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 1 על סדר היום:

 2 .2017עדכון תקציב המועצה לשנת  .1

 3 

 4 פ ר ו ט ו ק ו ל

 5 

 6בה שלא מן המניין ישיבאנחנו מתחילים  ערב טוב לכולם.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 מן המניין. שבנושא עדכון תקציב המועצה ולאחר מכן ישיבה 

 8את אני רוצה למסור פה בשמכם לפני תחילת עדכון תקציב המועצה  

 9, יים געש, שבנסיבות בריאותו התפטרלראש המועצה הקודם, חתודתנו 

 10, שהתחיל את הפעילות שלו להודות לו על תרומתו לפרדס חנה כרכור

 11שנה. למעשה לדעתי חיים געש קיבל מועצה שהיא חדלת פירעון,  18לפני 

 12שיקם אותה וזכה להוקרה והערכה רבה הן מצד התושבים והן מצד 

 13 משרדי הממשלה. 

 14הכניס פה, אני מקווה שהן יישארו, נורמות שלטוניות בנוסף חיים געש  

 15חדשות שלא היו מוכרות מהעבר, נורמות השלטון שהוא הכניס נורמות 

 16ואתיקה רה, של יעילות, של חתירה להישגיות ואתיקה מקצועית של יוש

 17ציבורית ברמות שלא הכירו. לפי מה שאני יודע גם היה מודל לחיקוי 

 18וברמה האזורית. אז אכן אפשר לומר ומודל להערכה ברמה הממלכתית 

 19הרבה מילים, אני רוצה להודות לו בשמכם, אני בטוח שכולכם 

 20מקרב הלב ואין לי ספק שבכל דבר  ם ונאחל לו רפואה שלמהמצטרפי

 21חיים פועל במושבה, לתושבים, יעזור לנו, יהיה  שנצטרך אותו בעתיד

 22מוכן להירתם. בשמכם אני שולח לו, בשם כל החברים בלי יוצא מן 

 23 הכלל, רפואה שלמה.

 24בנוסף אני רוצה עוד משהו לומר, לאחל מזל טוב, מה ששמעתי בשבועות  

 25וב להגר ועמית יגור על הולדת בנם האחרונים מחיה, לאחל מזל ט

 26  הבכור.

 27 ולמגידש החתונה של הבן.  ח. בן צבי:

 28על הולדת הבן שבתהליך של פונקאות אבל הוא שלהם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1למעשה לכל דבר ועניין. באמת נאחל לה מזל טוב, זה מצב חדש לגמרי, 

 2וב ואני מעריך זה מתגמד כלפי הכול. נאחל לה מזל טוב וחזרה בקר

 3אז אני בטוח שמקובל על שהיא תהיה איתנו כבר בשבועות הקרובים. 

 4כולכם לאחל לה מזל טוב וכבר חלק אני יודע שכבר איחלו לה. ולמיכה 

 5 על מה?

 6 התחתן בן. ח. בן צבי:

 7 על חתונת הבן מזל טוב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 

 9 .2017עדכון תקציב המועצה לשנת  .1

 10זה למעשה עדכון תקציב על סדר היום הנושא הראשון   ר:”א. בר כוכבא, יו ר”ד ד”עו

 11אודה לכם אם תתמקדו . נקבל סקירה על העדכון, 2017המועצה לשנת 

 12 רק בנושא העדכון.

 13אתה דיברת כאן על  לפני שנתחיל אני יש לי שאלה לגבי עדכון התקציב. מ. מגידש:

 14 יושרה של חיים געש, 

 15 כן, ציבורית.  ר:”, יור א. בר כוכבא”ד ד”עו

 16בסדר, אני מכבד, מכבד את זה. אין לי ספק שחיים געש היה אדם ישר  מ. מגידש:

 17 ואתי. אני, מי הכין את הדו"ח הזה? הגזבר.

 18 הגזברות. כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19על הדו"ח הזה? האם ראש המועצה, חיים או אתה, מישהו מכם עבר  מ. מגידש:

 20 אישר אותו?

 21 כן, ראש המועצה אישר אותו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 אישר אותו. מ. מגידש:

 23לפרוטוקול, כל הישיבה הזאת נקבעה אגב אני רוצה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 למעשה, אפילו חיים געש חשב לנהל אותה.

 25 בסדר. מ. מגידש:

 26י לנעליים של חיים געש, רק לידיעתכם, אני בעצם נכנסת  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 אפילו סדר היום גם נקבע בעיקרון ע"י חיים געש.

 28אנחנו ממשיכים. אני שואל פה שאלה בנושא אתיקה  אין לי בעיה. מ. מגידש:
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 1ויושרה. אני שומע כאן במועצה שגזבר המועצה לפני שבועיים היה 

 2בחו"ל עם עובדי מועצה ועם קבלנים או קבלן שנותן שירותים למועצה. 

 3אם זה נראה לכם אתי, האם זה נראה לכם ישר? האם אתם תשימו ה

 4לגזבר שמכין דו"ח כזה ויוצא לטייל בחו"ל עם ידכם על הדו"ח הזה 

 5 קבלנים? 

 6לכאורה של שחיתות ואני לא חושב שאני יכול אני בעיניי יש כאן חשד  

 7לסמוך על מה שקורה כאן. אני חושב שיש כאן דבר חמור, וזה לא פעם 

 8זה קורה, וראש המועצה ידע מזה ולפחות מישהו או מישהי שראשונה 

 9שיושבת כאן פנתה לראש המועצה והוא הביע כעס בעניין הזה, וזה חוזר 

 10על עצמו. האם אנחנו עכשיו לא מרימים יד או נצביע על דו"ח שהוא 

 11חלילה לכאורה נגוע בשחיתות? אני שואל שאלה ואני מבקש לקבל 

 12 תשובה.

 13 השאלה היא רטורית, מיכה.   ר:”א, יור א. בר כוכב”ד ד”עו

 14 למה רטורית? מ. מגידש:

 15כי אין שום קשר לזה, הדברים מבחינה חוקית איך שאני   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16היועץ המשפטי  ,יודע זה אם יש טעם לפגם או לא זאת שאלה אחרת

 17מבחינת הדו"ח עצמו שהוכן, הוא הוכן דו"ח מקצועי תיכף יענה לך. 

 18הלה ישבה על זה וזה רק עם תיקונים קלים. וגם החברים ביקרו וההנ

 19 את זה,

 20 אני מבקש לקבל את תגובת היועץ המשפטי, מ. מגידש:

 21 בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22לשתי שאלות. האם זה אתי? האם אין כאן ניגוד עניינים שגזבר המועצה  מ. מגידש:

 23 "ל? נוסע עם קבלן שנותן שירותים למועצה לחו

 24 מה שם הקבלן? ובראן:’ד ג”עו

 25 אני לא רוצה לפרט, מ. מגידש:

 26 לא, שאני אוכל לענות. אני לא יודע מי זה. ובראן:’ד ג”עו

 27שהם מבלים הוא יגיד לך מה השם שלו. יש גם תמונות באינטרנט  מ. מגידש:

 28יש קבלן שנותן שירותים, אני לא רוצה כרגע להיכנס ושותים ביחד. 
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 1 , כבודם במקומם מונח.לשמות של הקבלנים

 2אתה שואל אותי במישור האתי? במישור החוקי אין פגם חוקי, אם יש  ובראן:’ד ג”עו

 3הקשר האישי, אי אפשר לפסול את עצמו מלהיות חבר של בן קשר אישי 

 4ככל שיש נושאים שידונו אדם אם הוא נותן שירותים למועצה. מה שכן, 

 5לו הצעה או דן שם, אם שהקבלן הזה יש בהם בגזברות או בועדת רכש 

 6אני מנחש לאיזה קבלן, אז הקבלן הספציפי הזה אנחנו מלפני כמעט 

 7בהם דנים ששנה החלטנו שהגזבר לא משתתף בישיבות ועדת רכש 

 8 בעבודות שהקבלן מציע הצעות.

 9 איך אנחנו חברי המועצה יודעים שזה התקיים? איך אנחנו יודעים, מ. מגידש:

 10 לך בועדת רכש,אז אני אומר  ובראן:’ד ג”עו

 11איך אנחנו יודעים שזה אכן התקיים? זה אחד. שניים, למה לא הביאו  מ. מגידש:

 12לנו את זה לידיעת מליאת המועצה? גילוי נאות. למה לא מביאים לנו את 

 13זה? למה אנחנו צריכים לגלות פה דברים בדרך של שמועות, בדרך של 

 14רבותי, יש לגזבר רכילות? למה אין פה שקיפות? למה לא באים ואומרים 

 15 חבר שהוא במקרה נותן שירותים. 

 16אבל בגלל שיש את הקרבה החברית הוחלט אגב זה יכול לקרות,  

 17למה שבועדת רכש, ועדת מכרזים, ועדת לא יודע מה, הוא לא ישתתף. 

 18אנחנו צריכים לקבל, למה אני עכשיו צריך להאמין שבאמת בועדת רכש 

 19 למה?הוא לא השתתף? 

 20 זמנו,ב ובראן:’ד ג”עו

 21 אם ראש המועצה, מ. מגידש:

 22 ראש המועצה דווח על העניין הזה בזמנו.  ובראן:’ד ג”עו

 23 וזה חוזר על עצמו. מ. מגידש:

 24 לא. ובראן:’ד ג”עו

 25 זה חזר, מ. מגידש:

 26 ראש המועצה דווח על זה שבועדת רכש אנחנו החלטנו,  ובראן:’ד ג”עו

 27  למה אנחנו חברי המועצה לא יודעים מזה? מ. מגידש:

 28 זה לגבי אותו, ובראן:’ד ג”עו
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 1 תראה בפרוטוקולים שהוא לא מופיע. א. מעודה:

 2אני מבקש תיקחו את שלוש ועדות הרכש אני לא יודע. לא יודע.  מ. מגידש:

 3 , תציגו לנו פה. האחרונות שהקבלן השתתף

 4 ועדת רכש הוא לא מופיע בפרוטוקול. א. מעודה:

 5על סדר היום עומד בותי, זה לא על סדר היום. כן, אבל ר  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 עדכון, 

 7בתוספת כאן סדר היום אנחנו הולכים לדון זה לא על סדר היום, אבל  מ. מגידש:

 8מיליון.  6,848אחוזים לתקציב. אנחנו מדברים פה על תוספת של  3,2של 

 9אני אמנם עברתי סעיף סעיף ואני אשאל כאן את כל השאלות, אבל אני 

 10 ני לא שלם.אאומר לכם 

 11 בסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12שיש כאן לכאורה שחיתות מסוימת שאנחנו אני חושד ומותר לי לחשוד  מ. מגידש:

 13 ונאשר את,יד  ניתןבסוף 

 14 אז הבעת את זה עכשיו,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 של הגזבר.  מ. מגידש:

 16 ו ונתקדם בעבודה עצמה. מה השאלות?אז בואו ניגש עכשי  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 הוא עוד לא סיים להשיב. מ. מגידש:

 18הדבר עם רישום  אין לו מה להשיב. מה הוא יכול להשיב?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19פרוטוקול זה, אתה יודע, זה יעבור החוצה ויבדקו את זה. העלית פה 

 20 נושא מסוים,

 21ע איך אני אצביע בסוף, אני צריך לקבל אז אני מודיע לכם אני, לא יוד מ. מגידש:

 22כאן תשובות, אני ואני מבקש שיירשם בפרוטוקול, אני חושש שיש כאן 

 23שחיתות שמנוהלת כאן בחדר ואנחנו נותנים לה גיבוי. אני  לכאורה

 24 מבקש שזה יירשם.

 25 זה נרשם.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 אוקי. מ. מגידש:

 27 וטומט במלל.א  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 בסדר גמור. מ. מגידש:
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 1 בואו עכשיו ניגש לסעיף עצמו, לעדכון של התקציב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 אמרת שאתה נותן סקירה ראשונית. א. לב:

 3 כן, על התיקון. בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4. 2017אוקי. אנחנו מציעים עדכון תקציב המועצה השוטף לשנת  ח גלר:”רו

 5מיליון  231,185, ההיקף היה 2016התקציב המקורי אושר בדצמבר 

 6מיליון שקל, סך הכול ההיקף  6,848-שקל. מוצע להגדיל את התקציב ב

 7 מיליון שקל. 238,033החדש המוצע אחרי עדכון 

 8אנחנו פה ריכזנו את הנושאים מבחינת הכנסות והוצאות המועצה  

 9ים. בצד של ההכנסות עיקר שפשוט יותר נוח לעבור על עיקרי הדבר

 10ההגדלה זה בנושא של הכנסות עצמיות, בנושא ארנונה ההגדלה היא 

 11מיליון שקל נושא של ארנונה, עדכון  3מיליון שקל, מעל  3בהיקף של 

 12 בהכנסות הרשות.

 13בצד של ההכנסות, משרד החינוך צפי הנושאים הבולטים הנוספים  

 14מיליון שקל ויתר  2,4מיליון. משרד הרווחה  1,5לתוספת של עוד 

 15-ההגדלה היא בהדברים יותר מינוריים. בסך הכול בצד של ההכנסות 

 16 מיליון שקל. 6,8

 17בצד של ההוצאות בולטים שני דברים, שני נושאים; נושאי רווחה  

 18מיליון. זה  2,5מיליון שקל הגדלה, רווחה  3,5וחינוך. נושאי חינוך 

 19ר הדברים יחסית ני נושאים בולטים בצד של ההוצאות. יתבעיקר ש

 20 זהו.מינוריים ומבטאים אחד את השני. 

 21 כמה החינוך? א. לב:

 22 מיליון שקל הגדלה של מערכת החינוך בצד של ההוצאות. 3,5 ח גלר:”רו

 23 רבותי, זה עדכון מתבקש.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 הם מאוד משמעותיים. כן, אבל גם עדכון יש לו סעיפים והסעיפים שלו  א. לב:

 25 בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 הכול מפורט. כן, בבקשה. ח גלר:”רו

 27אתה מדבר על הארנונה, על הגדלה של הגביה. נכון? בכמה זה גדל משנה  א. לב:

 28שעברה? לעומת שנה שעברה מבחינת הגביה או כמה היה הצפי ובסופו 
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 1 של דבר גבית יותר?

 2י עד סוף השנה הצפי המעודכן זה מיליון, הצפ 88,8היה  2017-הצפי ל ח גלר:”רו

 3 מיליון שקל.  91,9

 4 בכמה אחוזים גדל משנה שעברה? א. לב:

 5 ? של הגביה אתה שואל?האחוז של מה ח גלר:”רו

 6 כן. א. לב:

 7 .91%, 90%-האחוז של הגביה הצפי להגיע ל ח גלר:”רו

 8זאת אוקי. עכשיו השאלה השנייה, הכנסות ממים ומביוב ירדו, נכון?  א. לב:

 9 חיבור צרכנים של מים.  תאומר

 10 ,1.13יש קיטון של  י. קעטבי:

 11 אלף שקל. כן. 300כן, של  ח גלר:”רו

 12 נכון? א. לב:

 13 כן. ח גלר:”רו

 14אז רק שאלה להבנה או להבהרה. אם יש יותר גידול באוכלוסיה או  א. לב:

 15יש או תושבים חדשים יותר או  זאת אומרתגביה יותר גדולה בארנונה, 

 16יפה, בדרך כלל, שעוני מים הם בדרך כלל המדד לגביה כניסה או גביה, א

 17 בארנונה, לא? 

 18אוקי? כי יש פה הרבה צרכנים גדולים זה לא תמיד. זה לא אחד לאחד.  ח גלר:”רו

 19 יותר מאשר מאות משקי מים. הירידה יותר בצד,שיכולים להשקיע 

 20 תן דוגמא של צרכנים גדולים. מ. מגידש:

 21 300ם אין שינוי, בנושא של הגדלת מים. ירידה של דווקא בנושא של המי ח גלר:”רו

 22מפעלים שרוכשים אלף שקל בנושא של ביוב, אגרת ביוב. יש לנו מספר 

 23 מאיתנו רק שירותים לביוב, לא למים, ויש הפחתה בצריכה.

 24 כמו מה למשל? כמו מי?  א. לב:

 25ה כמו שוהם בית החולים, שמי שמספק להם מים זכמו משרד הביטחון,  ח גלר:”רו

 26 מקורות, זה לא אנחנו. 

 27 אלדד, קצת סבלנות. קצת סבלנות.  א. לב:

 28רק להעיר משהו לגבי אוכלוסיה גדלה. אני לא, אני רוצה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1היה מבצע של משרד הפנים. חושב, אני רוצה שתבדקו את הנתון הזה, 

 2 אני רוצה לראות מה האחוז בהמשך, אני לא יודע,

 3 אלף שקלים.  22 א. לב:

 4 לא, השאלה כמה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 זה מפורט, נגיע לזה בהמשך. א. לב:

 6. אני יודע שאני הייתי, בשבועיים 31-המבצע מסתיים ב  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7וניסיתי להגיע להסדרים בעקבות המבצע. אני האחרונים ישבתי בגביה 

 8טבות מסוימות. זה לא אומר שהגידול חושב שהגידול הזה נובע גם מה

 9הזה יהיה בהכרח גם שנה הבאה, אלא זה יהיה הגידול הטבעי הרגיל 

 10 באותו יחס.

 11האם הגידול נובע מהגידול הטבעי של אז זאת בדיוק השאלה  א. לב:

 12 האוכלוסיה או מההטבות שניתן פה. 

 13כל לשאלה. אז זהו, מה שאתה שואל אני הצטרפתי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14ההטבות התחילו מלפני כמה חודשים, אני לא יודע אם יודעים לעשות לי 

 15אני יכול לדעת את זה עד סוף השנה, כדי שאני אדע את החלוקה הזאת 

 16 כמה הסכמי פשרה יש לנו, הסכמי הסדר, סליחה, יהיו לנו. 

 17 כן. ח גלר:”רו

 18 , אם זה יובא בפנינו.אני עוד לא יודע כמה הסכמים  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 אני בהתפלגות תקציבים.  מ. מגידש:

 20 כן. ח גלר:”רו

 21רה, הכנסות מפיקוח, אחוז שכר די 8.45יתר עצמיות יש כאן ירידה של  מ. מגידש:

 22אחוז  8.45-עבירות בניה. אני מבקש לקבל הסבר לסעיף הזה איך ירדנו ב

 23 ולמה. 

 24מהיטל השבחה לתקציב  ביתר העצמיות מה שירד למעשה זה העברה ח גלר:”רו

 25לא  זאת אומרתלכיסוי הוצאות של מהנדס הרשות והועדה. הרגיל 

 26מהנדס אישי אלא אגף הנדסה. והיות ואנחנו גבינו יותר אגרות בניה אז 

 27 היטל בניה יכולנו לחסוך ולהוציא יותר לנושאי פיתוח. 

 28 איזה פעולות בוטלו אצל אגף המהנדס?  מ. מגידש:
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 1 של? ח גלר:”רו

 2איזה פעולות אמרת בגלל ביטול פעולות באגף המהנדס, אגף הנדסה.  דש:מ. מגי

 3 ביטלו?

 4אנחנו מדברים עכשיו על הכנסות, לא על הוצאות.  פעולות,ביטול לא  ח גלר:”רו

 5בצד של הכנסות, אגרות בניה גבינו יותר והיטלי השבחה היינו צריכים 

 6 להעביר פחות.

