למה  ר. לירם:

 7 זורם לתקציב הרגיל?

 8יש, רוב הכסף שמושקע זה עודפים מהתקציב הרגיל. בפיתוח יש לפעמים  ח ר. גלר:"רו

 9הפסדים, יש גם רווחים. למשל היו זמנים שמשרד החינוך היה חייב לנו 

 10מיליון. אז יש לעיתים  61-מיליון שקל. עכשיו סוף סוף זה ירד ל 44-יותר מ

 11 נו מממנים את הפיתוחשאנח

 12 קרנות המועצה ברובן הן תקציב פיתוח. ר. לירם:

 13 קרנות של המועצה ח ר. גלר:"רו

 14מטרת  אןהכנסות של תקציב שוטף, כשמו כן הוא שוטף, הווה אומר אין  ר. לירם:

 15 רווח. 

 16 בשום מקרה לא למטרת רווח. ר:"ח. געש, יו

 17 הוצאות שבסופו של דבר מתאזנים.זה לא למטרת רווח. ויש פה הכנסות ו ח ר. גלר:"רו

 18 המועצה מתאזנת בתקציבה. היא עשתה מה שנקרא גביית יתר ר. לירם:

 19 לא, אין גביית יתר. ח ר. גלר:"רו

 20 אנחנו בתקציב מאוזן, נכון?  ר. לירם:

 21יש חודשים שנושאים מסוימים שהם יוצאים  ההוצאה היא לא ליניארית. ר:"ח. געש, יו

 22קח למשל את ההבדל של שנת הלימודים  בתחילת השנה, בסוף השנה.

 23, ושנה את שנת הלימודיםחודשים בשנה  8, אז יש לך שמתחילה בספטמבר

 24, 84.6-לינואר ומסתיימת ב 6-הבאה אחריה, העוקבת אחריה מתחילה ב

 25קעים, בתקציב השנתי יש את ההערכה, יש כאלה כל עודפי הנזילות מוש

 26 שיגידו שמרנית ויש כאלה שיגידו יותר מדי

 27 אחוז תשואה ואנחנו יודעים היום  0עשינו אומדן לפי  ח ר. גלר:"רו
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 1כאשר התשואה היא מתקציב הפיתוח היא  לא מבין משהו אחד, חיים,אני  ר. לירם:

 2צריכה לחזור לקרנות המועצה לתקציב הפיתוח. מי כמונו יודעים 

 3שתקציב הפיתוח שלנו אינו עשיר וכי חסר בו תקציב. היינו רוצים שהוא 

 4אני הייתי רוצה שיהיה לנו תקציב לשפץ את  יותר.הרבה יה עשיר יה

 5 תשתית הביוב שלנו, אבל זה לא קורה. הייתי רוצה שיהיה פה כסף

 6 .6996-יקירי, הביוב לא במועצה מ ר:"ח. געש, יו

 7 אני יודע. ר. לירם:

 8אז לא יהיה כסף לשפץ אותו מתקציבי המועצה כי אין לה הכנסות  ר:"ח. געש, יו

 9ב והיא גם לא יכולה להוציא על זה כסף. חבל על הויכוח, אבל בוא מהביו

 10 תמשיך הלאה.

 11אז אני אומר עדיין תקציב הפיתוח צריך לחזור לתקציב הפיתוח ועירוב  ר. לירם:

 12לא בין תקציב שוטף לתקציב פיתוח אינו תקין. אני צודק? אני טועה? 

 13 , אולי אני טועה, תקן אותי.יודע

 14 יש דברים שאנחנו בגרעון ויש דברים שאנחנו בעודף. בפיתוח ח ר. גלר:"רו

 15אני בודק שנה, אני לא בודק עשר שנים אחרונות. אני מסתכל על השנה  ר. לירם:

 16מעורבב, רווח מקרנות חלקן שוטפות, חלקן תקציב שהוא ורואה תקציב 

 17תקציב פיתוח ואני רואה שהרווח מתקציב הפיתוח אינו חוזר לתקציב 

 18 כן או לא. זו ראייתי. האם אני  טועה? מאוד פשוט,  תקין.הפיתוח. זה אינו 

 19רוב עודפי הנזילות מקורה מתקציב שוטף. אני עונה לך עוד פעם, היו  ח ר. גלר:"רו

 20זמנים למשל כל הכיכרות שעשינו, משרדי ממשלה, אנחנו מוציאים את 

 21 הכסף מהר, מקבלים את זה בחזרה לאט ויש פער זמן.

 22מיליון של נווה פרדסים אתה  7-מהנקרא תקציב פיתוח. זה בסדר, זה  ר. לירם:

 23 משקיע בכיכרות ברחבי המועצה

 24 לא, לא, לא.  ח ר. גלר:"רו

 25אני אסביר את מה שאני שמעתי בפעם הקודמת מאדון רן גלר. קרנות  ר. לירם:

 26המועצה אינן מופרדות. כלומר התקציב הוא, אני אשתמש אולי במילה 

 27 פחות עדינה
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 1 הבנת.  לא ח ר. גלר:"רו

 2 זה תקציב שנקרא קרנות, לא מופרד פר פרויקט.  ר. לירם:

 3 רון, נתתי את הדוגמא  ח ר. גלר:"רו

 4 אבל הוא נקרא תקציב פיתוח.  ר. לירם:

 5הרבה פעמים התקציב השוטף מתגבר את תקציב הפיתוח כי אנחנו  ח ר. גלר:"רו

 6 דים. גני יל 7צריכים, למשל השנה אנחנו צריכים לבנות שני בתי ספר, 

 7 אבל אמרנו שהתקציב השוטף שלנו הוא תקציב מאוזן.  ר. לירם:

 8משרד החינוך משלם תוך יום,  01תוך  אני צריך לשלם לספק, לקבלן, נכון? ח ר. גלר:"רו

 9 שנתיים. את השנתיים אני צריך לממן

 10אתה יכול לפדות ולהוציא ממנה כסף, הוא נקרא בשביל זה יש קרן ש ר. לירם:

 11 תקציב פיתוח. 

 12שמקורו בתקציב הרגיל של לא, אז אני אומר אז אני צריך להשתמש בכסף  ח ר. גלר:"רו

 13העודפים מבחינת המזומנים בשביל לממן כרגע את הפערים בנזילות של 

 14 הפיתוח. 

 15אתה מדבר איתי עכשיו על ניהול חשבונות בנק, אני לא מדבר על ניהול  ר. לירם:

 16שנקרא ניהול סעיפים חשבונות בנק. אני מדבר כרגע על דבר אחד 

 17  תקציביים.

