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 1אני מתכבד לפתוח ישיבת  שלום לכולם. ערב טוב. ברוכים הבאים. ערב טוב,  ר:"ח. געש, יו

 2 מועצה מן המניין. 

 3 

 4 מוגשת ע"י מר אבי כאכון. –הצעה לסדר בנושא העברת החוגים מהמתנ"ס למועצה  .1

 5סעיף ראשון על סדר היום יורד עפ"י בקשת המציע שלא נוכח ושלח מייל.   ר:"ח. געש, יו

 6שהוא מבקש שיורידו את זה מסדר היום, אבי כאכון, ההצעה בנושא 

 7 ים.החוג

 8 

 9 יגור -מוגשת ע"י גב' הגר פרי –הצעה לסדר בנושא שקיפות ישיבות ועדות מועצה  .2

 10 ומר רון לירם.

 11הצעה לסדר בנושא שקיפות ישיבות ועדת המועצה, מוגשת  2הצעה מספר   ר:"ח. געש, יו

 12 יגור ומר רון לירם. בבקשה, מי משניכם מציג?-ע"י גב' הגר פרי

 13 יש צורך לקרוא? ר. לירם:

 14 שלא תגיד שמנעו ממך   ר:"עש, יוח. ג

 15 אין שום בעיה. תודה רבה. ר. לירם:

 16 אף אחד לא מונע, פשוט אחרי זה זה לא מופיע בפרוטוקול ואז זה כאילו  יגור:-ה. פרי

 17הצעה לסדר יום לישיבת מועצה מן המניין שקיפות ישיבות ועדות  ר. לירם:

 18באמונה שזו סיעת יחד עם העבודה נושאת את דגל השקיפות  המועצה.

 19 חשובה לדמוקרטיה

 20 צילה, זה מצולם?  יגור:-ה. פרי

 21 כן. צ. כהן:

 22כך האמנו שחלק מהשקיפות הינה שידורי הישיבות לכלל הציבור. העברנו  ר. לירם:

 23 עד שאומץ לבסוף ע"י המועצה כראוי. תודה. את השידורים באופן עצמאי 

 24שונות, באותה כך אנו רואים חשיבות רבה לשקיפות של ישיבות הועדות ה 

 25מידה. החלטות המתקבלות בועדות המועצה הינן בעלות השפעות ניכרות 

 26המקומנו ועל הציבור. ראוי שישיבות אלו תתועדנה בפרוטוקול על הקורה 

 27 אשר יהיה גלוי לציבור בכך שיפורסם באתר המועצה ככלל הפרוטוקולים.
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 1ריו או ללא פרסום זה אין לציבור כל דרך להתוודע לפעילותם של נבח 

 2יין שהמועצה מורכבת מנבחרי ציבור, להחלטות שנלקחו. כאן המקום לצ

 3 זכות הציבור לדעת את פועלם ודעותיהם של נבחריו.

 4כרכור, בין אם בתפקידם -נשמח לדעת כי כל נבחרי הציבור של פרדס חנה 

 5את תמיכתם  ...מכירים בחשיבות וההשלכות פעילות  3.49 ...ועדות כיו"ר 

 6 בהצעתנו. 

 7כאן אני רוצה רק להוסיף הועדות עובדות, הן מקבלות החלטות, הן ו 

 8מקדמות דברים, ראוי שהציבור ידע את זה. וזאת הנקודה. לא מדובר פה 

 9בעבודה שהיא יוצאת דופן. סיכום, פרוטוקול זה סיכום, סיכום שמתעד 

 10מי הצביע מה.  ,, את ההחלטות שנלקחו ואם הייתה הצבעהעאת מה שהוצ

 11 פשוט. 

 12 זהו? אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום.  ר:"עש, יוח. ג

 13 למה?  יגור:-ה. פרי

 14 אין חובה חוקית   ר:"ח. געש, יו

 15 סליחה?  יגור:-ה. פרי

 16 אין חובה חוקית, אבל למה לא? ר. לירם:

 17 אין חובה חוקית  ר:"ח. געש, יו

 18 אתה מתנגד?  יגור:-ה. פרי

 19 סליחה?  ר:"ח. געש, יו

 20 נגד לנושא? אני פשוט מנסה להבין למה אתה אתה מת  יגור:-ה. פרי

 21 הייתה הצעה שכל יו"ר יעשה מה שהוא רוצה. א. מעודה:

 22 הם יכולים לעשות את זה לבד, הם לא צריכים החלטת מועצה.  ר:"ח. געש, יו

 23 נכון. א. מעודה:

 24 ויש הבדל בין לפרסם את ההחלטות לבין לפרסם  ר:"ח. געש, יו

 25 דת לפרסום של ישיבות?רינה, את מתנג  יגור:-ה. פרי

 26 לי אין בעיה. אני לא. ר. רונן:

 27 ושרון?    יגור:-ה. פרי
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 1 חברים,  ר:"ח. געש, יו

 2 לא מתנגדת. אז למה   יגור:-ה. פרי

 3 לא מתנגדים, אבל לא בהחלטת מועצה. יכולים בועדות לפרסם כוכבא:-א. בר

 4 התנגדות, למה לא לקבל החלטה עם ההתנגדות של יו"ר, אם יש לך  יגור:-ה. פרי

 5 הנה פורסם באתר המועצה, בפייסבוק. דובר:

 6חברים, יש הצעה לסדר. אני מבקש להסיר את ההצעה מסדר היום. מי בעד   ר:"ח. געש, יו

 7 להסיר את ההצעה מסדר היום? 

 8 כל יו"ר יעשה מה שהוא רוצה. א. מעודה:

 9 ההצעה הוסרה מסדר היום.   ר:"ח. געש, יו

 10 ראיתי באיזה רוב? אני לא ר. לירם:

 11 חברים, ההצעה הוסרה מסדר היום.  ר:"ח. געש, יו

 12 אין לכם דעה. חיים, אפשר להעלות את זה  גם לכם הוא לא נותן לדבר. כן?  יגור:-ה. פרי

 13 )מדברים ביחד(

 14אגב חיים, רק להזכיר לך שההחלטות בועדות הן לא בעצם החלטות   יגור:-ה. פרי 

 15את המועצה. וזה גם לא מחייבות, הן המלצות שאמורים להביא למלי

 16זה צו המועצות פשוט, מתקיים. היה והמלצות הועדות היו מגיעות פה, 

 17 אם אתה שכחת.

 18 הן מגיעות.  ר:"ח. געש, יו

 19 ועדת חינוך לא הגיעה לפה מעולם. ועדת איכות הסביבה לא הגיעה לפה.   יגור:-ה. פרי

 20 רשות.היא לא צריכה, היא ועדת רשות. ועדת חינוך היא ועדת  דוברת:

 21 בר בהנהלה. וועדת הנהלה הגיעה. כל מה שעולה לישיבת מועצה ע  ר:"ח. געש, יו

 22זה לא משנה. כל ועדה עפ"י צו המועצות, ויתקן אותי ג'ובראן אם אני טועה.   יגור:-ה. פרי

 23 ג'ובראן, אני טועה? 

 24אם יש המלצות למועצה זה אמור לעבור למועצה. אבל לא כל ישיבה  ובראן:'ד ג"עו

 25 רה לבוא למועצה.אמו

 26למשל החלטות של ועדת אירועים, בסדר? לא החלטות. נקרא לזה דיונים של   יגור:-ה. פרי

 27ועדת אירועים ונושאים של אירועים בישוב שהם גם כרוכים בהחלטות 
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 1או שזה צריך תקציביות. זה משהו שצריך להיגמר רק בחדרי חדרים 

 2 להגיע לפה? 

 3התקציב מראש, ועדת האירועים היא זו שקובעת את המועצה מחליטה על  ובראן:'ד ג"עו

 4 האירועים. 

 5 ואז היא סוברנית לקבל החלטה מה לאיזה אירוע?   יגור:-ה. פרי

 6 נכון. ובראן:'ד ג"עו

 7 לשיטתך.  יגור:-ה. פרי

 8 טוב, חברים, הסעיף הבא לסדר היום.  ר:"ח. געש, יו

 9 רק לשיטתי. ובראן:'ד ג"עו

 10רשויות אחרות קטנות וגדולות, לא מצאנו פרוטוקולים של הלכנו נבדוק ב  ר:"ח. געש, יו

 11 ועדות

 12 אז אני אראה לך מועצות שאני כן מכירה שכן עושות   יגור:-ה. פרי

 13 טוב. חברים, הסעיף הבא על סדר היום.  ר:"ח. געש, יו

 14 אבל למה שלא תלמד ממי שכן מבצע? למה תלמד ממי שלא?   יגור:-ה. פרי

 15 לגבי שקיפות? תודה.אז לקחנו החלטה  ר. לירם:

 16 

 17 יגור.-מוגשת ע"י גב' הגר פרי –הצעה לסדר בנושא בעיות תנועה ובטיחות  .3

 18, הצעה לסדר בנושא בעיות תנועה 3הסעיף הבא על סדר היום, סעיף   ר:". געש, יוח

 19 יגור. בבקשה.-ובטיחות מוגשת ע"י גב' הגר פרי

 20סיר את זה מסדר היום או אני רוצה לשאול מראש אם אתה מתכוון לה  יגור:-ה. פרי

 21 שאתה מתכוון לשמוע ולהשיב לי? 

