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1

מליאת המועצה קדימה צורן

2

71/67/7062

3
4

משתתפים :

שביט מס  -ראש המועצה

5

לילו ששון  -חבר

6

דורון אריה  -חבר

7

ליאור בנאי  -חבר

8

בנימין מנחם (צ'וח)  -חבר

9

קרן גרין  -חברה

10

תומר יעקב  -חבר

11

חגי בן-שושן  -חבר

12

תמר רוטמן  -חברה

13

גולברי יצחק  -חבר

14

יוסף אדירי  -חבר

15

אברהם בלולו  -חבר

16

יצחק חסון  -חבר

17

מוזמנים:

מושיקו ארז  -מנכ"ל

18

יזהר קמחי  -גזבר מועצה

19

אינג' חנן טויטו  -מהנדס המועצה

20

רמי יוגב  -אדריכל המועצה

21

עו"ד אבינועם פרץ  -יועמ"ש

22

ד"ר אורנה יהודה אברמסון

23

מתן לסרי – מ"מ קב"ט

24

קובי גינזבורג

25

צביה שמע  -מנהלת אגף חינוך רווחה

26

צחי ברבר  -מנהל המתנ"ס

27

מוטי עבו  -החברה למתנ"סים

1

1

פרוטוקול הישיבה :

2

שביט מס :

קודם כל ערב טוב לכולם .אני רוצה רק ,לפני שאנחנו מתחילים,

3

רק להגיד מזל טוב לדורון אריה ולתומר יעקב שהיה להם יום

4

הולדת,

5

דורון אריה :

אותו תאריך אנחנו ,אוי ואבוי ,רק דברים טובים,

6

תומר יעקב :

אבל הוא החליף קידומת ואני עוד לא,

7

שביט מס :

עד מאה ועשרים.

8

דובר :

רגע ,דורון ,מה שאמרת ,זה יכול להגיד למשהו לגבי העתיד?
"אותו תאריך"?

9
10

דורון אריה :

אף אחד לא יודע מה צופן העתיד .אני יודע מה יקרה בעתיד?
אני לא יודע מה יקרה עכשיו.

11
12

דובר :

מה היה? באותו יום שנולדתם היה ליקוי חמה או מה?

13

שביט מס ,יו"ר :

יש לנו יום ארוך היום .וכמובן לשלוח תנחומים של כולנו

14

למשפחתו של (לא ברור )4:44:00.0 ,שנפטר ,זכרונו לברכה.

15

במעבר חד ,ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין ,נושא

16

ראשון על סדר יום :אישור המלצות ועדת תמיכות בחינוך.

17

יצחק גולברי :

שביט ,אני מבין שאין ,אני רוצה להעיר הערה בבקשה ,אני מבין
שאין פה יועץ משפטי למועצה,

18
19

דובר :

הנה ,חגי,

20

חגי בן שושן :

אני יכול לתת לך את התשובה,

21

יצחק גולברי :

שמה?

22

חגי בן שושן :

למה אני יועץ משפטי מהמועצה ,אני אגיד לך את זה פה בפני

23

כולם,

2

1

יצחק גולברי :

כי?

2

חגי בן שושן :

פגשתי את עורך דין ריינהרץ בדיון ביום שני ,יום ראשון האחרון

3

בבית משפט ,הוא הודיע למועצה ולא מדווחים לנו ,שהמועצה

4

לא שילמה לו כספים ולכן הוא לא יגיע .שיירשם לפרוטוקול.

5

תרשום ,עורך דין יעקב ריינהרץ,

6

יצחק גולברי :

אני לא ידעתי ,לא ידעתי ,אבל השאלה שלי,

7

חגי בן שושן :

לא ,אני יודע ,שיירשם בפרוטוקול ,עורך דין ריינהרץ ממשרד
שפרבר ,השותף,

8
9
10

לילו ששון :

אבל מה קשור לעניין? לא הבנתי,

חגי בן שושן :

קשור ,קשור ,קשור ,שידעו שאין לנו יועץ משפטי בישיבת
תקציב ,כי הוא לא קיבל כספים.

11
12

דובר :

שיתבע אותו,

13

יצחק גולברי :

טוב ,אני,

14

חגי בן שושן :

למה שיתבע? תבקש לנהל דיון בלי יועץ משפטי,

15

יצחק גולברי :

לא ,אין דיון על התקציב כרגע.

16

חגי בן שושן :

הא ,בסדר.

17

יצחק גולברי :

אני דווקא מדבר על הישיבה המקדימה .אה ,אנחנו,

18

חגי בן שושן :

אולי הוא יבוא לתקציב ,כן?

19

חגי בן שושן :

זה היה מאוד מביך לשמוע את זה ,דרך אגב,

20

יצחק גולברי :

זה לא נעים,

21

חגי בן שושן :

הוא שיקר לי? הוא שיקר לי .בגלל זה אני שואל .אני אגיד לך

22

משהו אחר כך יפלו לך האוזניים,

3

1

יצחק גולברי :

טוב ,אנחנו זומנו לשתי ישיבות מליאה שלא מן המניין ,וכידוע,

2

המועצה חייבת לקיים כל חודש ישיבה מן המניין ,דבר שלא

3

התבצע בחודש דצמבר ומי שרשאי לדחות מליאה ,זאת רק

4

המליאה .זאת אומרת ,המועצה רשאית לא לקיים שתי ישיבות

5

מליאה .אני מתפלא ,אני חושב שהישיבה הזאת צריכה להיות

6

אך ורק בנושא מליאה מן המניין ,זאת אומרת ,להפוך את

7

הישיבה שלא מן המניין לישיבה מן המניין בלבד .לא ניתן ,אף

8

אחד לא היה לו סמכות ,בוודאי לא אני כשהייתי ראש מועצה,

9

ואתה ,שאני מאוד מכבד אותך ,אתה ראש המועצה ,אבל אין

10

לנו סמכות על לבטל ישיבה ולא לקיים אותה .אז אני רוצה

11

להבין ,מכוח מה הישיבה הזאת הפכה ל"שלא מן המניין"

12

וביטלת ,בסמכותך ,אתה לבד ,ביטלת ישיבה מן המניין.

