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 1 על סדר היום:

 2 .2015תקציב המועצה לשנת עדכון  .1

 3 

 4שלום, ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין  ר:"ח. געש, יו

 5 (. 11/15) 31)מיוחדת( מס' 

 6הערה. ישיבה מן המניין חובה פעם בחודש, ביום חמישי בתחילת החודש.  א. מעודה:

 7אם ראש המועצה נמצא או לא נמצא הישיבה אמורה להתקיים. זה החוק. 

 8ישיבה שלא מן המניין יכולה להתקיים בכל יום חמישי, בכל תאריך 

 9בחודש. אבל יש גם סנקציות אם חבר מועצה לא מגיע שלוש ישיבות שמן 

 10 ללא, לעומת זאת שלא מן המניין הוא יכול לא להופיע כל השנה, המניין

 11 סנקציות. 

 12 .מועצההתייעצתי עם היועץ המשפטי ל ר:"ח. געש, יו

 13 דיברתי איתו. מה התייעצת? אני  א. מעודה:

 14 זה כזה עקרוני? אתה רוצה להחליף? אתה רוצה לעשות עכשיו מן המניין?  געש, יו"ר: ח.

 15 זה העיקרון. ואני אומר כן זה משנה.  א. מעודה:

 16טוב. הסנקציות מדברות על אי הגעה ברצף לישיבות מועצה, ולא מתייחס  :ח. געש, יו"ר

 17 למניין ולא מן מנין. 

 18אבל במקרה הזה אתה פרסמת כבר ויכול להיות שיש מי שרוצה להגיע  :גור. פרי יה

 19 שבע. ל

 20שלחנו את זה, שאלתי את היועץ המשפטי, הוא אמר לי אפשר לעשות,  :ח. געש, יו"ר

 21 אמרתי נעשה.  

 22 אז אני אמרתי ליועץ המשפטי שהוא טועה. מעודה: .א

 23ת המניין ואחר כך לא מן בסדר. אוקי. בפעם הבאה זה יהיה, נעשה א :ח. געש, יו"ר

 24האם מישהו עשה שיעורי בית? הוא רוצה להתייחס לעדכון המניין. 

 25רוב העדכון נובע כתוצאה מהעברת משק המים והפעלת משק לתקציב? 

 26חלק נוסף של העדכון המים ע"י המועצה המקומית פרדס חנה כרכור. 

 27נות. נובע מעדכונים שוטפים במהלך השנה של הכנסות שונות והוצאות שו

 28ע', שאלות, שאילתות? הגזבר -א' וב-בקיצור האם יש למישהו הערות ב
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 1 ץ. ערוך ומוכן, לבש שכפ"

 2 יש לי כמה בקשות.  א. מעודה:

 3 אתה יודע שאתה מחברי המועצה שנמנים על סיעת ההנהלה?  :ה. פרי יגור

 4 מה הקשר?  :א. מעודה

 5 זכות הדיבור שלך היא אחרונה במקרה הזה.  :ה. פרי יגור

 6 כן, אבל יש לי רק בקשה, ברשותך. יו"ר האופוזיציה, ברשותך. :מעודה א.

 7 כן. :פרי יגור .ה

 8הדו"ח כפי שהוא מגיע באמת מה שאני יש לי הערה, אני מאוד מבקש,  א. מעודה:

 9כיוון שאם אני רוצה לראות עובדים, מקשה לי להבין אותו. יש לי בעיה 

 10רכב, מה, אני רואה פה רכב, בכל מחלקה אני צריך לבוא ולזכור איזה 

 11. זאת אומרת אם אני אעיין 5,000, פה 5,000פתאום רכבים של חשמל פה 

 12 בכל.

 13יעשה עמודה אחת של כלי יבוא אני יש לי בקשה לתקציב זה שיבוא, ש 

 14וגם טכנולוגי יעשה עמודה אחת ככה וככה  ,הרכב, שנדע כמה כלי רכב

 15י מתחיל לחפש רכב, עובדים ואז אפשר לבוא להגיד איפה הם עובדים. אנ

 16 אלף.  15אלף, כיבוד  15אני רואה כיבוד 

 17מה אתה מחפש עכשיו שבישיבת ההנהלה לא יכולת לחפש או לא קיבלת  ר:"ח. געש, יו

 18 תשובות?