 18אתה לא יכול לקחת מסעיף תקציבי של שוטף ולהשקיע בפיתוח כמו  

 19 ולהשקיע בשוטףשאתה לא יכול לקחת מסעיף תקציבי של פיתוח 

 20ברמה של כסף, לא ברמה של תקציב. לפעמים כשאתה צריך בשביל לבנות  ח ר. גלר:"רו

 21אתה צריך ר מאוחר, ולקבל את הכסף ממשרד החינוך בשלב הרבה יות

 22 לבנות ולשלם לספק בינתיים

 23 הלוואה. ר. לירם:

 24 נכון, אז הרבה פעמים תקציב פיתוח יכול להיות בגרעון זמני  ח ר. גלר:"רו

 25 לכם סעיף תקציבי שנקרא הלוואה לתקציב פיתוחל אז צריך להיות אב  ר. לירם:

 26 לא, ממש לא. ח ר. גלר:"רו

 27 וכן לעשות שיעור חברים, באמת, אני מ ר:"ח. געש, יו
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 1 אני מוכן לעשות דבר אחד. ר. לירם:

 2 רון, קודם כל באמת, אני לא רוצה לפגוע ולהעליב. ר:"ח. געש, יו

 3 אתה יכול לנסות. ר. לירם:

 4אני לא רוצה. תקשיב טוב. הכנסות של תקציבי הפיתוח יש להם שני  ר:"ח. געש, יו

 5. שניים זה אחד זה היטלי השבחה מקורות עיקריים. שלושה, סליחה.

 6  ...שלוש, זה אגרות שהמועצה יכולה לגבות, לא כולל ביוב ולא כולל מים. 

 7 אלה המקורות.  84.13

 8פרויקט פר עכשיו בסוף זה מגיע פה לישיבת מועצה שאומרים לך תב"ר  

 9ואומרים לך כל פרויקט מאיפה הוא ממומן. זה ברמה של תקציב, תקציב 

 10והדברים לפעמים נושמים ומנים, זה אומדן. החלק השני הוא התזרים מז

 11אחד את השני. יש כן חלק מכספי הפיתוח שמותר עפ"י חוק להעביר אותם 

 12 תקן אותי אם אני טועה, רן.למשל אחזקת משרד מהנדס העיר, לשוטף. 

 13 כן.  ח ר. גלר:"רו

 14יש תקציב ויש תזרים והדברים משלימים אחד את השני. עכשיו עודפי  ר:"ח. געש, יו

 15הרשות, ולא משנה עכשיו אם הם באים מהשוטף, אני אתן לך הנזילות של 

 16 דוגמא איך יכול להיווצר עודף נזילות בשוטף.

 17משלם את כל הארנונה מראש כי שווה לו לקבל את נגיד שיש מפעל,  

 18 אחוז. הסכום הזה לכאורה יושב בתוך הקופה במזומן 4ההנחה של 

 19אומר. אני עדיין חוזר לשאלה  חיים, זה בסדר ואני גם מבין את מה שאתה ר. לירם:

 20הבסיסית ביותר שטרם קיבלתי עליה תשובה, ואני מוכן ללכת לקראת על 

 21 מנת, איך אומרים? 

 22 דיברת על נווה פרדסים.  ר:"ח. געש, יו

 23 לא, לא נווה פרדסים. ר. לירם:

 24 נווה פרדסים הושגה פשרה, הוצג פה במליאה, בדיוק כל פרויקט. ר:"ח. געש, יו

 25 כספי פיתוח, זה בסדר. זה ר. לירם:

 26אבל לא לקחתי את הכסף של נווה פרדסים לכיכרות, כי אמרת שלקחו את  ר:"ח. געש, יו

 27 הכסף של נווה פרדסים לכיכרות. 
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 1אני אמרתי שזה לא משנה, זה עדיין כספי פיתוח, הלכו פעם לפה ואחר כך  ר. לירם:

 2 זה החלק שאין לי בעיההם יחזרו, שיחזירו את הכסף. 

 3 ההערה שלך ר:", יוח. געש

 4למה שאמרת כרגע. יש יש לי בעיה אחרת. אני שוב חוזר לנקודה שקדמה  ר. לירם:

 5תקציב שנקרא פיתוח, יש תקציב שנקרא שוטף, ביניהם יש הפרדה 

 6מובהקת, לפי החוק למיטב ידיעתי, אלא אם כן אני טועה. יתקנו אותי. לא 

 7בו הסכמתי איתך למעט מצב אחד שתיקנו אותי, כנראה אני לא טועה. 

 8 והוא תקציב משרד המהנדס 

 9 זה לא המצב היחיד.  ר:"ח. געש, יו

 10מיליון שקל. אני מבקש לדעת  4,404,400אני מבקש לקבל פירוט, יש כאן  ר. לירם:

 11תיקון. את מקורם. הרי בסופו של דבר הם אלה שקיבלו את הריבית.  

 12 סליחה, זה לא נכון. 

 13 הריביתמיליון שקל זה  4.0 ח ר. גלר:"רו

 14 מקורם בהשקעות.הכנסות מריבית, בדיוק.  ר. לירם:

 15 כן. נכון. ח ר. גלר:"רו

 16 מה זה תקציב פיתוח, כמה זה תקציבבמספרים, כתראה לי את ההשקעות  ר. לירם:

 17 אין שום בעיה. ח ר. גלר:"רו

 18 מתי אני אוכל לקבל את זה? ר. לירם:

 19 מתי שאתה רוצה. ח ר. גלר:"רו

 20 עידן המחשב, אני מקבל מיילים. 4460י מייל, אתה יודע. יש ללא מתי.  ר. לירם:

 21 אפשר לקבל את זה במייל?

 22 כן. ח ר. גלר:"רו

 23 טוב. הלאה. ר:"ח. געש, יו

 24 שאלתי שאלה. ח ר. גלר:"רו

 25 בוא נתקדם, נו. ר:"ח. געש, יו

 26 אפשר לקבל את זה במייל או שאני חייב ר. לירם:

 27 לך כן. אמר לך כן. מה אתה רוצה? אמר ר:"ח. געש, יו
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 1 תודה רבה. בשבוע הזה, בשבוע הבא? תודה רבה. ח ר. גלר:"רו

 2 כל טוב. הלאה. ר:"ח. געש, יו

 3, אני עובד בשיטה שנקראת הנדסה תעשיה וניהול, זה אומר לא יודעאני  ח ר. גלר:"רו

 4 שכשאני מקבל התחייבות אני גם שואל מתי ולפעמים אני גם שואל איך.

 5 הלאה. רון,  ר:"ח. געש, יו

 6 מתחמקים . לירם:ר

 7 רון, זה שייך לתקציב? ר:"ח. געש, יו

 8 צילה, אני יכול לקבל את הסי.די? אתה רוצה דוגמא? ר. לירם:

 9 שיהיה מוצרב לי :צ. כהן

 10 או שאני צריך להגיע אליך ביום עבודה? ר. לירם:

 11 איזה סי.די? ר:"ח. געש, יו

 12 אני כתבתי לך צ. כהן:

 13גיע ביום עבודה או היום גם אני יכול לקבל אני יודע, אבל אני צריך לה ר. לירם:

 14 אותו?

