
              
  

 

 מועצה מקומית

 פרדס חנה כרכור

 
 
 

 לוגו העירייה
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 מועצה מן המניין שלא ישיבת תמלול

 (15/22) 68מס' 
 

 03.11.2022, גתשפ" חשווןבט"ז חמישי, מיום 
 

 
 

 - 03-5373237ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  הופק -
 
 
 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.11.2022ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 

 

 2 
 

 

 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור
 (15/22) 68מן המניין מס' שלא ישיבת מועצה 

 03.11.2022, גתשפ" חמישי, ט"ז בחשווןמיום 
         

 

 משתתפים:

סגן ראש המועצה, מר  –ראש המועצה, מר יעקב צדקה  –גב' הגר פרי יגור 

מר נתנאל חבר מועצה,  –סגן ראש המועצה, מר אורי פרץ  –דה אפרים מעו

חבר  –חבר מועצה, מר דוד כמוס  –מר נחום גנצרסקי  חבר מועצה, –קסטן 

, מר חבר מועצה –חבר מועצה, מר טל דנטס  –מר אלדד בר כוכבא מועצה, 

 חבר מועצה. –מר אביעד סיני חבר מועצה,  –יוני חכימי 

 

 נעדרו:

מ"מ וסגן ראש המועצה,  –מר יואב קעטבי חבר מועצה,  –ר מר נחמיה מנצו

 חבר מועצה. –חברת מועצה, מר אייל כגן  –גב' מור כהן עמר 

 

 :סגל

גזברית המועצה,  –רו"ח אורלי ירדן , המועצהמנכ"ל  –מר אבינועם ארז 

גב'  דובר המועצה, –מר אבי ברומברג  ,מהנדס המועצה –אדר' אריה רפפורט 

מנהל אגף שפ"ע,  –קוברסקי  אהודמנהלת אגף החינוך, מר  –אוריה ירדני 

 נציגת חברת זוויות.   –גב' גלי חנן 

 

 

 *** 18:00הישיבה נפתחה בשעה: *** 

 

 *** 18:05*** אביעד נכנס בשעה 

 

 *** מוקלטת, מצולמת, מתומללת ומשודרתהישיבה *** 

 

 

  על סדר היום:

 

  .2022עדכון תקציב לשנת  .א



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.11.2022ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום 

 

 3 
 

 

  .2022תקציב לשנת  עדכון א.

 

שלום לכולם. יש לנו קוורום. אני מבקשת ערב טוב.  גב' הגר פרי יגור:

לפתוח את ישיבת המועצה לא מן המניין. על סדר 

, אורלי 2022היום יש לנו עדכון תקציב לשנת 

 בבקשה. 

התקציב של  – 2022ערב טוב לכולם. עדכון תקציב  :רו"ח אורלי ירדן

ש"ח, הוא  309,665,000-ל מגד 2022המועצה לשנת 

ש"ח. כאשר התוספת עומדת  314,947,000-השתנה ל

 ש"ח.  5,282,000על 

נובעים רוב העדכונים הם בסעיפי חינוך ורווחה, 

בעיקר משינויים בתוספת של תקנים, של שכר 

מיליון ש"ח. הסעות, דברים שלא בוצעו  2.2וסייעות, 

יצוע. במהלך השנה והצטרכנו לעדכן את התקציב לב

כל הסעיפים בעצם הם רק הסעיפים שהשתנו, כאשר 

הם מסודרים מהקטן לגדול בערך המוחלט. אם יש 

למישהו איזושהי שאלה על איזה סעיף, אז אני 

 אשמח להסביר. 

יוני חכימי זה לא עניין של סעיף. אני, אנחנו, לא רוצה לדבר  :מר 

לא מתנגדים כשמעלים תקציב בשם כל האופוזיציה, 

ך, להסעות לחינוך המיוחד, זה בסדר והכל טוב לחינו

והכל בסדר. מה שמטריד, ובא לידי ביטוי פה, העניין 

של הניהול, אי יכולת ניהול, שלא מבצעים, אי 

ביצוע, זה אומר משהו. זה אומר על חוסר יכולת 

 לנהל את המערכת. 