 19לי כתב קטן, לא ראיתי, אז עכשיו מאחר ולא ראיתי לא, כי בהנהלה היה  א. מעודה:

 20הערות על התקציב, וההערות שלי לא היו הערות ואני במליאה לא אעיר 

 21 אני רק מבקש בקשה לתקציב הבא כדי שאנחנו נוכל לראות. 

 22 הגר, את רוצה לדבר? ר:"ח. געש, יו

 23 אפשר?אני רוצה לברך היום.    ה. פרי יגור:

 24 אף אחד לא ביקש רשות דיבור, אז אני עובר הלאה להצבעה ונגמר.  ר:"ח. געש, יו

 25 היא רוצה לברך. א. אטיאס:

 26 יא רוצה לברך, אז תברכי. ה ר:"ח. געש, יו

 27 כמה מילים, אני רוצה לברך. יש לי    ה. פרי יגור:

 28 משהו שקשור לסדר היום? ר:"ח. געש, יו
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 1 תקציב. אנחנו בעדכון התקציב. עדכון הכן, קשור ל  ה. פרי יגור:

 2  כשיש ברכות גם אם לא על סדר היום. א. מעודה:

 3את ההזדמנות לברך איש אחד רוצה לנצל זה הרי לא דיון באמת, אז אני    ה. פרי יגור:

 4במיוחד. חשבתי בהתחלה לברך את נחמיה, אחר כך את יעקב, אבל אז 

 5  .היתר היו נעלבים, אז בחרתי את ראש המועצה

 6זה שאחרי שכל כך הרבה שנים במערכת הצליח להקים לו קואליציה  

 7אלף שקל  300נותן לו שתיקה אחת, אלף שקל  150בכלום כסף,  שקטה

 8למועצה  40, ועוד 300, לא 240ר שתיקה אחרת, האמת שהשנה זה יצא עבו

 9היתר, פה יו"ר, שם חבר . 300-הדתית אז ככה, זה עדיין קצת פחות מ

 10ועדה, לא משהו מורכב במיוחד. טוב, אחרי הכול זה לא שהקופה כל כך 

 11 הייתה לפחות. עשירה, מאוזנת. 

 12שנה הוא מציג גידול אני רוצה לברך את ראש המועצה על כך ששנה אחר  

 13בתקציב המועצה, וכמו במטה קסם מצליח לטשטש עקבות של קיצוץ 

 14ובשתיקה שקל נוספו באחת לתקציב השנה  מיליון 20מתמשך בשירותים. 

 15אתה  שקנה אף אחד לא מגלה שבעצם זו אחיזת עיניים אחת גדולה.

 16 קוסם. לא, מכשף. 

 17פה מזיז ה, מרחף שם מעל לחברי ועדת ההנהלה, מפזר אבקת הרדמ 

 18מספר, שם מפצה במכרז. סעיף שונות, הכי יפה זה סעיף שונות. כמה 

 19 דברים שאני לא מבינה, את נחמיה ויעקב קנית, יחסית בזול אבל קנית. 

 20אבל בואו נדבר על שני חברים. אחד קיבל את מה שקיבל והוא לא יזוז גם  

 21מטר אם יפלו השמים, אבל השנייה לא ראש הרשימה שלה רואה אותה מ

 22אני רוצה להסביר לך משהו, בתחילת השנה הציגו לך את ולא אתה, רינה. 

 23אלף שקל. כעת מבקשים לעדכן  900תקציב הפעולות של האירועים בסך 

 24אלף  140. זה בהחלט נתון מרשים, לכאורה עליה של מיליון 1,040-אותו ל

 25 2014אבל לא באמת, כי אם נסתכל על שנה שעברה שקל, נכון? שאפו. 