 15 אני לא יודעת מתי אתה צריך להגיע, אני כתבתי לך צ. כהן:

 16 איזה ס.ידי? ר:"ח. געש, יו

 17 של ההקלטה. :צ. כהן

 18 אז אני גם יכול כי לפעמים יש דברים שהם מגוחכים, לא, ר. לירם:

 19 סי.די של מה? ר:"ח. געש, יו

 20 . הוא רוצה סי.די, זה מופיע במוקלט.של הישיבה הקודמת :צ. כהן

 21 היא אומרת שזה מופיע במוקלט איזה סי.די? ר:"ח. געש, יו

 22 שאני אצרוב לו צ. כהן:

 23 לטה שצולמה אך לא הוקלטה. קהייתה ה ר. לירם:

 24 היא מוקלטת. :צ. כהן

 25 לא, הייתה ישיבה לפני כן ששכחו ללחוץ ר. לירם:

 26 זאת הישיבה הראשונה. ר:"ח. געש, יו

 27 אני ביקשתי לקבל את ההקלטה ירם:ר. ל
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 1 לא את זה ביקשת, אבל לא משנה. אבל אם היא לא הוקלטה אז בוודאי :צ. כהן

 2 היא לא הוקלטה.  ר:"ח. געש, יו

 3 , את אותה הקלטה של זה.voice-ביקשתי הקלטה של ה ר. לירם:

 4 לא ביקשת. את זה לא ביקשת. ביקשת ממני די.וי.די. :צ. כהן

 5 יקשתי השבוע, לפני חודש ביקשתי זה מה שב ר. לירם:

 6 תחזור חזרה לתקציב. באמת. חברים,  ר:"ח. געש, יו

 7 אני יכול לתת לכם דוגמאות אחרות. ר. לירם:

 8רון, תמשיך לתקציב. נו באמת, אני לא רוצה לקטוע אותך, אתה עובר  ר:"ח. געש, יו

 9 ממקום למקום, לא רלוונטי לשום מקום. תדבר על התקציב.

 10 יוון שכאשר אני לא מקבל תשובות מכ ר. לירם:

 11 מאה אחוז. הלאה.  ר:"ח. געש, יו

 12 תודה רבה.  ר. לירם:

 13 )מדברים ביחד(

 14אתה ממשיך ככה, אני מעלה להצבעה ונגמר, אחרי זה תעשה מה שאתה  ר:"ח. געש, יו

 15רוצה. הדיון הוא על עדכון התקציב, לא על הבעיות האישיות של רון 

 16  לירם.

 17 אני צועק? ר. לירם:

 18ועצות והייתי כבר בארבע מערכות אחרות, ארבע מאני צועק עכשיו.  ר:"ח. געש, יו

 19שונות, כמוך עוד לא נתקלתי ואני נעזר בסבלנות רבה. תדבר על עדכון 

 20 התקציב, לא על הבעיות שלך. 

 21 אני מדבר ר. לירם:

 22 ולא באיזה הנדסה אתה עובד ובאיזה הנדסה אתה לא עובד. ר:"ח. געש, יו

 23 גם על זה וגם על מינהל תקין, חיים. ר. לירם:

 24 שמעתי עליך גם על מינהל תקין. תמשיך הלאה. בוא נדבר על החניה שלך.  ר:"ח. געש, יו

 25 בוא נדבר. ר. לירם:

 26 הלאה, תמשיך. ר:"ח. געש, יו

 27 בוא נדבר. ר. לירם:
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 1 בסדר. ר:"ח. געש, יו

 2 בוא נעלה את זה לדיון. ר. לירם:

 3 ת זה לדיון. תמשיך הלאה.אני לא אעלה א ר:"ח. געש, יו

 4 אתה רוצה להעיראתה רוצה להעלות את זה לדיון?  ר. לירם:

 5 אני רוצה לדבר על העדכון תקציב וזהו. ר:"ח. געש, יו

 6  אני רוצה לדעת למה הזכרת את זה. ר. לירם:

 7כי אתה כל הזמן מחלק לכולם ציונים על מינהל תקין. תפסיק עם זה.  ר:"ח. געש, יו

 8על העדכון תקציב? אתה לא רוצה, אני אעלה את זה  אתה רוצה לדבר

 9 להצבעה וזהו.

 10 אני אמרתי מעבר לזה?  ר. לירם:

 11 כן, אתה כל הזמן מדבר רק מעבר לזה.  ר:"ח. געש, יו

 12 מעולה. ר. לירם:

 13 תשאל שאלה, תקבל תשובה. ר:"ח. געש, יו

 14 לדבריך ר. לירם:

 15תשובה, אין יותר דברים לא לדבריי ולא כלום. תשאל שאלה תקבל  ר:"ח. געש, יו

 16 מהצדדים. גמרנו עם הבית ספר.

 17נהדר. אני רק רוצה לחזור אני שמח שאתה אומר זאת, זה רק עוזר לי.  ר. לירם:

 18 , אוקי?7בעמוד מס'  6.6למשהו, לסעיף 

 19 לא הולכים חזרה. :דוברת

 20אלף שקל גידול  644, אני למדתי רברס. כמה מכשירים מדובר לא יודע ר. לירם:

 21אלף שקל, כמה מכשירים? הרי מדובר פה בחריגה של  644תקציב, לעומת 

 22אלף שקלים השנה, פתאום משקיעים  14אלף שקלים. תוכנן להשקיע  74

 23ראשית אלפי שקלים.  644אלף שקלים. רכישת טלפונים סלולאריים  644

 24אלף  14-אלף שקלים, למה אי אפשר לעמוד ב 14אם הייתה הנחה של 

 25 שקלים? 

 26לא, קודם כל עד היום עמדנו במה שהוקצב בתקציב, עכשיו אנחנו  ח ר. גלר:"רו

 27מבקשים הגדלה בשביל לקנות בעתיד, עד סוף השנה מכשירים נוספים. 
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 1 אלף שקל נוספים. 74-להחליף לעובדים את המכשירים הישנים, ב

 2 כמה כל שנה מושקע בנושא הזה? ר. לירם:

 3עובד מועצה לכמה שנים, אז לא בדרך כלל כשרוכשים מכשיר הוא משמש  ח ר. גלר:"רו

 4 כל שנה אנחנו מוציאים את כל הכסף. 

 5כמה מכשירים מדובר? כמה מכשירים אתה מתכוון להחליף מתוך כמה  ר. לירם:

 6 המכשירים? מכשירים? כל 

 7 מכשירים.מכשירים, כמה עשרות  614יש לנו במועצה משהו כמו  ח ר. גלר:"רו

 8 כמה עשרות מכשירים? ר. לירם:

 9 כן, כמה שיספיק  גלר:ח ר. "רו

 10אי אפשר לפרוס את זה על פני  אני אשאל את זה בצורה מאוד פשוטה, ר. לירם:

 11 כמה שנים? זאת אומרת יש כאן באמת חריגה מאוד גדולה.

 12 לא, אין חריגה. רון, מה זה חריגה?  ח ר. גלר:"רו

 13 המקורי. 4460-חריגה מכמה שנשאר ב ר. לירם:

 14אלף אז אנחנו לא נקנה השנה. אם נאשר  74תוספת של אם לא נאשר את ה ח ר. גלר:"רו

 15 אז נקנה.

 16אלף  14כאשר באים ומציגים אני הייתי מאוד ממליץ למען הסדר הטוב  ר. לירם:

 17בתקציב שנה הבאה ולומר הנה תוכנית  שקלים, אז אפשר יהיה להציג

 18שאנחנו הכנו, תוכנית תלת שנתית, חמש שנתית, אין לי בעיה, אבל להציג 

 19 בצורה מסודרת.את זה 

 20לבוא ולהציג את זה כשורה אחת שהיא, אתה יודע, פתאום קופצת, היא  

 21לא עומדת מול התכנון המקורי, כאשר בתקציב הזה היה אפשר לעשות 

 22  הרבה דברים אחרים.