 7למפגרים , שירותים לילד, שירותים 9.27-אוקי. ומשרדי רווחה עלינו ב מ. מגידש:

 8תקציב ושירותים לאזרחים ותיקים. האם העלייה הזאת זה בגלל 

 9דרישה שלנו להעלות את זה עכשיו כי שקיבלנו ממשרד הרווחה או שזה 

 10השירותים לילדים ולמפגרים ושירותים לזקנים, המספרים שלהם הם 

 11תקצוב היה גם המספרים קבועים והיו ידועים מראש מתחילת השנה, 

 12ידוע מראש. אז או שיש כאן טעות בתכנון או שאני לא יודע מה, אני 

 13 מבקש לקבל הסבר.

 14 לפעמים יש דברים לא צפויים, לא? ח. בן צבי:

 15התקצוב הוא לא ידוע מראש כי בטח אי אפשר  זאת אומרתכן, בוודאי.  ח גלר:”רו

 16וץ אם יש ילד שצריך להוציא אותו למסגרת חלדעת מה יהיה הצורך, 

 17ביתית או שיש זקן שנזקק לשירות שלנו, אז מן הסתם זה הכול הערכות 

 18 ואומדנים.

 19ונכון לעכשיו אנחנו כבר יודעים, האומדן שלנו הוא הרבה יותר מבוסס  

 20 ומדויק ואלו הערכות. מה גם שרוב הסכום מגיע מהמשרד, הרוב הגדול.

 21 תקבולים אחרים.  מ. מגידש:

 22 כן. ח גלר:”רו

 23 , 890ב הוא התקצי מ. מגידש:

 24 כן. ח גלר:”רו

 25 93, הוא 48. קודם כל שיעור ההפרש הוא לא 1,720גידול התקציב הוא  מ. מגידש:

 26יש כאן טעות בתכנון, טעות חמורה אחוזים כי זה מטעה המספר הזה. 

 27-ל 890-אחוזים. אם עלינו מ 93-בתכנון. אני גם אסביר איך אני הגעתי ל

 28 ,890פחות  1,720אז תעשו  1,720
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 1 הגעת נכון, בסדר גמור. ח גלר:”רו

 2 .93, תקבלו 890-לומה שיצא תחלקו  מ. מגידש:

 3  ההערה שלך מתקבלת.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 האחוז הוא כן, ח גלר:”רו

 5נסו ימתמטיקה לא תלמדו אותי ולא אני יודע שההערה שלי מתקבלת.  מ. מגידש:

 6 לעשות לנו פה כל מיני, 

 7 אני כבר אומר לך.  זה לא בכוונה.  ר:”יו ר א. בר כוכבא,”ד ד”עו

 8 זה טעות. לא בכוונה.טעות. זה  א. מעודה:

 9 מי שעושה טועה, מי שלא עושה לא טועה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 בסדר. הטבלה היא טבלת אקסל.  מ. מגידש:

 11 לכן מוזר לי.לא יודע איך,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 ר.גם לי מוז מ. מגידש:

 13 בגלל שזה אקסל לא היו צריכים לטעות. מוזר לי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 אלא אם כן משנים לו פרמטרים במשרד.האקסל לא טועה.  מ. מגידש:

 15 לא, זה לא,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 אוקי. מ. מגידש:

 17 לקרות. מוזר לי, בגלל שזה אקסל לא היה צריך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 אמור לקבל תוצאה, 100כפול  B8חלקי  A8יש כאן בטבלה  ?מה לעשות מ. מגידש:

 19 כן, אבל זה רק שיעור ההפרש.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 מישהו שינה,ואם  מ. מגידש:

 21לסדר את זה, זה אפשר  ,זה השיעור המתמטי, זה לא נורא  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 ותי. במהות אנחנו רואים את ההבדלים.זה לא השיעור המה

 23 אחוזים, שגם זה חמור.  48לא, השיעור המהותי שפה מציגים לנו  מ. מגידש:

 24 )מדברים ביחד(

 25 רבותי, ניתן לו רק להסביר מה קורה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26שנכון באמת לקחת את האחוז מתוך הנושא של האחוז נלקח, האמת  ח גלר:”רו

 27מקורי, אבל בסעיף הזה הוא נלקח מתוך וך התקציב ההבסיס, מת

 28אחוז.  48-מיליון נותן את ה 1,720אלף שקל מתוך  730העדכון. בגלל זה 
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 1התוצאה החמורה נכון באמת לקחת את זה מתוך הבסיס, אוקי? עכשיו 

 2הביאה אותנו לעגלה זה הכנסות ריבית של המועצה שנעשתה, אי אפשר 

 3 אי ויכולנו לצפות, לצפות כי זה שוק ההון והלוו

 4 מה זה, תסביר לי בבקשה מה זה נקרא הכנסות מריבית. מ. מגידש:

 5מריבית, למועצה יש עודפי נזילות, יש כסף, כל מיני עודפי  הכנסות ח גלר:”רו

 6הנחיות של משרד תקציבים שועדת השקעות משקיעה את זה, יש 

 7 הפנים, זה מושקע באפיק של אג"ח של מדינה והתשואה זה תשואה

 8 והגענו באמת,

 9 אחוז? תגיד לנו מה, 93התשואה היא  מ. מגידש:

 10 דבר כזה,אם היית מבין לא היית שואל  לא, לא, לא. ח גלר:”רו

 11 אז תסביר. אז בגלל שאני לא מבין, מ. מגידש:

 12 אז אני מסביר לך. ח גלר:”רו

 13 תסביר לי. מ. מגידש:

 14אחוז, ההכנסות  90ו א 48 רלוונטיהאחוז הזה הוא לא אז אני מסביר.  ח גלר:”רו

 15של שוק ההון ע"י השקעה של כסף של המועצה שבאמת הניבה תשואות 

 16אחוז שחשבנו שיהיה לנו השנה אנחנו נעבור  2יפות מאוד, אנחנו במקום 

 17בגלל זה הבאנו יותר פשוט ההכנסות הוכפלו.  ,אחוז, והריבית 4-את ה

 18 להגדיל את התקציב. כסף למועצה ויכולנו

 19קובע איפה ישקיעו, יש ועדת השקעות. מי בועדת השקעות? מי  רגע, רגע, א. לב:

 20 מי בודק את הסיכונים?

 21 יש,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 גם אתה בועדת השקעות? א. לב:

 23 לא, לא, אני חותם,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 אתה חותם? א. לב:

 25 צועי.על המלצות שמביא הצוות המק  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 אוקי. אז תסביר לי מי זה הצוות, א. לב:

 27 מי זה הצוות המקצועי? מ. מגידש:

 28ועדת השקעות, יש הנחיות של משרד הפנים מי זה ועדת השקעות. אני  ח גלר:”רו
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 1 ושני עובדים, שני כלכלנים יחד איתי. בועדת השקעות

 2ועדת במשרד הפנים או איפה זה כתוב באיפה כתוב לאיזה, תפנה אותי  א. לב:

 3 השקעות?

 4שנים הנחיות של משרד הפנים איך מנהלים את ועדת  5, 4יש מלפני  ח גלר:”רו

 5 השקעות ואיך אפשר להשקיע, 

 6במאמר מוסגר אני רוצה להגיד לך שגם אני לא ידעתי על   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7קיומם. כשהביאו בפני כי הייתי ממלא מקום של חיים שאני צריך 

 8ים והשקעות, אמרתי ממתי יש למועצה השקעות? אז לחתום על כספ

 9ביררתי והתברר, כשאני למדתי לא הייתה ועדת השקעות, בינתיים 

 10לנו עודפי תקציב שאנחנו התקדמו ויש כבר ועדת השקעות וידעתי שיש 

 11 יכולים מזומן להשקיע. גם את זה לא ידעתי.

 12שהי ועדת השקעות אוקי. אז רגע, שאני אבין, מתחילת הקדנציה יש איזו א. לב:

 13שיש כסף ציבורי או עתודות של כסף שנמצא ברשות והיא משקיעה 

 14 בבורסה.אותם 

 15 זה אג"ח של מדינה.לא, ממש לא בבורסה.  ח גלר:”רו

 16 אג"חים.  א. לב:

 17 הולכים על בטוח.אנחנו ממשלתיות. ממשלתיות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18ן זה השקעה. אתה לא ידעת על זה עם רמת סיכון נמוכה, בסדר? עדיי א. לב:

 19לא ידעתי על כממלא מקום, לא מדבר על עכשיו. וגם אני כחבר מועצה 

 20 זה, פעם ראשונה שאני שומע.

 21בזמנו, א' בזמנו כשאני הייתי פה לא לא ידעתי שהמועצה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22ייתי, , היינו גרעוניים רוב הזמן. ומאז כבר לא ההיו לנו כמעט השקעות

 23 אתה יודע, לא הייתי ראש מועצה או עובד מועצה. 

 24כשהביאו בפני לפני שנה לחתום על השקעות אז שאלתי רבותי, ממתי  

 25ו, אז הראו לי את החוק שזה קיים וכראש רשות חייב, מישהו צריך אנחנ

 26  לחתום על זה.

 27בסדר. אבל האם זה הגיע, באישור תקציב איפה זה היה בסעיפי  א. לב:

 28 ,התקציב
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 1 לא, זה לא שייך,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 היה רשום ועדת השקעות, א. לב:

 3זה עניין של נוהל. יש לך כסף היום בבנק, מה תעשה בו?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 נגיד שאתה מקבל כסף,

 5 יש לי כסף בבנק, א. לב:

 6ז אתה משקיע אותו באג"ח עד להשקעה בכל מיני דברים, א   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 אגב זו השקעה הכי בטוחה, הכי טובה שהממשלה גם רוצה,ממשלתיות. 

 8 לא, יש הנחיות במה להשקיע. א. אטיאס:

 9 מי אלה הכלכלנים ומי מינה אותם? א. מעודה:

 10 זה נוהל של משרד הפנים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 שני כלכלנים. ומי הם? כן, אין בעיה. הוא אמר הגזבר יש עוד א. מעודה:

 12 מי שמינה זה ראש המועצה מינה, זה אני, רו"ח אור ירדן, ח גלר:”רו

 13 שעובדת פה? א. מעודה:

 14 כן, כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 אוקי. א. מעודה:

 16אין ועדת כספים במועצה מקומית. ועדת הנהלה היא אמורה לתת את  א. לב:

 17אז אני הייתי בועדת הזה. הייעוץ המקצועי לראש המועצה בנושא 

 18הנהלה מתחילת הקדנציה עד עכשיו ובאמת אני פעם ראשונה שאני 

 19 שומע על זה.

 20 בסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 אז, א. לב:

 22 זה חדש.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 זה לא חדש. יש פה איזשהו באמת נוהל לא תקין, זה לא חדש. א. לב:

 24 למה?  ר:”א, יור א. בר כוכב”ד ד”עו

 25 שדבר כזה, אני לא צוחק כאילו, א. לב:

 26 למה? תבדוק את זה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 למה לא תקין? א. אטיאס:

 28 אני מציע שתבדוק,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1או חבר הנהלה היית צריך לדעת שיש כזה  כי אתה כחבר דירקטוריון א. לב:

 2שנמצא אצל הרשות שמושקע יל או כסף דבר ועדת השקעות. כסף נז

 3 ואחרות.באג"חים, מושקע בקרנות כאלה 

 4אבל זה כמו כל, גם הממשלה משקיעה כספים עודפים אותו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 דבר. 

 6אני לא אומר אם כן או לא או אפשרי או לא אפשרי, אני אומר שזה  א. לב:

 7 מע.נסתר מעינינו, וזאת פעם ראשונה שאני שו

 8לא נסתר. גם אנחנו לא ידענו. אני חושב שגם ראש המועצה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 כשהוא קיבל הודעה על השקעות הוא גם לא ידע.

 10שאתה לא ידעת ואני לא ידעתי שזה  אבל זה לא אומר שזה בסדר. א. לב:

 11 בסדר. זה לא אומר.

 12זה לא בא ואומר שהפעילות לא תקינה. לא, זה לא שייך. זה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13  חלק מהפעילות המנהלית הרגילה של הרשות.

 14אני יכול להגיד,  הייתצר לי שאתה רואה את זה בצורה כזאת. זה אולי  א. לב:

 15 חושב שזה לא נכון בהסתכלות ולהגיד את זה ככה בצורה,

 16 אז מה אתה רוצה, שמה נעשה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 משהו פה לא תקין, ואם יש עדיין דברים שאנחנו,ש א. לב:

 18 למה לא תקין?  א. אטיאס:

 19 לא יודעים עליהם, א. לב:

 20אם יש נוהל ותקין ויש עודפים של כספים שהם זמינים, מה מפריע לך?  א. אטיאס:

 21הולכים וחוזרים, יש אפשרות ע"י הנחיות להשקיע את זה בהשקעות 

 22 סוג השקעות, באיזה בטוחות, בהשקעות שמכתיבים לך 

 23 אחד מה שאתה אמרת, א. לב:

 24 אני מציע משהו אחר. אני מציע לך משהו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25רגע, רגע, אני רק אענה לו. הוא שאל, באמת. כל התהליך הזה שתיארת  א. לב:

 26הוא נכון, אני מקבל אותו ואני לא הייתי שולל אותו לחלוטין, אבל היית 

 27י, הייתי מביא אותו לידיעתי שיכול להיות השקעות מביא אותו לידיעת

 28בהשקעה של כסף ציבורי לצורך העניין  0.0001כאלה, שיש פה סיכון של 
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 1או לא משנה, היית מביא אותו לידיעתי, הייתי גם כן מגבה אותו. אבל 

 2 כל עוד אני לא יודע על זה,

 3 אז אני רוצה להגיד לך אלדד לא ידע, אני ידעתי, א. אטיאס:

 4 אבל הוא אומר שהוא לא ידע. לב:א. 

 5בקדנציות לא, אני אומר לך אלדד לא ידע. אני הייתי יו"ר ועדת כספים  א. אטיאס:

 6 הקודמות וזה היה מובן וברור לנו.

 7עכשיו אני אומר כזה דבר, רבותי, אני לא רואה בזה בעיה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 זה השקעת כסף באג"ח ממשלתיות.

 9 כן. א. אטיאס:

 10 שזה קיים מסודר בועדת השקעות.רק לא ידעתי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 משקיעים במה שמותר לפי ההנחיות של משרד הפנים. א. אטיאס:

 12בוא, אני לא סותר את מה שאתה מה שאני רוצה לומר ככה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13אחרים אם זה  אומר. תקשיב לי, אני אומר כזה דבר תבדוק במקומות

 14 עובד אחרת.

 15  אני לא אומר שלא. א. לב:

 16 אם תבוא ותגיד,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 אני לא אומר שלא.  א. לב:

 18תבדוק מה הסיכונים, אם זה נכון לעשות את זה או לא. לי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19אין לך בעיה  זה נראה שבאג"ח ממשלתיות כל אחד ירוץ להשקיע.

 20 סיכון, אבל יש לו בעיה בנושא שלא ידעו.ה

 21 )מדברים ביחד(

 22 אפשר לקבל, לראות את הקרן, איפה משקיעים,  א. לב:

 23 תבוא בזמן שלך הפנוי, נדאג לך,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24אני לא בא בזמן הפנוי שלי, הזמן הפנוי שלי יקר, אני עובד. אתה יכול  א. לב:

 25ה? שבלילה אני אוכל לשבת לקרוא, בזמני לשלוח לי במייל את זה בבקש

 26 הפנוי. 

 27אז תשלח מייל ואני אעביר את זה לצוות המקצועי שיהיו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 איתך בקשר.
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 1  אני מבקש אם אפשר בבקשה לקבל את המידע. אז  א. לב:

 2ך יותר בסדר. אבל אם תשלח לי מייל בשבוע הבא יהיה ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 טוב.

 4 איזה מידע לקבל? איזה מידע? ח גלר:”רו

 5 את המידע שהוא מבקש.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 מה תיק ההשקעות של המועצה. א. לב:

 7 מה הרכב ההשקעות?  ח גלר:”רו

 8 )מדברים ביחד(

 9אתה לי לא מסתדר, היום בשוק ההון במדינת ישראל אתה משקיע  מ. מגידש:

 10אחוז זה נחשב למיליונר. אנחנו פה  3אחוז,  2מקבל אחוז שנתי, 

 11 אלף שקלים?  830אלף שקלים ומקבלים עליהם  890משקיעים 

 12 לא, זה לא נראה לי, זה לא נכון. א. אטיאס:

 13 זה לא זה. הוא אמר לך שזה לא,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14ף, זה זה היתרה היום של ההשקעות וכמה הרווחת כל השנה. זה מתחל א. אטיאס:

 15 משתנה. 

 16 ,890אלי, מתמטיקה. כתוב כאן, כתוב התקציב הוא  מ. מגידש:

 17 כן, אבל אמרנו לך שזה טעות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18ואנחנו היום עם  830הביאו  890-ה זאת אומרת. 1,720והעדכון הוא  מ. מגידש:

1,720. 19 

 20 לא, ממש לא. ח גלר:”רו

 21 לא? אז תסביר. מ. מגידש:

 22 אנחנו מדברים פה, :ח גלר”רו

 23 אני לא מבין, אז תסביר לי.שאמרת מקודם  מ. מגידש:

 24 רק על, ח גלר:”רו

 25 גם כולם פה, אם אני לא מבין כולם לא מבינים, אני מבטיח לך. מ. מגידש:

 26 אחוז.  100לא, לא, זה רווח של  א. מעודה:

 27 אחוז. כן. 93 מ. מגידש:

 28 אחוז. 100זה בערך  א. מעודה:
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 1ף הזה זה הכנסות ריבית, זה לא הקרן ולא השקעה ולא גודל הסעי ח גלר:”רו

 2מיליון שקל לפי העניין. זה  20מיליון שקל,  15השקעה. ההשקעה זה 

 3 חודשית.היומית והמשנה ברמה 

 4 אני מבקש,  מ. מגידש:

 5 אנחנו מדברים רק על הנושא של ההכנסות. כן. ח גלר:”רו

 6אני מבקש לקבל את הסעיף הזה אני מבקש, כמו שאיציק בוחבוט אמר,  מ. מגידש:

 7 מפורט מה היה הקרן, מה אגרות החוב, מה היו ההשקעות,

 8 אנחנו נבדוק,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9יש  2017מה היו ההכנסות ומה נכון ועדכני להיום, ויש לנו עד סוף שנת  מ. מגידש:

 10ו ימים. אני רוצה לקבל את כל הפירוט. אני אומר לכם משה 50לנו עוד 

 11 פה משקר. מה לעשות? 

 12 אני רוצה להגיד לכם משהו, א. אטיאס:

 13 אני לא מאמין לסעיף הזה. מ. מגידש:

 14 משהו. לך רגע מיכה, אני רוצה להגיד  א. אטיאס:

 15 יש פה תקנון, יכול להיות. כתוב, ר. רונן:

 16 לא, זה לא קשור. מ. מגידש:

 17 לא, יו"ר הועדה, ר. רונן:

 18 אני כרגע מדבר על העובדות. זה הכול. אין לי בעיה. בסדר.  מ. מגידש:

 19 , 10, פעם זה 17, פעם זה 15יש לך יתרות שמשתנות כל הזמן, פעם זה  א. אטיאס:

 20 אני מבקש, מ. מגידש:

 21רגע, רגע, רגע. כשאתה מדבר על הכנסה מההשקעה, פעם ההשקעה היא  א. אטיאס:

 22וכל זה , 19לשבועיים ופעם אחת זה  17מיליון נניח לחודש ופעם אחת  15

 23  מצטבר כהכנסות,

 24 אלי,  מ. מגידש:

 25 רגע, רגע. א. אטיאס:

 26טבלת אקסל, אני מבקש לקבל טבלת אקסל שאומר לי בכל תאריך כמה  מ. מגידש:

 27 השקיעו וכמה,

 28ההכנסות של מיכה, בסופו של עניין הייתה פה הערכה לגבי מה יהיו צפי  א. אטיאס:
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 1 בסך הכול, והתברר שהיה יותר.