 26. זה אומר שבעצם מהשנה שעברה לשנה מיליון 1,050ציב השנתי היה התק

 27 אלף שקל. 15-הנוכחית הקטינו את התקציב ב

 28 שנה לכרכור. 100זה היה  ח. בן צבי:
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 1ונוגסים לך מפה ונוגסים לך משם. לא נוגסים לך, נוגסים לציבור. כל אחד    ה. פרי יגור:

 2חלקיו.  בזכותהגדול  פה סביב השולחן רואה רק את עצמו ולא את השלם

 3 לילה לבן ואין מספיק לאמנים במושבה. אז אין 

 4כן, הכפילו את השכר והמשכורת באירועים, לא לך, אבל מה הציבור  

 5מקבל? הרבה פחות ממה שאת מאמינה ויודעת שצריך, הרבה פחות ממה 

 6ואת עדיין שם בהנהלה, אפילו תמיכה של שהציבור מצפה ומגיע לו לקבל. 

 7 שותקת ונכנעת לכיסא שהוא יושב. בושה.ראש סיעתך 

 8ובואו נדבר רגע על תקציב החינוך, זה שכולם מדברים בו. אדוני ראש  

 9מיליוני  13,736הצגת כי יוקצו לחינוך  2015המועצה, בהצעת תקציב 

 10 613, קיטון של 13,123-שקלים והיום אתה מבקש לעדכן את התקציב ל

 11 אלף שקל. 

 12א הזה. בוא תספר לציבור את האמת, זה לא אבל בוא, אל תבלף, לא בנוש 

 13, זה מיליון 15,568-החינוך תוקצב ב 2014קיטון, זה וואחד קיצוץ. בשנת 

 14 2,445-קוצץ תקציב החינוך ב 2015-ל 2014אומר שהשנה קיצצת, בין 

 15אלף. זה ריסוק  613שקלים. לא  מיליון 2,445שקלים. אני חוזרת  מיליון

 16כת החינוך לאבדון, תתבייש לך, מתי של התקציב, אתה מוביל את מער

 17 תפסיק לבלף? 

 18ממה שאתה מספר וגם בתכנון העיר אתה מציג  2קיצצת פי וגם בביטחון  

 19אלף שקל ביחס לשנה  570גידול מתחילת השנה, אבל בעצם קיצצת 

 20אלף  140שעברה. וגם בשירותים המוניציפאליים אתה מציג גידול של 

 21אלף  15-יב משנה שעברה קטן בבפועל התקצשקל מתחילת השנה, אבל 

 22 שקל.

 23אלף, אבל  250אפילו ההכנסות מריבית קטנו בצורה דרסטית, אתה מציג  

 24ביחס לשנה שעברה. זו חוכמה מאוד  מיליון 1,650המספר האמיתי הוא 

 25קטנה מה שאתה עושה שם בספר הזה שנקרא תקציב המועצה, כותב 

 26 מספרים שמראש אתה יודע כיצד יהיו בסוף השנה.

 27דוני ראש המועצה, לא אתה חיים, לא התכוונתי אליך, זה שיושב לידך א 

 28כי יודעים שאם ראש המועצה בפועל רן גלר, זה שמודים לו מעל כל במה 
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 1 שקיבלו, לא ימשיכו לקבל.  100-לא יתחנפו אליו גם את ה

 2זה שמחליט פה אחד, זה שהוא גם הגזבר וגם המזכיר וגם מנהל כוח אדם,  

 3ו אנחנו נבחרי הציבור סתם פה כדי להיות חותמת גומי זה שמתנהל כאיל

 4 שלו, שאם הייתה לו אפשרות הוא בכלל היה מפטר חלק מאיתנו. 

 5התקציב שמונח כאן לפנינו מוכיח כמעט כמו חבריי חברי המועצה,  

 6תוכנית המתאר החדשה שלנו שהתושבים כאן הם רק מספר. זה תקציב 

 7זה תקציב נו הוא מביש ומבזה. מביש ומבזה והיחס של ראש המועצה אלי

 8של כלום, של חדלון, של תשלומי חשמל ומים וטלפון והרבה רכבים, אבל 

 9אפילו בתקנים אתה אפס בחינוך, אפס בתרבות, אפס בפיתוח תשתיות. 