13

חגי בן שושן :

לא ,אין לו סמכות לבד,

14

שביט מס ,יו"ר :

קודם כל ,הישיבה שלא מן המניין נדחתה,

15

קרן גרין :

מן המניין ,הישיבה שמן המניין,

16

יצחק גולברי :

הוא אמר "מן המניין",

17

שביט מס ,יו"ר :

הישיבה שמן המניין היא נדחתה ,אחרי ששבעה חברי המועצה
חתמו על הבקשה .הבקשה הועברה גם למחוז,

18
19

קרן גרין :

לא ראינו אותה,

20

שביט מס ,יו"ר :

תרצי ,אני אראה לך את זה ,אין בעיה .הועברה גם למחוז ,קובי

21

ראה את זה ,יש חתימות של שבעה חברי מועצה ,הם נמצאים

22

גם פה ,אפשר גם לשאול אותם ,אין שום בעיה .היועץ

23

המשפטי ,גם היועץ המשפטי (מדברים ברקע) ביטול הישיבה

0

1

שלא מן ,ביטול הישיבה מן המניין הוא חוקי .הישיבה כרגע

2

המזומנת היא ישיבה שלא מן המניין ולכן אנחנו דנים בנושא

3

הראשון לסדר היום ,אישור המלצות ועדת תמיכות בחינוך,

4

בבקשה,

5

יצחק גולברי :

תראה ,אני חושב ש ,-אני מאוד מכבד את היועץ המשפטי ולא

6

אטיל ספק ולא דופי ביועץ משפטי ,אבל אני חושב שהיועץ

7

המשפטי מפרש את הצו ואת החוק כמו שנוח למישהו .אין

8

סמכות ,למעט למליאה ,לא שבעה חברים ולא שמונה ולא

9

תשעה ,שלוש עשרה חברים היו צריכים לדון ,לדון במליאה
ולהחליט .אין סמכות אחרת ,תקראו את הצו,

10
11

שביט מס ,יו"ר :

איציק ,איציק ,בסדר ,זה הדיון ,זומנת לדיון הזה ,זה הישיבה,

12

קרן גרין :

שביט ,אנחנו ביקשנו ,אני ביקשתי .ביקשתי כבר כמה פעמים
לראות את המסמך הזה ועוד לא ראיתי,

13
14

שביט מס ,יו"ר :

תקבלי אותו ,אם את רוצה,

15

קרן גרין :

לא ,מתי?

16

שביט מס ,יו"ר :

אני אעביר לכם .כרגע על סדר היום אישור המלצות ועדת
תמיכות בחינוך ,בבקשה ,נושא ראשון.

17
18

מושיקו ארז :

אני אעביר את זה בין החברים ,כי יש פה כמובן ,רק לא להגיד,

19

הישיבה מוקלטת ,פשוט לא לציין את השמות .יש פה שני חברי

20

מועצה ,דורון ,אתה היית חלק מהישיבה,

21

דורון אריה :

אני ותומר היינו ,כן,

22

מושיקו ארז :

וגם תומר כמובן,

23

דורון אריה :

יושב ראש הוועדה ,ניתן לו לדבר ,יושב ראש הוועדה,

0

1

מושיקו ארז :

תציגו בכמה מילים והרשימה בינתיים תעבור עם השמות,

2

יצחק גולברי :

רגע ,אין שמות,

3

דובר :

כתובות יש,

4

יצחק גולברי :

כתובות .אין שמות .אני לא יודע למי נתנו .אתה יודע למי נתנו
פה? תסביר לי.

5
6

מושיקו ארז :

יש פה את התמיד ,את הסך הכל הכנסה למספר נפשות בבית.

7

יצחק גולברי :

אבל כתוב מי זה?

8

מושיקו ארז :

לא .כרגע זה נמצא בידי הוועדה בלי שמות של,

9

יצחק גולברי :

איך אני יכול לאשר דבר כזה? אני מאשר אה,

10

חגי בן שושן :

לא ,אתה לא מפרסם שמות.

11

מושיקו ארז :

אתה מפרסם את זה עם שמות?

12

חגי בן שושן :

לא ,לא ,לא ,רק מציגים לחברי המועצה,

13

יצחק גולברי :

לא ,ה"מציגים לחברי המועצה",

14

חגי בן שושן :

לא מפרסמים,

15

שביט מס ,יו"ר :

תומר ,בבקשה,

16

חגי בן שושן :

לא מפרסמים,

17

שביט מס ,יו"ר :

רבותיי ,תודה.

18

תומר יעקב :

מדובר בוועדה שמתכנסת אחת לשנה ,מורכבת מדורון ,מצביה,

19

מנציגת מחלקת החינוך ,מאיריס ,שיושב שם ,נציגת הגזברות,

20

והיא דנה בבקשות של הורים ,משום מה זה קורה בעיקר בבתי

21

ספר ,שמבקשים הנחות מכל מיני סיבות ,בגין תל"ן ,השאלת

22

ספרים ,טיולים ,כל התשלומים שמשלמים בתחילת השנה ,ויש

23

הורים שעומדים בקריטריונים ויש הורים שאולי לא עומדים

6

1

בקריטריונים ויש חוות דעת של עובדת סוציאלית וכיוצא בזה

2

ויש שיקול דעת רחב לוועדה לפסוק כמה ההנחה .בוועדה

3

שאנחנו דנים ,אנחנו רואים את השמות ,מקבלים את כל

4

הנספחים ,כמובן ,אבל כשאנחנו מציגים את זה ,כך נהגנו גם

5

לפני שנה וגם לפני שנתיים ,בוועדות הקודמות ,הצגנו בראשי

6

תיבות ,אני אומר לך מה היה,

7

יצחק גולברי :

תומר ,סליחה ,אני בטוח שאתם גם שקלתם ,ממש לפני ולפנים

8

ונתתם לפני ש ,-אבל המליאה צריכה לראות למי נתנו את

9

המלגות ,את ההנחות .אני לא יודע ,אני לא מאשר לרחוב בן
צבי  30מלגה.