 2 אחוזים. 93של  ברמה מ. מגידש:

 3 לא, זה רק בקשר הזה של ההכנסות,  א. אטיאס:

 4 אני מבקש, מ. מגידש:

 5 )מדברים ביחד(

 6רבותי, אני מבקש, מיכה סליחה. אני מבקש מה שאתם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7בדיקה, שהבקשות שלכם מבקשים תכתבו בכתב כי זה צריך לעבור 

 8 ני לא אמרתי שאי אפשר. אפשר מבחינת חבר מועצה לקבל את זה. א

 9 אפשר. מ. מגידש:

 10אני אומר אני רוצה לקבל את זה מכם, תכתבו לי במייל   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11מה שאתם מבקשים, כמו שצריך ומקובל לבדיקה ואני אעביר את זה 

 12כי לא כל דבר בנושא תקציב אנחנו גם צריכים להבין לעומק, יש בחוק. 

 13אני חותם בשבוע  ,. אם נכנס כל רגע לכל פרטבשביל זה אנשי מקצוע

 14יש לי עכשיו זמן להסתכל עליו, מאות צ'קים, אם אתה חושב שכל צ'ק 

 15אני יוצא מהנחה שהצוות המקצועי עושה את עבודתו. אם אתה לא נותן 

 16צ'קים אחד  300מה, אני אשב כל צ'ק? אני חותם לפעמים על אמון בהם, 

 17לא תמיד מסתכל ובודק מי נתן מה. מסמן אלקטרוני, אני אחרי השני, 

 18יש אמנם אחריות אבל, לכן תשלחו לי ואני אבדוק בדיוק מה אנחנו 

 19 יכולים לעשות. 

 20 אבל חברי המועצה לקבל אינפורמציה, לא החלטות.  א. מעודה:

 21 בסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 צריך לחתום על צ'קים. אבל,אתה משהו אחר  א. מעודה:

 23 אבל אינפורמציה תקבל בהתאם לחוק.   ר:”בר כוכבא, יור א. ”ד ד”עו

 24 אז יפה. אז הוא ביקש אינפורמציה, הוא לא צריך להוציא לך מכתב.  א. מעודה:

 25 הוא יכתוב לי במייל,לא, אבל   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 אתה מביא סעיף פה, זכותו את הסעיף הזה, א. מעודה:

 27 ה כתוב.ז  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 תשלח לו.  א. מעודה:
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 1אם הוא יכתוב לי במייל בדיוק מה הוא רוצה זה כתוב.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 יהיה יותר מסודר. 

 3 הוא אמר בנושא השקעות, א. מעודה:

 4ואז אני אדע, אני אתחיל לחפש בפרוטוקול מה כל אחד   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 אמר? 

 6 בור לעמוד השני?אפשר לע מ. מגידש:

 7 בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8מבקש לקבל הסבר אלף שקלים. אני  313פירעון מלוות. הפרש של מינוס  מ. מגידש:

 9 הפחתה בגין הצמדה, מה זה? 

 10נושא של הלוואות אנחנו עושים, הרי את הגובה של הריבית אנחנו  ח גלר:”רו

 11ם מה תהיה ההצמדה יודעים, בנושא של ההצמדה אנחנו לא יודעי

 12 עושים הערכה ואומדן.  עתידית,ה

 13ובסוף השיעור  עשינו הערכה להצמדה מסוימת, לשיעור הצמדה מסוים 

 14 300הוא יותר נמוך והריבית ששילמנו, ההצמדה ששילמנו היא בסכום 

 15המועצה הרוויחה זאת אומרת אלף שקל יותר נמוכה מהצפי, 

 16 אלף שקל נוספים.  300מהאינפלציה הנמוכה 

 17 2.48 אלף שקלים, 200ובמנין כללי? ובמנין כללי יש לנו תוספת של  מ. מגידש:

 18 אחוז. השתלמויות עובדים, תביעות משפטיות. האם זה לא תוכנן, 

 19 תביעות זה עניין שאי אפשר לתכנן לצערי. ח גלר:”רו

 20 מה זה? מ. מגידש:

 21אם בכלל.  נושא תביעות זה נושא שאי אפשר לתכנן, מאוד קשה לתכנן, ח גלר:”רו

 22אחוז זה באמת עדכון מאוד  2.5ואני חושב שסך הכול העדכון של 

 23 איזוטרי.

 24, בסופו של דבר זה 200, שם 200אחוז, פה  2.5פה אבל האיזוטרי הזה  א. לב:

 25 יוצא,

 26 מיליון. 6,8 מ. מגידש:

 27משפטיות, אני מסתכל על הסעיף פה. יש איזושהי מגמה התביעות ה א. לב:

 28על כל התקציבים שזה כמעט בכל אנחנו נסתכל בשנים האחרונות, אם 
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 1אלף שקל בתביעות המשפטיות, בסדר?  300-ל 200שנה אנחנו נותנים בין 

 2עכשיו יש פה משהו שנראה שזה רק הולך וגדל וגדל וגדל, אז אנחנו 

 3תביעות לכל כך הרבה  רציםלמה אנחנו לשאול את עצמנו גם כן צריכים 

 4 משפטיות? 

 5 ים.אנחנו לא רצ ח גלר:”רו

 6 האם אי אפשר לגמור את זה, מ. מגידש:

 7 אנחנו לא רצים אלא אנחנו נגררים.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 לא רצים, ח גלר:”רו

 9האם ניסו פה תהליכי גישור? האם לקחו תיקים, הסתכלו עליהם וניסו  מ. מגידש:

 10האם יש פה איזשהו תהליך של ראש מועצה, סגן או  לפתור אותם?

 11 מישהו,

 12זאת נקודה, אני מצטרף לנקודה הזאת. אני חושב שבזה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13העלית משהו ציבורי חשוב. אני לא יכול להגיד לך בדיוק מה, אבל אתה 

 14נקודה חשובה שאני חושב שצריך להוביל אותה באמת לכיוונים, מעלה 

 15כמו שמשרד הפנים עושה מדי פעם מבצעים להסתדר, אני חושב שהוא 

 16שהנגזרת, מי שיבחר פעם הבאה מעלה נקודה נוספת. אם אנחנו נבדוק 

 17של התביעות באמת נובעת מזה שאנחנו מאלצים  יבדוק שהנגזרת

 18את מה שהוא ואנחנו מפסידים, אז ברור שצריך לעשות אנשים לתבוע 

 19אמר מחדש בדיקה איך מגיעים להסדרים, כמו שמשרד הפנים יוצא 

 20 לתביעות.להסדר, סבירים כדי לא להגיע 

 21לצורך העניין התביעות ברוב המקרים זה נזיקין, אוקי? זה אנשים  ח גלר:”רו

 22 שנופלים על מדרכות, 

 23 רוב המקרים כן.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 רוב הסכומים האלה שמשלמים זה אנחנו הנתבעים,  ח גלר:”רו

 25 אבל אפשר גם על זה להגיע להסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 על תביעות גוף. אז זה הסדרים. ח גלר:”רו

 27 זה בהסדרים רק?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 כן.  ח גלר:”רו
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 1 כי צריך להגיע להסדרי נזיקין, לא צריך להגיע,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 אלו ההסדרים.   ח גלר:”רו

 3 סדרים? זה ההסדרים? כלומר זה תוצאה של ה  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 כן. עו"ד ג'ובראן מנהל את התביעות,  ח גלר:”רו

 5לא, רגע, כמה משפטים היה בשנה האחרונה? זה משפט עכשיו שהוא,  מ. מגידש:

 6אין פה אינדיקטור מידע שמבוסס על איזשהו ניתוח של תיקים, אלא רק 

 7לידע והזיכרון בחלק הזה, אבל אני והזיכרון, ואני מפרגן ע"י הידע 

 8במהלך של דיון שבאמת אתה לא יודע לסקור באמת  משפטים כאלה

 9על תביעות, לא יודע איזה כמה באמת תיקי משפט היו פה על נזיקין, 

 10 ,תביעות

 11 אישיות. ח גלר:”רו

 12 אישיות, מ. מגידש:

 13אבל אם אתה רוצה רשימה כזאת אנחנו צריכים לנהל חודש   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 פרט פרט.ימים על התקציב, להתחיל לדעת 

 15איך שהיא ניתנה כרגע זה לא ביקשתי עכשיו. אבל לקבל תשובה כזאת  מ. מגידש:

 16נכון לעשות מה שאתה אמרת לקחת את לא נכון. יש פה איזושהי מגמה, 

 17 זה ולבדוק את זה בצורה יותר מעמיקה.

 18 אני בעד מה שאתה אומר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 זה רק מראה, 2013-מאלף שקל כל שנה  300, אלף שקל 200המגמה של  מ. מגידש:

 20 )מדברים ביחד(

 21טוב, בסדר. רבותי, הסברת זה נזיקין, למרות הכול גם   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 בנזיקין מגיעים להסדר. 

 23 זה עולה כסף.  ובראן:’ד ג”עו

 24הסדרים חבר המועצה אומר רבותי, גם הסדר, צריך להגיע ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25בלתי אפשרי כי זה טובים יותר. אבל אתה אומר עצם הרעיון של הסדר 

 26 הסכום. הבנתי. 

 27שבתי משפט תמיד מוצאים את הרשות כיס בתביעות נזיקין צריך להבין  ובראן:’ד ג”עו

 28מי שמגיש תביעה יכול לצאת שמה, גומרים בסוף עם פשרה עמוק. כל 
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 1הבעיה בהסדרים, אתה יכול ופשרה עדיפה על זמן שיפוטי וכו'. אז זאת 

 2 למצות הליך עד תום. 

 3 )מדברים ביחד(

 4מדובר על השתתפות עצמית. רבותי, מאחר ויש לנו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5זאת ביטוחים אז אנחנו משלמים את ההשתתפות העצמית שלנו. 

 6מדובר על  זאת אומרתהסכום הוא הרבה יותר גבוה שמשלמים.  אומרת

 7ר גדול, בהיקף גדול, מדובר על החלק של השתתפות משהו הרבה יות

 8 עצמית. 

 9ורטת, יותר מסודרת, אני חושב שתשובה כזאת צריכה לצאת יותר מפ מ. מגידש:

 10יותר מפולחת בשביל לדעת כמה נזיקין, כמה תכנון ובניה. ממש לדעת 

 11 כל דבר.

 12 זה בעיקר נזקי גוף.   ובראן:’ד ג”עו

 13אבל הסברים ניתנו פה, אני חושב שהם  וי לפעם הבאה,רצ  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 יש עוד משהו, רבותי, בעדכון?מספקים. 

 15אחזקת כן, כן, יש, שירותים מוניציפאליים. יש כאן תגבור כוח אדם,  מ. מגידש:

 16 כבישים, הסכמי שכר. אני מבקש לקבל הסבר,

 17 זה בגדול.  ח גלר:”רו

 18ר כוח אדם בשירותים אני מבקש לקבל הסבר. מה זה תגבו מ. מגידש:

 19 מוניציפאליים, כמה, איזה תגבור כוח אדם?

 20של ניקיון או של חורף, תגבור כוח אדם, לעיתים כשיש כל מיני מבצעים  ח גלר:”רו

 21קיץ, ניקוי של תעלות, כל מיני עבודות שאנחנו צריכים לעשות, נושא של 

 22איסוף קרטונים, אנחנו שוכרים עובדים, לרוב זה לא עובדי רשות 

 23קומית כמובן, זה דרך כוח אדם שהעלות השנתית של כל הסעיפים מ

 24 אלף שקל. 500ביחד זה משהו כמו 

 25 חצי מיליון שקל. מ. מגידש:

 26 כן. שזה אחוז נוסף, ח גלר:”רו

 27 כשאתה אומר מבצעים, איזה מבצעים? מ. מגידש:

 28 מהיקף הכספי. ח גלר:”רו
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 1לי דוגמא של ון? תן כשאתה אומר מבצעים, לאיזה מבצעים אתה מתכו מ. מגידש:

 2 מבצע כזה שהיה לנו. אתה אומר מבצעי ניקיון לישוב,

 3נושא איסוף קרטונים שאנחנו עושים בשביל שהישוב יהיה נקי או  ח גלר:”רו

 4 שאנחנו עושים איסוף אשפה מאשפתונים שאנחנו עושים, 

 5למה צריכים לעשות מבצע איסוף אשפה מאשפתונים? זה דבר שהוא  מ. מגידש:

 6 יום יום.בשגרה ב

 7כוח גם בשגרה, אבל במשך הזמן הישוב יותר גדל, אנחנו צריכים לשכור  ח גלר:”רו

 8 אדם נוסף. אז זה הכוח אדם הנוסף ששכרנו עכשיו.

 9 זה לא מסתדר לי. מ. מגידש:

 10 כאילו זה נקודתי למשהו מסוים. א. לב:

 11 לפעמים זה נקודתי, ברוב המקרים, ח גלר:”רו

 12, נותנים מבצע לאיזה אזור מסוים ויוצאים כאילו באים ליום אחד א. לב:

 13 בחזרה החוצה? 

 14 והיום המיוחד הזה עולה חצי מיליון שקל. מ. מגידש:

 15 בנושא של שיפוצי קיץ.  ח גלר:”רו

 16לא, רגע, רגע, על הסעיף הזה שאמרת על הניקיון רחובות ופינוי  א. לב:

 17 קרטונים,

 18 כן. ח גלר:”רו

 19מסוים, מנקים אותו, לאזור ? פעם אחת וחזרהלזה כאילו מבצע  א. לב:

 20או משדרגים אותו מבחינת ניקיון ופעם הבאה הולכים למקום אחר 

 21 שאני לא הבנתי, 

 22רואים עוד צורך מסוים, לא. רוב המקרים לצורך העניין שאם פתאום  ח גלר:”רו

 23נניח נושא קרטונים היה במשמרת אחד, החלטנו שצריך שתי משמרות, 

 24 אז זה השכירות,אוקי? צריך לשכור עוד עובד. 

 25 וזה עובד חיצוני או עובד של הרשות? א. לב:

 26עובד, כן, זה מתוקצב בנושא של השכר. ואם לא שוכרים עובד של  ח גלר:”רו

 27 המועצה אז עובד כוח אדם. 

 28הוא  זאת אומרתזה גם כן רכב. איסוף קרטונים עד כמה שאני יודע  א. לב:
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 1 משתמש ברכב של הרשות.

 2 נכון. ח גלר:”רו

 3 הוא לא עובד מועצה והוא, :א. לב

 4 כן. ח גלר:”רו

 5אלף  80חגיגות ואירועים, תוספת של טוב. אני לא מקבל את התשובה.  מ. מגידש:

 6הוצאות בטחון באירועים. מה, עד היום לא היה לנו בטחון  ,שקלים

 7 באירועים? היה. 

 8ההיקפים הולכים וגדלים, לדוגמא אותם היקפים. בהיה אבל לא  ח גלר:”רו

 9ע האחרון שעשינו, לפני שנה לא היו שוטרים בשכר, באירוע האירו

 10 רק בשביל לסבר את האוזן. שוטרים בשכר. אוקי?  20האחרון היו 

 11 אלף שקלים? 80שוטרים קיבלו  20 מ. מגידש:

 12מיני אמצעי אבטחה זה יקר,  אנשי אבטחה וגדרות וכל 80-שוטרים ו 20 ח גלר:”רו

 13 נכון.

 14אחוזים. איזה קליטת עליה יש  27-עליה עלה ב קליטת עליה. קליטת מ. מגידש:

 15איפה אנחנו קולטים? איזה מרכזי קליטה יש לנו? מה זה נקרא לנו? 

 16שנה כשהיתה  20קליטת עליה? העולה האחרון שהגיע לפה זה היה לפני 

 17 העלייה הגדולה מבריה"מ.

 18 רתזאת אומשנה הם עדיין עולים,  20דרך אגב יש הרבה עולים גם אחרי  ח גלר:”רו

 19 זה הגדרה של משרד ויש הרבה אירועים. יש אירועים ויש פעילות,

 20 אלף שקלים.  66-אבל גדלנו פה ב מ. מגידש:

 21 יש ועדת היגוי של המשרד להגנת הסביבה שעובדת ברשות. ח גלר:”רו

 22 של מה? איכות הסביבה? מ. מגידש:

 23 אז יש פעילות. יש פעילות.כן, ועדת היגוי.  ח גלר:”רו

 24 יותר אירועים,אז זה  א. לב:

 25 יש שם עובדת שמועסקת, ח גלר:”רו

 26 אז זה יותר אירועים? כן, יש עובדת, נכון. אז זה יותר אירועים?  א. לב:

 27 כן. יותר אירועים. ח גלר:”רו

 28 אז למה זה לא יוצא,  א. לב:
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 1 אירועים לקהילה האתיופית.  ר. רונן:

 2 יום העלייה שהיה לא מזמן. ח גלר:”רו

 3רבותי, בכל מקרה מדובר בכספים צבועים שאי אפשר   ר:”בא, יור א. בר כוכ”ד ד”עו

 4 לעשות בהם שום דבר.

 5משאבי מים כבר לא מים, רכישת חובות משאבי מים.  זה לא קשור. מ. מגידש:

 6  שנה.  20קיימת 

 7 כמה? ח גלר:”רו

 8 שנים. למה אנחנו עדיין רוכשים חובות של משאבי מים? 10 מ. מגידש:

 9 שנים, בסך הכול שנתיים. 10לא קודם כל זה  ח גלר:”רו

 10 אוקי. מ. מגידש:

 11אבל כשרכשנו את הפעילות שילמנו על זה פיצוי ואנחנו מפחיתים אותו  ח גלר:”רו

 12 על פני זמן. 

 13 מתי זה ייפסק? מ. מגידש:

 14כבר אין זנבות. למיטב זכרוני השנה אנחנו  2018, 2017-אני חושב ש ח גלר:”רו

 15 מסיימים.

 16 ות שאנחנו רוכשים?מה גובה החוב מ. מגידש:

 17 רכשנו כבר, כן? זה נעשה כבר. ח גלר:”רו

 18 זהו? מ. מגידש:

 19 כן.  ח גלר:”רו

 20 סעיף הבא ביוב עבודות קבלניות. מה זה? מ. מגידש:

 21 עבודות שבר של מערכת הביוב.  ח גלר:”רו

 22 . 7-והגענו ל 6,600-שהתחלנו ב זאת אומרת מ. מגידש:

 23 כן.  ח גלר:”רו

 24 ושונות,  מ. מגידש:

 25 פרויקט אחד יכול, ובראן:’ד ג”עו

 26 אחוזים. 181-, עלינו ב150 מ. מגידש:

 27 רח' חוגלה פרויקט מיליון שקל, רק פרויקט אחד. ח גלר:”רו

 28אחוזים. שומות מס הכנסה, ביטוח לאומי. איזה  181שונות. עליה של  מ. מגידש:
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 1אחוז ואנחנו  181אחוזים כמעט,  200שומות? יש פה טעות בתכנון של 

 2אלף שקלים, זה  272על זה לסדר היום, כי באים ואומרים כולה  עוברים

 3אחוזים. הייתה פה תוכנית, התוכנית  181כלום, זה כסף קטן. אבל זה 

 4לא עובדת, אנחנו צריכים לתגבר אותה. למה? אני מבקש לקבל הסבר 

 5 מפורט.