 23 רשמנו את הערתך לפנינו. הלאה. ר:"ח. געש, יו

 24ה, מול תכנון אני אומר זה לא מוצדק. אני חושב שראוי, אבל בשנה הבא ר. לירם:

 25 לא אכנס לסעיפי ההוצאות האחרים. אוקי.ראוי. 

 26. שאלתי היא פשוטה 87השתתפות בתקציב איגוד ערים וטרינרי, עמוד  

 27מדוע כל כך הרבה? מה, לא יודעים  ,434-, גדלה ל484מאוד, היה תכנון של 
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 1 מה התקציב בתחילת השנה?

 2אה התקבל אחרי שאנחנו אישרנו לא, כי תקציב איגוד ערים וטרינרי כנר ר:"ח. געש, יו

 3את תקציב המועצה, והחליטה מועצת האיגוד על הגדלת ההשתתפות או 

 4אנחנו אישרנו תקציב במועצה בדצמבר נדמה לי, דצמבר מה.  לא יודעאני 

 5 וכנראה שתקציב איגוד ערים וטרינרי התקבל יותר מאוחר. 4468

 6 כמה הגדלה? א. מעודה:

 7 אלף שקל.  14 :דוברת

 8 אחוז תוספת?  44זה המון,  :א. מעודה

 9 אני הייתי רוצה ר. לירם:

 10 אחוז תוספת האיגוד מוסיף? על סמך מה? 44רק רגע.  א. מעודה:

 11 זה החלטת האיגוד.  ר:"ח. געש, יו

 12 אפשר לערער עליה? ר. לירם:

 13 בוודאי, מה זה. א. מעודה:

 14 ו., אנחנו יכולים להביע את מורת רוחנעכשיו זה קצת מאוחר ר:"ח. געש, יו

 15 אחוז.  44לא, אבל הוא צריך להגיד למה  א. מעודה:

 16 . ישבת במועצת האיגודלא יודעחברים, אני  ר:"ח. געש, יו

 17 לא בזה א. מעודה:

 18מה שקרה הייתה שנת בחירות, הנציגים הגיעו במרץ או ישבת בדיעבד.  ר:"ח. געש, יו

 19פברואר או אפריל אחרי שבמועצה שלנו כבר היה תקציב. התקציב היה 

 20 פי תקציב שנה קודמת ואולי עם איזה מקדם. ל

 21אני יכול לשאול את אייל שני שהוא הנציג שלנו באיגוד שיסביר לנו את  

 22 להסביר. לא יודעההפרש. אני 

 23אוקי. אני אגיד לך למה אני אומר את זה. אנחנו עשינו מבצע מאוד  ר. לירם:

 24לצמצם  אינטנסיבי שמטרתו לנסות, להתחיל, בתקווה שגם נוכל להמשיך,

 25 החתולים את אוכלוסיית

 26 אולי זה בגלל החתולים הוסיפו?  א. מעודה:

 27 . לא יודע. חברים, אם הייתי יודע הייתי אומר לכם. לא יודעאני  ר:"ח. געש, יו
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 1 אתה צריך לדעת. א. מעודה:

 2מיליון שקל, כל  671תקשיב, באמת, עם כל הכבוד, תקציב המועצה הוא  ר:"ח. געש, יו

 3 6י מסתכל בסוף על הסך הכול, הסך הכול הוא סטייה של אנגרוש חשוב. 

 4ומשהו אחוז. עכשיו אני יכול לרדת לרזולוציה של שקל, שקל, מחר בבוקר 

 5 אני אדבר עם אייל שני שיסביר לי למה החליטו 

 6 הבעיה שגוף אחר הכתיב לך א. מעודה:

 7ת מרכז השתתפו אבל בואו נדבר, תקשיב. אם תסתכל תראה שיש שמה ר:"ח. געש, יו

 8אלף שקל והשלטון  634או  444שלטון מקומי. הערכנו מרכז שלטון מקומי 

 9 אלף שקל.  638-להגיש את התקציב, עלה למקומי קיבל החלטה 

 10 יש לו יכולת. א. מעודה:

 11. לא על כל תשובה, על כל שקל יש לי תשובה ולא נראה לי כזה לא יודעאני  ר:"ח. געש, יו

 12 מהותי. 

 13 אחוז. 44לא, זה  א. מעודה:

 14 זה בסדר, אבל עדיין מבחינתי לא כזה מהותי. ר:"ח. געש, יו

 15 לא מפריע, נכון. א. מעודה:

 16דרך אגב שלא תופתעו, איגודי ערים לניקוז בגלל  בסדר, אז אני אבדוק. ר:"ח. געש, יו

 17החלטת, איגודי ערים לניקוז הולך ליפול עלינו, לא רק עלינו, על כל 

 18בה יותר גדול אם האוצר יחליט להקטין הרשויות במדינת ישראל תיק הר

 19בדמי ניקוז שמינהל מקרקעי ישראל משלם, הוא רוצה שגם את חלקו 

 20מחלקות של מינהל מקרקעי ישראל שנמצאות בתחום הרשויות חלקים 

 21 המקומיות, שהרשויות המקומיות ישלמו. בינתיים עוד מתנהל קרב. 

 22 מה זה תקציב ניקוז? ר. לירם:

 23שותפים בשתי רשויות ניקוז, מופיע לך בתקציב. אנחנו שותפים  אנחנו ר:"ח. געש, יו

 24ברשות ניקוז של כרמל ורשות ניקוז עמק חפר. יש לנו שני אזורים, ורשות 

 25. הניקוז קובעת את התקציב שחלקו היא קובעת וחלקו המדינה קובעת

 26להשית על הרשויות המדינה רוצה להקטין את חלקה והיא הולכת 

 27 ית. עכשיו זה בכלל לא בשליטתנו. דרסט המקומיות הגדלה
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 1 איך ברשויות אחרות? ר. לירם:

 2 בכל הרשויות אותו דבר.  ר:"ח. געש, יו

 3 ברשויות אחרות יש בהן חוק עזר עירוני שמכסה על ר. לירם:

 4 לא, לא, לא.  ר:"ח. געש, יו

 5 אני שואל. ר. לירם:

 6ניקוז מדובר על ואדיות חוק העזר העירוני מטפל במערכת ניקוז עירונית. ה ר:"ח. געש, יו

 7של הרשויות וניקוז אגני ניקוז שזה נחלים שזורמים לים או למאגרי המים 

 8 מועצות אזוריות או של קרן קיימת או של מקורות.המקומיות, 

 9עכשיו המדינה משתתפת בתקציב והיא הולכת להקטין את חלקה. מה  

 10ויות ניקוז. . בינתיים כל הרשויות בארץ מאוגדות ברשלא יודעיאשרו, אני 

 11רשות הניקוז הגדולה ביותר זה עמק חפר שכוללת את נתניה, כפר יונה, 

 12מועצות אזוריות וגם בצפון כרמל זה כולל את חיפה ושני כפרים דרוזיים 

 13 וכל היתר.