הביצוע העיקרי היה ברשות חנייה, זה חוק עזר  :רו"ח אורלי ירדן
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עוד לא אושר במשרד הפנים, אז לא יכולה  שפשוט

 לבצע לפני שמאשרים אותו. 

יוני חכימי אז מן הסתם ידעתם את זה בתחילת השנה,  :מר 

כשהגשתם תקציב. זה לא רק זה, זה עוד כמה דברים 

של אי ביצוע, אי ביצוע. זה מראה שבעצם יש דברים 

שגם אתם, כדי להראות הכנסה יותר גדולה, בשביל 

ת התקציב. כל המשחקים האלה מיותרים. ליישר א

לא יכולים לבצע, לא נכניס את זה לתקציב. והדבר 

השני שצורם וצורם מאוד, אנחנו בטח ובטח בעד 

 הגדלת תקציב התרבות. 

אבל כשכותבים 'עקב עליית מחיר', יש לכם איזשהו 

מסמך שהכנתם בתחילת השנה, הערכה של מה היה 

ת התקציב הזאת אמור לעלות כל דבר? או שהעלא

עקב המרוץ שאת התוצאות שלו ראינו שבוע שעבר, 

 יכולת ארגון וניהול.  גם פה זה מראה על חוסר

אז אני לא מרגיש שיש תרבות בפרדס חנה כרכור 

לצערי, חוץ מיום עצמאות. ובשביל זה להוסיף עוד 

ש"ח? אז אם יש לכם  איזה מסמך כזה  500,000

את המסמך הזה,  שהיו לכם הערכות, לפחות תצרפו

 שנוכל להתייחס. 

אפשר להשוות הצעות מחיר של אירועים משנה  :רו"ח אורלי ירדן

קודמת, להצעות מחיר לאירועים משנה זאת, אתה 

תראה את ההתייקרויות. לא סתם רשמתי, כי הכל 

התייקר. אפילו מהגדר שאתה צריך להניח שוטרים, 

 אפילו המאבטחים.

יוני חכימי  כות בדצמבר כשהגשנו את התקציב? היו לך הער :מר 

  -כשהעריכו את התקציב בדצמבר :רו"ח אורלי ירדן
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יוני חכימי  זה לא את, אורלי.  :מר 

לא, אני אומרת, כשנתנו הערכות בדצמבר, עשינו  :רו"ח אורלי ירדן

אותה לפי שנה קודמת. לא צפינו את כל העליות 

במחירים האלה. הייתה חתיכת התייקרות השנה, 

 הדברים, לא רק בדברים של אירועים. בכל 

יוני חכימי  .? %30מה שאת אומרת, שהייתה התייקרות של  :מר 

 יש דברים שכן, כן.  :רו"ח אורלי ירדן

יוני חכימי  לא דברים.  :מר 

 אפילו באומנים המחירים התייקרו.  :רו"ח אורלי ירדן

יוני חכימי ה לא, להיפך. דווקא באומנים הייתה איזו אוויר :מר 

  -בארץ

 רק אווירה.  :רו"ח אורלי ירדן

יוני חכימי לא, אז כנראה שאתם גם לא יודעים לנהל משא  :מר 

 ומתן. זה לא את. 

באמת זה לא התחום שלי. אבל כשראיתי את הצעות  :רו"ח אורלי ירדן

 המחיר... 

יוני חכימי ש"ח על שום דבר, זה תמוה. אני  500,000להוסיף  :מר 

את העניין של הוספה בחינוך.  יכול לכבד ולהעריך

גם בתרבות הייתי מעריך, אבל אם הייתה איזושהי 

 תוצאה, איזשהו נפח בתרבות. 