 6נושא של מס הכנסה אי אפשר לתקצב דבר כזה כי אנחנו לא יודעים  ח גלר:”רו

 7הייתה ביקורת יגיע לביקורת, אוקי? אז השנה מס הכנסה זה שנה באי

 8של מס הכנסה ויש הוצאות עודפות, כל מיני דברים שצריך לשלם עפ"י 

 9 חוק.

 10 כמה שנים, ובראן:’ד ג”עו

 11 זה לא כל הסכום, שנים אחורה. 5או  4זה  ח גלר:”רו

 12 אם תכננו,  מ. מגידש:

 13 להעיר משהו.  אני רוצה רק  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14, 400-אלף שקלים ואנחנו עלינו פה ל 150 2017-רגע, בבקשה. אם תכננו ל מ. מגידש:

 15נראה בתקציב החדש, אני יודע, חצי מיליון בתכנון?  2018-האם אנחנו ב

 16 ?2017-כי למדנו פה לקח ב

 17 לא, לא, אני רוצה להגיד משהו,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 רד היות וזה חד פעמי.להיפך, זה י ח גלר:”רו

 19אני נפלתי גם, עכשיו אני אגיד ככה לדעתי מה שקרה פה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20אני יודע במה מדובר. גם ביטוח לאומי היה פה ביקורת, ביקורת ביטוח 

 21לאומי, הם טעו לפני שבע שנים באיזשהו משהו, בבת אחת עכשיו 

 22 הורידו, זה היה סכום מאוד מאוד גבוה.

 23 אתה מדבר באופן אישי?  . לב:א

 24 אז לכן היה פה ביקורות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 אתה מדבר על משהו אישי? א. לב:

 26לא, אני נפלתי באופן אישי, כן. אז זה סימן שעוד כמה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 כמוני, 

 28 לא, הסכום הזה, ח גלר:”רו



  04-8666313חברת איגמי,                                         (   12/17) 61ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 2017בנובמבר  9                                                                                                                                   

     

28 

 1פתאום התחילו לומר שנתנו לנו שהיו פה ביקורות,  מאחר  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2עם ריבית והצמדה, בלי לעשות חשבון, אתה יודע יותר מדי ולקחו לנו 

 3 את זה. אפילו בלי לשאול אותנו, הודיעו לנו אתם רוצים? לך תערער.

 4כמה, וזה שגרם לנו פה עוד אבל זה לא רק אני, זה נפלו  ערערנו ברור,

 5 להוציא עוד כסף.

 6 אלף, 270ברמה של  א. לב:

 7אבל חלק מהכסף הגדול זה בעצם של העובד עצמו, אז מה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 קרה פה?

 9 פה זה ההוצאה, בצד ההכנסות יש הכנסה. לא, חייבנו את העובדים.  ח גלר:”רו

 10 אז זה החלק של המעביד.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 רק אני אומר, ח גלר:”רו

 12 הבנתי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13ומות זה לא הסכום שהמועצה שילמה, כי חייבנו את שהסכום של הש ח גלר:”רו

 14 אז הסכום בפועל הרבה יותר נמוך.העובדים. 

 15הסכום הזה שאתה אומר זה הסכום  זאת אומרתהבנתי.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 אחרי ניכיון שהעובד שילם את שלו.

 17 י הניכיון.לפנ ח גלר:”רו

 18 לפני הניכיון?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 אז אנחנו לא מבינים, א. לב:

 20אני לא מבין. אם לקחת מהעובד והעברת לביטוח לאומי או למס הכנסה  מ. מגידש:

 back to back. 21, לא משנה, זה אמור להיות what everאו 

 22 זה לא דו"ח כספי, ובראן:’ד ג”עו

 23, אבל הכנסה זה הכנסה והוצאה זה הוצאה וזה לא back to backזה  ח גלר:”רו

 24 מתאזן.

 25למה לא מתאזן? אני רוצה לראות את זה אם זה ככה בהוצאה, בסדר?  מ. מגידש:

 26אם אני אראה את זה בסעיפים בהמשך, סליחה ג'ובראן. אם אני אראה 

 27ך, אני אראה שני סעיפים בפעולות; פעם הכנסה, פעם את זה בהמש

 28, מחיאות כפיים, אפס. אבל פה אני רואה הוצאה 272והוא  272הוצאה 
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 1גם לי לקחו , אתה כרגע אומר לקחנו את זה מהעובדים. אומר אלדד 272

 2 וכו' וכו', ואין לזה ביטוי.

 3 זה בתוך הסכום. לא, יש לזה ביטוי,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 לא. מ. מגידש:

 5 בהכנסות זה מתבטא.בהכנסות.  ובראן:’ד ג”עו

 6 בצד ההכנסות. גלר: ח”רו

 7 אז זה אמור להתקזז איתו, אז זה לא אמור להופיע, א. לב:

 8 )מדברים ביחד(

 9 אני נצמד למה שהוא אמר.  מ. מגידש:

 10 פה זה בהוצאה, ההוצאה גדלה. א. אטיאס:

 11שאל אותו אלדד אתם גביתם את זה מהעובדים? אמר כן. אם גבו את  מ. מגידש:

 back to back. 12זה מהעובדים זה אמור להיות 

 13 בהכנסות.  ובראן:’ד ג”עו

 14 לאותו כרטיס. back to back-ה ח גלר:”רו

 15 שנייה, תרשה לי בבקשה לסיים.  מ. מגידש:

 16 כן. ח גלר:”רו

 17ואז הוא אמר לא, הוצאה זה הוצאה והכנסה זה הכנסה. אין לי בעיה.  מ. מגידש:

 18 זה שתי פעולות, 

 19 ,כן, אבל הוא אומר  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20רגע. מול הממסד זה שתי פעולות. סכום שווה אפס. והיינו אמורים  מ. מגידש:

 21לראות כאן מצדי פעם אחת הכנסה, פעם אחת הוצאה. אם תגידו לי 

 22בפעולות תשלומים לביטוח לאומי, פעם שנראה את זה בסעיפים בהמשך 

 23נראה הכנסה ופעם הוצאה, אני אגיד לכם אין בעיה, אני מוכן לקבל שיש 

 24 טעות. כאן 

 25אבל מציגים לנו פה שלקחו מהעובדים, העבירו למס הכנסה. יש הכנסה,  

 26יש הוצאה. אני רואה רק את ההוצאה, לא רואה את ההכנסה, אני לא 

 27 רואה סכום שווה אפס. אתה יודע מה? זה גניבה כי לקחו מהעובדים, 

 28 לא,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1לקחו מהעובדים, העבירו למס הכנסה ועכשיו סליחה, אני אסיים לדבר.  מ. מגידש:

 2אלף שקלים. למה? כנראה  272המועצה מבקשת מאיתנו שנאשר לה עוד 

 3 שזה גניבה.

 4לפחות להסביר לפרוטוקול, שוב הסבר נוסף לא. אתה יכול   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5לפרוטוקול שנראה במה מדובר? בלי שאלות, עכשיו רק הסבר 

 6 לפרוטוקול.

 7אלף שקל שומות מס הכנסה, ביטוח  272כן. ההסבר הוא קודם כל  גלר: ח”רו

 8זה הרכיב הכי משמעותי , אז בין היתר גבוהלאומי זה סכום הרבה יותר 

 9 בתוך השומות. 

 10עכשיו אם הרכיב הזה בגין זה שהמועצה לא ניכתה לעובד, הייתה  

 11או סכום יותר גבוה, אוקי? שילמנו את הכסף למס הכנסה צריכה לנכות 

 12לביטוח לאומי וחייבנו את העובד בשכר. שכר הופחת לצורך העניין 

 13בסעיף ההכנסות ופה אנחנו רואים רק את השומות מס הכנסה ששילמנו 

 14 למס הכנסה.

 15 פה לא רואים את הדו"ח שצריך לראות הנוסף?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16ק של העובד עשינו כן. מה שיכולנו לקחת מהעובד, לנכות מעובד, החל ח גלר:”רו

 17 את זה כמובן.

 18 אז ההסבר עכשיו נמצא גם בפרוטוקול.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 כן.  ח גלר:”רו

 20עוד משהו? מיכה, אולי אנחנו נוכל לגשת לעדכון? זה תודה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 רק עדכון, זה לא, 

 22 למה עדכון? מ. מגידש:

 23 אתה לא רוצה שנשאר פה כל הלילה?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 לא. אם צריך לעבור על כל הסעיפים, אני עשיתי עבודה, מ. מגידש:

 25 לא, סליחה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 עליהם,דפים, ישבתי  104הבאתם לי  מ. מגידש:

 27יכול מיכה, אתה יכול לדון עכשיו בסעיפי העדכון, אתה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 עכשיו לדון בכל התקציב.
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 1 למה לא? מ. מגידש:

 2 כי זה החוק.ככה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 סליחה. מ. מגידש:

 4 סליחה, לא, לא, לא.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 לא נכון. מ. מגידש:

 6 אני מאוד מצטער,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 זה לא נכון, אני מצטער. מ. מגידש:

 8 מיכה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 אדוני היועץ המשפטי, מ. מגידש:

 10 מה, היועץ המשפטי חושב אחרת? אל תגיד לי לא נכון.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 11 לא. אני מסכים איתך לגמרי.  ובראן:’ד ג”עו

 12 גם שנה שעברה דנו בסעיפים, מ. מגידש:

 13 נכון.לא, זה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 התקציב כבר מאושר, מיכה. אתה לא יכול לחזור אחורה לדון בתקציב. ובראן:’ד ג”עו

 15 בדיוק. אתה לא יכול. יש חוק במדינה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16 סליחה חברים,  מ. מגידש:

 17 יש פה שינויים בתקציב, צריך לדון בהם. ובראן:’ד ג”עו

 18ישיבות ודנו בזה, ואי אפשר לבוא, אז  גם שנה שעברה דנו והיו שתי מ. מגידש:

 19הייתם מציגים לי במקום שאני אשב ואלמד את הדו"ח הזה ואעבור על 

 20עמודים ואני אסמן לעצמי שאלות, הייתם שולחים לי את שני  104

 21 העמודים האלה,

 22מראים לי את הכול? הרי כל דבר שלא אז היית בא ואומר למה לא  ובראן:’ד ג”עו

 23 מראים,

 24 א. לא. ל מ. מגידש:

 25 זה היה והחברים דרשו את זה.זה היה. זה היה. בעבר  א. אטיאס:

 26 מיכה, עפ"י החוק אנחנו דנים רק בעדכון תקציב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 לא, אני מצטער מאוד. מ. מגידש:

 28אני לא יכול, יש אז אנחנו נלך להצבעה, אין מה לעשות.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1 חוקים.

 2 )מדברים ביחד(

 3 .3אין בעיה. נעבור לעמוד  מ. מגידש:

 4בדיוק, אתה רוצה עדכונים? תעבור על העדכונים. אין כל כך   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 הרבה עדכונים, רבותי. 

 6אחוז, למה  100, החזר הוצאות גביה. יש פה עליה של 3תעבור לעמוד  מ. מגידש:

 7  ?נוצר ההחזר הזה ומהיכן ההחזר הזה

 8 איזה עמוד? ח גלר:”רו

 9 בסוף. 690 ם, סעיף תקציבי109מתוך  3עמוד  מ. מגידש:

 10 , למעלה מצד שמאל.100מתוך  3-ה א. לב:

 11 מצד שמאל למעלה.  מ. מגידש:

 12 בצד שמאל. בצד שמאל למעלה.  ח. בן צבי:

 13 )מדברים ביחד(

 14 לא שאלו כלום.  מ. מגידש:

 15 ומאוד לא מתאימות לך עכשיו.  אתה קובע קביעות מאוד לא נכונות ש. בן צור:

 16 בבקשה, מיכה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 קבעת קביעה עכשיו מאוד לא נכונה והיא מאוד לא מתאימה. ש. בן צור:

 18 אני לא אומר, מ. מגידש:

 19 אתה אמרת לא שאלו כלום, זה הכליל אותי. ש. בן צור:

 20 אוקי. אז אני מתנצל, מ. מגידש:

 21 תודה רבה. ש. בן צור:

 22 לא כולל אותך.  מ. מגידש:

 23 היא שאלה הרבה שאלות בהנהלה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 היא שאלה כי היא היחידה כנראה,בסדר.  מ. מגידש:

 25 היא שואלת. אגב היא עוסקת, היא שואלת.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 )מדברים ביחד(

 27 סקת בתחום החשבונות.בשונה ממני היא עו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 בסדר גמור.  מ. מגידש:
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 1 )מדברים ביחד(

 2 בבקשה מיכה, בוא נשאל. בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 אחוז, מה קרה? 100למה ההחזר הזה? יש פה עליה של  מ. מגידש:

 4שמי שמקבל את ההכנסות זה חברת זה הכנסות של פעולות אכיפה  ח גלר:”רו

 5 הגביה. 

 6 , לא הבנתי. עוד פעם בבקשה.לא מ. מגידש:

 7עיקול, כל עיקול הכנסות מהוצאות אכיפה. אכיפה. פעולות אכיפה. כל  ח גלר:”רו

 8 רכב, עיקול מטלטלין, המועצה גובה מעבירה, 

 9 )מדברים ביחד(

 10 חבר'ה, אי אפשר ככה. לא הבנתי. כשיש פעולת אכיפה חברת הגביה, מ. מגידש:

 11כה, כל תקציב מחדש. מוכן להסביר עוד אנחנו מסבירים את זה, מי ח גלר:”רו

 12 פעם. אין בעיה, בבקשה.

 13 מאיפה החוב הזה נוצר?אני שואל, לא הבנתי.  מ. מגידש:

 14 חוב זה הכנסה, אין פה חוב. זה לא חוב, ח גלר:”רו

 15 יש פה זכות של, מ. מגידש:

 16 זכות זה הכנסה. ח גלר:”רו

 17 הכנסה.  מ. מגידש:

 18 אוקי.  ח גלר:”רו

 19 היא נובעת?מאיפה  מ. מגידש:

 20 היא נובעת, ח גלר:”רו

 21 מפעולות אכיפה, מ. מגידש:

 22 פעולות אכיפה של המועצה נגד החייבים.  ח גלר:”רו

 23אלף שקלים במנהל כללי, אני לא רואה  530יש לנו פה גידול של  4בעמוד  מ. מגידש:

 24 את הפירוט.

 25 הפירוט למטה.  ח גלר:”רו

 26 למטה הפירוט. מ. מגידש:

 27 פירוט. כן. בהמשך זה  ח גלר:”רו

 28 . 5עמוד  מ. מגידש:
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 1 אין עדכונים.  5עמוד  ח גלר:”רו

 2 מתנות, יש כאן  מ. מגידש:

 3 אין פה עדכונים, מיכה, אין פה עדכונים. ח גלר:”רו

 4 איך? מ. מגידש:

 5 אין פה עדכונים. ח גלר:”רו

 6 .6בעמוד פה אין עדכונים.  מ. מגידש:

 7 אין עדכונים.  ח גלר:”רו

 8 זו השאלה שלי.ת פנים באמצעות מיקור חוץ. עריכת ביקור מ. מגידש:

 9 אין פה עדכונים.  ח גלר:”רו

 10 אין פה עדכונים, אני רק שואל שאלה. מ. מגידש:

 11 קיבלת תשובה מאלדד. ח גלר:”רו

 12 אוקי.  מ. מגידש:

 13 אנחנו רק בעדכונים. ח גלר:”רו

 14 .7רק עדכונים. עמוד בסדר.  מ. מגידש:

 15 כן. ח גלר:”רו

 16 אלפים שקלים, מה זה?  10לר החזר מס סו מ. מגידש:

 17זה מס על סולר הבלו שהפעלה של רכב כבד המדינה צריכה להחזיר חלק  ח גלר:”רו

 18 מהמס. והיא מחזירה, זה הכנסה, זה לא הוצאה.

 19 אוקי.  מ. מגידש:

 20אלף שקל. מה קרה, אנחנו פה  50-אלף שקל ל 30-מים לבנין המועצה מ א. לב:

 21 ותי? גדלנו? איך זה כזה עלה בכזה משמע

 22 זה נזילות שהיו פה של גינון, הגינון של המועצה הוא מחובר לבנין. ח גלר:”רו

 23 הגינון של המועצה?  א. לב:

 24 הגינון ליד הבניין של המועצה הוא מחובר לשעון של המועצה. ח גלר:”רו

 25 החלקים פה מקדימה?איזה גינון?  א. לב:

 26 החלקים של הדשא. כן. ח גלר:”רו

 27 פה מקדימה? א. לב:

 28 פה. ח גלר:”רו
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 1 אלף שקל? 20אלף שקל? עוד  30זה התוספת של עוד  א. לב:

 2 תוספת.היו פה פיצוצים של מים, כן.  ח גלר:”רו

 3 היה פה פיצוצים של מים ועליתם על זה אחרי כמה זמן? א. לב:

 4 עלינו ברגע שראינו שיש פיצוץ. ח גלר:”רו

 5 אלף שקל, כן? 20 א. לב:

 6את הפיצוץ זה תוקן. פה בחניה דרך אגב מול איציק, מתי שראינו  ח גלר:”רו

 7 תשבץ.

 8 רואים את הבטונדות. ח. בן צבי:

 9 רואים את התיקון.  ח גלר:”רו

 10 10אלפים שקלים, סכום קטן וההפרש הוא  10בר על מעמד האישה, דו מ. מגידש:

 11 אלפים שקלים. מה, לא נעשו אירועים?

 12 אין הכנסות.  ח גלר:”רו

 13 איזה עמוד אתה? ש. בן צור:

 14 . 7 ח גלר:”רו

 15 אלפים שקלים ויש הפרש.  10מעמד האישה, היו  מ. מגידש:

 16 אלפים שקלים,  10הייתה צריכה להיות הכנסה של  ח גלר:”רו

 17מתחלק להכנסות והוצאות, הייתה אמורה להיות הכנסה מאירועים.  ש. בן צור:

 18נעמי ההכנסות למעלה, ההוצאות למטה. היינו אמורות להראות הכנסה, 

 19 א עשינו פעולות שעולות כסף,ילדה, ל

 20 שאלתי. יפה. מ. מגידש:

 21אבל הוציאו הוצאה יפה. אני כבר לא במעמד לכן לא הכנסנו הכנסה  ש. בן צור:

 22 האישה, התפטרתי. 

 23 אלף שקלים.  50במכרזים, מכרזים יש לנו פער של  מ. מגידש:

 24 יש פחות מכרזים. יש פחות מכרזים, פשוט ככה. הרבה פחות.  ח גלר:”רו

 25אלף  40. יש פה גידול של 7אחזקת מחשבים קבלניות. עדיין בעמוד  . מגידש:מ

 26, שירות, ייעוץ, מחשוב ותקשורת במיקור חוץ. הרי כל הזמן שקלים

 27 אנחנו במיקור חוץ. 