 22 תקריאי את ההצעה שלך.   ר:"ח. געש, יו

 23 אתה מתכוון להשיב לי או שזה בזבוז הזמן שלי ושל הציבור?  יגור:-ה. פרי

 24 הכוונה להסיר מסדר היום.  ר:"ח. געש, יו

 25 לנימוק?  הכוונה להסיר מסדר היום? להסיר מסדר היום בכפוף  יגור:-ה. פרי

 26 לא בכפוף לנימוק ואני לא  ר:"ח. געש, יו

 27אני פשוט חושבת שיש פה בעיות בטיחות קשות של הציבור ואני רוצה לדעת   יגור:-ה. פרי
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 1 אם אתה מתכוון להתמודד איתם או להדוף אותם. 

 2 אני מנהל את הדיון. את רוצה להקריא את ההצעה  ר:"ח. געש, יו

 3 אתה יכול להגביר את הקול? אני לא שומעת.  יגור:-ה. פרי

 4 לדבר בטלפון.אני מחכה שאפרים יסיים   ר:"ח. געש, יו

 5 הבן מדווח לי על הנכד מעודה אפרים.  א. מעודה:

 6אני ביקשתי להעלות על שולחן המליאה, אני מקווה שאני אקבל התייחסות,   יגור:-ה. פרי

 7שלושה  לא אני, אני מייצגת ציבור, אני מקווה שהציבור יקבל תשובות.

 8נושאים שהם שלושתם קשורים לבעיות תנועה ובטיחות בדרכים, 

 9 בכבישים שהם לא כבישי מע"צ במקרה הזה.

 10הצבעתי על צומת רחובות הנשיא ודגניה, הצבעתי על צומת הרחובות של  

 11יוגב, אחוזה, עירון, הכיכר ובעיות ההנדסה והביצוע שלה. והצבעתי על 

 12ועה מהירה שעוברת והתחייבויות ' הגליל, בעיות של תנבעיות של רח

 13קודמות בפרוטוקול שצירפתי לפני כמה שנים, התחייבות לבצע במפרים 

 14 כדי למתן את התנועה. 

 15פרוטוקול שלא מבוצע, אגב זה לא מופיע, כל מיני החלטות פה לא  

 16מבוצעות חדשות לבקרים, אני מקווה שהפעם נקבל החלטה ושגם נממש 

 17 ות מקצועית? אותה. אני יכולה לקבל התייחס

 18ישבת במליאת המועצה  2014אם אני רוצה להיות רציני, אז בנובמבר   ר:"ח. געש, יו

 19אז זה לא נכנס לגדר מה ואישרת תב"ר להגבהת הצומת של דגניה הנשיא. 

 20שכתבת בטיפול. אושר תב"ר, יש תהליך של אישור תב"ר במשרד הפנים, 

 21 יה מטופל היטביציאה לתכנון, יציאה למכרז. אז צומת הנשיא דגנ

 22 באיזה לוחות זמנים?   יגור:-ה. פרי

 23שבועות יציאה למכרז כי  3של יציאה למכרז, אני מקווה תוך בלוחות זמנים   ר:"ח. געש, יו

 24 התכנון נגמר. 

 25 אגב איך קורה,  יגור:-ה. פרי

 26 אבל את אישרת את התב"ר   ר:"ח. געש, יו

 27קורה שצריך לתקן כיכר שזה עתה זה לא רק אני, זה אנחנו, אבל איך   יגור:-ה. פרי
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 1 נעשתה?

 2 עוד לא ברור שצריך לתקן את הכיכר.    ר:"ח. געש, יו

 3 אין שם כיכר. זה לא כיכר. דגניה הנשיא זה לא כיכר. א. רפפורט:

 4 דגניה הנשיא זה לא כיכר בכלל.  ר:"ח. געש, יו

 5 אתה דיברת עכשיו על הכיכר, הגבהת כיכר.  יגור:-ה. פרי

 6 לא.   ר:"ח. געש, יו

 7 לא, הוא דיבר על דגניה הנשיא דוברת:

 8עכשיו הגבהת צומת דגניה הנשיא כאשר כבר בוצעו עבודות בטיחות לפני כן.   ר:"ח. געש, יו

 9 כנראה לא נצליח לשחרר. 10.38 ...

 10 אפשר לעזור כדי למנוע אותם.  יגור:-ה. פרי

 11עצור, ועדיין יש אז עשו שמה במפרים ועשו עצור ועשו שלטי אזהרה ל  ר:"ח. געש, יו

 12 תאונות דרכים בכל מדינת ישראל. אז הצומת של הנשיא דגניה

 13 אז לצורך העניין אושר תב"ר וזה נכנס לעבודות.   יגור:-ה. פרי

 14שבועות. הכיכר בעירון היוגב הטיפול  3זה יוצא למכרז אני מקווה תוך   ר:"ח. געש, יו

 15אריה, ומה שסוכם  נעשה ע"י מהנדס תנועה ולא ע"י חיים געש וגם לא ע"י

 16שהולכים לבדוק עכשיו האם אפשר להאריך בעוד מטרים נוספים בתוך 

 17רח' אחוזה כי רח' אחוזה מתוכנן בימים אלה, אני לא יודע מתי הוא יבוצע 

 18 הוא בעייתי לביצוע עם כל הבעיות של ההפקעות. כי 

 19 מ' את ההפקעה כדי 20, 10להרחיב עוד  א. מעודה:

 20 מש את ההפקעה. כדי למ  ר:"ח. געש, יו

 21 אתה מתכוון מה שסוכם בעקבות ההצעה.   יגור:-ה. פרי

 22 כן. א. מעודה:

 23ורח' הגליל יש חילוקי דעות. לא אוטומטית כל מי שרוצה במפר עושים   ר:"ח. געש, יו

 24 במפר.

 25 28.5.13-יש שם החלטה שצירפתי אותה מהאבל יש החלטה.   יגור:-ה. פרי

 26 המהנדס שהייתה טעות הייתה טעות. אומר  ר:"ח. געש, יו

 27התושבים  כמהערב הבחירות, גם חודש לפני הבחירות הגיע חיים געש ואמר ל  יגור:-ה. פרי
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 1 זה פשוט לא קרה.שיעמדו בהחלטה הזאת. 

 2 הישוב מלא בבמפרים.   ר:"ח. געש, יו

 3 לא תקניים, בעליל.  יגור:-ה. פרי

 4 את טועה גם בזה.   ר:"ח. געש, יו

 5 עת בהם.אני נוס  יגור:-ה. פרי

 6 רק את נוסעת, את צודקת, אני לא נוסע.   ר:"ח. געש, יו

 7 בדרך מהבית שלך אין פה במפר אחד.   יגור:-ה. פרי

 8למה, יש לי רק דרך אחת להגיע  את טועה.את טועה גם בזה, אבל לא חשוב.   ר:"ח. געש, יו

 9 לפה? 

 10 טוב.   יגור:-ה. פרי

 11 ד, זה נדון כבר פעמיים, יצא סקר תנועהרגע, לגבי הגליל, צריך להגי א. בוחבוט לוין:

 12 ומחכים שהועדה תתכנס עוד פעם

 13 איזה ועדה?  יגור:-ה. פרי

 14 ועדת תנועה.  א. בוחבוט לוין:

 15 למה צריך שהועדה תתכנס? יש החלטה.  יגור:-ה. פרי

 16 כי ההחלטה הייתה טעות סופר.   ר:"ח. געש, יו

 17 טעות סופר?  יגור:-ה. פרי

 18 י בקשה כן. עפ"  ר:"ח. געש, יו

 19 טעות סופר הנה אושר, מה זה? לא מאושר?  יגור:-ה. פרי

 20 לא מאושר. נכון.  א. רפפורט:

 21 עפ"י בקשת יו"ר ועדת  ר:"ח. געש, יו

 22 רק שאני אבין מה זה טעות סופר.  יגור:-ה. פרי

 23 עפ"י בקשת יו"ר ועדת תנועה  ר:"ח. געש, יו

 24 ע', זה לא מאושר?-א' או ב-מילא אם אתה אומר לי מאושר ב  יגור:-ה. פרי

 25סקר תנועה ברח' הגאון וברח' הגליל. עפ"י בקשת יו"ר ועדת תנועה בוצע   ר:"ח. געש, יו

 26סקר תנועה שמדדו מהירויות ותכיפות נסיעה מזרח מערב, צפון דרום. 

 27 התוצאות הן לא חד משמעיות.
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 1אישית אני אומר לכם אני מתנגד לבמפרים בכלל. ואני לא הפרעתי כי  

 2 8עכשיו חלקם נסללו לפני שקבעו את התקן של צף בבמפרים. הישוב מרו

 3 ס"מ בשיא הגובה.

 4 יש עוד פתרונות למיתון תנועה, חוץ מבמפרים.  יגור:-ה. פרי

 5 אני יודע שיש מלא מומחים פםה. חברים, אני מציע ר:"ח. געש, יו

 6 לא, רגע, אני רוצה  יגור:-ה. פרי

 7 אני לא, אתה מומחה? א. מעודה:

 8 אני לא מומחה ולכן אני שומע את דעת המומחים.  ר:"ח. געש, יו

 9 מה הפתרון לרח' הגליל? אני לא מצליחה להבין  יגור:-ה. פרי

 10 הוא אמר שמתכנסת ועדה א. מעודה:

 11 אפשר לתחום את זה בלוחות זמנים?   יגור:-ה. פרי

 12 מתי תתכנס הועדה לא יודעאני   ר:"ח. געש, יו

 13 עד ישיבת המליאה הבאה? אפשר להגיד שזה יהיה  יגור:-ה. פרי

 14 להגיד לך. לא יודעאני   ר:"ח. געש, יו

 15 חודש זה סביר?  יגור:-ה. פרי

 16 נכון לעכשיו אני מציע להוריד את ההצעה מסדר היום  ר:"ח. געש, יו

 17 לא, אם אתה מתחייב לי שזה בתוך חודש אני אמשוך את ההצעה.  יגור:-ה. פרי

 18ה או לא. אני מבקש להוריד את ההצעה מסדר את יכולה למשוך את ההצע  ר:"ח. געש, יו

 19 היום.