10
11

תומר יעקב :

אתה צריך לקבל בראשי תיבות,

12

יצחק גולברי :

לא ,המועצה ,היה נהוג ,עד כמה שאני יודע ,עוד פעם ,אני לא

13

יודע מה ,משתנים פה סדרי עולם .תמיד הגשנו ,כולל גם

14

הנחות ,כי אנחנו עושים מחיקות בארנונה ,אנחנו לא נותנים

15

באוויר .כותבים למי.

16

תומר יעקב :

17

(מדברים יחד)

18

מושיקו ארז :

גם מחיקת חובות ,גם לגבי תמיכות סוציאליות,

אני רק רוצה שהישיבה תתקדם ,כי היא אמורה להיות קצרה,
האם זה עקרוני כרגע שיראו את השמות? זה עקרוני?

19
20

יצחק גולברי :

תקשיב ,זה לא,

21

מושיקו ארז :

אני קיבלתי את זה כך .האם זה עקרוני להוסיף את השמות?

22

יצחק גולברי :

אין לי תלונות אליך .ככה לא מגישים למליאת מועצה לאשר

23

הנחות .אני בטוח שאתם עשיתם עבודה טובה.

7

1

דובר :

אנשים מחכים כל השנה,

2

קרן גרין :

אפשר לראות את זה רגע?

3

יצחק גולברי :

כן ,בבקשה ,מה תביני?

4

קרן גרין :

לא יודעת,

5

יצחק גולברי :

לא תביני כלום ,בבקשה .עכשיו תגידי ,אולי את יותר חכמה
ממני,

6
7

דובר :

איפה צביה? צביה תביא את השמות,

8

תומר יעקב :

אבל העניין הוא כזה ,שביט ,אני רוצה להגיד משהו ,העניין הוא
כזה ,אני נזדעקתי לבקש את הזימון של הישיבה הזאת מהטעם

9

הפשוט,

10
11

יצחק גולברי :

כדי לאשר את זה,

12

תומר יעקב :

אם לא נרשם ולא נחתם שיק עד  31ועד בכלל ,עד 31

13

לדצמבר ,לא משנה שהשיק לא נפרע ,אבל לפחות שיירשם,

14

יתקן אותי יזהר אם אני טועה ,שלפחות השיק יירשם וייצא ,אז

15

אי אפשר לשלם את הכספים האלה .הלך .לכן אני חושב

16

שאנחנו צריכים להזדרז לאשר את זה בנייר הקיים ,אחרי

17

שישבנו ודנו .הייתה נציגה של מחלקת הגזברות ,של החינוך,

18

שלנו,

19

יזהר קמחי :

לא ,אנחנו צריכים ,בשביל להכין את השיקים ,אנחנו צריכים
פרוטוקול שמתייחס,

20
21

דובר :

היא תביא לך מחר פרוטוקול,

22

תומר יעקב :

אבל יש שניים .אנחנו חתמנו על שני פרוטוקולים .אחד עם

23

השמות,

8

1

שביט מס ,יו"ר :

צביה צריכה להגיע לפה עוד חצי דקה ,בסדר? עוד חצי דקה,

2

יזהר קמחי :

צריך להציג את שני הפרוטוקולים שהגשתם ורק אחד יתפרסם
ולא ה,-

3
4

שביט מס ,יו"ר :

ונועם פרץ ,יועץ משפטי.

5

תומר יעקב :

כי חתמנו על פרוטוקול ,גם עם השמות? שנה שעברה לא
עשינו את זה .עשינו ראשי תיבות.

6
7

שביט מס ,יו"ר :

רבותיי ,צביה תגיע לפה עוד חצי דקה ותיתן הסברים למה

8

שצריך .סעיף מספר  ,2נחזור תיכף לסעיף מספר " ,1אישור

9

המלצה לחלוקת כספי תמיכות בעמותות  -חינוך רווחה ודת,
בהתאם להחלטת ועדת התמיכות .מושיקו,

10
11

מושיקו ארז :

ועדת תמיכות קיבלה המלצה של מנהלת אגף חינוך רווחה

12

וקהילה וכן חברי ועדת ה ,-שישבו יחד איתה ,כולם עובדי או

13

עובדות מועצה .ההמלצה היא בהתאם לחלוקה שהיא ביצעה,

14

לפי הסכום שהוקצה על ידי המליאה ,סך הכל ,אני אגיד

15

בסכומים פה ,עמותת בית יוסף קדימה ,עשרים וחמישה אלף

16

שקלים .עמותה למעון לקשיש ,זה אגב מצורף לכם בקלסר,

17

עמותה למעון הקשיש זה עמותה בפרדסיה ,ששה עשר אלף

18

שקלים ואלומה למעורבות חברתית לזהות יהודית ,שמונה וחצי

19

אלף שקלים.

20

יצחק גולברי :

מי זה?

21

מושיקו ארז :

זה,

22

שביט מס ,יו"ר :

צהלה,

23

מושיקו ארז :

זה השם הפורמאלי של צהלה.

9

1

שביט מס ,יו"ר :

אני מציע ,באופן אישי ,יוסי,

2

חגי בן שושן :

גם אני ,אני היועץ המשפטי,

3

יצחק גולברי :

תשמע ,אני גם מציע שאף אחד לא יצביע לעמותה למען
הקשיש ,כי כולנו נהיה קשישים בסוף.

4
5

שביט מס ,יו"ר :

כן ,לא אבל ה,-

6

חגי בן שושן :

לא ,יוסי חבר עמותה ואני יועץ משפטי שם.

7

קרן גרין :

איזה עוד גופים הגישו?