 14והיא תפיל כשתחליט המדינה שהיא לא משלמת יותר את חלקה  עכשיו 

 15שות איתו כלום. זה דוגמא לגוף שאני לא יכול לע את זה על התושבים,

 16בדיוק כמו שהיטלי הטמנה הולכים וגדלים ואני גם עם זה לא יכול לעשות 

 17 שום דבר. 

 18עכשיו האיגוד הווטרינרי לא נראה לי משמעותי, אני מוכרח להגיד לכם  

 19 שאפילו לא שמתי לב

 20 אני אגיד לך למה זה משמעותי, כל אגורה  ר. לירם:

 21, אני אבדוק. אולי הם לא יודע, אמרתי אני לא יודע. אני יכול להיות ר:"ח. געש, יו

 22. אני לא יודעהחליטו להעסיק עוד שני תופסי כלבים או עוד פיקוח, אני 

 23 אבדוק.

 24אני רק רוצה ליידע אותך שמדובר פה בשתי בעיות.  שנייה, זה בסדר. ר. לירם:

 25אחד, אנחנו אמורים היינו לקבל בבעיה אחת שהיא נובעת משני דברים. 

 26 ר העיקורים מול הכסף ששמנו. הכפלה של מספ

 27 קיבלנו. ר:"ח. געש, יו
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 1 לא קיבלנו. ר. לירם:

 2 קיבלנו. ר:"ח. געש, יו

 3עשיתי עם רן, תשאל את רן, עשיתי איתו חשבון, חסר שמה מול הכסף  ר. לירם:

 4 שהתחייבו

 5 אלף שקל סך הכול נדמה לי.  604לא מול הכסף, היה צריך להיות  ר:"ח. געש, יו

 6 ז התשובה היא לא. לא. א ר. לירם:

 7 קיבלנו תשובה בכתב, יש הכפלה. ח ר. גלר:"רו

 8מעבר חתולים. לפחות, אם לא יותר.  6,614רן, היה אמור לצאת לפחות  ר. לירם:

 9כולל שנתי שמגיע לנו. הווה לכך הווטרינר נותן לנו גם חלק מאותו תקציב 

 10כשיו . ע044חתולים. חסרים  6,044אומר היה צריך לצאת בסביבות נגיד 

 11 אחוז. 04זה משמעותי, זה בסך הכול עוד 

 12אלף שקל  74רון, נבדוק את זה. אני יודע שהכסף של משרד החקלאות  ר:"ח. געש, יו

 13אלף שקל שילמנו מחוץ לתקציב הווטרינרי. וכמה חתולים  74-הגיעו ו

 14אני יכול לבדוק אם הוא צריך לתת כסף. אנחנו נבדוק  .לא יודעעוקרו אני 

 15אין לי להגיד.  לא יודעציב האיגוד הווטרינרי גדל, אני בדיוק למה תק

 16 מושג.

 17 אני אומר דבר אחד, אנחנו במימדי מגיפה  ר. לירם:

 18 אני לא מסכים איתך לגבי המגיפה.אני לא מסכים איתך לגבי המגיפה.  ר:"ח. געש, יו

 19 אתה יכול לא להסכים. ר. לירם:

 20 מת, נו, די כבר.לא שייך לתקציב. תמשיך לתקציב, בא ר:"ח. געש, יו

 21אני בא ואומר את העובדות האלה אני אציג בועדת איכות הסביבה. אני  ר. לירם:

 22 בא ואומר

 23 רון, זה שייך לתקציב? באמת, די כבר. ר:"ח. געש, יו

 24 אני מדבר על התקציב, הגענו לסעיף הזה. ר. לירם:

 25 מה מקור לא יודעאז הסברתי לך שאני  ר:"ח. געש, יו

 26 יה, אתה מרשה לי לומר מילה?חיים שני ר. לירם:

 27 לא, אני לא מרשה לך. אני רוצה לדבר על התקציב ולא על החתולים. ר:"ח. געש, יו
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 1כתוב מבצע עיקור במספרו.  714אני מדבר עכשיו על התקציב שנקרא  ר. לירם:

 2השנה זו שנה שבה משרד החקלאות מכפיל את מספר  וסירוס חתולים.

 3שקלים פר חתול. אתה תתקצב חתול  444, הרבה יותר, הוא נותן החתולים

 4 שקלים.  444שקלים, אתה תקבל  684שעולה 

 5 אלף שקל לעיקור חתולים.  604הכוונה הייתה להוציא  רון, ר:"ח. געש, יו

 6 הכוונה הייתה לעקר את מרבית החתולים ר. לירם:

 7אני מבקש להעמיד להצבעה את אלף שקל.  604הכוונה הייתה להוציא  ר:"ח. געש, יו

 8 עדכון התקציב. מי בעד עדכון התקציב

 9 אתה לא יכול ר. לירם:

 10 אני יכול הכול. ר:"ח. געש, יו

 11 עוד לא סיימתי ר. לירם:

 12 אתה מדבר לא לעניין. ר:"ח. געש, יו

 13 אתה לא יכול. ר. לירם:

 14 תלך לאן שאתה רוצה. ר:"ח. געש, יו

 15 סליחה, אתה מדלג עכשיו על תקציבי חינוך? ר. לירם:

 16 אני לא מדלג על כלום, אתה מדבר עכשיו לא לעניין.  :ר"ח. געש, יו

 17 רק אתה לא נותן לי לדבר. ר. לירם:

 18 אתה מדבר לא לעניין. ר:"ח. געש, יו

 19 .ליםכי אתה לא נותן לי מילה אחת להש ר. לירם:

 20 אתה מדבר כל הזמן, אתה מדבר כבר שעה. ר:"ח. געש, יו

 21 אני מייצג פה את כל האופוזיציה. ר. לירם:

 22 64-אתה לא מייצג אף אחד, אתה מייצג רק את עצמך, נתתי לך יותר מ ר:"ש, יוח. גע

 23 דקות

 24 .דקות 64אני לא צריך  ר. לירם:

 25 נתתי לך  ר:"ח. געש, יו

 26 דקות לסעיף אולי.  64 ר. לירם:

 27 אתה כנראה לא מבין את המהות של  ר:"ח. געש, יו
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 1תה לא רוצה, אם אתה בוא נלך לעניין. אם אחיים די, בוא לא נתווכח,  ר. לירם:

 2כמו שאעשה בסוף אני כבר אומר  מבזבז את זמנם של אחרים, בבקשה.

 3שני נושאים שאני מבקש להעלות אותם להצבעה בנפרד כל אחד מהם זה 

 4 שתיבדק ההכנסה מריבית לתקציב הפיתוח. אוקי? 

 5ואני רוצה שזה ייכתב ואני רוצה שתהיה על זה הצבעה מכיוון שזה בנפרד  

 6בעקבות הבדיקה של הנושא, אני ומר ה, זה אומר שאם יתברר לתקציב הז

 7גלר המכובד ונראה שיש ריבית שהתקבלה מתקציב פיתוח, הריבית הזאת 

 8הפיתוח ולא יהיה צורך בדיון נוסף, חבל, אלא אם כן אתם תוחזר לתקציב 

 9רוצים לעשות דיון נוסף. אין לי בעיה. בואו נחליט על זה, כי יש חוק. הדבר 

 10 הראשון.