 10 הקטינו ברבע. מבלף, אפילו תקציב קטן של מעמד האישה 

 11קל אלף ש 130-השמירה החקלאית הגדילו מ לעומת זאת את השכר של 

 12אלף שקל השנה. אני לא זוכרת אי פעם שהגדילו כך את  170-בשנה ל

 13 המשכורות. 

 14 33-אלף שקל, תקציב יחסי הציבור והדוברות גדל ב 450-ההכנסות קטנו ל 

 15אחוז. אז אני שואלת אתכם יש כסף או אין כסף בקופה? מי קובע את סדר 

 16 היד הזאת, יד לאוזלתאל תתנו העדיפויות במועצה הזאת, אנחנו או הוא? 

 17 לא בשביל זה נבחרתם. תודה. 

 18אני אני מודה לגברת על ברכותיה. אני רק אתייחס לנקודה אחת בלבד,  ר:"ח. געש, יו

 19המועצה אשתדל להיות מאוד עדין או פחות תיאטרלי ממך. בהקמת 

 20לתפקיד בשכר לא היו הזאת, בהקמת הקואליציה הדרישות של חבריך 

 21כן מה שאת עושה פה לסגן ראש ולשונות מהדרישות של האחרים. 

 22ובזה אני אגמור. עוד  המועצה וממלא מקומי הוא לא ראוי, הוא לא נכון.

 23 מישהו רוצה? כן. 

 24את רוב הדברים אני שאלתי מראש וקיבלתי  ,שהפריעו לי דברים בודדים ר. לירם:

 25תשובה מרן, ועשיתי את זה מראש על מנת לחסוך מזמנם של חברי 

 26 וכן יוכל לחדד אותם. שעדיין מפריעים לי  המועצה. אבל יש דברים

 27קשור לנושא של הרכב והוא כמות כלי הרכב שיש במועצה. אחד מהם  

 28בכמות הזאת לפחות סבורני וזה נושא למשל שאני לא רואה אותו פה, אי 
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 1סכום של הוצאות כוללות, למעשה היא אפשר לראות אותו בתוך שורה ש

 2אחרי פגישתי עם רן, אז רן יוכל זה עלה וקשה לראות פה את הנושא הזה 

 3 אין לנו קצין רכב בתוך המועצה? אבל למה  אולי לחדד כאן.

 4 יש. ר:"ח. געש, יו

 5יש לנו קצין רכב במיקור חוץ שעולה לנו הון. הוא עולה כמו שני קציני רכב  ר. לירם:

 6 בשכר אם הוא היה לנו בתקן. 

 7 יומיים בשבוע. א. מעודה:

 8להגיד לך אם עובד מועצה היה יותר זול. לא יודע לתת לך  אני לא יודע ר:"ח. געש, יו

 9 תשובה.

 10 אני מבקש לבדוק את הנושא. ר. לירם:

 11 אני אבדוק, אני באמת לא יודע. ר:"ח. געש, יו

 12 מעלה סוגיה. אני אמרתי שאני מעלה פה סוגיות. ר. לירם:

 13 יש קצין רכב מורשה, הוא עושה את העבודה. ר:"ח. געש, יו

 14 גבוהה ביותר.  בעלות ר. לירם:

 15 כמה משלמים לקצין הרכב?  א. מעודה:

 16 מה? ר. לירם:

 17 כמה התקציב שלו? א. מעודה:

 18 אלפים שקל בחודש. 10אני מניח משהו כמו  ר:"ח. געש, יו

 19 ליומיים בשבוע. א. מעודה:

 20לא, הוא לא עובד יומיים בשבוע. יומיים בשבוע הוא נמצא פה, הוא עובד  ר:"ח. געש, יו

 21 כל השבוע. 

 22העברה מקרנות אומרים שיש כאן שורה אחת  21הדבר השני בעמוד  ר. לירם:

 23כל הקטע של העברה מקרנות הרשות להלוואות  הרשות, ראוי לבדוק.