 28 כן. ח גלר:”רו
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 1 אלף שקלים? 40מה קרה? למה תוספת  מ. מגידש:

 2הנושא של מחשוב בחצי משרה שלקחנו לתגבור  יש פה תוספת של עובד ח גלר:”רו

 3 במיקור חוץ.

 4 אלף שקלים? 40-ב מ. מגידש:

 5 עובדת נוספת. כן.  ח גלר:”רו

 6 אלף שקלים? 40עובדת נוספת עולה לנו אחזקה  מ. מגידש:

 7 לא כל השנה. ח גלר:”רו

 8 לשנה? מ. מגידש:

 9 חודשים. 5חודשים עובדת,  4היא  ח גלר:”רו

 10 לעובד? אלף שקלים עולה מחשוב 40אני לא מבין.  מ. מגידש:

 11עובדים קיימים לקחנו  3-לא מחשוב לעובד. משכורת לעובדת, בנוסף ל ח גלר:”רו

 12 עובדת רביעית.

 13אלף  20פרסומים בעיתונות הארצית. יש כאן תוספת של  9בעמוד  מ. מגידש:

 14 שקלים ואני מניח שיש לנו עוד חודשיים לפרסם. האם זה נכלל בפנים?

 15 עד סוף השנה. נכלל. ח גלר:”רו

 16 הוצאות משפטיות.  11עד סוף השנה. אני בעמוד  דש:מ. מגי

 17 כן. ח גלר:”רו

 18 אגרות משפטיות והוצאות פסיקות בית משפט. אחוז תוספת הוצאות  20 מ. מגידש:

 19 זה מה שדיברנו קודם. ח גלר:”רו

 20 אלף שקלים. 200יש כאן גידול של  13אוקי. בעמוד  מ. מגידש:

 21 זה הסך הכול. ח גלר:”רו

 22 איך? מ. מגידש:

 23 זה הסך הכול, יש פה פירוט. הלאה.  ח גלר:”רו

 24 הפירוט הוא בעמוד הבא, אבל אין פירוט כי אין פה שום, מ. מגידש:

 25 לא, יש הרבה סעיפים. כל הסעיפים והמצרפים.  ח גלר:”רו

 26 ?15באיזה עמוד  מ. מגידש:

 27 . 16, 15, 14רד למטה,  ח גלר:”רו

 28 ונאי וניהול חשבונות.שירותי מינהל וחשבונאות. ייעוץ חשב מ. מגידש:
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 1 כן. ח גלר:”רו

 2 אלף שקלים. 20 מה זה? מ. מגידש:

 3אלף שקל זה השעות הנוספות של עובדות הנהלת חשבונות במיקור  20 ח גלר:”רו

 4 חוץ, הן לא עובדות שלנו.

 5 ועמלת גביה לחברת גביה לפי תוצאות המכרז. מ. מגידש:

 6 כן. יש יותר הכנסות,  ח גלר:”רו

 7 ף שקלים.אל 100 מ. מגידש:

 8 יש עמלה יותר גבוהה. דיברנו שיש הכנסות ארנונה יותר גבוהות. ח גלר:”רו

 9 כמה אחוז זה, א. לב:

 10 אחוז פלוס מע"מ מההכנסות.  1.8זה  ח גלר:”רו

 11החזרי עמלות גביה. מה, הבנקים מחזירים לנו עמלות? איך זה  18עמוד  מ. מגידש:

 12 נוצר בכלל?

 13לא בנקים. זה צ'ק שחזר, יש עמלה והתושב זה תושבים מחזירים, זה  ח גלר:”רו

 14 מחויב על גובה העמלה והוא משלם את זה למועצה.

 15 הנחות מבצע משרד הפנים. 19עמוד  מ. מגידש:

 16 כן. ח גלר:”רו

 17 איפה אתה רואה את זה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 ,19בעמוד  מ. מגידש:

 19 למטה, כן.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 האם במבצע הזה,אלף שקלים.  22בשורה אמצעית  מ. מגידש:

 21 יודעיםאלף. התפלאתי מאיפה אתם  22בגלל זה אמרתם לי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 את זה. 

 23 אני אמרתי מקודם, בהתחלה אמרתי,  מ. מגידש:

 24הבנתי. בגלל זה התפלאתי, אמרתי מאיפה אתם יודעים. כן.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 ר. התפלאתי איך הם שולטים כל כך מהר. כן.בסד

 26 האם מדובר בהנחות מארנונה?. עשינו מבצע, , רןאני מבקש לקבל הסבר מ. מגידש:

 27יש מבצע ארצי של משרד הפנים שהמבצע בתוקף עד סוף החודש,  ח גלר:”רו

 28 למבצע. שאנחנו הצטרפנו, הייתה החלטה של מליאת המועצה להצטרף 
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 1 אישרנו אותה במועצה.   ר:”יו ר א. בר כוכבא,”ד ד”עו

 2שגם המבצע הוא לא הניב הכנסות רבות, אבל רואים את ההכנסות.  ח גלר:”רו

 3 ההכנסות, לא רק אצלנו דרך אגב, בכל הארץ ההיקף הוא מאוד נמוך.

 4, הנחות 106קטן? אז אני מבקש לעבור, אנחנו נחזור בחזרה לעמוד  מ. מגידש:

 5גם כן  108אין כאן שינוי ובעמוד  מימון בהסדרי תשלום ארנונה. אמנם

 6 אין שינוי, האם יש קורלציה בין הדברים?

 7 אחוז, 2זה הנחה של זה דברים שונים לגמרי. בנושא של הנחות ארנונה  ח גלר:”רו

 8 של מי שמשלם במזומן? מ. מגידש:

 9 של הוראת קבע. ח גלר:”רו

 10משרד הנחה של מבצע  של הוראת קבע. כמה תושבים מימשו את ה מ. מגידש:

 11 הפנים? 

 12 מעט. ח גלר:”רו

 13 תושבים. 3לפי זה מדובר על  מ. מגידש:

 14 מעט מאוד. כן.  ח גלר:”רו

 15 הכנסות,  מ. מגידש:

 16אני מבין רק רגע, אפשר על זה שאלה? את המימוש של משרד הפנים  א. מעודה:

 17שנה את החוב ואז אתם  50מלפני שהחלטתם להוציא להם מכתבים 

 18תם לא לוקחים את השבע שנים אחרונות אחוז. האם א 50אומרים להם 

 19 אחוז?  50ונותנים להם 

 20שנה, אף  40כי אם אתה שולח לכל האנשים האלה את החובות מלפני  

 21אחוז, יישאר המצב ככה, כמו שלא גביתם עד אז  50אחד לא מוכן לשלם 

 22 לא תגבו הלאה.

 23 זה החוק, אני לא מכיר חוק אחר.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 24 אלף. 70אלף,  60לא, כל המכתבים שאני רואה  ודה:א. מע

 25 לא מכיר כזה הסדר, אפרים,  ח גלר:”רו

 26אבל אין כזה דבר שבע שנים אחורה. פקודת המסים גביה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 המועצה יכולה לגבות, זה לא חל עליה הנושא של שבע שנים אחורה. 

 28 חוב.התיישנות לא מוחקת את ה ובראן:’ד ג”עו
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 1 מה? א. מעודה:

 2 בדיוק, לא מוחקת את החוב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3לא מאפשרת לך ההתיישנות לפי החוק לא מוחקת את החוב, היא רק  ובראן:’ד ג”עו

 4 להגיש תביעה, אבל בספרים הוא נשאר.

 5 אז יפה, א. מעודה:

 6 שנה גם. 50אתה יכול לקזז אותו אחרי  ובראן:’ד ג”עו

 7שנה, כשבאה ההצעה  30ין בעיה. אבל אם אתה לא קיבלת את זה א א. מעודה:

 8 30הזאת היא לא באה להועיל למועצה שעכשיו תבואו, אני אתן לכם 

 9היא באה לעזור לאזרח. אז אם אתה אחוז שזה הרבה.  50שנה אחורה 

 10אחוז  50שנה, אז אוקי. את השבע שנים האלה תעשה לו  30לא לקחת לו 

 11שנה  30אבל פתאום אתה מחליט לקחת ים. או תיקח את כל השבע שנ

 12 אז האזרח אומר לא רוצה הסדר, ונמשיך לאכול אותה ככה.אחורה, 

 13אפרים, אני רוצה להגיד לך פה משהו. אתה נמצא בגביה לא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 פחות ממני, 

 15 נכון. א. מעודה:

 16מה שאתה אומר שזה נשמע אני רוצה להגיד לך למרות   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17בומבסטי, בפועל מדובר במחלקת גביה אחת הטובות בארץ שבאות 

 18לקראת האזרח, יש שם מנהלת טובה ומגיעים איתם לפשרות. לכן זה 

 19 לא, מה שאתה אומר זה לא בדיוק נכון. 

 20 סליחה, סליחה. אני מכיר, א. מעודה:

 21יה פועלת, כולל הגזבר, בנושא אני חושב שפה מחלקת הגב  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 הזה,

 23 עצור. עצור. א. מעודה:

 24 לבוא לקראת התושבים להסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25עצור. עצור. מחלקת הגביה אנושית, היא תעשה כל דבר שהיא יכולה  א. מעודה:

 26 עליה שהיא,לעזור, אבל תמיד צילו של הגזבר מרחף 

 27 א שומר על החוק.הו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 יפה.  א. מעודה:
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 1 אבל הוא גם בא לקראת אנשים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2 זה לפי החוק הוא שומר על הגביה.  ובראן:’ד ג”עו

 3 בדיוק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 לא לפי החוק. זה ישונה. א. מעודה:

 5 זה משהו אחר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 תוב המועצה תמנה אחד מעובדיה לנהל את הארנונה. כ א. מעודה:

 7 בסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 אז הוא קיבל מינוי, א. מעודה:

 9 בסדר, אבל עכשיו,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10  זה לא החוק.אבל  א. מעודה:

 11א לפי לפי החוק אחד מעובדיה, הוא אחד מעובדיה. למה ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 החוק?

 13 כשיש גזבר אז היו אומרים תפקידו, תחת הנחייתו. א. מעודה:

 14 בסדר, אבל הוא מונה כחוק. באים לקראת התושבים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15אבל לא, אני לא מתנגד לזה שהוא עכשיו, בוא, בוא, אני אומר, הוא  א. מעודה:

 16יש לו סמכויות אמר לפי החוק, אמרתי לא. לא לפי החוק כי גזבר 

 17 הוא יכול להיות יו"ר,מוגדרות, זה לא בתוך הסמכויות. 

 18 הבנתי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 ועדת רכש או, א. מעודה:

 20 אבל הוא נבחר לפי החוק. אוקי. הבנתי.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21 זה לא בהגדרות שלו. א. מעודה:

 22 הוא נבחר. בסדר, אבל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 מנהל טכני או כל מיני דברים.גם לא בהגדרות שלו  א. מעודה:

 24 אוקי. אפרים,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25 נותנים לו.  א. מעודה:

 26 אבל מה אתה רוצה לומר?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 אז אני אומר, א. מעודה:

 28 שהגביה לא פועלת? סיכומו של דבר אתה חושב  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו
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 1אם אתה רוצה לבוא לקראת האזרח ויש לו חובות של השבע שנים  א. מעודה:

 2 אחרונות,

 3 באים לקראתו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4שאתה יכול לתבוע אותו, אז בוא, תבוא לקראתו. אתה עכשיו מה עושה?  א. מעודה:

 5עכשיו ה שנה ואומר לו בוא נעש 30מביא פתאום את החובות שלפני 

 6 אחוז מגיע לך.  50הסדר 

 7אז הוא בחר לא לשלם ואנחנו בעדכון תקציב, אולי אפשר להתקדם עם  ש. בן צור:

 8 הנושא של עדכון תקציב,

 9 לא, אז לכן, לא, כי זה הנושא. א. מעודה:

 10 לא, הנושא הוא האם הצלחנו או לא הצלחנו.  ש. בן צור:

 11 אז אני מסביר למה לא הצלחנו. א. מעודה:

 12 אבל זה לא הדיון.סבבה,  ן צור:ש. ב

 13מה לא הדיון? אני מבקש שיבואו ויעשו איתם הסדר על שבע שנים, זה  א. מעודה:

 14 שנה, הפסדת, הוא לא יבוא ויתן לך, 30כשאתה אומר כן יכול ללכת. 

 15א' בלי כל קשר להסדר של אז אני רק רוצה להעיר משהו.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16של  עוד מערכת הסדרים נוספת במחלקת הגביה משרד הפנים קיים

 17לבוא לקראת האזרח שהיא לא המסלול הזה, היא המסלול השני, 

 18בו באים ומנסים לבוא לקראת מערכת של הסכם שעושים אותו ש

 19אחוז,  50-האזרח, מורידים לו את הריביות כמה שאפשר ואז מגיעים ל

 20  אחוז באישור משרד הפנים. 50עד 

 21 נכון. א. מעודה:

 22זאת אומרת אם אין את המסלול שאתה אומר, יש מסלול   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”וע

 23אז אני חושב שהמערכת עובדת נכון אחר, העיקר שיבואו להסדיר. 

 24 בקטע הזה.

 25אני לא מדבר על בעלי היכולת שהם מנוולים ולא שילמו. אני מדבר על  א. מעודה:

 26 אותם מסכנים, האלמנות, 

 27 באים לקראתם.  ר:”א, יור א. בר כוכב”ד ד”עו

 28 היתומים, הנכים,  א. מעודה:
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 1 באים לקראתם.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 2כל אלה שלא יכלו, אז אל תביא להם אחורה. תשתדל לבוא להגיד את  א. מעודה:

 3 אלפים,  5אלפים,  10השבע שנים אתה חייב על זה, אני יודע, 

 4ם לפי החוק ומורידים להם את הריבית. באים לקראת  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 באים לקראתם באישורים.

 6  הריבית בסדר, אבל הריבית היא כלום. א. מעודה:

 7 אחוז. 50-ומגיעים ל  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 אבל מכמה? א. מעודה:

 9בסדר, הבנו. תודה רבה לך על ההצהרה. בסדר. בואו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 נמשיך.

 11גם  980היינו מקודם בהנחות משרד הפנים, ואם תסתכל למטה סעיף  גידש:מ. מ

 12 אלף שקלים. למה הוא פעמיים?  22הוא 

 13הייתה הנחיה של משרד הפנים להראות רק את הנושא של הנחות של  ח גלר:”רו

 14 המבצע בשביל לדעת. 

 15 מה קשור? מ. מגידש:

 16 זה הכול. אינפורמטיבי לחלוטין. ח גלר:”רו

 17 אלף שקלים, 22 910קשור. בסעיף  לא מ. מגידש:

 18 כן. ח גלר:”רו

 19אני מסתכל בשניהם מה כתוב הנחות בגין אלף שקלים.  22 980בסעיף  מ. מגידש:

 20מבצע משרד הפנים. למה לא סעיף אחד? למה זה מופיע פעמיים? אלא 

 21 אם כן מסתירים פה משהו.

 22 אחד הכנסות, אחד הוצאות.  ש. בן צור:

 23 סליחה, סליחה.  ר:”ור א. בר כוכבא, י”ד ד”עו

 24 זה כמו ההנחות הרגילות יש סעיף הכנסות וסעיף הוצאות, ח גלר:”רו

 25 רבותי, יש פה הרבה דברים בתקציב,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 26 זה בדיוק אותו דבר.  ח גלר:”רו

 27 יש פה הרבה דברים בתקציב,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 11מיליון שקל הנחות ארנונה. גם שם יש  11 בסוף הדו"ח, מיכה, יש ח גלר:”רו
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 1 מיליון שקל בחובה,

 2 מיכה,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 3 וגם בזכות. זה בדיוק אותו דבר. ח גלר:”רו

 4סליחה, יש פה הרבה, יש לנו עוד ישיבה, יש לך הצעות   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 שצריך לדון בהם. לסדר

 6 ון בהם.נו, בסדר, נד מ. מגידש:

 7 אני מזכיר לך.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 8 בלילה. 12יש לנו עד  מ. מגידש:

 9 לא,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 עד שש בבוקר.  מ. מגידש:

 11 אין בעיה, אבל זה לא נכון לעשות את זה ככה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 12 בסדר. מ. מגידש:

 13לי מקצוע, רובנו בסופו של דבר בסעיפים האלה רובם זה בע  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 לא יודעים לעומק. שאלה פה, שאלה שם, בוא לא נתחמק מזה. 

 15 ההכנסות, מ. מגידש:

 16 לפעמים גם,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 ההכנסות מריבית. מ. מגידש:

 18 גם אלו שיושבות שם יודעות רק.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 200מיליון.  1,5תכנון חצי מיליון שקלים, עדכון ההכנסות מריבית.  דש:מ. מגי

 20 אחוז. אי אפשר לעבור על זה, אני מבקש לקבל הסבר.

 21ולקבל בסדר, תקבל הסבר. אני אומר לך אתה יכול לבוא   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 22 הסבר מהעובדות. 

 23 אז אני מבקש לקבל הסבר,אוקי.  מ. מגידש:

 24לצורך העניין האומדן אנחנו יודעים שהריבית היא אנחנו דנו בזה כבר.  ח גלר:”רו

 25מאוד מאוד נמוכה במשק, ואז כשהיה אומדן האומדן הוא היה מאוד 

 26לא חשבנו שנגיע להוצאות גבוהות כי הריבית  זאת אומרתקונסרבטיבי, 

 27 היא מאוד מאוד נמוכה, והצלחנו מעבר למצופה. זה הכול. 

 28 מה הצלחנו?לא הבנתי.  מ. מגידש:
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 1 הצלחנו מעבר למצופה.  ח גלר:”רו

 2 אז כמה הצלחנו, מיליון או חצי מיליון? א. מעודה:

 3 אחוז.  200-כן, הצלחנו ב מ. מגידש:

 4 צלחנו לקבל מיליון?ה 500-על ה א. מעודה:

 5 כן. מ. מגידש:

 6 ,500, חשבנו שהכנסה תהיה 500לא על  ח גלר:”רו

 7 מיליון. 1,5והכנסנו  מ. מגידש:

 8 מיליון. 1,5בסוף ההכנסה  לר:ח ג”רו

 9 אז הרווחנו,  א. מעודה:

 10 מיליון בנוסף למה שחשבנו. ח גלר:”רו

 11 אחוז. 200גם באגרות חוב  מ. מגידש:

 12  אולי תחליף את שר האוצר כחלון. א. מעודה:

 13 )מדברים ביחד(

 14ברגע שתוצע הצעה מתאימה נשקול אותה. בואו נמשיך,   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 רבותי, עוד שאלות?  הלאה.

 16 .810סעיף  מ. מגידש:

 17 עמוד. ח. בן צבי:

 18 איזה עמוד? ח גלר:”רו

 19 .21אני עדיין בעמוד  מ. מגידש:

 20 , כן. דיברנו על זה, מיכה.21 ח גלר:”רו

 21 אלף, 428תקציב מאושר  מ. מגידש:

 22 דיברנו על זה, זה נושא של הצמדה. ח גלר:”רו

 23 זה מה? מ. מגידש:

 24 נושא של הלוואות. של הצמדות. נו על זה, אנחנו דיבר ח גלר:”רו

 25: פירעון קרן 19אני מבקש את שלושת הסעיפים האחרונים בעמוד  מ. מגידש:

 26הלוואות, פירעון ריבית ופרעון הפרשי הצמדה להסביר. אמנם סכומים 

 27 קטנים, אבל אני מבקש להסביר אותם. 