 הערות נוספות? גב' הגר פרי יגור:

אמרתי לאורלי ואני  –כן, לי יש כמה דברים. אחד  :מר אביעד סיני

מברך על זה שמתקיים דיון ולא בדיעבד, זה כבר 

נובמבר, היה צריך להתקיים טוב. עכשיו הגענו כבר ל

הדיון בספטמבר עם הנושא של עדכון התקציב. אבל 

לפחות לא הגענו לשלב, כמו בשנה שעברה, שזה 

 היה... 
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יוני חכימי  . 31.12-ב :מר 

 זה דבר אחד. דבר שני.  :מר אביעד סיני

 אגב, לא חייבים לעשות עדכון תקציב.  גב' הגר פרי יגור:

י :מר אביעד סיני  ודע. אז אין טעם לדון. כן? לא 

 לא חייבים.  גב' הגר פרי יגור:

 אני בעד לדון.  :מר אביעד סיני

 לא, יש פה תזוזות משמעותיות.  גב' הגר פרי יגור:

 איך שאת רוצה, אני בעד לדון.  :מר אביעד סיני

 אגב, בספטמבר לא היה אפשר בגלל החגים.  :מר אפרים מעודה

לפחות להבנתי, ואני בטוח, חבל  אני אגיד למה, :מר אביעד סיני

שהיועץ המשפטי לא פה, שברור שצריך לעדכן 

תקציב כי זה כספי ציבור, ואי אפשר להזיז אותם 

מסעיף לסעיף לפי מי שמתחשק למישהו. יש פה עניין 

של גורלות ואחריות לגבי מה עושים עם תקציבים. 

 אז להבנתי, צריך להתעשר. 

ה אני אשמח לקבל אבל האירו את עיניי, ובדבר הז

זה דבר מהותי, שאחת מהמטרות תשובה, כי להבנתי 

של עדכון תקציב, זה לא רק להגיד מאיפה זז לאיפה, 

אלא גם לבוא ולהגיד האם אנחנו צפויים לסיים את 

 השנה בצורה מאוזנת. 

כי גם אם אנחנו מאוזנים היום אבל חייבים 

לקבלנים בחוץ, להוא מהגינון חצי מיליון ש"ח, 

הוא עוד מיליון ש"ח, ולזה שבנה יש איתו מחלוקת ול

ש"ח וכך הלאה. אז אנחנו יכולים  700,000עוד 

להגיע בסיומה של שנה, למצב שבו לעומת 

ההתחייבויות שלקחנו, אין לנו את הכספים לעמוד 

 בהם. 
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ואז עדכון תקציב, לפחות לפי מה שהאירו את עיניי, 

להם,  ויש פה חלק מהחברים שהאירו אותי ותודה

תראו, זה מה הזזנו, וחוץ מזה,  –צריך להגיד לנו 

בואו תבואו ותראו איך אנחנו הולכים לגמור את 

השנה, כמו שכל אחד מאיתנו, אני מניח, עושה בשלב 

 מסוים כזה בביתו. 

הנה, אני עושה את זה כל חודש, זה  –הוא אומר 

התוצאות, איך אני מתאזן. ואחת לשנה אני עושה 

 צמאי בדו"ח. זה מה שצריך להיות פה. את זה גם כע

בעדכון תקציב נלקחות כל ההוצאות, שאני יודעת  :רו"ח אורלי ירדן

שעלולות לבוא כאילו לא מהאוויר. אם אני יודעת 

שיש תביעה, אז זה גם נלקח בפנים, בהוצאות 

משפטיות. אני לוקחת את כל ההוצאות. גם העדכון, 

כשיו הוא הוא בסופו של דבר מאוזן. התקציב ע

 מאוזן. 

זאת אומרת, מה שאת אומרת, העדכון הזה מתייחס  :מר אביעד סיני

 לסוף השנה? 

 ברור.  :רו"ח אורלי ירדן

 לא מתייחס נכון להיום?  :מר אביעד סיני

יוני חכימי  קשה לי ל... אורלי, זה  :מר 

אנחנו הכנו עדכון תקציב בתחילת השנה. איך צפינו  :רו"ח אורלי ירדן

 השנה את כל הדברים.  עד סוף

  )מדברים ביחד( 

יקירי, הקהל לא חלק מהדיון, אני מבקשת לאפשר  גב' הגר פרי יגור:

 לחברי המועצה לדבר. 

יש לי זכות לדבר בתור בן אדם, בתור מי שמשלם לך  :קהל

 את המשכורת, אז יש לי זכות לדבר. 
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 אתה יכול להעביר פתק לאביעד.  גב' הגר פרי יגור:

יוני לא עשית את ההסכמים הקואליציוניים בצורה  :חכימי מר 

 טובה, יוסי. 