8

שביט מס ,יו"ר :

מה?

9

קרן גרין :

איזה עוד גופים הגישו?

מושיקו ארז :

פעמונים ,גם בפעם הבאה הם לא קיבלו ,פעמונים ,זה ארגון

10
11

ארצי .אנחנו ,מה שחשוב לי להגיד ,שלפי ההתייחסות של מי

12

שהגישה לנו ,צביה ,והצוות שלה ,כהמלצה,

13

קרן גרין :

אז מי עוד הגיש? או איפה הדו"ח,

14

שביט מס ,יו"ר :

שנייה ,אני מבקש רק ,סליחה רגע ,שנייה ,רבותיי ,אני מבקש

15

שהפרוטוקול ירשום שחבר המועצה יוסי אדירי וחבר המועצה

16

בן שושן יוצאים החוצה.

17

יצחק גולברי :

גם דורון צריך לצאת החוצה וגם רובי צריך לצאת החוצה,

18

שביט מס ,יו"ר :

דורון ורובי ,אתם חברים בעמותה?

19

דורון אריה :

לא חבר בעמותה .אני לא חבר בשום עמותה ,איציק,

20

יצחק גולברי :

לא?

21

דורון אריה :

לא .אני חבר רק אצל אשתי,

22

יצחק גולברי :

וואלה?

23

דורון אריה :

כן .אני רק מייצג אותה,

14

1

יצחק גולברי :

יש לך אישור על זה?

2

דורון אריה :

אני רק מייצג אותה,

3

שביט מס ,יו"ר :

טוב ,רבותיי,

4

קרן גרין :

רגע ,אפשר לראות את הדו"ח של צביה או את הדו"ח של
הוועדה?

5
6

שביט מס ,יו"ר :

צביה ,יש פה כמה שאלות .תנו לה כיסא,

7

מושיקו ארז :

את יכולה לשבת פה לידי.

8

יצחק גולברי :

יוסי לא יושב?

9

מושיקו ארז :

יוסי יצא,

קרן גרין :

כן ,אבל הוא תיכף חוזר .רגע ,אי אפשר לעשות את הדיון

10

בקודם,

11
12

תומר יעקב :

בואו נתחיל עם זה ונחזור .נעשה את זה ונחזור לראשון.

13

דובר :

בואו נעשה את זה קצת יותר מהר.

14

שביט מס ,יו"ר :

צביה ,נשאלה שאלה על ידי חברי המועצה ,קודם כל ,צביה,

15

לנושא של התמיכות ,איזה עמותות ,פרט לשלוש העמותות

16

שהומלצו על ידי הוועדה ,איזה עמותות ,אם יש עוד עמותות,

17

שביקשו תמיכות,

18

תומר יעקב :

וסורבו או משהו כזה,

19

צביה שמע :

ברגילות ,לא בנועם,

20

שביט מס ,יו"ר :

לא ,לא ,לא ,ברגילות,

21

צביה שמע :

עמותת "פעמונים",

22

שביט מס ,יו"ר :

"פעמונים",

23

יצחק גולברי :

מי זה "פעמונים"? אתה יודע? גם אני לא יודע,

11

1

מושיקו ארז :

זה בסדר ,זה עמותה,

2

יצחק גולברי :

זה לא תמיכות בחינוך,

3

שביט מס ,יו"ר :

כן .רבותיי,

4

צביה שמע :

עמותת "פעמונים" היא עמותה ארצית שעוזרת למשפחות

5

בתכנון כלכלי ,משפחות שנמצאות במשבר .עבדנו איתם פעם

6

בצמוד ,היום פחות .יש להם גם מתנדבים מאצלנו וגם משפחות

7

שנעזרות ,אבל התנאי שאנחנו התנינו זה בתמיכות חינוך

8

רווחה ,שזה עמותות שהרוב פועלות אצלנו ,בשיתוף עם

9

מחלקות חינוך ורווחה ,לא באופן כללי ,ולכן סייגנו את זה והם
לא ענו לקריטריונים ,מבחינתנו.

10
11

קרן גרין :

והיו עוד? היו עוד עמותות שהגישו?

12

צביה שמע :

לא,

13

קרן גרין :

"ידיד לחינוך" לא הגישו הפעם?

14

צביה שמע :

לא.

15

שביט מס ,יו"ר :

האם יש שאלות ,משהו ,אם כן אני מבקש לאשר את זה,

16

קרן גרין :

מה היה השיקול לעשות את החלוקה הזו ככה? כאילו ,עשרים

17

וחמש לבית יוסף ,שש עשרה וחצי .אני שואלת "מה היה

18

השיקול ,לפי ההיקף,

19

צביה שמע :

היקף הנהנים מהשירות,

20

קרן גרין :

אוקיי,

21

צביה שמע :

היקף הפעילות ,היקף התמיכה שכל עמותה נותנת למשפחות

22

שאיתן היא בקשר.

12

1

יצחק גולברי :

צביה ,למה אנחנו ,אני מכיר את השיתוף פעולה שיש לנו עם
פרדסיה ,עם ה ,-איך זה נקרא פה?

2
3

שביט מס ,יו"ר :

"העמותה למען הקשיש",

4

יצחק גולברי :

זה לא "למען" ,זה "למעון הקשיש" כתוב פה,

5

שביט מס ,יו"ר :

"מעון הקשיש" כן,

6

יצחק גולברי :

למעון הקשיש או למען הקשיש?

7

צביה שמע :

למען הקשיש,

8

יצחק גולברי :

אני הבנתי שאין "למעון הקשיש" ,אבל לא חשוב .למה אנחנו
עכשיו מוסיפים להם כסף? הרי הם מקבלים את ההשתתפות

9

פר ראש והכל ,אז למה אנחנו לא תורמים להם?

10
11

צביה שמע :

לא ,בדרך כלל השירות הוא שירות אזורי .עכשיו ,בדרך כלל,

12

בשותפות בין המועצות פה ,כל שירות שהוא שירות אזורי ,כל

13

מועצה תורמת את חלקה ,מעבר לתשלום עבור כל קשיש.