 24פיתוח כבר שוחחנו על זה בעבר והיתה כאן התחייבות להפרדה מלאה בין 

 25 קרן הפיתוח לבין התקציב השוטף. 

 26ירוב הזה והמילה קרנות אז אני לא ברור לי למה יש כאן שוב את הע 

 27הרשות. אם יש קרנות רשות אז להבדיל בין קרנות שהן קרנות הפיתוח 

 28 לבין קרנות שהן של התקציב השוטף. 
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 1איפה שרשום  קרנות פיתוח זה הכוונה. קרנות הרשות זה קרנות פיתוח. ר. גלר:

 2 קרנות הרשות זה כמו שאנחנו נעבור לתב"ר בישיבה הבאה זה הכל,

 3 תכתוב עוד מילה אחת לפיתוח. אז א. מעודה:

 4 תן לו לדבר, נו באמת אפרים, אתה לא יכול להתפרץ לכל אחד. ר:"ח. געש, יו

 5 למה זה חייב להיות בתוך התקציב השוטף? ר. לירם:

 6זה העברה מהפיתוח אל התקציב השוטף בשביל לכסות פרעון הלוואות  ר. גלר:

 7ה, סלילה, הקמה, שהלכו לפיתוח. אם המועצה לוקחת הלוואה לצורך בני

 8אוקי? גם את הפרעון של ההלוואה אנחנו לוקחים את הכסף מהקרן 

 9 לפיתוח.

 10ואיך אני יודע להפריד בין מלווה אחד למלווה שני? איך אני יודע כמה  ר. לירם:

 11מלוות עומדות מתקציב הפיתוח מול כמה מלוות עומדות מהתקציב 

 12 השוטף?

 13 הלוואה והלוואה,  אין בעיה, יש לנו רישום מדויק כל ר. גלר:

 14 אבל גם שם יש את ההפרדה?  ר. לירם:

 15 ברמה של הלוואה, כן.בוודאי.  ר. גלר:

 16כמו שראיתי את ההלוואות של קרנות הפיתוח, אם אני אוכל לראות את  ר. לירם:

 17 תקציב ההלוואות,

 18יקות זה הלוואות של המועצה חלקן מימי הביניים. ההלוואות הכי ות ר:"ח. געש, יו

 19 94, 93-של מערכת הביוב, של הקמת המט"ש. הלוואה נלקחה ב ההלוואות

 20ויש עוד, יש לך רצף של הלוואות ואתה רואה את המספר הלוואה, כדי 

 21 לדעת למה זה הלך אחר כך אתה יכול ללכת להנה"ח.

 22אני רק רוצה להסביר מדוע אני שואל את השאלה הזאת ולמה היא כל כך  ר. לירם:

 23במליאת המועצה תחת ן שהולך להיות זה אולי הקדמה לדיוחשובה, 

 24מודע למה הכותרת של אישור תב"רים. הנושא הזה כבר עלה, רן 

 25 שאמרתי, חשוב שחברי המועצה גם כן יבינו על מה אני מדבר.

 26, התקציב הזה הוא תקציב לצערי כשאנחנו מדברים על תקציב הפיתוח 

 27וב בסדר ביתרותיו בישהרב דל ביותר, למרות שהוא גדול הוא דל ביותר 

 28ביחס  לטענתי, פה אני חלוק עם רן, יש לנו יתרות קטנות ביותר גודל שלנו
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 1 למה שהיינו רוצים שיהיו לנו. 

 2אני לא מעניין אותי ישובים אחרים, אני כרגע מסתכל על הישוב שלי, על  

 3 מיליון 17רואה יתרה ואני זוכר אותה טוב מאוד, היה כתוב שאני כביתי, 

 4ים האלה טענתי שהם פיקטיביים. זו יתרה בבנק, שקל מיליון 17שקלים, 

 5 האמיתית האקטוארית.  בעו"ש. זו לא היתרה

 6מול זה צריך לבוא ולזקוף את כל ההתחייבויות שלנו שיש לנו לשכונות  

 7האלה זה יתרה אחרי שקבלנים  מיליון 17-שנמצאות בפיתוח. הרי ה

 8את הפקידו שם את האגרות וההיטלים שלהם. לפחות את האגרות. 