 20 רגע, מתי היא מתכנסת? א. מעודה:

 21 )מדברים ביחד(

 22הסיבה היחידה שהיא לא מתכנסת זה בגלל שנציג המשטרה, קצין  א. רפפורט:

 23 התנועה, נפצע בתאונת דרכים והוא לא זמין. אנחנו עושים כל מאמץ 

 24 דון במה?מה המטרה של הועדה הזאת? ל  יגור:-ה. פרי

 25 לשבת על הנתונים של המספרים של רח' הגאון  ר:"ח. געש, יו

 26 כדי להחליט על פתרון?  יגור:-ה. פרי

 27 להחליט על פתרון.  ר:"ח. געש, יו
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 1 סליחה, גם קצין אחר יכול לשבת בוועדה הזאת. ר. לירם:

 2 אני לא מחליט למשטרה  ר:"ח. געש, יו

 3 אבל אפשר להוציא דרישה רשמית  ר. לירם:

 4 מדברים ביחד()

 5 אני מושכת את ההצעה.   יגור:-ה. פרי

 6 ההצעה ירדה מסדר היום  ר:"ח. געש, יו

 7 היא לא ירדה מסדר היום.   יגור:-ה. פרי

 8 משכה את ההצעה. לא ירדה מסדר היום, משכה את ההצעה.   ר:"ח. געש, יו

 9 

 10 .2015אישור פרוטוקול ועדת תמיכות המועצה לשנת  .4

 11רן, אתה רוצה להסביר , צורף. 2015פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת  אישור  ר:". געש, יוח

 12 או מישהו רוצה להתייחס? מישהו רוצה לשאול שאלות?

 13 כן.  יגור:-ה. פרי

 14 , סכומי בקשות. 2014מספרי השוואה  ר. גלר:

 15 יש לי כמה שאלות.   יגור:-ה. פרי

 16 כן, בבקשה. ר. גלר:

 17אני אשמח אם בשנה הבאה, אם בדיון הבא כהערה מקדמית אם יורשה לי,   יגור:-ה. פרי

 18  תוכל לשים כמו בספר התקציב שנה קודמת מול הצעה נוכחית.

 19 יש פה.  דוברת:

 20, אני 300-ל 250-אוקי. אז בתחום הספורט אני מבינה שצמחה התמיכה מ  יגור:-ה. פרי

 21 מנסה פשוט להבין. נכון? 

 22 כן. ר. גלר:

 23-אלף ועכשיו היא צמחה ל 125מותות הייתה התמיכה ישירות לע 2014-כשב  יגור:-ה. פרי

 24 אלף. 200

 25 נכון. ר. גלר:

 26אלף שקלים. נכון?  25-כנגד מתקנים ושירותים ההצעה צנחה בעצם, ירדה ב  יגור:-ה. פרי

 27 .100-וירדה ל 125הייתה 
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 1אלף  100זה אלף שקל וגם השנה  200לדעתי אנחנו נתנו  2014-כי גם אז ב ר. גלר:

 2 שקל. 

 3 את קוראת? איפה א. מעודה:

 4אני מחזיקה פשוט את הפרוטוקול של שנה שעברה ולזה התייחסתי. אז אני   יגור:-ה. פרי

 5 אלף שקלים.  25-מבינה שזה ירד ב

 6אלף שקל  150-מבתחום תנועות הנוער אני מבינה שהיקף התמיכות עלה  

 7 . 180-ל

 8 נכון. ר. גלר:

 9 נכון?  יגור:-ה. פרי

 10 כן. ר. גלר:

 11מגיעים לפירוט, לטבלה, אז בעצם מגלים שהצמיחה היא אמנם  אבל אם  יגור:-ה. פרי

 12 בכסף, אבל גם יש עוד שתי תנועות שנוספו, נכון?

 13 נכון. ר. גלר:

 14אוקי. אז יש לי שאלה לגבי זה. למשל הצופים ובני עקיבא התמיכה שלהם   יגור:-ה. פרי

 15 גדלה השנה ביחס לשנה שעברה, נכון?

 16 כן. ר. גלר:

 17 נכון?שקלים.  9,000-הנוער העובד שהתמיכה שלו קטנה בכלעומת   יגור:-ה. פרי

 18 את קראת נכון.  ר. גלר:

 19 השאלה למה.  יגור:-ה. פרי

 20אני אתייחס ברשותך. קודם כל יש פה טבלה. אני לא אתייחס ברמה  ש. בן צור:

 21הספציפית לכסף, אני אתייחס קודם כל לנושא משקולות החלוקה. את 

 22צי שנה קודם לכן. אם אנחנו רוצים משקולות החלוקה אנחנו קובעים ח

 23לשנות את משקולות החלוקה ויכול להיות שאנחנו רוצים לשנות אותם, 

 24אז אנחנו קובעים אותם באוקטובר, בתחילת שנת התקציב, ואפשר 

 25 לעשות שינויים. כל מליאת המועצה מתכנסת ואפשר לעשות שינויים.

 26 קבענו את התבחינים.  יגור:-ה. פרי

 27באוקטובר שנה שעברה,  150ולפי  180, לפי 300בחינים נקבעו לפי והת  ש. בן צור:
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 1נובמבר, דצמבר, לא משנה, אל תתפסי אותי על התאריך המדויק. ואז 

 2על מתכנסת ועדת הקצאות, היא מתכנסת במאי, ועדה מקצועית לחלוטין, 

 3 בסיס נתונים שמגישות תנועות הנוער. 

 4לא יושבת בה, אבל אני  ואנחנו בודקים ומצליבים, לא אנחנו כי אני 

 5ביקשתי את האקסל לראות שאין כפל של אנשים ולפי דיווחים של כמה 

 6ילדים יש להם בפועל. אם אנחנו חושבים שיש איזושהי בעייתיות בדיווח, 

 7ח שיחתום על הנתונים אנחנו מבקשים לבחון מחדש ומבקשים רו"

 8 שבאמת, סתם ניקח שם של תנועה מכבי שאין פה, אין להם כמות

 9התלמידים שנמצאים בפועל. זה קרה לנו עם תנועה אחת, זאת לא התנועה 

 10שאת חושבת. המספרים של אלה שירדו, המספרים המדויקים שיש 

 11בתנועת הנוער העובד והלומד שלה ירד הכסף זה מספרים מדווחים ע"י 

 12 הנוער העובד והלומד ולפי זה

 13 ה שעברהזאת אומרת שמספר החניכים אצלם ירד משנ  יגור:-ה. פרי

 14 ירד, נכון.  ש. בן צור:

 15 באופן כזה   יגור:-ה. פרי

 16לא, רגע, רגע, זה לא מסביר את הקיטון. הקיטון פה, אני אגיד לך הגר,  ר. גלר:

 17אבל הקיטון אנחנו שינינו קצת את קודם כל מה שאמרת הכול נכון. 

 18גם את ההיבט של התמיכה של המועצה הקריטריון והכנסנו השנה 

 19 תנועות נוער  במבנים, כי יש

 20 איך שיניתם קריטריון?  יגור:-ה. פרי

 21דקה רגע. כל הנושא של האחזקה של המבנה והחשמל והמים הכול  ר. גלר:

 22משולם ע"י התנועה, ויש תנועות נוער שזה משולם ע"י בתי הספר שהם 

 23 מארחים את התנועות. וגם את זה אנחנו פיצוי השנה.

 24 פשוט את התבחינים, סליחה רגע, אני מחזיקה   יגור:-ה. פרי

 25 המועצה, התבחינים האלה לא תבחינים, זה לא נקרא תבחינים. בסמכות  ר. גלר:

 26 יש שיקול דעת הועדה. ובראן:'ד ג"עו

 27 שיקול דעת של הועדה. זה לא נקבע ע"י ר. גלר:
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 1 2015סליחה. אנחנו פה, חיים, אנחנו פה אישרנו תבחינים לתמיכות לשנת   יגור:-ה. פרי

 2אחוז מהתקציב  40היתר שעיקרון חלוקת התקציב יהיה וקבענו בין 

 3אחוז יחולק לפי מפתח  60-יחולק שווה בשווה למספר התנועות שיגישו, ו

 4 40אחוז עובד, אבל  60-ובפועל ה של מספר התלמידים, מספר חניכים.

 5 יש לך הסבר? אחוז לא חולק שווה בשווה. 

 6 איפה זה הוחלט? ר. גלר:

 7 , אני מחזיקה את התבחינים שהמליאה אישרה. פה במליאה  יגור:-ה. פרי

 8 אנחנו אישרנו קריטריונים איך עושים ועדת תמיכות, ישבנו על זה דיון.  א. מעודה:

 9 תמיכה של המועצה או בתי הספר בתוך ר. גלר:

 10 אחוז בהחלטת המליאה 40חיים, בבקשה.   יגור:-ה. פרי

 11 עם כסף.  אחוז זה עם שווי כסף גם, זה לא רק 40 ובראן:'ד ג"עו

 12יחולק שווה בשווה בין אחוז מהתקציב  40-החלטת המליאה קבעה ש  יגור:-ה. פרי

 13 התנועות. 