14

בפרדסיה אנחנו לא עושים את זה ,והם נושאים בעול כל

15

השירות ,כל החזקת המבנה והכל .הדרך שלנו היחידה שאנחנו

16

יכולים לעשות את השיתוף זה באמצעות התמיכות,

17

יצחק גולברי :

אני ,בזמני ,כי לא להכביד על התמיכות ,והיה את השש עשרה

18

אלף שקל האלה אפשר לסייע להם בעשרים אלף שקל בכספי

19

פיתוח ,לשיפוץ ולשיקום ,ואז מפנים שש עשרה אלף שקל

20

לטובת ,חסר להם וחסר להם ,חבל,

21

שביט מס ,יו"ר :

אתה לא יכול לעשות את זה,

22

יצחק גולברי :

למה אני לא יכול?

23

שביט מס ,יו"ר :

זה תמיכה עקיפה ,אתה לא יכול לעשות את זה,

13

1

יצחק גולברי :

תמיכה עקיפה?

2

שביט מס ,יו"ר :

מה לעשות?

3

יצחק גולברי :

ולמה? ב"הדסים" לא עשינו את זה ,במקום אגרת תלמיד חוץ?

4

שביט מס ,יו"ר :

זה משהו אחר,

5

יצחק גולברי :

תמיכה עקיפה? מה פתאום,

6

שביט מס ,יו"ר :

זה משהו אחר לגמרי,

7

יצחק גולברי :

טוב ,אוקיי ,צריך לדעת לעשות את זה ,זה הכל ,שביט,

8

שביט מס ,יו"ר :

ברור,

9

יצחק גולברי :

מה איכפת לי אני,

שביט מס ,יו"ר :

שאלות? הערות? אני מבקש להצביע ,מי בעד? פה אחד .תודה

10

רבה .אפשר לקרוא רק לחברי המועצה שיחזרו?

11
12

שביט מס ,יו"ר :

חברי המועצה בן שושן ויוסי אדירי חוזרים למליאה לדיון.

13

חוזרים חזרה לסעיף מספר  ,1לנושא אישור המלצות ועדת

14

תמיכות בחינוך .צביה ,שאלו חברי המועצה מדוע הרשימה

15

שהם קיבלו לא כוללת שמות או לא כוללת את ראשי התיבות

16

של השמות או,

17

צביה שמע :

בדרך כלל ,אנחנו מעבירים את השמות רק בתוך המועצה ,זאת
אומרת,

18
19

שביט מס ,יו"ר :

בתוך הוועדה,

20

צביה שמע :

מה?

21

שביט מס ,יו"ר :

בתוך הוועדה,

10

1

צביה שמע :

בתוך הוועדה ואחר כך נגיד למועצה לגזברות אם צריך להעביר

2

כספים למועצה .מאז ומתמיד הנוהל היה שאנחנו מעבירים בלי

3

שמות ,מבחינת חיסיון והיכרות.

4

יוסי אדירי :

את סומכת את ידך על כל הרשימה הזאת?

5

צביה שמע :

כן ,אנחנו בדקנו אותה אחד לאחד.

6

שביט מס ,יו"ר :

תודה רבה .מי בעד? פה אחד .תודה רבה .סעיף מספר 3
"אישור פרוטוקול ועדת נזקק".

7
8

מושיקו ארז :

גם כאן זה בראשי תיבות כמו שגולברי התכוון .נעביר בין חברי
המליאה את הפרוטוקול עם הפרטים.

9
10

(מדברים יחד)

11

שביט מס ,יו"ר :

טוב ,אם אין שאלות אני מבקש לאשר את ה,-

12

קרן גרין :

אפשר להסתכל שנייה בזה?

13

יצחק גולברי :

בבקשה,

14

קרן גרין :

תודה.

15

תומר יעקב :

הקריטריונים בוועדה הפשוטים ,זה בעיקר מבחן הכנסה ,לפי

16

הכנסה ,לפי כמות של מספר נפשות כמובן .יש כמובן מקרים

17

חריגים ,יש חוות דעת של עובדת סוציאלית ,יש מקרים חד

18

פעמיים ,יש התייחסות גם לנושא של הנחות בשוטף וגם הנחות

19

משנים עברו ,וזה עוד לא מחיקת חובות,

20

יצחק גולברי :

היועץ המשפטי שותף לדו"ח הזה?

21

תומר יעקב :

כן ,היה יועץ משפטי .ישב במשרד שלכם היועץ משפטי ש ,-כן,
אני לא יודע מי זה ,אני לא זוכר את השם שלו,

22
23

יצחק גולברי :

כי בנושא הזה,

10

1

עו"ד אבינועם פרץ :

זה עם אשר,

2

יצחק גולברי :

בנושא הזה ,שזה ארנונה ,צריך להיזהר מאוד ,כי תמיכות

3

בחינוך יש סמכות למועצה .הנחות בארנונה זה מאוד מסוכן.

4

אם אתם נותנים יד ,אם אתם סומכים את ידכם על זה ,אז

5

אנחנו ,סומכים על הוועדה,

6

עו"ד אבינועם פרץ :

אשר אילוביץ' מהמשרד שלנו מתמחה בתחום .הוא מכין את
המסמכים האלה עם כל העיריות שאנחנו מלווים.

7
8

יצחק גולברי :

אוקיי.

9

שביט מס ,יו"ר :

רבותיי ,מי בעד? תודה רבה .פה אחד .סעיף מספר  ,0יזהר,

10

דו"ח כספי רבעוני ,רבעון  ,3אם יש לך כמה מילים ,חברי

11

המועצה קיבלו את זה במייל.

12

יזהר קמחי :

אתם יכולים לראות בעמוד הראשון של המאזן,

13

קרן גרין :

יש לנו את זה פה?