 11 הריבית הולכת למקומות אחרים, לא לפיתוח? א. מעודה:

 12 נכון. זה גם כתוב בתוך הדפים הללו. ר. לירם:

 13 שהריבית הזאת לא הולכת לפיתוח? א. מעודה:

 14 נכון.  ר. לירם:

 15 מה נכון?  א. מעודה:

 16 זה תקציב שוטף. ר. לירם:

 17 רן, הריבית של הכסף של הפיתוח לא חוזר לפיתוח? א. מעודה:

 18רוב הכסף שאנחנו משקיעים ומקבלים על זה תשואה מקור הכסף זה  גלר:ח ר. "רו

 19 יכול להיותשיש גם חלק מהפיתוח, והפיתוח  יכול להיותהתקציב הרגיל. 

 20 חלק מהזמן בגרעון וחלק מהזמן בעודף.

 21 אז זה משתווה?  א. מעודה:

 22 סף אבל רוב הכ . רון ביקש שאני אבדוק אז אני אבדוק.לא יודעאני  ח ר. גלר:"רו

 23אני מבקש לקבל החלטה על משהו אחד, שתחסוך לנו גם דיון. במידה  ר. לירם:

 24יגרע מהתקציב ויסתבר שיש כאן ריבית מתקציב פיתוח, הכסף הזה 

 25 השוטף ויוחזר לקופת תקציב הפיתוח.

 26 אבל זה הוא אמר שכן, אז מה אתה צריך הצבעה? א. מעודה:

 27  ק.הוא לא אמר שכן, הוא אמר שהוא יבדו ר. לירם:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 אפרים, דקה, דקה. חברים באמת.  ר:"ח. געש, יו

 3 הדבר השני שאני מבקש ר. לירם:

 4דקה. אפרים, אני רוצה להסביר לך משהו. הדיון הוא על עדכון התקציב  ר:"ח. געש, יו

 5אם בתקציב נשאר לנו סכום ועוברים על השינויים ומסבירים אותם. 

 6ת וההכנסות הן גבוהות יותר, אז אנחנו הכנסות מריבימסוים וכתבנו שמה 

 7 מסבירים את ההבדל. 

 8עכשיו הוא רוצה לדון במשהו אחר, ואני לא דן בזה עכשיו. אני מוכן  

 9לבדוק, הוא אמר לו הוא יבדוק, ייתן לו את הכרטיס, יבוא אליו ישב אצלו 

 10 ויעשה מה שהוא רוצה. 

 11 שור לנושא התקציב.בגלל זה ביקשתי להעלות את זה כנושא נפרד שק ר. לירם:

 12 לדיון פה. הלאה. לא קשור  ר:"ח. געש, יו

 13 , מה זה הכנסות מגביית חובות שכר לימוד. 10עמוד  ר. לירם:

 14 מזה שנתיים אנחנו לא גובים שכר לימוד. ח ר. גלר:"רו

 15 בגני ילדים, תסביר. ר:"ח. געש, יו

 16 אין שום בעיה, אני רק רוצה להבין. ר. לירם:

 17ש חובות עדיין שאנשים השתמשו בשירותי המועצה בגנים שכן היה אבל י ח ר. גלר:"רו

 18לא גדולה של שכר לימוד ולא שילמו על זה. אז אחרי שנה יש הכנסה 

 19 הגביה על חשבון שנים קודמות.

 20אלף ולכן יש הפרש  44אלף ואתה אומר גבית רק  14אז אתה חזית שיש  ר. לירם:

 21  .11רווחה חינוכית ק"ב, עמוד ? תודה רבה. 84

 22 מה השאלה? איזה סעיף? ח ר. גלר:"רו

 23 אלף שקל הפעלת מרכז לגיל הרך. 114-מה זה ה ר. לירם:

 24 מה מייצג ההוצאה?נכון.  ח ר. גלר:"רו

 25 כן, מה מייצגת ההוצאה. ר. לירם:

 26זה העסקה של כל מיני מרפאים בעיסוק וכל מיני פרה רפואיים ע"י  ח ר. גלר:"רו

 27 ך. המתנ"ס שהם עובדים במרכז לגיל הר
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 1 וזה משהו שניתן מעבר לשעות הפעילות הרגילות ר. לירם:

 2 לא, לא.  ח ר. גלר:"רו

 3איך נבחר המתנ"ס בתור מי שייתן פעילות, הרי מדובר פה בפעילות  ר. לירם:

 4 רפואית.

 5 זה לא רפואי. זאת פעילות של עבודה עם הגיל הרך.לא, לא,  ח ר. גלר:"רו

 6 שא האחרוןעכשיו אני בא וכמעט מגיע לנו ר. לירם:

 7 איזה עמוד? ח ר. גלר:"רו

 8. אני מתרכז בסעיפים 13ועל עמוד  16אני מדבר על שני עמודים, על עמוד  ר. לירם:

 9נושא יש כאן שתי נקודות שאני רוצה להעלות. שקשורים לסייעות. 

 10הסייעות הוא נושא מורכב, אני לא נכנס אליו, חיים בטח יברך על כך. אני 

 11 ושא.אציין רק שתי נקודות בנ

 12בסופו  944אני מסכם, אני מדבר על הסעיפים, אני מסכם את הסעיפים  

 13מיליון שקלים הגדלה של משרד החינוך לסייעות  4,6על סך  19בעמוד 

 14אלפי שקלים השתתפות בנושא  494אוסיף לזה תקציב שנקרא משלבות. 

 15אלפי שקלים הכנסה  444מוסיף לזה עוד מספר שנקרא סייעות כיתתיות. 

 16 חינוך עבור סייעות רפואיות. ממשרד ה

 17מיליון שקלים. אני בא ואומר כזה דבר  4,6מכליל את כולם, אומר יוצא לי  

 18 אחוז.  84אחוז  74ההנחיה של משרד החינוך אומרת 

 19מיליון  6,8אחוזים, יוצא לי עוד  84אחוז הזה, מוסיף להם  74-לוקח את ה 

 20מיליון  0מיליון לבין  8,3ן מיליון, בי 6,0מיליון,  6,4גרוסו מודו, לא נכנס 

 21 , 714אני מנגד רואה סעיף  שקלים. קודם כל אני בא ואומר

 22מיליון שקל. מה  4,6חוק שילוב  אני רוצה לבדוק עוד פעם, מה לקחת? ח ר. גלר:"רו

 23 עוד?

 24סעיף שהכללתי  יכול להיותרפואיות. עכשיו  444-סייעות כיתות ו 494 נכון. ר. לירם:

 25נמצא בתחילת עמוד  944ם. אוקי? כל אלו, סעיף אחד מיותר בעמוד קוד

16 . 26 

 27 אוקי. ח ר. גלר:"רו
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 1מיליון שקלים.  4,6אלף שקלים. אני מסכם את זה יוצא לי  604ההפרש  ר. לירם:

 2 תאמין לי, אני עשיתי את זה בראשי.