 14 אתה יכול להסביר?  ר:"ח. געש, יו

 15 אני מסביר. ר. גלר:

 16 אני מבקשת להשלים את המשפט.   יגור:-ה. פרי

 17 כן.  ר:"ח. געש, יו

 18בשווה בין התנועות. מה אחוז יחולק שווה  40-מליאת המועצה קבעה ש  יגור:-ה. פרי

 19מהתבחינים שהמליאה קבעה. מה שמוגש היום למליאה זה משהו ששונה 

 20שכתוב פה שעיקרון חלוקת תקציב התמיכות שנקבע לשנה זו, אני 

 21אחוז מהתקציב מיוחס להוצאות  40-מקריאה מסדר היום של היום, ש

 22 5-תפעול מבנים, צוות בוגר, חלק זה יחולק לקבועות של התנועה, כגון 

 23לאדי,  5אחוז לשומר הצעיר,  8תנועות הנוער בהתאם לאופי המבנים. ואז 

 24אחוז יחולקו שווה בשווה. למה יש  40-לנוער העובד. אנחנו קבענו ש 17

 25 פער ביישום של ההחלטות של מליאת המועצה?

 26אני אסביר. אם אנחנו משקללים גם את התמיכה בשווה כסף, קרי  ר. גלר:

 27ות מים וחשמל אנחנו נגיע לחלוקה שווה במבנים, באחזקה, בהוצא
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 1 בהתאם להחלטת מליאת המועצה. 

 2אנחנו צריכים לחבר את ההקצאה בכסף בנוסף לשווה כסף ע"י המועצה  

 3או בתי הספר ואז אנחנו נגיע למספרים שאישרה מליאת המועצה, אישור 

 4 של חלוקה שווה.

 5 וזה חובה לשקלל את השימוש במבנים. ובראן:'ד ג"עו

 6אז קודם כל היה ראוי שזה ייכתב. ודבר שני אני מבקשת לראות את הטבלה   יגור:-ה. פרי

 7כמו שמליאת המועצה קבעה. שמפרטת שזה באמת מחולק שווה בשווה 

 8 אפשר לקבל את זה, רן?

 9 כן. אנחנו נכין. ר. גלר:

 10 יש בעיה להראות לי את זה?  יגור:-ה. פרי

 11 אין בעיה. ר. גלר:

 12 בקשות חדשות, נכון? 3אני מבינה שיש לנו תחום התרבות, תודה. לגבי   יגור:-ה. פרי

 13 כן. ר. גלר:

 14מרכז תורני כלל ישראל, פוש וטובה וחסד, זה כאלה חדשים שלא היו אצלנו.   יגור:-ה. פרי

 15הגישו שנה שעברה ולא הגישו השנה, זה מצד שני כמעין המתגבר ונעמת 

 16 העניין? לא הגישו? נעמת לא הגישה בקשה? 

 17 ובראן, אתה זוכר אם נעמת הגישו? אני חושב שלא. ג' ר. גלר:

 18 כתוב לך מי הגיש ומי נדחה. כתוך לך כל  ש. בן צור:

 19 לא, זה שנה שעברה. ובראן:'ד ג"עו

 20 13ויש פה  13, בועדת הקצאות כתוב 13כתוב לך נתקבלו בסך הכול   ש. בן צור:

 21 שמוצגות, אז נעמת לא הגישו.

 22 ו.היו כאלה שלא קיבל ובראן:'ד ג"עו

 23 אחת נדחתה, אנטרופוסי נדחתה כי היא עובדת כעמותה פרטית.  ש. בן צור:

 24 אני אומר גם תנועת אמונה לא מגישה, מה פתאום לתת  א. מעודה:

 25 לדעתי נעמת לא הגישו. ובראן:'ד ג"עו

 26 זה אומר שהם לא הגישו?  יגור:-ה. פרי

 27 לא הגישו. ר. גלר:
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 1אלף שקל משנה שעברה  150-להברה. בעצם היש לי עוד שאלה אחת אחרונה   יגור:-ה. פרי

 2נדמה לי בבקשה אחת יותר, בעצם לשנה הזאת למרות שהבקשות גדלו, 

 3 התקציב לא השתנה, הוא נשאר בסטאטוס קוו, נכון?

 4 כי אנחנו קבענו אותו באוקטובר, נובמבר. ר. גלר:

 5 אין שינוי.  2014-אני אומרת ביחס ל  יגור:-ה. פרי

 6 .2014-דענו מה כמות הבקשות שתהיה בכי אנחנו לא י ר. גלר:

 7 הסכום בכותרת נקבע בהחלטת מליאה, כמה תרבות, כמה כדורגל  ר:"ח. געש, יו

 8 אלף שקל זה מה שהיה בשנה שעברה גם. 150-אני אומרת ה  יגור:-ה. פרי

 9 נכון. ר. גלר:

 10 לשנות את המשקולות. 2016עכשיו החלטת הנהלה לגבי   ר:"ח. געש, יו

 11 בסדר, זה יבוא עוד לדיון.  יגור:-ה. פרי

 12 נכון.  ר:"ח. געש, יו

 13 אוקי.  יגור:-ה. פרי

 14 וזה, זו הכותרת. ככה החליטה המליאה.  150, 300ולכן אם את קוראת   ר:"ח. געש, יו

 15 נכון. נו?  יגור:-ה. פרי

 16 .300-את יכולה לשאול אם זה השתנה, או בתוך ה 150-בתוך ה  ר:"ח. געש, יו

 17רגע לא שאלתי כלום, אני שמתי ספוט על העניין הזה רק לצורך אני כ  יגור:-ה. פרי

 18 ההבהרה שלי. 

 19 אוקי.  ר:"ח. געש, יו

 20שאלה אחת אחרונה לסיום. כתוב כאן עמותת רימון לחינוך אנטרופוסופטי,   יגור:-ה. פרי

 21התמיכה המבוקשת לתמיכה בהפעלת קונסרבטוריון בבית הספר, בקשת 

 22ית ספר פרטי ובקשתה אינה תואמת העמותה נדחתה. העמותה פועלת כב

 23את תבחיני המועצה בהיבט קהילתי, בהיבט רווחתי. לא שפירטתם מה 

 24 ההיבט, אבל זה מה שכתוב פה.

 25, אז היה כתוב 2014מצד שני כשחזרתי לפרוטוקול של שנה שעברה, של  

 26שהתמיכה התבקשה למתן הנחות בשכר לימוד, פעילות הקונסרבטוריון, 

 27קשה נדחתה גם שנה שעברה בנימוק כזה, ואני הקמת מתקני חצר והב
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 1מצטטת: התנועה החלה את פעילותה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית, 

 2, עפ"י תבחיני המועצה הפעילות צריכה מבוססת בישוב 2014זה היה 

 3במשך שנה אחת. כלומר שנה שעברה בעצם לא היה להם שנה. השנה 

 4 . אני יכולה להבין כשיש להם שנה אתם מצאתם מקום אחר איך לא לתת

 5 שנה שעברה זה היה דחיית סף. השנה זה דחייה לגופו של עניין. ובראן:'ד ג"עו

 6אפשר להבין מה הוא ההיבט הקהילתי או מה הוא ההיבט הרווחתי בהפעלת   יגור:-ה. פרי

 7 קונסרבטוריון בבית ספר? 

 8  הוא לא פתוח לכלל הקהל. הוא משרת רק את ילדי בית הספר לרוב, ר. גלר:

 9 וזה לא מספיק?  יגור:-ה. פרי

 10 מפרדס חנה.וחלקם לא   ר:"ח. געש, יו

 11  יכול להיותאז   יגור:-ה. פרי

 12 התהליך עם האנטרופוסי שגם הם יכנסו להגדרה של מוכר ורשמי.   ר:"ח. געש, יו

 13 מה לא רווחתי ולא קהילתי בזה?אבל עדיין יש פה שירות לקהילה.   יגור:-ה. פרי

 14 ל זה שירות של עמותה פרטיתאב  ר:"ח. געש, יו

 15 כל העמותות פרטיות.  יגור:-ה. פרי

 X 16בסדר. אבל כבית ספר, מחר בבוקר תרצה לפעול העמותה בבית ספר   ר:"ח. געש, יו

 17ותבוא עם אותם נימוקים להפעיל קונסרבטוריון שיהיו שם חלק מהילדים 

 18 מפרדס חנה

 19 הלוואי שזה יקרה. למה, אתה נגד זה?   יגור:-ה. פרי

 20 אני לא נגד.   ר:". געש, יוח

 21איזושהי משקולת אחרת שכן אז לא יכולתם למצוא איזשהו קריטריון או   יגור:-ה. פרי

 22 לתת איזשהו משהו?

 23 בתקציב המוגבל ר. גלר:

 24 פשוט דחיתם את זה על הסף?  יגור:-ה. פרי

 25אלף שקל זה באמת יחסית לא הרבה כסף והיו הרבה בקשות. ויחסית  150 ר. גלר:

 26 ת אחרות החלטנו לתת, להעדיף את הבקשות האחרות בנושא. לבקשו

 27אני חושבת שהנימוק של היעדר היבט קהילתי ורווחתי בקונסרבטוריון זו   יגור:-ה. פרי



  04-8666313חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור  
 2015ביוני  4                                                                                                                                      

 
 

17  

 1 פשוט בדיחה. 