 28רעון ואם זה פירעון אז למה הכסף לא הועבר לפירעון, על חשבון פי 
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 1 330עתידי? הרי הכסף תוכנן לפירעון. בעצם יש לנו פה זיכוי של בערך 

 2אלף שקל. היינו ממשיכים נותנים את זה לפירעון לשנה  340אלף שקל, 

 3הבאה, למה הכסף צריך לחזור אלינו? אני מציע קח אותו על חשבון שנה 

 4 הבאה.

 5 מה שנה הבאה?אבל זה תקציב של השנה הזאת.  א. מעודה:

 6 אז אתה מחזיר אותו למועצה. דש:מ. מגי

 7 ואז הוא, בתקציב הבא הוא יכניס אותו.  א. מעודה:

 8 טוב, תן לי בבקשה הסבר על שלושת הסעיפים האלה איך הגענו, מ. מגידש:

 9 על ההלוואות? ח גלר:”רו

 10 לזיכוי הזה. כן. מ. מגידש:

 11 אין, תזאת אומרללוח סילוקין בדיוק, הלוואות אנחנו משלמים בהתאם  ח גלר:”רו

 12 אם אנחנו לפי לוח סילוקין היינו צריכים להיות, מ. מגידש:

 13 אין איחורים ואין, ח גלר:”רו

 14אם אנחנו בלוח סילוקין היינו צריכים להיות באפס, אדון רן. אם אנחנו  מ. מגידש:

 15של שפיצר או לא משנה של מה הוא קבוע עובדים לפי לוח סילוקין 

 16 ואנחנו יודעים אותו מראש. 

 17 כן, אבל יש, ר:ח גל”רו

 18 והבנקים מפרסמים לך אותו.  מ. מגידש:

 19 והתנודות לא כאלה גדולות.  א. לב:

 20 בדיוק, והתנודות הן לא כאלה גדולות. מ. מגידש:

 21לא, תנודות יש בנושא של הצמדה. אמרתי הצמדה זה משהו שאי אפשר  ח גלר:”רו

 22 לחזות את זה, וזה משתנה משנה לשנה.

 23אלף הוצאות אחזקת רכב  30עדכון תקציב  ,רכב 5.3.1סעיף  23עמוד  מ. מגידש:

 24 מחלקת בטחון.מנהל 

 25 זה רכב חדש.  ח גלר:”רו

 26 אלף שקל? 30 מ. מגידש:

 27 אלף שקל.  30ההוצאות  ח גלר:”רו

 28אלף שקלים. סליחה,  20, מיגון מוסדות המועצה, תוספת של 23עמוד  מ. מגידש:



  04-8666313חברת איגמי,                                         (   12/17) 61ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 

 2017בנובמבר  9                                                                                                                                   

     

46 

 1 זיכוי.

 2 ,20יש תוספת של ובסעיף אחר  30יש פה הפחתה של  ח גלר:”רו

 3 נכון. מ. מגידש:

 4 רכיבי מיגון. ח גלר:”רו

 5 אפשר שאלה על הרכבים? כמה רכבים נקנו, נתנו אישור בתחילת השנה. א. לב:

 6 כן. ח גלר:”רו

 7 במהלך החצי שנה אחרונה?כמה רכבים נקנו בפועל  א. לב:

 8 לפחות. 5 ח גלר:”רו

 9 ?5 א. לב:

 10 רכבים. 7. סך הכול השנה קנינו 5-יותר מ ח גלר:”רו

 11 וכמה אישרנו? אתה זוכר? א. לב:

 12 אישרנו, בדיוק מה שאישרנו זה מה שנקנה. ח גלר:”רו

 13 מה קרה עם הישנים? א. מעודה:

 14ים בתוך המערכת. יש כאלה שהשבתנו את הישנים ממש ומכרנו קיימ ח גלר:”רו

 15 צי הרכב.אחד או שניים לגרוטאות והשבחנו את 

 16 מה שקיים היום?  נוספים מעל 5 זאת אומרת א. מעודה:

 17 כי יש רכבים שהשבתנו אותם, 5לא יודע אם זה  ח גלר:”רו

 18 ?3, 4 א. מעודה:

 19 יש כמה רכבים שהוספנו, כן. ח גלר:”רו

 20 הצי רכב גדל בקיצור. א. לב:

 21 צי רכב גדל. ח גלר:”רו

 22 לפרטי, לא טנדרים.  א. מעודה:

 23 מה זה פרטי? רכבים פרטיים, כן. ח גלר:”רו

 24 ,4.3.1-ו 4.2.1 יש סעיף מ. מגידש:

 25 באיזה עמוד? ח גלר:”רו

 26 אלף שקלים.  30חשמל ומים למקלטים יש פה גידול של . 25בעמוד  מ. מגידש:

 27 כן. ח גלר:”רו

 28 הרי רוב המקלטים אנחנו משכירים, נכון? מ. מגידש:
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 1יש השכרה לא מעט ויש גם לשימוש עצמי הרבה מקלטים, משמשים  ח גלר:”רו

 2 מחלקות שמשתמשות. רווחה וקליטה, יש כל מיני

 3 אוקי.  מ. מגידש:

 4 התקציב.  תיקוןאני מבקש להתמקד, מיכה, בסעיפי   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 5 מתמקדים.  א. לב:

 6סגור רכב עמית הדר, לא יודע  29תעבור לעמוד אני מסתכל רק בעדכון.  מ. מגידש:

 7 אלף שקל. מה זה ההוצאה הזאת? 13מה זה, 

 8 איזה עמוד אתה?  ר:”א, יור א. בר כוכב”ד ד”עו

 9 .29 מ. מגידש:

 10 הוצאות רכב. ח גלר:”רו

 11 לא, אבל מה זה הסגור במרכאות? א. מעודה:

 12לא, כי הרכב שהוא ישן עכשיו הוא כבר סגור כי זה כבר רכב שלא  ח גלר:”רו

 13 משמש, 

 14 אז זה אומר שהרכב,  א. מעודה:

 15 ,31ה. עמוד תעבור לעמוד בבקשה, חבר'ה אתם מפריעים, בבקש מ. מגידש:

 16 כן. ח גלר:”רו

 17 מיליון. 4העברה מקרנות הרשות. תקציב מאושר  מ. מגידש:

 18 כן, נכון. זה מה שהסברתי קודם, מיכה, ח גלר:”רו

 19 .3,200אלף וההפרש  800התקציב הוא  מ. מגידש:

 20 , 3,200זה  3,200 ח גלר:”רו

 21 זה תוספת. מ. מגידש:

 22תקציב הרגיל, אוקי? זה אומר לא, זה הפחתה מהעברה מהפיתוח אל ה ח גלר:”רו

 23 מיליון נשאר לנו בקרנות בנושא פיתוח.  3,2שעוד 

 24 זה נלקח מאגף הנדסה, נכון? ככה כתוב. מ. מגידש:

 25 זה כסף, ח גלר:”רו

 26 סליחה, הועבר לאגף הנדסה. מ. מגידש:

 27 שנשאר לנו לפיתוח ולא העברנו אותו לתקציב הרגיל. ח גלר:”רו

 28 יע?מאיפה הכסף הזה הג מ. מגידש:
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 1 היטל השבחה. א. מעודה:

 2 מהיטל השבחה. ח גלר:”רו

 3 ומה הפיתוח שהולכים לעשות איתו? א. לב:

 4 כל מיני עבודות, עצרנו חלק מהעבודות, ח גלר:”רו

 5 .2017לפי תוכנית עבודה של שנת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 ועכשיו, ח גלר:”רו

 7 עצרנו עבודות כי לא היה תקציב? א. לב:

 8 לא היה תקציב. נכון. ח גלר:”רו

 9אבל תוכנית העבודה היא מקושרת תקציב, היא הייתה  זאת אומרת א. לב:

 10אמורה להיות מתואמת לתקציב ולעלויות של כל דבר, לא? או שאני 

 11 טועה?

 12אבל הכול זה אומדן. כשאתה חושב אילו הכנסות יהיו מהיטל כן,  ח גלר:”רו

 13 תוכניות והכול, השבחה אתה עושה אומדן רב שנתי לפי כל מיני 

 14ירידה, עכשיו אנחנו רואים  , זיהינוחודשים ראינו 3לפני   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 שאנחנו חוזרים למסלול ומסיימים יפה בצפי שחשבנו.

 16בסופו אז התוכנית הייתה מקושרת תקציב והיא לא הייתה מתואמת  א. לב:

 17 את התיקון.עכשיו עושים ו של דבר

 18 בדיוק.שיו אנחנו נבצע בדיוק מה שתכננו. עכלא,  ח גלר:”רו

 19 אבל בהתחלה חשבנו שלא יהיה לנו.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 . 32עמוד  מ. מגידש:

 21 אז איך בנית תוכנית אם אתה חשבת שלא יהיה? א. לב:

 22לפי ההכנסות הקודמות, סליחה בבקשה. לא, בניתי תוכנית   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23ין הערה. איציק, בנינו לפי שנה קודמת תוכנית, פתאום היה לא, לא, א

 24אחוז, היא גם השפיעה עלינו. ולפתע, לפני  25בהיקפי הבניה של ירידה 

 25התחילו בהסדרים מסוימים לאנשים לשלם שהיו צריכים כחודש ימים 

 26אז הסתדרנו. אז לכן אנחנו יכולים להמשיך את לשלם שנה לפני כן. 

 27 ילה. בבקשה.התוכנית התקציבית הרג

 28 . 34אני עובר לעמוד  מ. מגידש:
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 1 יועצים ושמאים.  32רגע, עמוד  א. לב:

 2 יש הפחתה. ח גלר:”רו

 3 הפחתה, אני יודע. לאיזה יועצים, א. לב:

 4זה שכר טרחה של שמאי, שיש הרבה פחות תוכניות ושכר הטרחה שלו  ח גלר:”רו

 5 בהתאם. 

 6 ת, לא יודע מה זה., יש לנו כאן רכב מנהל מחלק34עמוד   מ. מגידש:

 7 זה רכב חדש. ח גלר:”רו

 8 רכב חדש. מ. מגידש:

 9 שפ"ע.  ח גלר:”רו

 10 לאחר מכן עוד רכב. מ. מגידש:

 11 זה הפחתה מהרכב הישן. ח גלר:”רו

 12 מה זה ההפחתה הזאת? מה זה הזכות הזאת? מ. מגידש:

 13 הפחתה של הוצאות של רכב ישן והעברה לרכב החדש.  ח גלר:”רו

 14 ת זה לרכב החדש.העבירו א א. מעודה:

 15 אחזקת רכב אפס.  35אחרי זה עמוד אוקי.  מ. מגידש:

 16 זה רכבים, ח גלר:”רו

 17 אחזקת רכב מנהל אזור. מ. מגידש:

 18 איפה שאפס זה רכב חדש, שנרכש במהלך השנה. ח גלר:”רו

 19 לא, לא, לא, סליחה. בקודמים יש פירוט רכב חדש, פה יש לנו אפס.  מ. מגידש:

 20 אומר שהוא לא היה ועכשיו, אפס זה לא, ח גלר:”רו

 21 ועכשיו הוא היה. א. מעודה:

 22 עכשיו נהיה.  ח גלר:”רו

 23 אז איך? איפה הוא עכשיו?  א. מעודה:

 24 , 25נרכש רכב חדש בתקציב עד סוף השנה  ח גלר:”רו

 25אם נרכש רכב חדש בשעה טובה הכול טוב ויפה, אין לו הוצאות, אין לו  מ. מגידש:

 26 כלום?

 27 הוצאות.לא היה לו  ח גלר:”רו

 28 הוא עומד כאן? מ. מגידש:
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 1 אלף שקל. 25לא, אתה אומר האפס זה התקציב המקורי, העדכון הוא  ח גלר:”רו

 2 איפה? אחזקת רכב, סעיף, מ. מגידש:

 3 אתה אומר איפה שאפס לגמרי? ח גלר:”רו

 4 כן. מ. מגידש:

 5 לא, זה בסדר, ניתן להתעלם מהכרטיס. ח גלר:”רו

 6 ר. תסביר.תסביר לי מה זה בסד מ. מגידש:

 7זה כרטיס שיכול להיות, היה רכב לפני שנה אין פה תקציב, אין פה  ח גלר:”רו

 8 הוצאה.

 9 אז הרכב עומד? לא נוסע? מ. מגידש:

 10 רק כרטיס, אפשר למחוק אותו. אין רכב. ח גלר:”רו

 11 אפשר למחוק? מ. מגידש:

 12 כן.  ח גלר:”רו

 13 אז למה הכנסת את זה? א. מעודה:

 14 . זה נכנס לדו"ח ח גלר:”רו

 15אלף שקלים. תגבור כוח אדם,  50תוספת של  נוןגילחומרים  36עמוד  מ. מגידש:

 16 230אלפים שקלים,  10אלף שקלים. תחזוקת מערכות מים  200תוספת 

 17 זה דברים שאמורים להיות בתוכנית העבודה.אלף שקלים. 

 18 זה מה שהסברתי קודם, מיכה, ח גלר:”רו

 19 ם לגינון ידוע מראש. זה דברים שידועים מראש. חומרי מ. מגידש:

 20מה שהסברתי קודם בנושא של העסקת עובדים של כוח אדם. דיברנו על  ח גלר:”רו

 21 זה,

 22 רכישת גינון, חומרי גינון זה לא עובדים.  מ. מגידש:

 23 רכישת גינון זה החומרים. הפרחים והדשנים. ח גלר:”רו

 24שכירות רכב  אחוז? 50-תקצבנו מראש, תוכנית ידועה. טועים בתוכנית ב מ. מגידש:

 25 למה צריך לשכור עוד רכב?לפינוי גזם. אין כאן חברה שמפנה את הגזם? 

 26 למטה יש איסוף אשפה,  א. לב:

 27אלף, פה  50אלף שקל, פה יש הוצאה של  100זיכוי של בהמשך. יש כן,  מ. מגידש:

 28 יש זיכוי. אין שליטה, כל אחד עושה פה מה שהוא רוצה.
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 1תי כל אלה שמפנים גזם ואשפה? למה יש לא, וגם לא מקבלים שנ א. מעודה:

 2 תוספות והורדות?

 3עוד פעם יש הסכמים. הסכמים יש הצמדה למדד, יש גם הצמדה  ח גלר:”רו

 4להוצאות שכר עבודה. ואם יש עליה של שכר מינימום לצורך העניין אז 

 5אנחנו צריכים לעדכן גם את המחיר של החוזה, עוד חודש יש עוד עליה 

 6 של שכר מינימום.

 7בעצם זה קשור למה שעכשיו אתה אמרת או לא? זה לא אז רגע, הפינוי  לב: א.

 8 נראה לי קשור.

 9 לא. ח גלר:”רו

 10 אז בוא תסביר,  א. לב:

 11 אלף שקל. 100יש פה הפחתה של  ח גלר:”רו

 12 שכירות, לא, לא, א. לב:

 13 למה צריך שכירות? הרי יש חברה שמפנה גזם.  מ. מגידש:

 14 גזם.  א. לב:

 15איתה חוזה, יודעים ימים מסוימים, בשכונה זאת ביום ראשון,  עשינו מ. מגידש:

 16בשכונה אחרת ביום רביעי. למה אנחנו צריכים עכשיו תוספת של 

 17 שכירות,

 18כי לפעמים יש צורך, לפני החגים או לפני מועדים והכול אנחנו צריכים  ח גלר:”רו

 19 להזמין יומיים נוספים, 

 20 יע,אבל בחוזה העבודה עם החברה מופ מ. מגידש:

 21 בחוזה מופיע תגבור, א. לב:

 22 בחגים תגבור. מ. מגידש:

 23 תן לי רגע להוסיף עוד משהו ואני רוצה שתענה לי גם על זה. א. לב:

 24 כן. ח גלר:”רו

 25וחיים  בחוזה של פינוי האשפה מופיע שם סעיפים והעליתי את זה פה א. לב:

 26אמר תעשו בדיקה על הנושא הזה, שאמורים פעמיים בשנה או שלוש 

 27ושנה ים בשנה לשטוף את פחי הזבל, כל פחי הזבל של הישוב, פעמ

 28שעברה הם לא עשו וחיים אמר להם למה אתם לא עושים את זה 
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 1שזה כתוב בחוזה וביקשנו מכם לבדוק לקזז את זה, כי זה לא הגיוני 

 2הסעיף הזה, הם צריכים לנקות את כל הפחים, לנקות סביב הפחים וזה 

 3 לא נעשה. וזה כתוב בחוזה.

 4 קנסנו את הקבלן. ח גלר:”רו

 5 אז אם קנסת למה לא עושים את זה, למה לא מוציאים לפועל? א. לב:

 6 לא כתוב פה הקנס? זה לא, למה א. מעודה:

 7זה אחד. ושניים, אם הקנס זה בסדר, הלכלוך נשאר, הזוהמה נשארת.  מ. מגידש:

 8 קנסנו אותו למה זה לא מופיע כאן בהכנסות? 

 9 ב.זה מופיע. כתו ח גלר:”רו

 10 )מדברים ביחד(

 11 באמת אני רוצה תשובה.אלדד,  א. לב:

 12 אני שמעתי מה שאתה אומר וקיבלת תשובה, מטפלים בזה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 מה קיבלתי תשובה? יכול להיות שלא שמעתי אותה. א. לב:

 14 סליחה. רבותי, אתם רוצים לברר או להתווכח?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 15 לא, לא, לא, אני רוצה, :א. לב

 16 רוצים לברר. מ. מגידש:

 17אז איציק העלה דבר שהיה שנה שעברה ונכון, אנחנו   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18הלכלוך מתמודדים עם זה כמעט כל יום בנושא שאומרים הזוהמה, 

 19שיש, הישוב הוא מאוד גדול. שוטפים פחים, אם הוא לא עושה את זה 

 20אחרי שהעליתם את זה שוב לדבר עם שמוליק, הוא נקנס ואני מוכן 

 21ותדווחו לי בבקשה, לשאול אותו מה מידת האכיפה של הדבר הזה. 

 22למועצה או לי, אם קורה כזה דבר שאתם רואים זוהמה כזו, שנטפל בזה 

 23 שאחראים על זה.נקודתית. אבל בגדול יש מנהלים 

 24 זה סעיף של הפרת חוזה לצורך העניין. א. לב:

 25 והם נקנסים.  ר:”בר כוכבא, יור א. ”ד ד”עו

 26זה שהם נקנסים זה בסדר, אבל זה לא עוזר, זה לא נותן לנו את  א. לב:

 27זה לא  זאת אומרתהשירות. מדובר לא במקום אחד, על כלל הישוב. 

 28ולהגיד לך על זה, אתה בהודעה לציבור אזור א', באותו שאני צריך לבוא 
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 1וע. כאילו זה אמור אזור שוטפים את הפחים באותו יום, באותו שב

 2 להיות איזושהי הודעה לציבור.