 אה, יש לי בעיה.  :קהל

 יש עוד הערות, אביעד?  גב' הגר פרי יגור:

כן, אורלי, מה שאת אומרת פה, אם פתאום יתברר  :מר אביעד סיני

גינון שחייבים לו חצי מיליון  שחייבים, איפה הקבלן 

 ש"ח? 

 ה בשנה קודמת. בהפרש :רו"ח אורלי ירדן

 מה זאת אומרת? לא הבנתי.  :מר אביעד סיני

 . 2020זו הצעה של  :רו"ח אורלי ירדן

איך המספר הראשון והמספר האחרון בטור האחרון  :קהל

 הם תמיד שווים, איך זה יכול להיות? 

 אני אסביר לך, אני לא יודעת על מה אתה מסתכל.  :רו"ח אורלי ירדן

ריך כל הזמן לחפש ולחקור על כל שטות, לא צ :מר נחום גנצרסקי

באמת. יש פה צוות מקצועי שעושה את העבודה, 

 תשאלו אותו שאלות, ייתן לכם תשובות. 

 אנחנו שואלים, נחום.  :מר אביעד סיני

 תשאל שאלה, תקבל תשובה.  :מר נחום גנצרסקי

 היא לא נותנת תשובות.  :דובר

רר אותה. איפה למשל שאלתי שאלה, אני מנסה לב :מר אביעד סיני

קבלן הגינון שחייבים לו, היא אומרת לי בשנה 

 קודמת. 

 זה קרה.  2020בדו"ח של  :רו"ח אורלי ירדן

 אז זה אישרנו בעדכון תקציב של שנה שעברה?  :מר אביעד סיני

.  :רו"ח אורלי ירדן  ברור..

 אז למה לא שילמנו לו עד עכשיו?  :מר אביעד סיני
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 יש ויכוח איך לשלם.  כי :רו"ח אורלי ירדן

 ויכוח איך לשלם?  :מר אביעד סיני

 כן, יש דיון.  :רו"ח אורלי ירדן

 ואנחנו מכוסים על הדבר הזה?  :מר אביעד סיני

 מבחינת הפרשה, תמיד יש. כן,  :רו"ח אורלי ירדן

הוויכוח שבעצם זה היה דרך לא מכרז? זה הסיפור  :מר אביעד סיני

 של אז? 

 כן, כן.  :רו"ח אורלי ירדן

יוני חכימי  קשה לי להבין שזה מסתדר בדיוק, שקל ושקל.  :מר 

 שנה.  15מה לעשות, זה ככה כבר  :מר אביעד סיני

יוני חכימי  שנה, זה לא מעניין אותי.  15מה שהיה  :מר 

 אני חושבת.  2007-המועצה מאוזנת בערך מ :מר אביעד סיני

יוני חכימי בסדר. אבל כשיש זה שהיא מאוזנת, זה יפה, זה  :מר 

  -שינוי תקציב ופתאום זה מסתדר

 תאום מסתדר, בגלל זה אנחנו עובדים. זה לא פ :רו"ח אורלי ירדן

 אבל זו העבודה... זה חייב להיות, מה זה?  :מר נחום גנצרסקי

שאלות. זה עדכון שהוא מעודכן ידנית? זה  3עוד  :מר אביעד סיני

ו איזו מחשב עושה? זאת אומרת, יש איזה אקסל א

 תוכנה? 

 אקסל.  :רו"ח אורלי ירדן

 מה זאת אומרת?  גב' הגר פרי יגור:

  -אבל התקציב עצמו :מר אביעד סיני

 אתה רוצה לדעת באיזו תוכנה אני עובדת? :רו"ח אורלי ירדן

 כן.  :מר אביעד סיני

, זה דו"ח של EPRאז התקציב הוא מבוצע על תוכנת  :מר אביעד סיני

ה, ברגע שאנחנו נאשר את זה, אקסל שיוצא מהתוכנ

, ואז התקציב יהיה EPR-אנחנו נאשר את זה ב
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, בתוך תוכנת הנהלת חשבונות, EPR-מאושר בתוך ה

שאז כל מחלקה שהיא בוחרת סעיף, היא רואה מה 

 התקציב שלה. היא לא יכולה לחרוג ממנו. 