 2 טוב. יש עוד הערות?  ר:"ח. געש, יו

 3קודם כל לגבי הספורטאיות האלה, עד מתי אנחנו נממן אותם? עד גיל כן.  א. מעודה:

 4 ? אני לא מבין.50

 5 עד שיזכו במדליה אולימפית.  ר:"ח. געש, יו

 6סליחה, בדרך כלל אנחנו נותנים לעמותות של הרבה אנשים, משרת הרבה  א. מעודה:

 7אנשים. אתה הגדרת פה למה את ההוא לא אישרנו להם ופה כל שנה היא 

 8 כשמדובר לעצמה, לא מדובר על משרתת קהילה.שקל  5,000ת מקבל

 9 ספורטאית מצטיינת שברגע שהיא תזכה באיזושהי מדליה בינלאומית  א. בוחבוט לוין:

 10 אין בעיה. אני רוצה להסתייג. מותר לי. א. מעודה:

 11 טוב.  ר:"ח. געש, יו

 12 אפרים, כדי שתהיה שותף בהצלחתה. כוכבא:-א. בר

 13 ה בא על חשבון מישהו אחר שלא מקבל או שמורידים לו. לדעתי.סליחה, ז א. מעודה:

 14  בסדר. זו דעתך.  ר:"ח. געש, יו

 15עמותות, מי זה  3, 2צה לדעת על מרכז תורני כלל ישראל, יש עכשיו אני רו א. מעודה:

 16 בדיוק? 

 17דיברתי עם רן בנושא הזה, יש טעות סופר. אין מרכז תורני כלל ישראל  מ. נחמיה:

 18באור ישרים. אין מרכז תורני, זה נקרא מרכז אור ישרים. פעמיים, גם 

 19 מרכז תורני צריך למחוק.

 20 אבל הם הגישו בקשה.  ר:"ח. געש, יו

 21 לא, הם לא הגישו. אני בדקתי, הם לא הגישו. נ. נחמיה:

 22 זה עמותות שונות. ר. גלר:

 23 מספרים שונים גם.  ובראן:'ד ג"עו

 24 )מדברים ביחד(

 25ר נחמיה שכלל ישראל זה צמח מור. זה אחד. ואור ישרים זה תקשיב, אומ  ר:"ח. געש, יו

 26 אחד. אומר ג'ובראן ורן שבבקשות כתוב כלל ישראל אור ישרים. 

 27 )מדברים ביחד(
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 1 שטעינו במלל, אני אבדוק את המלל. יכול להיות ר. גלר:

 2 תבדקו.   ר:"ח. געש, יו

 3 ידיד 5סעיף כבכל שנה ושנה.  8טוב, אני מסתייג מסעיף  א. מעודה:

 4 רשמנו את ההסתייגות.  ר:"ח. געש, יו

 5כל מיני לא, אני באמת רוצה להבין. אני לא ראיתי את הידיד הזה, חוץ מ א. מעודה:

 6 הופעות שאנשים משלמים עבור כרטיסים.

 7 לא נכון, הם הופיעו   ש. בן צור:

 8מה עוד הופיעו? וחוץ מזה שנה שעברה הם הלכו בהופעה של פעם אחת.  א. מעודה:

 9 ואמרתי לך אני מתנגד לתת כסף סקס, 

 10 )מדברים ביחד(

 11 מה זה פוש? א. מעודה:

 12 פוש? זה שיעורי עזר על בסיס מתנדבים שעובדים בבתי ספר.  ש. בן צור:

 13 באיזה מקום? א. מעודה:

 14 לילדים   ש. בן צור:

 15 היא בקשר עם המועצה?מי העמותה הזאת?  א. מעודה:

 16, עוזרת לילדים במצב סוציו אקונומי נמוך עובדת עם אגף החינוךבוודאי.   ש. בן צור:

 17 בלימודים. עושה עבודה מצוינת.

 18 אני שואל, אני לא מתנגד. א. מעודה:

 19 יישאר כסף. אני מסכים להוריד את כל התרבות, נוריד את כל בתי הכנסת,   ר:"ח. געש, יו

 20ושיש  שזה תקציב התמיכות שלנו לתרבותתסלח לי, אבל זה עצוב, זה עצוב   יגור:-ה. פרי

 21עמותות בלבד. זה פשוט עצוב לישוב שהוא  13-לנו רשימה שמורכבת מ

 22 אלף תושבים. 40כמעט 

 23ע'? אני מבקש לאשר את פרוטוקול -א' וב-אפרים, גמרת? טוב. עוד הערות ב  ר:"ח. געש, יו

 24 . 8אפרים מסתייג מסעיף כפי שהוצג. מי בעד? מי נגד? ועדת התמיכות 

 25 ל הדברים שאמרתי יירשמו בפרוטוקול.אני מבקשת שכ  יגור:-ה. פרי

 26 רק תוריד את המילה סקס שאמרתי.  א. מעודה:

 27 
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 1 .31.12.14. אישור הדו"חות הכספיים של חל"ז ליום 5

 2 . רן בבקשה.2014הסעיף הבא על סדר היום דוחות כספיים של החל"ז לשנת   ר:". געש, יוח

 3מדמי הרגולציה  קצת סך הכול היו הכנסות  2014חברה לתשתיות זורמות  ר. גלר:

 4השירותים אלף שקל. רוב ההכנסות הוצאו למועצה בגין  500-יותר מ

 5שהמועצה מספקת לחברה, אם כי בתחום ההנדסי, אם כי בתחום הכספי 

 6 והניהולי. סיימנו את השנה באיזון. 

 7סך הכול היקף המאזן של החברה הוא די מינורי, מדובר בנכסים של  

 8 ון שקל. זהו, אין פה הרבה מה לספר.הצנרת שהושקעה בזמנו כמילי

 9יש לי כמה שאלות, זה מתכנס גם לשאלות שבזמנו הגשתי, לפני קרוב  ר. לירם:

 10משנה ביקשתי לדעת מה הפירוט מסביב להוצאות. אנחנו מדברים פה על 

 11ומול חברה כל כך גדולה אני רואה כאן הוצאות חברה של אפס עובדים. 

 12ורים בכלל, אבל הבעיה שגם אין אלף שקלים שלא בר 120זעומות של 

 13 אלף שקלים מדוע אנחנו משלמים אותם ולמי.  120-פירוט מול ה

 14 ועל מה.  יגור:-ה. פרי

 15ניסיתי לראות את הפירוט הזה אצל נותן השירות, המועצה. וגם לא  ר. לירם:

 16מצאתי. ואני מתפלא על המבקר, אולי נשאל את המבקר אם הוא ביקר 

 17 120ל מה חויבנו, היה פה איזשהו חיוב של באתר המועצה כדי לבקר ע

 18 אלף שקלים.

 19כאן המקום אולי שכחתי לציין, זה כל שנה הסכום הזה מועבר למועצה.  

 20אלף שקלים הוצאות תפעול. תפעול של אפס  120לציין, אנחנו מדברים על 

 21 עובדים. 

 22שירותי הנדסה שמי שנותן את השירותים לפי הסכם זה משאבי מים.  

 23שירותי הנהלה וחשבונות, בואו נדבר רק מה נו פה בשכר. והנדסה יש ל

 24הנהלת חשבונות כוללת, שתי שורות כל חודש. שורה אחת שאומרת אני 

 25שורה של ההפקדה, באלף שקל שמשאבי מים מפקידים  44-מושך את ה

 26שורות. בסוף השנה יש  4זה טעיתי, בגלל שזה הנהלת חשבונות דו צדדית 

 27 שורות.  6לנו עוד 
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 1משלמים שורה אחת הוצאות תפעול, שורה אחת שירותי הנדסה,  אנחנו 

 2, ציינתי שזה הנהלת חשבונות כפולה שורה אחת שירותי הנהלת חשבונות

 3אלף שקל.  120שורות. והנהלת חשבונות כזאת סך הכול כמה אמרנו?  6זה 

 4האמת שאני יכול לפי  אני רוצה להיות הרו"ח של החברה. לא יכול.

 5 התקנון.

 6אני אומר אני רוצה את הפירוט הזה, ואני רוצה גם להזכיר  בכל מקרה 

 7 . 15, 12, 10שזה קורה כבר במשך כמה שנים? 

 8 שנה הבאה כבר אין חל"ז. א. מעודה:

 9, אנחנו עוד לא לקחנו החלטה על הפירוק שלה. לקחנו החלטה לא יודעאני  ר. לירם:

 10 . אז אני גם רוצה לדעת את זהשאנחנו מעבירים את זה למועצה. 

 11כדי לקבל באסיפה הכללית של  38.19 ...בישיבת המועצה הבאה נזמין   ר:"ח. געש, יו

 12 החל"ז החלטה על הפירוק. 

 13 ימים לפני. 3-ימים לפני, זה חודש ו 3וזה לא  38.25 ...אז הנה כבר קיבלנו  ר. לירם:

 14 12-זה בנוסף לאלף שקלים של מחיקת חובות למשאבי מים.  619יש כאן 

 15 מיליון 37-בעקבות מה שהגר הציגה? בנוסף ל מיליון 24-ו לשהפכ מיליון

 16שקל תביעות של, איך קוראים להם? השותפים שלנו, החל"ז. איך זה 

 17 איפה זה?נקרא? בעלי המניות. 

 18 מכון טיהור שפכים חדרה.   ר:"ח. געש, יו

 19כלומר אנחנו צריכים להגדיל את הגרעון מכון טיהור שפכים, כן. חדרה.  ר. לירם:

 20שנצטרך שקל  מיליון 70-ל מיליון 35וגם עוד בסביבות בין נסנו אליו? שנכ

 21אז אנחנו שנה.  15להשקיע בתשתית שמשאבי מים לא השקיעו במשך 

 22אז אולי נתחיל מהתשובה בערך משהו כמו יצאנו מהבוץ, נכנסנו לחרא? 

 23על הביקורת. השאלה אם המבקר נמצא פה כדי להשיב, אנחנו דנים 

 24 בקר לא פה.ח ביקורת, המבדו"

 25אתה לא דן בדו"ח ביקורת, אתה דן בדו"ח ביקורת כספי. זה לא המבקר   ש. בן צור:

 26 הזה, זו חברה אחרת מבקרת.