14

דובר :

מתחת לסדר יום,

15

שביט מס ,יו"ר :

כן ,בבקשה ,יזהר,

16

יזהר קמחי :

אפשר? בעמוד הראשון של המאזן ,הדבר הכי חשוב וגם הכי,

17

אני לא יודע אם להגיד "מלהיב" ,אבל הוא בהחלט ראוי לציון

18

לטובה ,זה שנכון לספטמבר יש לנו עודף של שמונה מאות

19

שמונים וחמישה אלף שקל ,זה לאחר כמה שנים של גירעונות,

20

גם ברבעון ובמחצית הראשונה .סליחה ,ברבעון הראשון היה

21

לנו גרעון ,במחצית הראשונה כבר ראינו את תחילת העודף,

22

אבל אז העודף היה מוסבר גם על ידי הפחתה של הפרשות וגם

23

על ידי כמה גורמים נוספים .תיכף נפרט יותר ,אנחנו בהחלט

16

1

רואים עודף ,אנחנו רואים כבר את התוצאות של גם התקציב

2

שאושר וגם הרבה מהמהלכים .יושב איתנו קובי ,שקובי לא רק

3

מלווה אותנו ,אלא מחייב אותנו לעשות .אז זה הזמן גם להודות

4

לחשב המלווה ,שהרבה כועסים עליו,

5

קרן גרין :

יש לי שאלה ,יזהר,

6

יזהר קמחי :

כן,

7

קרן גרין :

כמה מתוך זה זה משרות שלמעשה לא אוישו ,הרי יש לנו,

8

יזהר קמחי :

שנייה ,אני אגיע לזה ,תיכף אני אתייחס לזה .אם תעברו לעמוד

9

השלישי שהוא ,תמצית נתוני התקציב ,אתם יכולים לראות פה

10

את הפירוט .אני אתעכב על כמה נקודות .מלמעלה ,בארנונה,

11

אתם רואים שגבינו טיפה פחות מהחלק היחסי של התקציב,

12

אבל אני אבהיר שפה יש רישום של חלק מהכספים שהוחזרו,

13

כספים שהוחזרו לבעלי מרתפים והם הופחתו מכאן .הם

14

נמצאים בשורה אחרת ,אני לא אלאה אתכם ,אבל בפועל

15

הגבייה בארנונה היא אפילו מעט יותר מאשר מה שהופיע

16

בתקציב ,גם נכון לספטמבר וגם נכון להיום ,שזה אומר

17

שעמדנו ,לא רק ביעדים שהצבנו לעצמנו ,אלא גם ביעד מוגדל

18

שנקבע בתחילת השנה .החלק הבא,

19

חסון יצחק :

אתה יכול להסביר איך זה בא ,התוספת הזאת?

20

יזהר קמחי :

זה בא,

21

חסון יצחק :

מה היה שם,

22

יזהר קמחי :

זה בא מעבודה מאומצת של מחלקת הגביה,

23

חסון יצחק :

טוב,

17

1

יזהר קמחי :

ומאכיפה ,אה ,אני לא נכנס כאן לפירוט ,אבל לדוגמא באכיפה

2

גביה מפיגורים ,שלא חשבנו שנוכל לגבות יותר משני מיליון

3

מאתיים ,אנחנו הגענו לזה שאנחנו כבר נכון להיום בערך בשני

4

מיליון שלוש מאות חמישים ,לא נגיע לשני מיליון ארבע מאות

5

שנקבע בתקציב ,בסך הכל ,אבל זה גביה יפה מאוד מפיגורים,

6

חסון יצחק :

אבל אם אתם ,בגביה הזאת היה ויתור גדול לאנשים ולכן
גביתם,

7
8

יזהר קמחי :

לא ,לא ,לא,

9

חסון יצחק :

או שגביתם בגלל מלא מלא,

10

יזהר קמחי :

לא ,לא ,אני אגיד עוד מילה ,קודם הזכירו את אשר ,אני אמנם

11

לא יושב בוועדה אלא הנציגה שלי ,אבל מהעדכונים שאני מקבל

12

מכל הוועדות ,אשר לא רק שהוא מקצוען ,הוא גם מאוד מקפיד

13

על הדברים ואין ויתורים ,אין סטייה מההנחיות של החוק ,גם

14

בנושא של אם מגיעים להסכם פשרה ,אנחנו בנושאים האלה

15

לא מוותרים ,אנחנו הולכים גם להשגות ,לעררים וגם לבתי

16

משפט .לא מדובר פה על איזה שהם פיטורים מפליגים למישהו

17

בגין חובות ,אלא פשוט הקפדה על הגביה ,על הודעות תזכורת,

18

על הליכי אכיפה ,על עיקולי בנקים ,כל מה שצריך אנחנו עושים.

19

חסון יצחק :

איפה עומד הסיכום של סמיקום?

20

יזהר קמחי :

סמיקום זה אחד הנושים שנמצאים בוועדת הערר ,היה דיון

21

לפני כמה שבועות ,היה אמור להיות דיון ,סליחה ,הוא נדחה.

22

בדיון הבא הם אמורים להשתתף וזה עוד תהליך שעוד יימשך,

18

1

להערכתנו ,גם בשנה הבאה וגם יגיע כנראה לבית משפט ,זה

2

לא משהו שאנחנו נראה אותו בקרוב.

3

חסון יצחק :

בינתיים השנה אנחנו מהם לא רואים כלום,

4

יצחק גולברי :

אתה רואה חלק ,אתה לא רואה ,מה שהוא מסכים לשלם,

5

יזהר קמחי :

מה שלא במחלוקת.

6

חסון יצחק :

בסדר.