 3 אוקי. ח ר. גלר:"רו

 4 כמה יצא? . 4.7-תעשה לחלק ל ר. לירם:

 5 .8,743 ח ר. גלר:"רו

 6 . 8,3, אמרתי 8,7פה, אתה רואה? לא טעיתי הרבה. י ר. לירם:

 7 אוקי. ח ר. גלר:"רו

 8מיליון שקלים בלבד. אני  6,1אני רואה הוצאה של  8,7אני רואה, מול  ר. לירם:

 9 הפרש, איפה הכסף? 4,4הכנסות,  8,7הוצאות,  6,1אומר 

 10ככה  עכשיו צד ההכנסות זהזאת אומרת אלו ההכנסות. אני אסביר לך.  ח ר. גלר:"רו

 11אלף שקל  164מיליון זה עבודות קבלניות סייעות. משכורת סייעות  6,1

 12 . 8,164סך הכול  מיליון. 6,1ומשכורת חוק שילוב 

 13 ומשהו אלפי שקלים, סכום קטן, לא נכנס לזה כרגע.  644עוד  ר. לירם:

 14 )הפסקה(

 15 84-שילוב בסייעות העסקת דרך אגב הנושא של השתתפות המועצה ב ח ר. גלר:"רו

 16אחוז נבדק ע"י משרד החינוך. היה פה רו"ח מטעם משרד החינוך שבדק 

 17את הנושא, ואנחנו למעט איזשהו סכום מינורי לחלוטין עומדים בדיוק 

 18 . גם לשיטת משרד החינוך.74 – 84ביחס של 

 19יש לנו חוזים אישיים מול, חוזים, לא אישיים, סליחה, מול סייעות  ר. לירם:

 20דשים, עובדות לפעמים, בחוזה איכשהו חו 64שמועסקות בחוזים של 

 21למה, שהן מקבלות את השכר עבור עבודתן. חוזה  לא יודעהצלחנו לדחוף, 

 22 אתה מכיר אותו יותר טוב. זה חוזה, אני לא נכנס לפרטים,

 23חודשים, זה אומר שחודש אחד היא לא מקבלת  66אבל כשעובדת סייעת  

 24א מקבלת משכורת חודשים זה אומר שהיא ל 64משכורת. כשהיא עובדת 

 25שני חודשים. אני יודע שיש גרסאות סותרות בנושא, כמו שאמרתי לא 

 26 נכנס לזה.

 27אני רק יודע מה קורה כשערב חג ראש השנה סייעת בדיוק החודש הזה  
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 1שכל  שהיא לא קיבלה שכר עליו יוצא לפני החגים וזו אימא חד הורית

 2, חד יתשקל. זו כל המשכורת שלה החודש 1,844המשכורת שלה זה 

 3 שקלים, ערב חג, לא מקבלת גם את זה.  1,844הורית, 

 4 אתה מדבר על מהות עכשיו או על התקציב?  א. אטיאס:

 5 444-ואני בא ואומר שבתוך הדבר הזה גם האני מדבר עכשיו על מהות  ר. לירם:

 6אלף שקלים, ראוי לקחת אותם בחשבון על  614-אלף שקלים שנותרו או ה

 7 תם מקרים חריגיםמנת לבוא ולחשוב על או

 8 ולפעול בניגוד להסכמים. א. אטיאס:

 9אני מוכן להציע את מה שלא נתנו לי  , אולי לתקן את ההסכם.לא יודעאני  ר. לירם:

 10להציע בפעם הקודמת, אבל זה לא לדיון הזה, אני מסכים עם חברי. אני 

 11 אומר יש הסכם אישי, עובדת לפי הסכם אישי, אפשר לעשות הסכם אישי.

 12 חברים, דקה. ר:"יו ח. געש,

 13 לא נכנס לזה, מציע לקחת את זה בחשבון. ר. לירם:

 14לא, לא. באמת, אני לא נכנס לעניין, אתם חוזרים כל פעם לדיון, אני לא  ר:"ח. געש, יו

 15 אפתח חוזה עבודה. כולם צעקו פה 

 16 חבל. ר. לירם:

 17להסכמי  תקשיב טוב. האוצר לא חתם על הסכם עבודה, המועצה מחויבת ר:"ח. געש, יו

 18את הסכמי העבודה, עבודה קיבוצי לגבי כל העובדים. אני לא הולך לפרוץ 

 19 אסור לי. 

 20לעשות  חיים, אם היית מסתכל קצת יותר גדול היית רואה שמותר לך ר. לירם:

 21 חוזים אישיים.

 22 אתה טועה. ר:"ח. געש, יו

 23דה תועל מנת לא לפגוע בזמן הדיון, כמו שאתה מבקש. ובזאת סיימתי  ר. לירם:

 24בוא נראה רק עוד כמה דברים. מועדון רכס. מועדון רכס לא עובד  רבה.

 25 כבר הרבה מאוד זמן. 

 26 למה? זה מועדונית של הרווחה. מה קרה לך? ח. בן צבי:

 27 אז זו מועדונית של הרווחה, זה מתקציב הרווחה.  ר. לירם:
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 1 ת. לא יודע ח. בן צבי:

 2 בעיקר משכונתמועדון הרכס זו מועדונית לילדים  ח ר. גלר:"רו

 3משם למה לא מתקציב הרווחה? תקציב הרווחה הוא תקציב גדול, מגיע  ר. לירם:

 4מקבלים מהמדינה תקציבים, זה תקציב במיוחד לילדים שזקוקים לסיוע, 

 5 איך אומרים? אחד, 

 6 יש פה ניקיון, יש פה חשמל.  ח ר. גלר:"רו

 7 . 66עמוד אלף בתקציב השינויים?  144של איך הגענו לחלוקה  ר. לירם:

 8דווקא במגזר של האבטחה, וגם הניקיון דרך אגב, היה הסכם קיבוצי חדש  ח ר. גלר:"רו

 9 שהוא ייקר את העלות.

 10 מה זה הסכם קיבוצי חדש? אנחנו עובדים עם קבלן.  ר. לירם:

 11 כן.  ח ר. גלר:"רו

 12שמירה ועוד  הכנסת חוקקה חוק שאיגד את שכר עובדי האבטחה ועובדי ר:"ח. געש, יו

 13וזה  רה שלמה של הסכמי שכר במשק שזה ההישג של ההסתדרותסד

 14 מחייב את כולם. 

 15 אבל חיים, אנחנו עובדים עם קבלן.  ר. לירם:

 16 רון, ההסכם הוא ארצי.  ח ר. גלר:"רו

 17 סכום לא מבוטל. ר. לירם:

 18הרגע אמרתי לך שיש גופים אקסוגניים לחלוטין תגיד את זה לכנסת.  ר:"ח. געש, יו

 19 קציבנו.שמשפיעים על ת

 20 בגלל זה אני שואל שאלות ומקבל תשובות. ר. לירם:

 21לא, אתה שואל שאלות לא לעניין ואתה מקבל תשובות לעניין ואותן אתה  ר:"ח. געש, יו

 22לא מבין. אמרו לך הסכם עבודה קיבוצי, אבל אמרת שאין הסכמים. זה 

 23גם שמוסיף לשורה שלמה של אנשים כסף. הסכם שנקבע בחקיקה ראשית 

 24 ן וגם שמירה בחקיקה ראשית. ניקיו

 25. אנחנו 61גם בעלות ההסעות אנחנו מוצאים עליה מאוד גדולה, בעמוד  ר. לירם:

 26אלף שקלים בלבד, לעומת זאת אנחנו רואים  434רואים תקבולים שעולים 

 27 אלף שקלים.  144-עלות שגדלה ב
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 1משרד  המחירים בפועל מול המסיעים גבוהים יותר ממה שהמימון של ר:"ח. געש, יו

 2 החינוך. 