 27 אבל הוא לא פה.  ר. לירם:



  04-8666313חברת איגמי,                                                              ישיבת מועצת פרדס חנה כרכור  
 2015ביוני  4                                                                                                                                      

 
 

21  

 1אתה אמרת שלחברה אין עובדים, החברה כבר לא מעסיקה עובדים משנת  ר. גלר:

 2ושא של וכל התפעול של החברה וכל הנושא של הרגולציה וכל הנ 2003

 3והכספי והניהולי וכל הנושא של הייצוג של החברה בכל המשפטי  שירותה

 4הערכאות בבתי משפט, הכול נעשה ע"י עובדי המועצה או היועץ המשפטי 

 5של המועצה. והסכומים שהמועצה חייבה את החברה הולמים את 

 6 המאמץ, אפילו על הצד הנמוך. 

 7 זה לא אומר שלא צריך להיות פירוט ר. לירם:

 8אם אתה חושב שאם אנחנו נתרגם את כל שעות העבודה הרבה שאנחנו  גלר: ר.

 9השקענו בייצוג החברה בכל הערכאות, אני חושב שאם אנחנו נתרגם אנחנו 

 10כפי שהוצגו במאזן של החברה. עכשיו  נגיע לסכומים הרבה יותר גבוהים

 11 לנושא של היתרה ששאלת, 

 12ת העבודה שלך נחייב את חל"ז זה אומר שאם אתה רוצה לחייב את שעו ר. לירם:

 13ונחזיר לתקציב המועצה את המשכורת שלך? או שאתה מקבל תוספת 

 14 לשכר שלך?

 15בטח שאני לא מקבל, לא אני ולא היועץ המשפטי ולא מהנדס לא, לא,  ר. גלר:

 16 המועצה וגם לא ראש המועצה.

 17 אז אתם מקבלים משכורת וזו עבודתכם ר. לירם:

 18 בוודאי. ר. גלר:

 19 שאתם משקיעים בחל"ז אתם לא צריכים לקבלוכ ר. לירם:

 20אבל חלק מהזמן שלנו וחלק מהמאמץ הושקע בניהול ענייני החברה.  ר. גלר:

 21עכשיו בעניין השאלה שלך לגבי המחיקה של היתרה של משאבי מים, אין 

 22השפעה על התקציב של המועצה כי הסכומים האלה הופרשו כבר במועצה 

 23אלף שקל אין השפעה על העודף  600של אז לגבי היתרה לפני שנים רבות. 

 24 או הגרעון של המועצה. 

 25 אין השפעה. ר. לירם:

 26 אין השפעה. ר. גלר:

 27 על תפעול. ענית אבל מה עם שירותי הנדסה שניתנו?  ר. לירם:
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 1עניתי על הכול. שירותי הנדסה, ניהול, תפעול, שירות משפטי, ניהול של  ר. גלר:

 2 מועצה.החברה הכול נעשה ע"י הגורמים של ה

 3 מעולה. מדובר בחברה. ר. לירם:

 4 מדובר בחברה, בוודאי. בגלל זה המועצה מחייבת את החברה ר. גלר:

 5 היא קיבלה הצעת מחיר המועצה?  ר. לירם:

 6 מתן השירותים אושר גם במליאת המועצה ר. גלר:

 7 הצעת מחיר יש? ר. לירם:

 8 של החברה. הדירקטוריוןבתקציב של המועצה וגם ע"י  ר. גלר:

 9 הצעת מחיר שכוללת . לירם:ר

 10 לא צריך הצעת מחיר.  ר. גלר:

 11 לא צריך. ר. לירם:

 12 לא, לא צריך. ר. גלר:

 13 אז לא צריך גם פירוט על מה ר. לירם:

 14זה אושר גם ע"י החברה וגם ע"י המועצה, בתקציב של המועצה וגם ע"י  ר. גלר:

 15 הגורמים 

 16 סליחה, אני התנגדתי. ר. לירם:

 17 גדת. יש החלטה של אישורבסדר, אתה התנ ר. גלר:

 18מהסיבות שהתנגדתי זה הסיבות האלה דרך אגב. מותר לי לשאול, חלק  ר. לירם:

 19אלף שקל שמועברים שנה בשנה מחברה שהתפקיד ופה אני  480אותם 

 20למה שאתם נתתם,  8בביאור, עמוד  1.4סעיף מציין, זה כתוב, ברשותכם, 

 21אבי מים, כלומר כל לחברת מש 30.9הועברה ליום  1.3הפעילות בסעיף 

 22הפעילות היא של חברת משאבי מים. ואכן מיום זה הכנסות החברה הן 

 23 מדמי פיקוח על פעילות הזכיין. 

 24מישהו יכול להראות לי את הפיקוח שנעשה על פעילות הזכיין, כי אני  

 25חושב שיש לי את מרבית המסמכים בנושא פעילות החברה, כולל הפעילות 

 26אז אולי אנחנו לא צריכים ם פעילות פיקוח. המשפטית ולא ראיתי שם שו

 27מבקר כספי, אולי אנחנו צריכים מבקר. אנחנו חברה, חברה צריכה מבקר. 
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 1 גם את זה לא ראיתי.

 2 חיים, התחלנו להעביר כספים למשאבי מים בגין ההסכם?   יגור:-ה. פרי

 3 סיימנו כבר להעביר. ר. גלר:

 4 ?מיליון 12-מה, את כל ה א. מעודה:

 5 .24  :ש. בן צור

 6 ?24מה  א. מעודה:

 7 נתנו צ'קים   ר:"ח. געש, יו

 8 אני מצפה לקבל פירוט. אני עדיין מחכה משנה שעברה.  ר. לירם:

 9 רגע, רגע. מה? נתתם צ'קים? א. מעודה:

 10 שקל לחודש, כן.  מיליון 2  ר:"ח. געש, יו

 11 ?24או  12 א. מעודה:

 12 שקל. מיליון 12  ר:"ח. געש, יו

 13 ?24תה אומר . אז מה א12 א. מעודה:

 14עוד מישהו רוצה להגיד משהו? חברים, אני מבקש לאשר את טוב. חברים,   ר:"ח. געש, יו

 15 נגד. תודה רבה.  2הדו"ח הכספי של החל"ז. מי בעד? מי נגד? 

 16 

 17 .  אישור תב"רים.6

 18 הסעיף הבא על סדר היום תב"רים. רן בבקשה.   ר:". געש, יוח

 19משרד  36אלף שקל.  60, 2015ות בדרכים זה פעילות בטיחהתב"ר הראשון  ר. גלר:

 20 המועצה.  24התחבורה, 

 21 מה זה צבע? א. מעודה:

 22 זה צבע ומתקני בטיחות. ר. גלר:

 23 מה זה מתקני בטיחות? א. מעודה:

 24 מעקות. א. רפפורט:

 25, אוקי. שיפוץ משרדי הגביה של המועצה עקב מעבר הנושא -מעקות, כל ה ר. גלר:

 26 של המים 

 27 אומרת המעבר של המים?  מה זאת  יגור:-ה. פרי
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 1 הצטרפות וגידול המערך. ר. גלר:

 2היום הגביה היא של ארנונה והיתה גביה של צריך להרחיב את הגביה.   ר:"ח. געש, יו

 3 משאבי מים. 

 4 אז מה זה שיבוץ, מחברים אותם יחד? א. מעודה:

 5 נקלוט עובדים חדשים וצריך לחבר ר. גלר:

 6 .צריך לחבר אותם ביחד  ר:"ח. געש, יו

 7 החלטנו שזה ישב ביחד?   יגור:-ה. פרי

 8מאחר  החלטנו שאנחנו מעבירים את המים למועצה, אז לא צריך להחליט.  ר:"ח. געש, יו

 9 אז המועצה גובה גם מים וגם ארנונה. וזה עובר למועצה

 10 והחברה שמנהלת את הגביעה  יגור:-ה. פרי

 11 בינתיים עד  ר:"ח. געש, יו

 12 ז מולם. מכינה את המכר  יגור:-ה. פרי

 13 בסוף השנה יש מכרז חדש.   ר:"ח. געש, יו

 14שקל, מים זה רק  מיליון 110הגדלת מכרז, סך הכל גביה רגילה זה בערך  ר. גלר:

 15 אחוז. אפשר להגדיל את המכרז. 25-, זה פחות מ20

 16 )מדברים ביחד(

 17 בירושלים בסוף הפרידו את זה.   יגור:-ה. פרי

 18 הוא לא של הגיחון לבד? בירושלים החשבון מים  ר:"ח. געש, יו

 19כן, אחרי ניסיון של שנים מר, שאיחדו בין החשבונות ואז כשהיה עיקול על   יגור:-ה. פרי

 20 המים אז הארנונה

 21בירושלים אני לא מצליח להבין איך חשבון אחד, כי הגיחון הוא התאגיד   ר:"ח. געש, יו

 22 הראשון שהיה לבד.

 23 תקשיב למה שהיא אומרת.  א. מעודה:

 24 היו שנים, עבדתי שם, היו שנים שזה היה ביחד, זה לא תמיד תפקד בנפרד.   יגור:-ה. פרי

 25 בגלל שזה שתי ישויות נפרדות.   ר:"ח. געש, יו

 26מתוך הניסיון של עיקול של זה שמשפיע על ארנונה, ועיקול של ארנונה   יגור:-ה. פרי

 27שמשפיע על המים ובעיות של תושבים בהתמודדות עם עיקולים ועם 
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 1בחיוב להפריד ות, הפרידו את החשבונות. אני ממש מציעה לשקול התרא

 2 אותם.

 3הגר, כל הרשויות שמתפעלות גם מים וגם ארנונה החשבון יוצא אותו  ר. גלר:

 4 חשבון.