 9האגרות שלהם. כלומר יש שמה כסף שאמור אחר כך לחזור לפיתוח של 

 10 אותו אזור, ואנחנו לא יודעים כמה.

 11אני צריך לקחת את יש שמה עוד נושא של מלוות, כמה מלוות? עכשיו  

 12יתרת הפתיחה הזאת, להוריד ממנה מלוות, להוריד ממנה התחייבויות, 

 13ד משם סיכונים שכותב להוריד ממנה תב"רים וזו היתרה שלי. להורי

 14עליהם היועץ המשפטי, סיכונים משפטיים באשר לתביעות, וזו היתרה 

 15 שלי. וכשאני מתכנן תב"רים אני צריך לדעת מול איזה יתרה אני עומד. 

 16קורה, אין לי היום באמת תמונה, לי כמי שלוקח החלטות והדבר הזה לא  

 17אני לא יודע מה לגבי מדיניות הניהול בישוב אין תמונה מה קורה פה. 

 18קורה פה. צריך לעשות איזושהי עבודה ולתת לי תמונה כזו, אני מבקש 

 19 אבל אני לא באמת יכול לקבל אותה כי היא מפוזרת.  אותה.

 20אני מאוד מבקש לקבל את התמונה הזאת כדי שאפשר יהיה לקחת  

 21 דיון הזה. בהחלטות. אנחנו נדבר על זה בדיון הבא כדי לקצר 

 22ש פה ערבוב גדול של הדברים, אני נותן לך את זכות הדיבור שלך. דבר, י ר:"ח. געש, יו

 23 י לא מפריע לך.אנ

 24אתה לא מפריע לי. אני באמת אשמח לקבל תשובה כדי שאנשים, אין כאן  ר. לירם:

 25ערבוב, יש כאן תקציב פיתוח. עכשיו אנחנו בתוך תקציב שוטף אז אין לי 

 26 ם.בעיה לקבל את זה בדיון הבא כשנדון בתב"רי

 27 מה עוד? ר:"ח. געש, יו

 28 , וכמו שאמרתי לך, חיים, אני תמיד אשמח ללמוד, אני מנסה.30עמוד  ר. לירם:
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 1 טוב. ר:"ח. געש, יו

 2את התשובה האמת רן ניסה זה נושא שכבר כואב לי הרבה זמן ו, 31עמוד  ר. לירם:

 3הוא נתן  לתת לי, אבל הוא פספס. אז אני חוזר עליה בצורה קצת אחרת.

 4בה על דבר אחר, שהיא תשובה טובה, על הדבר הספציפי הזה לא לי תשו

 5 תקציב משרד מהנדס הרשות.  הספקנו לדון.

 6שעליה לא היה לנו, מה שרן אמר שניתן  28יש כאן איזושהי הצגה בעמוד  

 7ר ולהשתמש מתקציב הפיתוח אחוז ניתן להעבי 15עד תקורה של להעביר 

 8משרד ך לקרוא לזה אפילו, האגף, אני לא יודע איהמוקצה או מתקציב 

 9 המהנדס. רן מדייק בזה יותר. 

 10בעבור מימון תקורות מה שנקרא שהן תקורות מימון וכיוצא בזה,  

 11כלומר עבודתו של רן, עבודתו של היועץ המשפטי, צריך משרדים אחרים. ל

 12מאיזשהו מקור תקציבי, וחלק מהמקור זה  בסופו של דברלממן אותם 

 13מתקציב הפיתוח על מנת לממן את הגורמים אותו תקציב שעובר למעשה 

 14את התשובה הזאת הבנתי, סיכמתי עם רן  השונים במועצה בהתאם לחוק.

 15 רק שהוא יעביר לי את הרפרנס הזה. 

 16יש לי בעיה אבל עם ההקצאה שדובר עליה באשר לתקציב משרד  

 17המהנדס. בזמנו כשקמה הועדה בפרדס חנה כרכור דובר על כך שהועדה 

 18ד, להוריד תקורות, להוריד את ההוצאות שלנו. ואני לא אמורה להורי

 19 רואה את זה. אולי זה מוקדם, אבל אני לא רואה את זה.