7

יזהר קמחי :

אני עובר רגע לצד ההוצאות .כבר בשורה הראשונה ,אפשר

8

לראות בהוצאות שכר כללי ,תת ביצוע ,ואפשר לראות אותו גם

9

אם יורדים עוד ארבע שורות מטה ב"שכר עובדי חינוך" .אני

10

אעצור רגע ,אני אגיד ,יש ארבע סיבות עיקריות לעודף שיש לנו

11

ברבעון הזה .אחד ,זה גידול במענק האיזון ,שהזכרנו אותו גם

12

בחצי השנה .מענק האיזון שלנו הוא גדל השנה ,לעומת

13

התקציב ,בארבע מאות ששים וחמישה אלף שקל .אנחנו רואים

14

שלושת רבעי מזה בדו"ח הרבעוני .נושא שני שקשור לעונתיות,

15

וזה מתבטא בין השאר בשכר עובדי חינוך ,הדו"ח של ספטמבר

16

הוא כולל שני חודשים שזה יולי-אוגוסט ,חודשי קיץ ,יש פחות

17

פעילות בעיקר בתחום החינוך .הנושא השלישי זה ,הזכרתי

18

קודם את קובי ,זה הדברים שקובי באמת עצר והקפיד שנעבוד

19

לפי ההסכמים ,שלא נעשה חריגות בסעיפים השונים ,והנושא

20

הרביעי זה המשרות שדיברנו עליהן ,שהעלית קרן ושרואים

21

אותם בשלושת הסעיפים ,גם בשכר עובדי רווחה ,אנחנו יכולים

22

לראות תת-ביצוע .בסך הכל יש פה תת ביצוע בהיקף של

19

1

שלושה מיליון שקל ,לעומת הרבעון ,זה נובע הרבה מאי-איוש

2

משרות,

3

קרן גרין :

אבל זה כל מה שאמרת,

4

חגי בן שושן :

אז זה בעצם זה ישראבלוף,

5

קרן גרין :

אז מה ,אז עכשיו כאילו אמרת לנו שיש את ה ,-זה ,זה בעצם
כל התת ביצוע הזה,

6
7

יזהר קמחי :

לא ,שנייה,

8

קרן גרין :

זה מכסה את הכל ,עוד לפני שהגעתי למענק איזון ול,-

9

חגי בן שושן :

זה גירעון של שני מיליון ,אם היה ביצוע מלא,

10

קרן גרין :

כן.

11

יזהר קמחי :

אנחנו נראה בסוף השנה ,חלק מהמשרות אוישו בינתיים ,אנחנו

12

נראה בסוף השנה גם את המשרות שאוישו ואת ההוצאות

13

בגינן .אני מזכיר שחלק מההוצאות,

14

קרן גרין :

לא ,אבל אי אפשר להגיד "התוצאות השתפרו",

15

חגי בן שושן :

שנייה ,תני לו לסיים,

16

יזהר קמחי :

שנייה ,התוצאות השתפרו חד משמעית,

17

קרן גרין :

כשאתה לא מאיי משרות ,וחסר לך עובדים ברווחה ובחינוך
ובנוער,

18
19

יזהר קמחי :

רגע ,שנייה,

20

קרן גרין :

אין לך רכז נוער,

21

יזהר קמחי :

אני מוכן לענות גם ,להיכנס לכל ,אני אסיים רק ,בסדר? צריך

22

לזכור שהמשרות ,גם ברווחה ,גם המשרות וגם הפעולות ,אתם

23

יכולים לראות ,גם בחינוך וגם ברווחה ,יש תת ביצוע ,גם

24

1

בפעולות וגם במשרות ,ואת אותו תת ביצוע ,פחות או יותר,

2

יחסית ,אתם יכולים לראות גם בהכנסות .צריך לזכור ,כשאנחנו

3

עושים פחות אנחנו מקבלים פחות גם ממשרד החינוך ,גם

4

ממשרד הרווחה .זאת אומרת ,בנטו זה מתבטא בסר גודל של

5

בין  20%ל ,04%-תלוי באיזה נושא מדובר .עכשיו ,אני רוצה

6

להגיד לכם מעבר לזה ,חלקכם זוכרים את זה מהקדנציה

7

הקודמת ,ברבעון הזה אנחנו לא העברנו את מלוא מה שמותר

8

לנו להעביר מהיטלי השבחה לכיסוי הוצאות בתקציב הרגיל של

9

מחלקת ההנדסה ,והסדר גודל של הסכום שלא העברנו ,של

10

כמיליון מאתיים אלף שקל ,וזה אומר שאם היינו מעבירים את

11

הסכום הזה ,אז העודף היה הרבה יותר גדול .אוקיי .עכשיו,

12

הסיבה שאנחנו לא מעבירים את הסכום הזה ,כי כמו שעשינו

13

בקדנציה הקודמת ,שאין הצדקה להשתמש בהיטלי פיתוח

14

למימון עודפים בתקציב ,עדיף להשתמש בהיטלי השבחה לכל

15

הפרויקטים כשאתם מאשרים וכשצריך .זה יאפשר לנו ,בין

16

השאר ,לקחת פחות הלוואות ,שזה גם אחד הנושאים שקובי

17

יצר איך שהוא הגיע ,ולתת בסופו של דבר שירות יותר טוב

18

לתושבים.

19

מנחם בנימין (צ'וח) :

כן ,יחד עם זאת ,מה שאתה אומר שירות שהוא שירות חרא

20

לתושבים ,על בסיס זה שהיה חסר חמש מאות ,שש מאות אלף

21

שקל ל"שפע" בשביל שהרחובות יהיו נקיים ,והכסף יושב על

22

המדף,

23

תומר יעקב :

אבל אתה לא יכול להשתמש בזה,

21

1

מנחם בנימין (צ'וח) :

סליחה ,רגע ,אני רוצה לדבר ,סליחה ,אתה היית יכול

2

להשתמש ,אם היה ארבע מאות אלף שקל יותר ממשרד

3

הפנים ,בגין,

4

יצחק גולברי :

מענקי איזון,

5

מנחם בנימין (צ'וח) :

מענקי איזון ,אז ארבע מאות אלף שקל היו צריכים לרדת ישר
לשטח,

6
7

תומר יעקב :

לא ,אני מתייחס רק להיטלי השבחה,

8

מנחם בנימין (צ'וח) :

אז אני יודע על מה הוא דיבר .אני מדבר עוד על ה ,-אני מדבר

9

כרגע על התקציב השוטף .אם בתקציב השוטף קיבלנו יותר

10

בארבע מאות ,אז יותר בארבע מאות היינו צריכים לעשות ניקיון

11

ברחובות ולא לעבור את השנה בכזה צמצום ,בכזה גועל נפש,

12

בכזה ריב ,ולהשאיר את הכסף בקופה ,שאני בסוף השנה

13

הזאת עוד פעם אגמור בפלוס ,עם כל הכבוד.