 מה זה ידני?  :קהל

 זה לא ידני, זה בתוך התוכנה. :מר אביעד סיני

 טוב.  הגר פרי יגור:גב' 

רגע, יש לי עוד שאלות. אז בעצם מה שאת אומרת,  :מר אביעד סיני

שהולכים לתקציב הגדול, ואז עוברים עליו, ורואים 

בסיפור של חינוך משלים בבתי ספר, לא הכנסנו  –

 , מעדכנים. 49, הכנסנו רק 50

עצה, זה לא שיעור באיך עורכים תקציב, גזברית המו גב' הגר פרי יגור:

תכבדו אותה, עורכת את המקצוע שלה לעילא 

ולעילא, מגישה תקציב. היא לא תסביר לך איך 

 התוכנה עובדת עכשיו, אביעד, עם כל הכבוד. 

 למה?  :מר אביעד סיני

ישבת אצלה שבוע שעבר, יכולת לעיין לה במחשב,  גב' הגר פרי יגור:

 לראות בדיוק איך היא עושה את זה. לא עכשיו.  

 ישבתי, השקעתי, ואני שואל גם עכשיו.  :יעד סינימר אב

 לא.  גב' הגר פרי יגור:

בהחלט אשאל. הגר, יש לאנשים שאלות, זה לגיטימי  :מר אביעד סיני

 לשאול, מה קרה? 

על איזו תוכנה ואיך עורכים את זה? לא, זה לא חלק  גב' הגר פרי יגור:

 מהדיון. 

אשאל, ומחובתי לשאול...  לי אין מה להסתיר, ואני :מר אביעד סיני

 עם כל הכבוד. 

 תגיש גם שאילתא, זה בסדר. זה פשוט לא רציני.  גב' הגר פרי יגור:

לא, שום שאילתא, עכשיו מתקיים על זה דיון, מותר  :מר אביעד סיני
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 לי לשאול. מה הבעיה בכלל? 

 הלאה.  גב' הגר פרי יגור:

תי חשמל, זה שמ יש לי עוד שאלה. הכנסות מייצור :מר אביעד סיני

 לב, למה זה לא נכנס לנו הכסף הזה? 

הכנסות מייצור חשמל, זה הכנסות מהגגות  :רו"ח אורלי ירדן

הירוקים. והביצוע שלהם יסתיים עכשיו בנובמבר, 

ולכן עדיין אין לי הכנסות מייצור חשמל, יהיה לנו 

 בשנה הבאה. 

 ש"ח.  000800,למה זה התעכב? כי הרי הסתמכנו על  :מר אביעד סיני

הפרויקט התעכב. גם ההלוואה לא נלקחה בינתיים.  :רו"ח אורלי ירדן

יש הלוואה והפרויקט התעכב, לקח קצת זמן יותר, 

אישורים של חברת חשמל. אבל זה ממש ממש הסוף. 

 שנה הבאה אנחנו נראה את זה עוד פעם. 

 800,000-ש"ח ל 400,000-והשירות המשפטי שעלה מ :מר אביעד סיני

 ש"ח?  400,0,00ח, מה זה? ממה עוד ש"

אז אמרתי, שזה הוצאות משפטיות, כל מיני תביעות  :רו"ח אורלי ירדן

של אנשים שנופלים במדרכה, אנשים שנפלו לתוך 

 בור. 

 לא, אורלי, אבל זה פיצוי, או שזה הוצאות שקיבלנו?  :מר אביעד סיני

 השתתפויות עצמיות.   :מר נתנאל קסטן

 ששילמנו, זו הוצאה.  :ןרו"ח אורלי ירד

הוצאות משפטיות שפסק בית המשפט בתביעות  :מר אביעד סיני

תביעות. אם  2נגדנו. זה אומר שהיה לנו פי 

ש"ח,  800,000-ש"ח, סיימנו ב 400,000הסתמכנו על 

 זה אומר שמבחינת הוצאות... 

מאוד ישנות, ושלא -זה יכול להיות גם תביעות מאוד :רו"ח אורלי ירדן

כו נכון. זה גם יכול להיות תביעות ישנות הערי
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 שפתאום קיבלו את פסק הדין עכשיו. 