 3 אבל פה לא מדובר בהסכם קיבוצי או הנחיות  ר. לירם:

 4 זה מכרז. ר:"ח. געש, יו

 5 המכרז נעשה בשנת? ר. לירם:

 6 כל שנה. א. מעודה:

 7עכשיו כשאנחנו מכינים את אחת לשלוש שנים אנחנו עושים מכרז.  ח ר. גלר:"רו

 8ים אנחנו אילו קו, אנחנו לא יודעים 4468התקציב באוקטובר לדוגמא של 

 9. מי יהיו הילדים, לאן אנחנו נסיע אותם. עכשיו 4460נפתח בספטמבר 

 10 אחרי שאנחנו התחלנו להסיע את הילדים בשנת הלימודים הנוכחית

 11 4460אבל כשאנחנו עושים את תכנון התקציב  עד לפה אתה צודק. ר. לירם:

 12יותר מאוחר מפתיחת  ובמיוחד השנה כשזה נעשה מאוד מאוחר, הרבה

 13לימודים. אנחנו יודעים למעשה לחזות את כמות התלמידים לצורך שנת ה

 14 העניין

 15 אבל אי אפשר לחזות  ח ר. גלר:"רו

 16 את ההסעות הנוספות של האוטובוסים. א. מעודה:

 17 בדצמבר שנה קודמת.  ח ר. גלר:"רו

 18 אחוז. 68אתה יודע בדיוק, הרי בתכנון התקציב ראיתי גידול  ר. לירם:

 19 לאן. אם צריך הסעות או לא. לא יודעעות אתה כן, אבל בהס א. מעודה:

 20ילד כשהוא עולה לכיתה א', עכשיו עלה לפני שבועיים, איך יכולנו לחזות  ח ר. גלר:"רו

 21 ?4468לד צריך להסיע אותו למקום מרוחק באוקטובר שכל י

 22 וועדת ההשמה שלו הייתה רק באפריל, מאי. אתה מבין? ר:"ח. געש, יו

 23 אחוז סטייה. 1פה על אנחנו מדברים  ר. לירם:

 24יהיה תקציב אנחנו נעביר תקציב בדצמבר, אני מקווה נכון, זה מעט מאוד.  ר:"ח. געש, יו

 25שנת הלימודים  4461. 4461-ל 4460, תקציב בדצמבר לא יודעמדינה, אני 

 26מסתיימת ביוני. באפריל, מאי יהיו ועדות השמה, ועדת השמה תחליט 

 27בשדות ים אלא לבית ספר ברכסים  שילד מסוים צריך הסעה לא לבית ספר
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 1או לבית ספר בגבעת חיים או לבית ספר בברקאי, אנחנו נקבל הסעות 

 2 שלנו. זה בעיה אחת. 

 3בעיה שנייה זה שהתוצאות של המכרזים הם נמוכות יותר ממה שמשרד  

 4 החינוך משתתף. 

 5אני מבקש רק דבר אחד לשנה הבאה, לתקן על מנת שיהיה לנו עודף ולא  ר. לירם:

 6 חוסר

 7 אז בתקציב תגיד. בדצמבר תגיד את זה בתקציב שאתה מבקש עודף. א. מעודה:

 8 מוקדם יותראותי לימדו שכשאתה לומד להעריך  ר. לירם:

 9 טוב, הלאה. ר:"ח. געש, יו

 10 אני מבקש שהדבר הזה ר. לירם:

 11  הסברנו לך את השינוי בעדכון. הלאה. הלאה, הלאה. ר:"ח. געש, יו

 12שה אחת ואני לא מוצא את הסעיף הזה, אמרתי שיש תקציב הייתה לי בק ר. לירם:

 13 אלפי שקלים של תקציב החל"ז.  044שנקרא 

 14 הכנסה. ח ר. גלר:"רו

 15הכנסה. אמרתי לרן שזה כסף שיש בעיה מאוד גדולה איתו. היא גדולה  ר. לירם:

 16 מאוד, אנחנו לא רוצים להיכנס עכשיו לדיון.

 17 .644עמוד  ח ר. גלר:"רו

 18הנושא הזה הוא תקציב שמיועד לחל"ז, הוא מיועד . תודה. 644עמוד  ר. לירם:

 19 לצורך פיקוח על משאבי מים. משהו שלא מתבצע היום. 

 20 מתבצע פיקוח.אתה טועה, אבל לא חשוב. פעם עשירית שאני אומר לך  ר:"ח. געש, יו

 21 בסדר, אז אנחנו גם רוצים לראות את דו"חות הפיקוח. ר. לירם:

 22 .מאה אחוז ר:"ח. געש, יו

 23 אוקי. בואו נרשום את זה, האם אני יכול לקבל את דו"חות הפיקוח? ר. לירם:

 24 אין דו"חות פיקוח כי זה בעבודה שוטפת יום יומית.  ר:"ח. געש, יו

 25 אין בעיה. אפשר לראות כל פעולה שמתבצעת? ר. לירם:

 26 השעות עבודה שלי אני עוסק ר:"ח. געש, יו

 27 ת הכסףלא נכון, אתה לא יכול לקבל א ר. לירם:
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 1 אני מקבל.  ר:"ח. געש, יו

 2 אתה מקבל שכר.  ר. לירם:

 3 המשרד שלי עוסק בחל"ז ר:"ח. געש, יו

 4 )מדברים ביחד(

 5 אפשר לקבל את זה בכתב? ר. לירם:

 6היה תקציב, זה היה הסעיף שתוכנן, זה הסעיף אני חוזר חזרה לעדכון.  ר:"ח. געש, יו

 7לא ן התקציב, באמת. אני לא נכנס לנושא המועצה בעדכו שבוצע. הלאה.

 8 את כל כאבי הבטן שלך אני צריך לפתור.

 9 האם אנחנו דנים ר. לירם:

 10  אני דן בעדכון תקציב, זה הכול. ר:"ח. געש, יו

 11אני מעלה הצעה שהתקציב הזה לא ייכלל בתקציב המועצה השוטף, יורד  ר. לירם:

 12ויוחזר למקור מכיוון ששם מקומו, מכיוון שלא ראוי שהתקציב הזה 

 13יועבר לתקציב המועצה. וכאן גם אני ט, למעט אולי סעיפים קטנים, למע

 14שיופיע  בהתאם להסכמים שכתובים בין המועצה לבין החל"ז.חייב לומר 

 15 אלף שקלים. זה בקשתי, זה מה שאני רוצה 044פה חץ 

 16 אמרת את שלך. הלאה, מה עוד?  ר:"ח. געש, יו

 17 אני סיימתי. ר. לירם:

 18מי נגד? תודה רבה. . מי בעד? 4460-אשר את עדכון התקציב לאני מבקש ל ר:"ח. געש, יו

 19 . הישיבה נעולה.העדכון אושר

 20 

 21 -סוף הדיון  -