 5 )מדברים ביחד(

 6 משלם ארנונה ולא משלם מים, מה תעשה לו? א. מעודה:

 7נונה. אפשר זה ממילא מתפזר, המים הולך לחשבון מים וארנונה לאר ר. גלר:

 8 לתפעל מערכות בלי שום בעיה.

 9חברים, אם הוא חייב מים הוא מחויב למים. אם הוא חייב ארנונה ומשלם   ר:"ח. געש, יו

 10 מים 

 11ואם יש לו השגה על המים, הוא אומר אני לא אשלם על המים כי יש לי  ר. לירם:

 12 הגשה.

 13 אז שילך לגביה ויגיש את ההשגה.   ר:"ח. געש, יו

 14 שום בעיה, רון, אין שום בעיה להגיש השגה.  אין ר. גלר:

 15 יש לך הערכה כמה עובדים  יגור:-ה. פרי

 16רשויות שלא רשויות.  37-המים והארנונה שולמו ללפני הקמת התאגידים   ר:"ח. געש, יו

 17 התאגדו החשבון נשאר 

 18 נשאר, כן, כי זה היה ככה. א. מעודה:

 19 )מדברים ביחד(

 20 חברים, הלאה.  ר:"ח. געש, יו

 21 התב"ר הבא התייעלות אנרגטית  גלר: ר.

 22 )מדברים ביחד(

 23סליחה רגע, אפרים, אני רוצה להבין. אם הבנתי נכון את הגר, הקופה  י. קעטבי:

 24 צריכה להיות אחת, אין ספק. 

 25 נכון.  ר:"ח. געש, יו

 26 אין בכלל ויכוח. י. קעטבי:

 27 יש ויכוח.  יגור:-ה. פרי
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 1 לא, אין ויכוח על זה.  י. קעטבי:

 2 קופה אחת של מים בנפרד? מה פתאום? דה:א. מעו

 3אז תן לי לסיים, אני רוצה להבין משהו. אבל אם יש למשל עיקול על מים,  י. קעטבי:

 4 מה עם הארנונה? זה גם חל על הארנונה?

 5לא, לא. חברים, אם הבן אדם חייב למועצה, לא חשוב למה הוא חייב   ר:"ח. געש, יו

 6 למועצה. 

 7 למים ולא שילמנו, המועצה. אנחנו חייבים  י. קעטבי:

 8 אז פועלים נגדך על חוב.  ר:"ח. געש, יו

 9 אז מה מעקלים לנו? אני לא מבין, את הכל? י. קעטבי:

 10 מה זה את הכל? הרי אתה חייב, אתה לא זכאי.  ובראן:'ד ג"עו

 11עכשיו לא משנה למה אתה חייב. אתה חייב למועצה משהו? לא משנה מה   ר:"ח. געש, יו

 12עוד לפני ועצה, אתה חייב או מים או ארנונה לצורך הענין. אתה חייב למ

 13 ההשגות של רון.

 14 אז העיקול זה עיקול, זה לא משנה אתה אומר.  י. קעטבי:

 15זה לא משנה, העיקול על הסכום שאתה חייב למועצה. מה זה משנה עכשיו   ר:"ח. געש, יו

 16 אם זה מים או גני ילדים?

 17 תקציב, כל המחזור של המים זה מיליונים. יש לך שינוי דרמטי ב  יגור:-ה. פרי

 18של משק המים לביוב זה  אז אנחנו נבדוק, את צודקת, הגר, עצם הכניסה  ר:"ח. געש, יו

 19 שינוי גדול על התקציב והוא מחייב עדכון.

 20 נכון. זה גם שינוי של כוח אדם. של תקנים.  יגור:-ה. פרי

 21ני חשבתי שיקיימו את החוק וביולי יהיה זה שינוי גדול על התקציב. אהכל.   ר:"ח. געש, יו

 22 ימים אחרי הבחירות החדשות. Xתקציב מדינה, 

 23 אז טעית.  יגור:-ה. פרי

 24הם הולכים להעביר חקיקה לשנות את החוק. מדינת ישראל משנה את   ר:"ח. געש, יו

 25תקציב החוק כדי להעביר תקציב רק בנובמבר. עכשיו המשמעות של 

 26יכולה להיות גדולה, יכולה להיות קטנה,  בנובמבר, של תקציב המדינה,

 27שנעשה עדכון  יכול להיותאני אשקול את מה שאת אומרת,  אינני יודע.
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 1 תקציב רק בגלל המים. 

 2 תודה.  יגור:-ה. פרי

 3שקל.  מיליון 6,6התב"ר הבא מיזם חדש של התייעלות אנרגטית, סך הכול  ר. גלר:

 4 . מחצית מהסכום המועצה, מחצית מהסכום חברת חשמל

 5 מה זה? עו"ד אסולין:

 6המדינה חייבה חברת חשמל לפצות רשויות סמוכות במתחם עבור הזיהום  ר. גלר:

 7 3,3תחנת הכוח בחדרה, אנחנו צריכים לקבל במסגרת הפיצוי אויר של 

 8 מיליון שקל וסכום דומה אנחנו צריכים להשקיע מכספנו מצ'ינג.

 9שיפור אנרגטי בבתי  רכיבי התייעלות אנרגטית, אם זה תאורת לד, אם זה 

 10ספר ומוסדות ציבור, אנחנו ביחד עם חברת חשמל נעשה סקר, נקבע את 

 11 רכיבי ההתייעלות ונעשה מכרזים ביחד.

 12, מה מרכיב החיסכון אתה 3,3מה מרכיב החיסכון פה? אם אנחנו משקיעים   יגור:-ה. פרי

 13 יודע להגיד?

 14 זה תלוי ברכיב.  ר. גלר:

 15 יך?אתה יודע להער  יגור:-ה. פרי

 16 בלד זה חסכון אנגרטי של משהו כמו  ר. גלר:

 17 הגר, יש סקר שמקדים לביצוע. סקר מקיף, לפי זה ייקחו את  ובראן:'ד ג"עו

 18? מה אני מאשר פה מיליון 3ואני נותן  מיליון 3הם נותנים  אני לא מבין. א. מעודה:

 19 ?מיליון 3עכשיו? 

 20 מיליון 3לקבל  ר. גלר:

 21אני מקבל, התב"ר זה מה אני מוציא. אני עכשיו  לא מעניין אותי מה א. מעודה:

 22 ?מיליון 3מאשר פה 

 23 נכון.  ר. גלר:

 24להוציא מתקציב זה צריך  מיליון 3לא היה בתקציב ובשביל  מיליון 3 א. מעודה:

 25 אני מצטער מאוד.להיות מפורט, זה הרבה כסף. 

 26 זה התקציב, זה התב"ר.  ר. גלר:

 27  מה זה תב"ר? מתוך מה התב"ר? א. מעודה:
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 1  מיליון 24-תוסיף את זה על ה  יגור:-ה. פרי

 2זה לא היה  מיליון 3,3לא, סליחה, רגע. זה לא הובא בתקציב. אני מצטער,  א. מעודה:

 3 בתקציב השנתי

 4גם התקציב בטיחות, כל התב"רים, התוספות, יש עכשיו תב"ר לבית ספר   ר:"ח. געש, יו

 5  חדש, הוא לא הופיע בתקציב.

 6 זה אני לא יכול. מיליון 3,3, אבל 1:12-להביא את זה מתוך ה אני יכול א. מעודה:

 7 אבל זה לא תקציב רגיל, אפרים. בתקציב רגיל אתה צריך לאשר ר. גלר: 

 8 ותקציב לא רגיל מאיפה הוא בא? א. מעודה:

 9 מקרנות הרשות.  ר:"ח. געש, יו

 10 ומאיפה, מה זה קרנות הרשות? זה לא שאנחנו עושים את התקציב? א. מעודה:

 11 היטל השבחה.  ר. גלר:

 12 לא, מהיטלי השבחה.  ר:"ח. געש, יו

 13 ני מבקש את זה לדחות אחרי התקציב. א א. מעודה:

 14לא, יש הבדל בין תקציב רגיל לתקציב בלתי רגיל. אתה התבלבלת בין שני  כוכבא:-א. בר

 15 הדברים.

 16 בסדר, אבל התקציב הבלתי רגיל מאיפה הוא בא? א. מעודה:

 17 הרשות.  מקרנות כוכבא:-א. בר

 18 מאיפה באות קרנות הרשות? א. מעודה:

 19 מכל מיני מענקים וגביות ואגרות. כוכבא:-א. בר

 20חברת חשמל. מאיפה אתה  מיליון 3-אתה ו מיליון 3,3לא, הוא אומר לך  א. מעודה:

 21 רוצה להביא את זה 

 22 )מדברים ביחד(

 23שים, אני לא אני רוצה הסבר, אני לא מתנגד. אז עכשיו אני לא אעשה כבי א. מעודה: 

 24 אעשה את הכביש לבית קברות בשביל 

 25 שקל מיליון 3-אז מה, תפסיד את ה דובר:

 26 )מדברים ביחד(

 27 עושים מנורות, עושים בתי ספר. מה לא בסדר? דובר:
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 1 ההוצאה היא לא במכה אחת.   ר:"ח. געש, יו

 2 בכמה?  א. מעודה:

 3 )מדברים ביחד(

 4 סקר ומכרזים, זה ייקח זמן. ר. גלר:

 5 אז עוד פעם, למה לא תעשה סקר לפני שאתה מביא תקציב? א. מעודה:

 6 זה חלק מהעלויות ובראן:'ד ג"עו

 7ריכים לאשר את הקבלן. בשביל לחתום על הסכם עם חברת חשמל אנחנו צ ר. גלר:

 8 אי אפשר לחתום על הסכם עם חברת חשמל בלי שיהיה לנו אישור מכם.