 3 כן, אבל אתה אומר עכשיו, מה שקורה אתה מעלה טענה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 לא קורה בפועל בכלל ככל שאני יודע.  א. לב:

 5אתה מעלה טענה כללית ואני עכשיו שומע, לא אמרת   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 6 ת במקרה כזה.איפה נתקלספציפית 

 7 בכל הישוב לא בוצע הסעיף הזה, לא שוטפים,בכל הישוב.  א. לב:

 8 הם לא שוטפים באף מקום.  א. מעודה:

 9 לא שוטפים כל פעם. פעם בכמה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 פעם בשנה, א. מעודה:

 11 שלוש פעמים בשנה.  א. לב:

 12 שלוש פעמים בשנה, זה החוזה. א. מעודה:

 13פעמים בשנה אמור להיות. פעם אחת זה אמור להיות לקראת שלוש  א. לב:

 14 ים, פעם אחת בקיץ או לא זוכר מתי, לקראת פסח.החג

 15טוב, אני מקבל את ההערות שלכם אגב, אני מקבל את   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 16זה אצלי ייבדק אישית שזה נאכף כחוק ההערות האלו. תודה רבה. 

 17 החוזה. 

 18אלף שקל ומצד שני  20מדברים על שכירת רכב לפינוי גזם  אנחנו פה מ. מגידש:

 19 אלף שקל. 100אנחנו יש לנו זיכוי של 

 20 כן. ח גלר:”רו

 21עבודות  41אני עובר לעמוד זה אומר שהתוכנית פה היא עקומה.  מ. מגידש:

 22אלף שקלים  100קבלניות לאחזקת כבישים. יש לנו פה חיוב של 

 23אלף שקלים. אם אנחנו  100לאחזקת כבישים זיכוי של וחומרים 

 24מגדילים את העבודה, קונים את החומרים, איפה הקורלציה בין 

 25 הדברים? 

 26 נכון. א. מעודה:

 27אלא אם כן מישהו קנה פה חומרים, נתן אותם לקבלן והוא הלך איתם  מ. מגידש:

 28 הביתה. 
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 1 אלף שקל.  100-חומרי קרצוף קנית פחות ב א. מעודה:

 2 ,אבל הגדלת את העבודה מ. מגידש:

 3אלף שקל בלי החומרים? בלי  100אז איך אתה הגדלת את העבודה בעוד  א. מעודה:

 4 החומר של הקרצוף? 

 5 יש פה הרבה היגיון, לצורך העניין אם אתה לא עושה עבודה,  ח גלר:”רו

 6 )מדברים ביחד(

 7אני אומר לצורך העניין הסעיף של חומרים זה סעיף שאנחנו עושים  ח גלר:”רו

 8? אבל אם אנחנו מעבירים את העבודה לקבלן רוב רכישה עצמית. אוקי

 9 הפעמים החומר על חשבונו. בגלל זה יש פה הרבה היגיון.

 10 יפה. א. מעודה:

 11 איזה עבודה עצמית,  א. לב:

 12 זו תשובה יפה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 13 איזה עבודה עצמית? א. לב:

 14 הרבה מאוד עבודות.  ח גלר:”רו

 15 תן לי דוגמא. א. לב:

 16 יש לנו מכבש למשל, גלר: ח”רו

 17 זה חרטוט. זה תשובה חרטוט. מה זה עבודה עצמית, מ. מגידש:

 18 כל הנושא של אספלט, תיקוני אספלט. ח גלר:”רו

 19 גם העבודות שהוא מדבר עליהם כאן זה של עובדי המועצה.  מ. מגידש:

 20 איזה, של הקבלן? א. מעודה:

 21 כן. הגינון.  מ. מגידש:

 22 ספלט.כל הנושא של א ח גלר:”רו

 23 אספלט? א. לב:

 24 כן, תיקוני אספלט אנחנו עושים לבד.  ח גלר:”רו

 25 שאנחנו יכולים,יש לנו מכבש למה,  א. לב:

 26 כן, יש לנו מכבש.  ש. בן צור:

 27 בטח, יש בחור מומחה לזה. ח. בן צבי:

 28 ולכן השאלה שלך היא מאוד לא יפה. ש. בן צור:
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 1 כן. הרבה עבודות עושים, כן, יש לנו. כן.  ח גלר:”רו

 2אלף שקל אחזקה  50, 5.3.4יש כאן רכב, כנראה שהוא חדש, בסעיף  מ. מגידש:

 3 בשנה?

 4 רכב חדש, כן. ח גלר:”רו

 5אלף שקל בשנה? מה,  50תסביר לי בבקשה איך רכב חדש  רכב חדש? מ. מגידש:

 6 50אם אני מחלק אלף שקל? בשכירות, מה? לא מסתדר לי.  50עלה לנו 

 7 ודש. לא יודע. תסביר לי בבקשה איך,שקל בח 4,000אלף שקל בשנה, 

 8ומעט נוסעים ויש רכב טנדר הוצאות רכב. יש רכבים שהם הרבה נוסעים  ח גלר:”רו

 9 ,  יש כל מיני רכבים שההוצאות שונות ומשתנות. בוודאי. 4X4-ו

 4X4 ? 10 א. מעודה:

 11 יש לנו רכבים, בוודאי.  ח גלר:”רו

 4X4 ? 12יש עובדים שאתה קונה להם  א. מעודה:

 13 לצאת לשטח, נו. בן צבי:ח. 

 14 , זה לא ג'יפ.4X4טנדר  ח גלר:”רו

 15 חוץ מאחד של החקלאי, למי עוד יש? א. מעודה:

 16 יש לנו עוד אחד.  ח גלר:”רו

 17התשלומים שרון. , יש לנו פה גידול בתשלום לרשות ניקוז כרמל 44עמוד  מ. מגידש:

 18 לא קבועים, לא ידועים מראש?

 19 לא, לא ידוע מראש.  ח גלר:”רו

 20 50-אלף. סליחה, מ 90-לאלף  40-ציוד יסודי, גידול מ 930סעיף  45עמוד  מגידש: מ.

 21 אחוז. מה זה? 80אלף שקלים.  40גידול של אלף,  90-אלף ל

 22 זה רכישה של ציוד. ח גלר:”רו

 23 איפה הציוד הזה? איזה ציוד? מ. מגידש:

 24 של? ח גלר:”רו

 25 איזה ציוד? מ. מגידש:

 26 ו השנה.מכשירי קשר מה שרכשנ ח גלר:”רו

 27 )מדברים ביחד(

 28 כן, בבקשה.  ח גלר:”רו
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 1 לא ענית. מ. מגידש:

 2עניתי, הצבנו אנטנה על הגג ורכשנו מכשירי קשר שמשמשים את  ח גלר:”רו

 3 מחלקת פיקוח. 

 4שקל  1,500אלף שקל לשנה,  15-אחזקת אופנוע ב יש לנו 530סעיף  מ. מגידש:

 5 לחודש. 

 6 פיקוח.  אופנועזה   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7עכשיו תגיד לי שקל לחודש?  1,500שקל לחודש? אופנוע  1,500אופנוע  מ. מגידש:

 8שקל לחודש? סטודנטים קונים אופנוע,  1,500אופנוע חדש. אופנוע 

 9 שקל. 1,500משלמים הם נוסעים לבאר שבע, הולכים, חוזרים בשנה 

 10 זה מאוד מאוד יקר. ביטוחים של אופנוע  ח גלר:”רו

 11 יקרים יותר מאשר,  ר:”בר כוכבא, יו ר א.”ד ד”עו

 12 ה אופנוע יודע. ביטוחים מאוד יקר, לא דלק. למי שהי ח גלר:”רו

 13 אלף שקל?  15 מ. מגידש:

 14 ביטוחים עולים מאוד מאוד יקר. ח גלר:”רו

 15 תגיד בבקשה. כמה זה מאוד מאוד יקר?  מ. מגידש:

 16 מאוד מאוד יקר זה, ח גלר:”רו

 17 בואו נבדוק את זה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 זה מחצית מהסכום באחזקה.  ח גלר:”רו

 19תרשום בפניך, אתה חושב אם אין לנו הסבר ספציפית   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 תשלח, נבדוק עם מי שאחראי על התקציב. 

 21 .46עכשיו אני בעמוד  מ. מגידש:

 22 ציב, אוקי., בבקשה. כן. אוקי. תיקוני תק46  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 מתקני ספורט.  מ. מגידש:

 24 איזה סעיף?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 25? שנה שעברה מתקן ספורט בבי"ס נהרס, 50-ל 120-למה ירדנו מ. 7.5.2 מ. מגידש:

 26יכולנו לעשות מתקן חדש. אפשר לעשות פה עוד הרבה מתקנים. החזרנו 

 27 אלף שקל לקופה? זה מה שיציל את המולדת? למה? 70

 28 אבל כתוב, מעודה: א.
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 1אפרים תשתוק, אני לא שואל אותך, בבקשה. אני עובר לצד שני בשביל  מ. מגידש:

 2 שלא תענה לי.

 3 מה, אני לא יכול לענות לשם?  א. מעודה:

 4 לא, ברצינות, תפסיק. אתה מפריע.  מ. מגידש:

 5 )מדברים ביחד(

 6 בסעיף הזה זה רק אחזקה ותקן ולא רכישה של מתקנים.  ח גלר:”רו

 7לא אמור לנחש למה זה לא כתוב כאן? כתוב כאן מתקני ספורט. אני  . מגידש:מ

 8 שזה אחזקה.

 9 רשום הכול, רק לקרוא.  ח גלר:”רו

 10 מה שכתוב פה זה בדיוק אומר, זה לא ברור אז. א. לב:

 11 אבל לא רוכשים. רכישה, ח גלר:”רו

 12 המתקנים זה בתב"רים. א. אטיאס:

 13התקינה, כי התקינה, גם אני אותו דבר, לא, אבל זה מה שפה לא ברור,  א. לב:

 14 מה אנחנו, זאת אומרת

 15 לא, להיפך. לכל המתקנים יש תקינה. ח גלר:”רו

 16 הכול תקין. בטח.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 17 ? מה הייתה לך בתוכנית,120אז למה כתבת  א. מעודה:

 18לתקן  אפרים, הרבה פעמים כשבאים לביקורת יש הרבה ליקויים, צריך ח גלר:”רו

 19את הליקויים. עכשיו אי אפשר לצפות מראש איזה ליקויים יהיו בחודש 

 20 ספטמבר, 

 21 בטעות? 2אז פי  א. מעודה:

 22 יכול להיות. לא, אנחנו הולכים לחומרה,  ח גלר:”רו

 23 אחוז.  20, 2חומרה, אבל לא פי  א. מעודה:

 24וב זה רק אומר שהמתקנים שלנו במצב טוב. זה רק אומר שהם במצב ט ח גלר:”רו

 25 ואין הרבה ליקויים. 

 26 אז העיקר לבוא ולכתוב בתקציב הרבה ואז להגיד לא השתמשנו.  א. מעודה:

 27 בסדר, ואם יש הפוך, אז מה? יותר גרוע, נכון? ח גלר:”רו

 28 אפשר להגיד היה שינוי,לא.  א. מעודה:
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 1 עדיף שיהיה מצב שאתה לא משתמש בכל הכסף. ח גלר:”רו

 2 אלף שקל.  300קיץ,  עלימפמ, הכנסות 49עמוד  מ. מגידש:

 3וזה הוציא אותנו  7-ל 6-כן. הסיפור פה שאנחנו עלינו סוציו אקונומי מ ח גלר:”רו

 4העלייה בסוציו אחד המחירים של מקול קורא ואנחנו לא זכינו. 

 5 אקונומי. 

 6לא יודע מה האנשים מבינים, העלייה שלנו בסוציו אקונומי מורידה לנו  מ. מגידש:

 7 ממלגות,

 8 מיליונים רבים. ח גלר:”רו

 9 כן.שאתה יכול להסתדר לבד.  זאת אומרת  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10-שמירה חקלאית גדלנו ב 51ולמה בשמירה חקלאית אנחנו גדלנו, עמוד  מ. מגידש:

 11 אחוז? אין יותר חקלאות,  16

 12בשכר עבודה? יש הרבה עבודה. יש הרבה מאוד עבודה, יש פקח אחד  ח גלר:”רו

 13 ת את כל השטחים וזה תוספת של שעות עבודה. שצריך לכסו

 14, אין פירוט כי בפירוט בעמוד הבא אלף שקל 80יש לנו גידול של  52עמוד  מ. מגידש:

 15 אלף שקל. 90-מגיעים ל

 16 בפירוט למה? ח גלר:”רו

 17 .90זה  60ועוד  30תסתכל, בפירוט זה  מ. מגידש:

 18 .55ה עמודים עד עמוד זלא, זה הרבה, מיכה, זה הרבה עמודים למטה.  ח גלר:”רו

 19הכנסות מחיבור  220סעיף  54אוקי. זה מביא אותנו, אני מדלג לעמוד  מ. מגידש:

 20אלף שקלים מול עליה  200מים, דיברנו על זה מקודם, יש כאן קיטון של 

 21בארנונה. נתת מקודם תשובה, אני לא מסכים איתה, אבל אני מעלה את 

 22 זה כי אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול. 

 23 טוב. ח גלר:”ור

 24 רכישות חובות מריסק.  מ. מגידש:

 25 דיברנו על זה כבר.  ח גלר:”רו

 26 .750סעיף אחרון  54עבודות יזמות ברשת מים, עמוד  מ. מגידש:

 27 , אוקי.750  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 כן. ח גלר:”רו
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 1 אלף שקל. 200מה זה? יש כאן קיטון  מ. מגידש:

 2 . כן. יש פחות עבודות ח גלר:”רו

 3 פחות עבודות.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4, אני מבקש להבין מה ההבדל בין העמוד הזה לבין שני 55אוקי. עמוד  מ. מגידש:

 5 .53עמודים אחורנית, עמוד 

 6שזה הוצאות שהן משותפות גם למים וגם  53כן, אני אסביר. יש בעמוד  ח גלר:”רו

 7וצאות והכנסות של לביוב, אוקי? לכל המחלקה. העמוד הבא זה רק ה

 8 משק המים והעמוד הבא זה רק ביוב.

 9 זה רק מה?  מ. מגידש:

 10 ביוב, עבודות ביוב. א. אטיאס:

 11 רק ביוב? מ. מגידש:

 12 רק ביוב. ח גלר:”רו

 13 כתוב שם למעלה מצד ימין.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14 ביוב.לאחוז בעבודות יזומות  40ויש לנו כאן קיטון של  מ. מגידש:

 15 כן. גלר:ח ”רו

 16 אחוז? 40כן? אתה מסכים עם זה שיש קיטון של  מ. מגידש:

 17. יש פחות התחלות 250-אלף שקל הפחתה ל 300-עבודות יזומות, כן, מ ח גלר:”רו

 18 בניה, יש פחות עבודות יזומות, גם מים וגם ביוב. 

 19 .58אני עובר לעמוד  מ. מגידש:

 20 כי הבניה החדשה זה בתקן.  ח. בן צבי:

 21 , לפני שנה היה היקף הרבה יותר גבוה, השנה יש ירידה.כן ח גלר:”רו

 22, השתתפות המשרד בשכר לימוד. למה יש לנו פה 920סעיף  58עמוד  מ. מגידש:

 23 אלף שקלים.  880זיכוי של מיליון שקלים?  קיטון? למה יש לנו

 24 לא, זה גידול. זה תוספת הכנסה. ח גלר:”רו

 25 . 880למה? זיכוי כתוב  מ. מגידש:

 26 לא, הזיכוי זה הכנסה. הזכות זה הגדלה וחובה זה הקטנה.  :ח גלר”רו

 27 . לא משנה, אוקי. 880זה גידול של  12,160-ל 11,280אם אני עושה  מ. מגידש:

 28 כן. ח גלר:”רו
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 1 הוסיף לנו? למה משרד החינוך  מ. מגידש:

 2 כי יש יותר ילדים והתעריף קצת גדל. ח גלר:”רו

 3 ים.יותר שירותים, יותר כיור ח. בן צבי:

 4 סעיף אחרון, מ. מגידש:

 5 יותר מים. ח. בן צבי:

 6 משכורות. מ. מגידש:

 7 כן. ח גלר:”רו

 8 בגני ילדים. הוצאות שכר עבודה סייעות  מ. מגידש:

 9 כן. ח גלר:”רו

 10 זה התוספת של הסייעת השלישית? זה מה?  מ. מגידש:

 11 ועוד דברים אחרים של מחלות ושל החלפות. כן.גם. זה גם.  ח גלר:”רו

 12מחשוב בתי ספר. למה לא תוקצב בתחילת השנה?  750סעיף  60עמוד  ידש:מ. מג

 13 אלף שקלים?  117למה היינו צריכים להוסיף להם 

 14 יודעים שהוא יתפרסם בכלל. זה קול קורא שאנחנו זכינו בו ולא תמיד ח גלר:”רו

 15זה, בתחילת השנה לא יודעים מה משרד החינוך יפרסם,  זאת אומרת

 16גשים, אם אנחנו זוכים אז רושמים את זה באמצע השנה אנחנו ני

 17 בהכנסות. 

 18 750שני סעיפים אחרונים, משכורות ושכר. יש כאן תוספת של  61עמוד  מ. מגידש:

 19 אלף שקלים. למה הגידול הזה? מאיפה הוא נובע?

 20ב', והשנה הגדילו את -בית הספר של הקיץ לפני שנה היו רק בכיתות א' ו ח גלר:”רו

 21 פינו את זה אז מן הסתם יש פה תוספת.ג', אז לא צ-גם לזה 

 22 זו הייתה החלטה של הממשלה, הממשלה הוסיפה את זה,  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 23 מה זה? ח גלר:”רו

 24 הייתה החלטה פה, ח. בן צבי:

 25זה מכוסה בהכנסות דרך אגב, מיכה, אתה רואה את זה בהכנסות יש גם  ח גלר:”רו

 26 תוספת.

 27 ,62עמוד  מ. מגידש:

 28 אלף שקל. 150 גלר: ח”רו
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 1 למיניהן. , כל הסייעות 921, 922סעיף  מ. מגידש:

 2 כן. זה גם נושא שהוא בלתי ניתן לצפות מראש. ממש.  ח גלר:”רו

 3 זה אחד מהגידולים הארציים בתקציב המהותיים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 4 כן, זה אחד הדברים שאין לנו שום שליטה על זה.  ח גלר:”רו

 5 אלף שקלים. 248, יש כאן גידול של 65אני עובר לעמוד  ש:מ. מגיד

 6 איזה סעיף בבקשה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 באמצע. 990, 920, 420 מ. מגידש:

 8 אוקי. אני רואה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 9 אלף שקלים.  248 מ. מגידש:

 10 זו תוספת הכנסות.  ח גלר:”רו

 11 מגביה?  תוספת הכנסות ממה, מ. מגידש:

 12ממשטרת ישראל. משטרת ישראל יש מאבטח אחד נוסף ויש גם הגדלה  ח גלר:”רו

 13 ויש יותר הכנסות.  של תעריף

 14שיש בו בעצם ירידה , אני נותן כאן הערה שהוא העמוד היחידי 66עמוד  מ. מגידש:

 15 בתקציב של השירות הפסיכולוגי. 