זה מתחבר לחלק מהנושאים שהעליתי. יש פה,  :מר אביעד סיני

לפחות ממה שאני רואה, בחלק מהנושאים הדי 

חשובים, כמו למשל חיזוק אגף ההנדסה, יש את 

 הביצוע. 

 זאת אומרת, לא ביצענו את כל הכספים שהקצינו

עבור הקידום והתקנים באגף ההנדסה. היה אפשר 

אולי חלק למשל להשיג בשכר בכירים ולנצל את 

הכסף הזה. זאת הסיבה שלא ניצלנו את כל הכסף? 

 למה לא ניצלנו בהנדסה אצל אריה את כל הכסף? 

כי הם לא רוצים לקבל משכורת בכירים, זה נמוך  :מר אפרים מעודה

 ם יותר... להם. ולכן, הם עזבו. הם רוצי

 מי עזב בגלל בכירים, מעודה?  :מר אביעד סיני

 תומר. המון, לא צריך להגיד.  :מר אפרים מעודה

 תומר היה בבכירים או בתקן?  :מר אביעד סיני

 לא נכנסים לשמות פה.  :מר אורי פרץ

 לא, אל תגיד שמות.  גב' הגר פרי יגור:

 חוץ מתומר, מי עוד? :מר אביעד סיני

 לא, אני לא רוצה לדבר פה שמות.  יגור: גב' הגר פרי

.   :מר אביעד סיני  בלי שמות, בטייטלים, מי היה בבכירים שלא..

 תלך אל המהנדס, תדבר איתו.  :מר אפרים מעודה

 שכר בכירים הוא לא כזה.  :רו"ח אורלי ירדן

לא, אני רוצה שהציבור יידע. אם הבעיה של  :מר אביעד סיני

  -המהנדס

לא של המהנדס, של העובדים לא מספיקה להם  :דהמר אפרים מעו

 המשכורת, ולכן עזבו. 

מעודה, אם זאת הבעיה, אז אתה מעלה נקודה  :מר אביעד סיני
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דרמטית בעיניי, למה? כי בסוף אנחנו מגיעים לזה 

שלמרות שהקצינו כסף כדי לפתור בעיות כאלה 

ואחרות, ולכל מי שפה בשולחן, ואני בטוח בזה, 

לחזק את האגף. אז אנחנו לא ממצים  ברור שצריך

 את זה מכל מיני סיבות. נכון? 

 נכון.  גב' הגר פרי יגור:

נבין את האגף,  :מר אביעד סיני יופי. אז אני אומר, בואו נבנה, 

 שיבוא לפה לדיון. 

בשביל זה, אחד מהפתרונות שאנחנו מציעים כרגע,  גב' הגר פרי יגור:

לעבודה, זה מנהלי וגם קידמנו וזה כבר אושר ונכנס 

 פרויקטים חיצוניים, למשל בוועדת מכרזים. 

 זה מאיזה כסף? זה לא במסגרת השוטף?  :מר אביעד סיני

 הוק פר פרויקט, זה לא קשור. -זה אד גב' הגר פרי יגור:

 זה תב"רים יהיו, זה לאל שייך.  :מר אפרים מעודה

 ין? בתב"רים בעצם נגדיל את התקציב ופה נקט :מר אביעד סיני

יוני חכימי   -זה לא הפתרון, כי אריה קורס בעבודה :מר 

 זה אחד מהדברים, זה לא הכל.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי אריה קורס בעבודה מחוסר זמן להגיע לתכנון  :מר 

ולהגיע לביצוע של כל הפרויקטים, ולכן אנחנו 

בפיגור. וזה שאנחנו מביאים פיקוח, זה הקצה של 

 הביצוע. 

מבעבר, ברמת  2היקף הפרויקטים היום הוא פי  הגר פרי יגור:גב' 

העובדות. זה נכון ושקשה, וזה נכון שצריך לתגבר 

את אגף ההנדסה. אבל עדיין, אי אפשר להביא 

 אנשים בכוח. 