 9 טוב. הלאה.  ר:"ח. געש, יו

 10ממשרד החינוך לבינוי בית ספר חקלאי. ההרשאה  4,900תב"ר בסך  ר. גלר:

 11 מצורפת. 

 12 משרד החינוך? מיליון 4,9 א. מעודה:

 13 נכון. ר. גלר:

 14 ואנחנו? א. מעודה:

 15 ואנחנו כלום בינתיים.  ר. גלר:

 16 מה זה בינתיים?  א. מעודה:

 17אין לנו עדיין אומדן לעבודות ואנחנו לא נצא במכרז עד שלאי היה לנו  ר. גלר:

 18 אומדן.

 19 מיליון 6זאת אומרת אם יהיה האומדן  . מעודה:א

 20 אז אנחנו נביא את זה להחלטה שלכם. ר. גלר:

 21בעקבות ההערות שהיו פה קודם הגיעה עכשיו הרשאה על בסיס המחירים   ר:"ח. געש, יו

 22 של משרד החינוך. 

 23עכשיו הגיע האישור, האישור גבוה יותר מהתב"ר שפתחנו, בגלל זה יש לך   ש. בן צור:

 24 רש. אבל עוד אין לנו אומדן כי לא יצאנו למכרזהפ

 25 וכמה אנחנו פתחנו בתב"ר שלנו? א. מעודה:

 26 .4  ש. בן צור:

 27 שקל. מיליון 4 ר. גלר:
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 1 .מיליון 4,9כי נתנו לנו  4,9עכשיו אתה מוסיף  א. מעודה:

 2 נכון. ר. גלר:

 3 וכמה אתה מעריך באמת זה יעלה? א. מעודה:

 4 ון, נעשה אומדן.אני לא יודע. נעשה תכנ ר. גלר:

 5 אני חושב שיש עם זה בעיה. אני מבקש להסיר את ההצבעה בסעיף הזה. ר. לירם:

 6 מה הבעיה?  ר:"ח. געש, יו

 7שקלים על מנת להתניע את  מיליון 4אנחנו הצבענו בעבר על הקצאה של  ר. לירם:

 8 המהלך.

 9 נכון.  ר:"ח. געש, יו

 10לך. אני מבין מה שאתה עושה, אני חושב שזה ראוי שאנחנו נתניע את המה ר. לירם:

 11שקל, התנעת המהלך זה מה שאישרנו כדי  מיליון 4,9אתה אומר קיבלנו 

 12, מיליון 4,9-שאפשר יהיה להתחיל. סבבה. עכשיו אנחנו קיבלנו אישור ל

 13 לקופהחוזר  4-ה

 14 )מדברים ביחד(

 15  מיליון 4,9אבל איך אתה יכול להצביע על  ר. לירם:

 16 )מדברים ביחד(

 17 אני מאוד מנסה  :ר"ח. געש, יו

 18 הדבר השני, יש כאן אומדן שנייה, אני באמצע דבריי. אפשר?  ר. לירם:

 19 אני אומרת אבל אם יש לך הרשאה  יגור:-ה. פרי

 20 )מדברים ביחד(

 21 אני אסביר לך את התהליך.  ר:"ח. געש, יו

 22 אל תסביר לי את התהליך, תסביר לי את המצב  ר. לירם:

 23לך את המצב, אני לא מצליח להבין אותך ואתה לא מבין איך אני אסביר   ר:"ח. געש, יו

 24אז אני אתחיל מהתחלה. מה שעשיתי בשנים אותי כי אני לא מסביר טוב. 

 25האחרונות כדי לנסות להיות מוכן בכל פתיחת שנת לימודים עם הצרכים 

 26הלכתי קדימה ופתחתי לי ואישרתם לי לפתוח  שעלו ממשרד החינוך

 27 נוךעד שמשרד החיחשבון המועצה 
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 1 כי גם אנחנו ראינו ר. לירם:

 2 דקה. משרד החינוך עובד בשלושה שלבים. שלב ראשון יש מיפוי.   ר:"ח. געש, יו

 3 ידוע. ר. לירם:

 4לא, לא ידוע לך כלום כי לפי ההערה באמצע אתה כנראה לא מבין מה אתה   ר:"ח. געש, יו

 5 הפרוגראמה מבוססת על המיפוימדבר. שלב שני הוא מאשר פרוגראמה. 

 6 תלמידים ומטרים. הפורגרמה אין איתה כסף ואין איתה כלום.

 7אמרנו אנחנו עושים לעצמנו מימון ביניים. ולא הייתה עם זה אנחנו בעבר  

 8בעיה, משרד החינוך שילם. בשלב מסוים משרד החינוך מסיבות אחרות, 

 9 לוקח לו הרבה זמן לאשר את המימון ביניים הזה. 

 10קופה לממן את מדינת ישראל כי אני מממן אמרתי אני אין לי יותר כסף ב 

 11כשהיא מאשרת לי חשבונית, גם פעמיים. פעם אחת כי מדינת ישראל 

 12כשהיא נתנה לי הרשאה, תהליך הבדיקה של החשבוניות הוא מאוד ארוך 

 13. המדינה משלמת 30י יש חברה חיצונית למשרד החינוך, רוצים שוטף כ

 14 אין לי יותר אפשרות.חודש.  18שוטף 

 15ו חשבתי שיהיה אותו דבר פה ופתחתי תב"ר לבניית כיתות כדי עכשי 

 16להתניע תהליך ולשלם מימון. כשראיתי שאני לא מקבל ומשרד החינוך 

 17אני כל שבועיים נוסע להביא את הכסף שחייבים לי וכל פעם זה מגיע 

 18במשורה, אם זה מגיע. אמרתי אני לא בונה על חשבוני כלום, אני בונה כמו 

 19 ל. יש הרשאה של משרד החינוך.כל מדינת ישרא

 20שקל כמו לקדימה, ודרך אגב גם היא  מיליון 100אם היה לי כסף בקופה  

 21וזה מה שעשינו, אז אני שקל בקופה,  מיליון 100לא בונה, אבל יש לה 

 22בונה. אבל כשזה איננו והצרכים משתנים אז אני לא עושה לא גני ילדים 

 23 תתכבד ותשלם.ולא כיתות. מדינת ישראל אישרה לי, אז ש

 24אז עכשיו פתחנו תב"ר עפ"י המיפוי, עפ"י הפרוגראמה. עכשיו צריך לזכור  

 25שהסכום הזה יתעדכן הרי עוד כמה פעמים. למה? כי כשמשרד החינוך 

 26למשל, הוא לא ממן את מממן פרויקט הוא לא מממן את התשתיות 

 27 החיבור מים, הוא לא מממן את החיבור חשמל והוא לא מממן פיתוח ולכן
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 1ברגע שהגיעה ההרשאה, דרך אגב ההרשאה הזאת שהגיעה עכשיו זו 

 2שהם הודיעו שלא נקבל אותה כי אין להם כסף. הם קודם ישלמו הרשאה 

 3 לנו את המימון ביניים על גני ילדים. 

 4 אז בהינתן שאת זה קיבלת, האם לא כדאי לצאת גם לשלב אחד מתוך  יגור:-ה. פרי

 5 נון. אז אני יוצא לתכ  ר:"ח. געש, יו

 6 אוקי.  יגור:-ה. פרי

 7עכשיו מה שקבענו, אחרי שהיו פה כל מיני הערות שאנחנו מאשרים בדיעבד   ר:"ח. געש, יו

 8תב"ר, אנחנו עושים את התב"ר בכמה שלבים עכשיו. קיבלתי את 

 9ההרשאה, אני פותח תב"ר להרשאה. עושה אומדן, מכין תכנון, יש לי 

 10מעדכן אותו עוד פעם ואחר כך שונה בהרבה מהתב"ר ם האומדן אאומדן, 

 11מעדכן עוד פעם לפי תוצאות המכרז. ואז זה פותר את כל הבעיות. כי אף 

 12בבוקר א רוצה להסתיר שום דבר. נכון לעכשיו הגיעה ביום שני אחד ל

 13 שקל. יש סיכום דיון שלא יגיע הכסף השנה בכלל. מיליון 4,9-ההרשאה ל

 14 עשית תכנון, צריך לשלם. ועל זה בדיוק אני מדבר. אני אומר ר. לירם:

 15 לא עשיתי תכנון.  ר:"ח. געש, יו

 16 )מדברים ביחד(

 17ובניה אני רק אציין דבר אחד שהגדלנו את מספר תלמידיה בבניה רוויה  ר. לירם:

 18בכמויות של אלפי יחידות דיור. אז מן הסתם התווספו עוד כמה אלפי 

 19 תלמידים לישוב.

 20 וקי.טוב. האם יש עוד הערות? א  ר:"ח. געש, יו

 21אלף שקל מקרנות  700, שיפוץ אולם ספורט בחקלאי, 740תב"ר אחרון  ר. גלר:

 22 המועצה. 

 23 אני מבקש לאשר את התב"רים. מי בעד? מי נגד? יש הערות לתב"רים?   ר:"ח. געש, יו

 24 אני מוכן להצביע בעד בתנאי ר. לירם:

 25 מי נגד?   ר:"ח. געש, יו

 26 מיליון 4-. אני רוצה שה6.5.2יטול סעיף אין בעיה, אני בעד בהסתייגות לב ר. לירם:

 27 שקל  יישארו שם. 
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 1 )מדברים ביחד(

 2 התב"רים אושרו. שבת שלום.   ר:"ח. געש, יו

 3 

 4 -סוף הישיבה  -

 5 