 16 יש הרבה סעיפים. ח גלר:”רו

 17 כולו, כל השירות הפסיכולוגי יש כאן קיטון. לא, עמוד שהוא  מ. מגידש:

 18 גם העמוד הקודם מן הסתם ויש הרבה עמודים אחרים.  ח גלר:”רו

 19 שיש בו זיכוי. אוקי. בוא נתקדם.לא, זה העמוד היחידי  מ. מגידש:

 20 גם העמוד הקודם מן הסתם. ח גלר:”רו

 21קיטון  אני מעיר הערה, כן? אמרתי אני מעיר הערה ישבוא נתקדם.  מ. מגידש:

 22. זה צריך להעיד משהו על הטיפול החברתי דווקא בשירות הפסיכולוגי

 23 שלנו. 

 24 הוא נובע מתוספת הכנסה, לא צמצום הוצאה.  ח גלר:”רו

 25 כשאתה אומר תוספת הכנסה, מה הכוונה? א. מעודה:

 26 מהמשרד, משרד החינוך.  ח גלר:”רו

 27 משרדים ייעודיים.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 28 .920-ו 920, 920יש כאן שלושה סעיפים;  69עמוד  :מ. מגידש
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 1 כן, הסעות. ח גלר:”רו

 2 מה זה, כזה גידול? מ. מגידש:

 3 הסעות גם,  ח גלר:”רו

 4אבל זה דבר שיודעים אותו עם פתיחת שנת הלימודים. יודעים אותו  מ. מגידש:

 5 ביוני, יולי. 

 6קווים וזה חלק לא מזמן לפתוח עוד הייתה החלטה של מליאת המועצה  ח גלר:”רו

 7 מהעדכון. 

 8 .73, טוב, אפשר לדלג על זה. עמוד 72אני עובר לעמוד  מ. מגידש:

 9 כן. ח גלר:”רו

 10 הסעיף האחרון ספריות עירוניות,  מ. מגידש:

 11 שכר. ח גלר:”רו

 12 אחוז. 10-מעלים פה ב שכר. כמה ספרניות נוספו? מ. מגידש:

 13 אחת. ח גלר:”רו

 14 איך? מ. מגידש:

 15 אחת. ח גלר:”רו

 16 אחת? מגידש:מ. 

 17 אלף שקל. כן. 100ספרנית אחת  ח גלר:”רו

 18 אלף שקל שכר ספרנית לשנה? 100 מ. מגידש:

 19 אפילו יותר. בוודאי.  ח גלר:”רו

 20 אלף שקל? 100מה זה  א. אטיאס:

 21 אלף שקל? 100מה זה  ח גלר:”רו

 22 אני שואל.  מ. מגידש:

 23 כן, כן. ח גלר:”רו

 24 ברוטו. א. מעודה:

 25 ועלויות מעביד.  ר:”יור א. בר כוכבא, ”ד ד”עו

 26 כולל עלויות.  א. אטיאס:

 27 .780-ו 420סעיף  75עמוד  מ. מגידש:

 28 כן. ח גלר:”רו
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 1 קייטנות, הוצאות שונות. למה? איך זה קרה? יש כאן פעולות שלא נעשו.  מ. מגידש:

 2 לא היו קייטנות.  ח גלר:”רו

 3 אלף שקל לא מומש. 20אלף שקל,  47יש  מ. מגידש:

 4 ו קייטנות.לא הי ח גלר:”רו

 5 אז הוא אומר לא היו קייטנות. זו התשובה.  מ. מגידש:

 6לא תמיד הוא אחראי על פעילות הקייטנות. אין, אז   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 7 מורידים.

 8 מים למגרש כדורגל. 432סעיף  78עמוד  מ. מגידש:

 9 כן. ח גלר:”רו

 10 אלף שקלים? 200למה יש תוספת של  מ. מגידש:

 11 וב הסכום זה נזילה של מים. ר ח גלר:”רו

 12 איפה הנזילה?  עוד פעם נזילה? א. לב:

 13 בקו הראשי שמוביל למגרש. במגרש כדורגל.  ח גלר:”רו

 14 אלף? 200 א. לב:

 15 אלף שקל, אבל רוב הסכום של ההגדלה זה בגלל הנזילה.  200זה לא  ח גלר:”רו

 16 כמה שנים בנין הרווחה קיים? מ. מגידש:

 17 ה?בניין הרווח ח גלר:”רו

 18 כן, החדש. מ. מגידש:

 19 שנה. שנה וקצת. ח גלר:”רו

 20-אלף ל 20-יש גידול בתוספת מים מ 83שנה וחצי או שנתיים. כי בעמוד  מ. מגידש:

 21 אלף.  40

 22 לא, יש גם גינון. גם גינון ליד המבנה. ח גלר:”רו

 23 ,84בעמוד  מ. מגידש:

 24 מתי זה היה? א. לב:

 25 היה לפני כמה חודשים. ח גלר:”רו

 26 ך?אי א. לב:

 27 חודשיים, שלושה.  ח גלר:”רו

 28 לפני חודשיים, שלושה? א. לב:
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 1 כן. ח גלר:”רו

 2 ומה תוקן שמה? א. לב:

 3 הכול תוקן.  ח גלר:”רו

 4 לא, מה תוקן? הקו התפוצץ? מה? א. לב:

 5 הקו התפוצץ.  ח גלר:”רו

 6 הקו המרכזי, א. אטיאס:

 7עד שראינו  נזילה סמויה, זה מחלחלהייתה נזילה, אני מניח שהייתה  ח גלר:”רו

 8 כבר שיש גייזר ממש,

 9 כרגע יש מערכת מים או מערכת טכנולוגית פה שמזהה נזילות מים? א. לב:

 10ונמשיך לעשות עשינו מבצעים כאלה של איתור נזילות ואיתרנו נזילות.  ח גלר:”רו

 11 את זה.

 12 לאנשים יש הנחה אם קורה להם, נכון? ח. בן צבי:

 13 רווחה, 84עמוד  מ. מגידש:

 14 הולכים לקראת האנשים, ח. בן צבי:

 15 לקראת אנשים אם זה,  ח גלר:”רו

 16 אם זה בחצר זה שלך.  א. אטיאס:

 17זה רווחה, אין לי בעיה עם כל הסעיפים. יש לי רק בעיה  84אני בעמוד  מ. מגידש:

 18 ,930עם סעיף אחד 

 19 איזה מהם?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 840. ואחרי זה בסעיף אלף שקל, לא מומש 38מסגרת לדרי רחוב  מ. מגידש:

 21אין כאן דרי רחוב אם  זאת אומרתאלף שקל גם לא מומש.  50בהוצאות 

 22 זה ככה. יכול להיות, אני לא יודע, אני שואל.

 23 כן.  ח גלר:”רו

 24בהוצאות אין קורלציה. סעיף  840בפעולות וסעיף  930סעיף  85ובעמוד  מ. מגידש:

410, 25 

 26 מה זה קורלציה? ח גלר:”רו

 27 שקלים.  8,000זיכוי שלא ממומשים וכאן שקלים  6,000כאן יש  מ. מגידש:

 28 יש השתתפות של הרשות המקומית.  ש. בן צור:
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 1 אחוז תוספת, 25כן, יש  ח גלר:”רו

 2 אחוז השתתפות הרשות המקומית בתקציב.  25יש התחייבות של  ש. בן צור:

 3 של רשות מקומית במצ'ינג. ח גלר:”רו

 Y. 4אים ומוצי Xאנחנו מקבלים  ש. בן צור:

 5 . 410טיפול בפגיעות מיניות, סעיף  מ. מגידש:

 6 זה לתקשורת. ח. בן צבי:

 7 מיליון.  1,5, כאן 113בהוצאות, כאן  820וסעיף  מ. מגידש:

 8 .150זה  ח גלר:”רו

 9 . טעות. 150סליחה,  מ. מגידש:

 10 זה המצ'ינג של המועצה. זאת אומרתכן. זה גם,  ח גלר:”רו

 11 אחוז.  25עצה זה המצ'ינג של המו ש. בן צור:

 12כמעט ושם  30זה  113-אחוז מ 25. 113אחוזים, אם זה  25זה עדיין לא  מ. מגידש:

 13 .200-ל 150-אמנם יש גידול מ. 150זה 

 14 בסדר, בקירוב זה הסכומים. ח גלר:”רו

 15 אין בקירוב. גזבר לא אומר בקירוב, גזבר נותן מספרים מוחלטים. מ. מגידש:

 16 מסתדר. אפשר לחשב. לדעתי זה  ח גלר:”רו

 17 תבדוק את זה.   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 18 ממש מסתדר. על השקל. הכול בסדר. זה מסתדר ח גלר:”רו

 19 יופי. טוב.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 20 שירותים לזקן. אני רק מבקש לדעת מה זה מועדונים 86עמוד  מ. מגידש:

 21 מועשרים.

 22 ועדונים: ניצולי השואה, היום יש כאן שלוש מאני אגיד לך.  ח. בן צבי:

 23 לא, מה זה מועדונים מועשרים.  מ. מגידש:

 24שקל לחודש ומקבלים  40זה כשבאים שלוש פעמים בשבוע, משלמים  ח. בן צבי:

 25חוץ מלומדים מחשבים, כל הפעילויות, גם מקבלים ארוחת צהרים 

 26 חמה.  

 27 אוקי. תודה. מ. מגידש:

 28 זה הסעות וזה אוכל. חוגים. ח גלר:”רו
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 1 תשובה עניינית וטובה.תודה. שאלתי.  ידש:מ. מג

 2 וארוחת צהרים מלאה. ח. בן צבי:

 3 ארוחת בוקר.  ח גלר:”רו

 4אלף,  190משפחות אומנה לשיקום משפחות  930, סעיף 88עמוד  מ. מגידש:

 5אלף. אם תגידו לי גם פה יש השתתפות של  25 840ובהוצאות סעיף 

 6זה, כן? אני רק רוצה המועצה, תסבירו לי את זה בבקשה. לא יודע מה 

 7 לדעת את המתמטיקה.

 8 איזה סעיף? ש. בן צור:

 9 .840 א. מעודה:

 10יום למשהו, שזה הסעות  840מול  930. אני יכול גם להגיד 930מול  840 מ. מגידש:

 11אין קורלציה בין המספרים. אם תגידו שיש כאן לא משנה מה זה, 

 12 השתתפות של המועצה, תסבירו את זה, רק שנדע.

 13 עוד פעם איזה סעיף? הסעות למרכז יום? :ח גלר”רו

 14 . בסדר?930בוא אני אקריא לך,  מ. מגידש:

 15 .930. כל הסעיפים זה 930יש הרבה  ח גלר:”רו

 16 הסעות למרכז יום.  מ. מגידש:

 17 אוקי. ח גלר:”רו

 18הסעיף  840אלף. ובהוצאות למטה סעיף  278-לאלף, גידול  140יש פה  מ. מגידש:

 19 . 370-ל 200-מ הראשון הסעות למרכז יום

 20 אתה יודע כמה אנשים אנחנו מעבירים למרכז יום היום? ח. בן צבי:

 21 לא יודע, אני שואל רק על המספרים. מ. מגידש:

 22 אנשים שלא מתאימים להיות במועדונים החברתיים, ח. בן צבי:

 23 אבל חיה, לא זו השאלה שלי. לא זו השאלה.  מ. מגידש:

 24 .עוד הצעות, עוד השתתפות ח. בן צבי:

 25 אתה שואל על הגידול או על האחוז? ח גלר:”רו

 26 סליחה, מה השאלה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 27 למה זה לא זהה. א. אטיאס:

 28 גודל כמות האנשים עם צרכים מיוחדים. ח. בן צבי:
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 1 השתתפות של רשות מקומית.אחוז  25 ח גלר:”רו

 2 אוקי. תודה. קיבלתי.  מ. מגידש:

 3 כל הסעיפים, ח גלר:”רו

 4 ואני מבין שזה לכל הסעיפים, נכון?  מ. מגידש:

 5 כן. ש. בן צור:

 6 כמעט כל הסעיפים. כמעט. ח גלר:”רו

 7 תודה רבה. מ. מגידש:

 8 יש כאלה שלא, אבל רוב הסעיפים. ח גלר:”רו

 9 איזה עמוד, מיכה?  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10אחוז,  400ל של , תעסוקה נתמכת לנכים, יש לנו פה גידו91אני בעמוד  מ. מגידש:

 11במרכזי תעסוקה. אלף. תעסוקה יומית לשלושה נכים  100-אלף ל 19-מ

 12 מה זה?

 13 מה שכתוב בדיוק. ח גלר:”רו

 14הרי אנחנו, שלושת הנכים אנחנו, אני לא נכנס לשמות חלילה, לא כלום,  מ. מגידש:

 15 מראש, הכול מתוכנן מראש.ידענו עליהם 

 16 יודעים, לא תמיד. לא תמיד. מה שאנחנו  ח גלר:”רו

 17 מצב משתנה של האנשים האלה.  ח. בן צבי:

 18 זה משתנה. ח גלר:”רו

 19 אחוז?  400-ב א. מעודה:

 20 יש,אתה יודע איזה שינויים  ח. בן צבי:

 21 ,מספיק שאחד ח גלר:”רו

 22 , גם בהשתתפות שלך. 400גם בהכנסות זה כפול  ש. בן צור:

 23 אחוז. 300ויש לך שלושה זה  ח גלר:”רו

 24, כולל דבר, זה גם בהכנסות וגם בהוצאות הגידול הוא זהה זה אותו ש. בן צור:

 25 14-מ 930אם תסתכל, תעסוקה נתמכת לנכים, סעיף . ההשתתפות שלך

 26, תסתכל אותו דבר בפעולות, תראה שהדלתה היא 61זה גידול של  75-ל

 27אותה דלתה וזה הסיפור, כנראה שהתווסף נכה או שיש נכה אחר או 

 28 שיש משהו,
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 1 ל הוא מציין שלושה נכים.לא, אב א. מעודה:

 2זה שלושה אנשים שאני מניח שמכירים אוקי. כן, מציין שלושה נכים.  מ. מגידש:

 3 אותם, יודעים עליהם,

 4 או שלא. ח גלר:”רו

 5 זה חיים של בן אדם. אבל יש דברים חדשים, יש דברים לא צפויים. ח. בן צבי:

 6 אבל אותם שלושה מתחילת השנה. א. מעודה:

 7 כן, מה עוד?   ר:”כוכבא, יור א. בר ”ד ד”עו

 8 אני לא יודעת שמות. ש. בן צור:

 9 רבותי, מה עוד?   ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 10 חלילה, לא להגיד שמות.  מ. מגידש:

 11 לא, לא שמות. א. מעודה:

 12 לא להגיד שמות. אני אומר מדובר בשלושה אנשים, מ. מגידש:

 13 בסדר.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 14שידעו מה מצבם. אלא אם כן יגידו תשמע, מצבם הוחמר. ואם מצבם  מ. מגידש:

 15 הוחמר והוא כנראה,

 16 או שהיו שניים ועכשיו הם שלוש.  א. מעודה:

 17 אני מבקש תבדקו את זה ותנו לנו תשובה. זה הכול. מ. מגידש:

 18 כן, בבקשה.  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 19 1,000וצעירים, יש כאן גידול של  הסעיף האחרון טיפול בנוער 92עמוד  מ. מגידש:

 20 אלף.  100-אלפים ל 10-אחוזים, מ

 21 לא, זה גם רווחה. אני אגיד לך השנה, ח גלר:”רו

 22 ותסתכל, אם תסתכל בפעולות, מ. מגידש:

 23 זה פרויקט חדש. ח גלר:”רו

 24 איך? מ. מגידש:

 25 נושא של מעגל בנים זה פרויקט חדש שהתחלנו אותו רק השנה. ח גלר:”רו

 26 מה זה? :מ. מגידש

 27 בקיץ התחלנו. ח. בן צבי:

 28יש נערות במצוקה וזה נערים במצוקה, שהרבה שנים אנחנו לא טיפלנו  ח גלר:”רו
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 1 גם משרד הרווחה נותן, בהם והשנה 

 2בפנימיות עולים, רק ילדים  930, הסעיף הראשון 95אני עובר לעמוד  מ. מגידש:

 3 רק מה זה.תסבירו לי מה זה. לא מעניין אותי ההוצאה, אני רוצה 

 4 השמת ילדים בפנימיות. ח גלר:”רו

 5 פנימיות עולים יש דבר כזה היום עוד? מ. מגידש:

 6 לא. השמת עולים בפנימיות. לא פנימיות עולים. ח גלר:”רו

 7 כתוב פנימיות עולים.  א. מעודה:

 8 אז כתוב לא נכון. ח גלר:”רו

 9 אז הוא שאל יש עולים עכשיו? אני לא מבין.  א. מעודה:

 10 למה? באו הרבה משפחות לפרדס חנה. י:ח. בן צב

 11מה זה השתתפות בתקציב? שירותים דתיים סעיף אחרון,  97עמוד  מ. מגידש:

 12 יהודיים, השתתפות בתקציב. למה הכוונה?

 13 עפ"י חוק אנחנו משתתפים,מועצה דתית.  ח גלר:”רו

 14 תודה רבה. הלאה, אני ממשיך.  מ. מגידש:

 15 יש פרסום ברשומות אפילו. ח גלר:”רו

 16קליטת יהודי מוקד שכר עבודה שני הסעיפים האחרונים,  99בעמוד  מ. מגידש:

 17אתיופיה וקווקז. קודם כל אני מניח שזה תוכנן מתחילת השנה ויש גם 

 18הקווקזים מקבלים פחות, אם ישמעו את זה יהרגו שוני בין השניים. 

 19 אותנו. 

 20 ב.זה לפי שכר שאנחנו קיבלנו תקצו  ר:”ר א. בר כוכבא, יו”ד ד”עו

 21ביקשו להמשיך  2017-הודיעו לנו שהמוקדים יסגרו. בסדר? וב 2016-ב ח גלר:”רו

 22להעסיק את העובדים כי נקבל איזשהו תקציב והתקציב הגיע רק 

 23 החודש.

 24 כמה המצ'ינג פה? א. לב:

 25 זה גם עלה דרך אגב במליאת המועצה בישיבה קודמת. ח גלר:”רו

 26 כמה המצ'ינג פה? א. לב:

 27 וכר.אני לא ז ח גלר:”רו

 28 חצי משרה או יותר? א. לב:
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 1 אחוז.  25אחוז או  20 ח גלר:”רו

 2 זה חצי משרה? א. לב:

 3 אחוז משרה. 75זה  ח גלר:”רו

 4 ?21ולקווקז כמה אחוז? לקווקים רק  א. מעודה:

 5 לא, הוא לא עובד כבר. הוא היה מועסק איזה חודש, ח גלר:”רו

 6 מה זה אומר לשנה הבאה, הם יעבדו?  א. מעודה:

 7 מוקד של אתיופים כן, וקווקזים לא. לר:ח ג”רו

 8סעיף אחרון מה זה הכנסות שק"ם. מה  105שאלה ללמידה, עמוד טוב.  מ. מגידש:

 9 זה שק"ם? 

 10 שנים קודמות. ח גלר:”רו

 11 לא שמעתי. מ. מגידש:

 12 שנים קודמות. ח גלר:”רו

 13 זהו, אני סיימתי. מ. מגידש:

 14 כל הכבוד שסיימת. ח. בן צבי:

 15תודה רבה, רבותי. אז עשינו סקירה מקיפה. אני יכול לגשת   ר:”בא, יור א. בר כוכ”ד ד”עו

 16בעד אישור עדכוני תקציב? להצבעה? יש לנו עוד ישיבה. תודה רבה. מי 

 17 תודה רבה. הישיבה נעולה.  מיכה. מי נגד?

 18 

 19 סוף הישיבה

 20 