יוני חכימי ואם תקצבנו, אז צריך לעשות את המאמץ, צריך  :מר 

 לדעת להביא את האנשים, וצריך כן... 
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טכנולוגיות שאנחנו עובדים איתם כספק  בר אבל גם יגור:גב' הגר פרי 

אין להם אנשים, וזה אנשים כוח אדם חיצוני, 

שמגיעים בשכר בכירים גבוה מאוד, במדרגות של 

 ש"ח בחודש. אין להם אנשים.  16,000-ו 12,000

יוני חכימי  איפה פרסמתם?  :מר 

 פקת כוח אדם. זה לא פרסום, זו חברה חיצונית שמס גב' הגר פרי יגור:

 פרסמנו בעיתונים, מה זאת אומרת?  :רו"ח אורלי ירדן

 זה ספק שלנו במכרז.  גב' הגר פרי יגור:

עכשיו יש כמה מכרזים באוויר של הנדסה, מי  :רו"ח אורלי ירדן

שרוצה לבוא לעבוד במועצת פרדס חנה, אריה, תציג. 

 מכרזים באוויר, תבואו. 4יש 

 רים, עוד שאלות?טוב, חב גב' הגר פרי יגור:

עוד שאלה. אני רואה שההשתתפות של משרד  :מר אביעד סיני

הרווחה בשכר, זה סעיף לא ממוספר, גדל למשל 

במיליון, ובהסעות ילדים למשל של חינוך מיוחד, 

 . 100%מיליון שחח. זה פער של כמעט  1.5-גדל ב

 אבל את המשווה רווחה לחינוך, זה לא קשור.  :רו"ח אורלי ירדן

 הסעיפים האלה כדי לשאול.  2לא, אני נותן את  :ר אביעד סינימ

השכר של הרווחה עלה בגלל שיש הסכם חדש  :רו"ח אורלי ירדן

לעובדים הסוציאליים, השכר שלהם עלה, והמשרד 

ישפה על זה. עכשיו אני לא יודעת מה שאלת על 

 ההסעות.  

שגדל כמעט נכון. וסתם, ליווי הסעות חינוך מיוחד  :מר אביעד סיני

מיליון  4-מיליון ש"ח ללמעלה מ 2.4-, מ100%-ב

 ש"ח. למה? 

פה השנה היה דיווח של הסעות, שמשרד החינוך  :רו"ח אורלי ירדן

פיצה אותנו בהתחלה, כאילו לא דיווחו, היה חוסר 
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בדיווח, ועכשיו עשינו את הדיווח וקיבלנו את כסף. 

 זה ממש ביצוע בפועל.

ס עוד כסף, שבעצם אותו אנחנו מוציאים על ואז נכנ :מר אביעד סיני

 דברים אחרים? 

 כן.  :רו"ח אורלי ירדן

אגב, אפשר להסביר גם במאמר הזה, נמצא פה אודי,  גב' הגר פרי יגור:

נכון? כמה כסף נכנס השנה על שנים עברו? עכשיו 

 נכנס. 

 מיליון ש"ח.  2 :קוברסקי אודימר 

 על איזה שנים? גב' הגר פרי יגור:

 עד היום.  2017-מ  :קוברסקי אודימר 

 כל הכבוד.  :מר אביעד סיני

אני מבקשת להביא לאישור את עדכון תקציב לשנת  גב' הגר פרי יגור:

. ירים את ידו מי שבעד. תודה. מי נגד? מי 2022

יוני בעד?   נמנע? טל נמנע? 

יוני חכימי  לא, אני נמנע.  :מר 

 עת? נמנע. אביעד, מה הצב גב' הגר פרי יגור:

 זה בכל מקרה יעבור, אין לי בעיה.  :מר אביעד סיני

 אז תצביע בעד.  :רו"ח אורלי ירדן

הייתי שמח שהדברים, לפחות בחלק מהדברים  :מר אביעד סיני

שמחתי לשבת עם אורלי והיא הסבירה לי את חלק 

 מהדברים. 

 אז אתה בעד? בשביל הרישום.  גב' הגר פרי יגור:

 עד? אתה ב :מר אפרים מעודה

 אין בעיה.  :מר אביעד סיני

 טוב, אין בעיה.  גב' הגר פרי יגור:
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)הגר פרי יגור, אפרים מעודה, יעקב צדקה, אורי פרץ, נתנאל  9 – בעד
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