 20אני זוכר גם אותך, חיים, אומר מעבר לזה שזה יוריד, אומר שאלתי בזמנו  

 21 , משהו כזה. מיליון 3,5-את תקציב המשרד ל מיליון 1,5-מדוע מעלים מ

 22יחזור בחזרה לתקציב הנמוך, הוא שהתקציב ואז ראינו מצב שבו במקום  

 23עולה עוד פעם. הוא פשוט עולה עוד פעם. עכשיו אני לא מבין למה אנחנו 

 24צריכים להעלות את התקציב ולהעלות את התקציב, התקציב כל הזמן 

 25 עולה. אנחנו לא אמורים להוריד את העלויות? 

 26מקום ב ואת ההסבר הזה, את ההסבר למה תקציב משרד המהנדס עולה 

 27לרדת כשהועדה נמצאת פה והתקורות, איך אומרים? אנחנו כבר לא 

 28משלמים לוועדה בזיכרון, מדוע זה עולה? תשובה על זה אין לי. ועכשיו 
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 1 אנחנו מעלים אותו עוד פעם.

 2יש את סך הכול ההוצאות של אגף ההנדסה הן מתחלקות לכמה רובדים.  ר. גלר:

 3יש ועדה שסך הכול עלות משרד מהנדס המועצה שהוא עוסק בפיתוח ו

 4שקל העלות של  מיליון 3-מתוך השקל.  מיליון 3הועדה אחרי עדכון זה 

 5 מאגרות בניה. הכנסות השקל זה  מיליון 2,5הועדה 

 6 איזה עמוד אתה? א. מעודה:

 7אגרות בניה שזה למימון הוצאות הועדה מכסות מה שנשאר . 32זה עמוד  ר. גלר:

 8ל השבחה שגם עפ"י חוק אחד אלף שקל. זה מגיע מהיט 500הפער 

 9 התפקידים של היטל השבחה לממן את הוצאות הועדה. 

 10לגבי השאלה אם זה הרבה או מעט, הסכום בפני עצמו לא אומר כלום, יש  

 11פה פירוט של הוצאות. אם אתה רוצה לקבל הסבר באשר לאחת 

 12 ההוצאות, אז אני אשמח. אין בעיה. 

 13הוצאות הועדה זה הוצאות שמאי אלף שקל העדכון עכשיו  500-דרך אגב ה 

 14 שהן גדלו, כל היתר זה היה עפ"י התכנון.

 15 6תקנים ועכשיו זה  6,5התקינה הייתה  2014-אם אפשר רק בעמוד הזה ב  ה. פרי יגור:

 16 אלף שקל? 100תקנים. אתה יכול להסביר לי איך חצי תקן זה 

 17 לקה.יש עובדות שיצאו לחופשת לידה. היו כל מיני תמורות במח ר. גלר:

 18 אלף שקל, 100חצי תקן זה   ה. פרי יגור:

 19 אלף שקל.  100חצי תקן זה יכול להיות  ר. גלר:

 20 לשנה? א. מעודה:

 21 כן. ר. גלר:

 22 עלות מעביד. מה עוד? ר:"ח. געש, יו

 23ידע, אני מאמין שהדבר הזה הדבר האחרון ואותו ביקשתי מרן, אני רק מי ר. לירם:

 24יב המים מפוזר היום, בניגוד , תקצ2016יעניין לשנה הבאה, לתקציב 

 25סעיפים שונים; מים, ביוב ומים וביוב  3על להחלטה שלקחנו פעם, מפוזר 

 26 , ורן קיבל את זה, 2016ואכן אני מבקש לתקציב 

 27יש הוצאות מיוחסות רק למים, יש הוצאות מיוחסות רק לביוב ויש  ר. גלר:

 28 התקורה המחלקתית שמחלקת מים מטפלת גם וגם.
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 1לא משנה את הסעיפים, משנה רק את סעיפים מקובלת עלי.  4-קה להחלו ר. לירם:

 2היכולת שלנו לבצע בקרה על המשק הסגור שהגדרנו שנקרא מים וביוב, 

 3ופה בדיוק הנקודה, שרן העלה נקודה ואמרתי לו את תשובתי, הוא אומר 

 4כי יש שמה איזשהו גרעון אבל היום אנחנו מממנים את משק המים 

 5מנת, מלווה למשק המים. אמרתי נהדר, אני רוצה ממ והמועצה מתקציבה

 6מדובר במשק  לדעת כמה אנחנו מלווים כדי שנדע כמה אנחנו גם מחזירים.

 7 סגור עד הסוף.

 8 .2016זה יופיע בתקציב  ר. גלר:

 9 טוב. עוד משהו? ר:"ח. געש, יו

 10 זהו. ר. לירם:

 11 רינה, את רוצה להתייחס? ר:"ח. געש, יו

 12קודם כל אף אחד לא להתייחס קצת לדברים של הגר. כן, אני רק רוצה  ר. רונן:

 13 קנה אותי כי לא היה במה לקנות אותי בכסף.

 14 את באמת לא מאלה שקנו.   ה. פרי יגור:

 15אני עושה את מה שאני עושה כי אני רוצה . נכון, וגם לא קונים אותי ר. רונן:

 16לעשות, כי אני רוצה לתרום לישוב ואת יודעת את זה ואני עושה את זה 

 17 מכל הלב.

 18ובטח התקציב לא מוצא חן בעיניי וגם צורת ניהול התקציב לא מוצאת חן  

 19בעיניי ואני מדברת על זה הרבה עם רן ואנחנו מנסים לראות איך לשפר, 

 20אני לא חושבת שמישהו קנה אותי ואיך לסדר ואיך להעלות את התקציב. 

 21שאני או, אני באתי למועצה לעשות ולתרום במה שאני הכי טובה ובמה 

 22 אני עושה את זה עם כל הלב. יודעת לעשות.

 23חברים, אני אומר מאוד עדין, דרישות כספיות היו גם מצידה של גב' הגר  ר:"ח. געש, יו

 24 ונאמרו,

 25 זה לא נכון.  ה. פרי יגור:

 26 במערכת הבחירות. ר:"ח. געש, יו

 27 זה לא נכון ואני אתבע אותך דיבה עכשיו.  ה. פרי יגור:

 28 עי אותי.תתב ר:"ח. געש, יו
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 1 זה ממש לא נכון.  ה. פרי יגור:

 2 הכול מצולם. א. מעודה:

 3 זה לא נכון.   ה. פרי יגור:

 4 מישהו עוד רוצה להתייחס, ר:"ח. געש, יו

 5 רגע, את ביקשת מחיים געש כסף? א. מעודה:

 6 לא. לא היה ולא נברא, הוא שקרן. חד משמעית.   ה. פרי יגור:

 7 דרישות. הוא לא אמר כסף, הוא אמר  א. מעודה:

 8יכול להיות שהוא קיבל דיווח לא נכון מהסגן שלו. אבל אם חיים היה מדבר   ה. פרי יגור:

 9 איתי הוא היה יודע את האמת.

 10  טוב. ר:"ח. געש, יו

 11 את לא רצית לבוא.  הגר, את לא רצית לבוא, אבל החברים שלך ביקשו. א. אטיאס:

 12 צמד חמד של שקרנים.פשוט   ה. פרי יגור:

 13אנחנו בטוחים שאת האמונה היחידה, יש לך מונופול על השכל הישר,  ר:"וח. געש, י

 14 ההיגיון הבריא והצדק המוחלט.

 15 נכון.  ה. פרי יגור:

 16? אני מבקש 2015-. עוד הערות לגבי עדכון התקציב לעכשיו אנחנו יודעים ר:"ח. געש, יו

 17רון נמנע. מי נמנע? . מי בעד? מי נגד? 2015-לאשר את עדכון התקציב ל

 18 הישיבה הזאת נעולה. .עדכון התקציב אושרתודה רבה. 

 19 

 20 סוף הישיבה

 21 