14

קרן גרין :

אני אוסיף ואומר,

15

מנחם בנימין (צ'וח) :

אז היהירות הזאת ,עולה לכולנו בדמי,

16

קרן גרין :

נכון,

17

מנחם בנימין (צ'וח) :

ולא מצדיקה לחיות בישוב כמו שלנו ברמה של ניקיון ומה

18

שאנחנו עברנו בשנה האחרונה ,עם כל הכבוד ,ואם זיהו ,אני

19

לא יושב בקופה ואני לא יושב על התקציב ואם זיהו שיש משהו

20

מיותר ,אני חושב שמן הראוי היה לשים את הכסף הזה

21

ברחובות ,למען האנשים ,ולא לתת לי לצאת החוצה לרחוב שלי

22

באופן קבוע ולעבוד עם שואב אבק ולנקות את הרחוב ,כי לא

23

נכנס לשם מנקה חודשים.

22

1

קרן גרין :

וזה שאין לך רכז נוער וחסר לך משרה ברווחה וחסר לך משרה

2

בחינוך ואין סיי ,-חסר את הדברים האלה ,זה הילדים של כולנו

3

שם,

4

דורון אריה :

אני לא אמרתי שאת לא צודקת,

5

קרן גרין :

לא ,שנייה רגע,

6

דורון אריה :

אבל מצד שני,

7

קרן גרין :

אז אתה חוסך כסף בזה כי אתה לא מצליח לגייס אנשים כי

8

אתה לא נותן שכר מספיק ,אז חסכת ,אז הדו"חות מדהימים,

9

אבל האוכלוסייה סובלת.

10

דובר :

עכשיו הוא יוצא ,הוא חסך,

11

קרן גרין :

זה לא הוא ,זה לא הוא ,לא הוא מחליט אם זה,

12

חגי בן שושן :

המדיניות זה אנחנו,

13

קרן גרין :

זה מדיניות של מועצה שהוא צריך לבצע.

14

מנחם בנימין (צ'וח) :

אבל אנחנו צריכים לדעת כדי להחליט על המדיניות הזאת.

15

שביט מס ,יו"ר :

קרן ,תודה ,איציק ,בבקשה,

16

יצחק גולברי :

יזהר ,החגיגה יפה כשיש תקציב ,זאת אומרת ,רבעון יפה ,אבל
בוא לא נשכח שברבעון הזה יש רק חודש אחד של ספטמבר,

17
18

שביט מס ,יו"ר :

זה מה שהוא אמר,

19

יצחק גולברי :

שאוקטובר ,נובמבר ודצמבר ,ההסעות בחינוך ,ההוצאות
בחינוך ,יכולים לשנות את ה,-

20
21

מנחם בנימין (צ'וח) :

איך נגמור את השנה? מישהו יכול להגיד?

22

יצחק גולברי :

אני לא יודע ,אף אחד לא יודע,

23

1

יזהר קמחי :

אנחנו נגמור את השנה ,להערכתי ,בעודף של כמה ,אני לא

2

יודע להגיד ,אבל אני אתייחס רגע ,במשפט ,יכול להיות

3

שמושיקו או שביט ירצו להוסיף .אני אגיד שנעשו המון מאמצים

4

לאייש את המשרות .אני לא אחראי על זה ,אז אם מושיקו ירצה

5

להוסיף הוא יוסיף .בין השאר ,אחת המשרות אצלי באגף

6

שחסרה ושלפרסום הראשון אף אחד לא ניגש למכרז ולפרסום

7

השני ,מה שניגש אנחנו כבר הצטערנו שניגשו ,ועדיין המשרד

8

חסרה לי ,אז זה לא שלא נעשים מאמצים ,אבל אני יודע על

9

האגף שלי ,מושיקו יכול לפרט יותר לגבי השאר .באופן כללי,

10

חשוב לזכור שלא סתם מונה למועצה חשב מלווה ולהבדיל,

11

הזכרתי את הקדנציה הקודמת ,אז היו לנו שנים שבאמת היה

12

לנו עודף ,גם ביצענו את כל השירותים וגם היה לנו איזשהו

13

עודף שיכולנו להרשות לעצמנו ,נגיד חלק מהכספים אפילו

14

להקים את התב"רים שעשינו ואת הקרנות שעשינו ,זה לא

15

המצב עכשיו.

16

יצחק גולברי :

תב"רים בנושאים שוטפים,

17

יזהר קמחי :

תב"רים שאפשרו לנו להקל וגם השנה הם באים לידי ביטוי,

18

בהקלה על ה ,-הם נותנים עוד הכנסות ועוד מקורות מימון

19

לתקציב הרגיל .עכשיו ,אם קובי ירצה הוא יוסיף ,אבל משרד

20

הפנים ובטח קובי ,מחויבים לשמור על זה שאנחנו לא נחרוג

21

מהתקציב .אנחנו מקוים שלשנת  ,2418יש לנו את הדיון עוד

22

מעט ,אנחנו נאשר תקציב שהוא כבר נותן קצת יותר רווחה ואני

23

מקווה שבמהלך השנה נוכל גם לשפר אותו ולתת יותר

20

1

שירותים ,לו היינו יודעים ,צ'וח ,שיהיו עודפים ,לא היינו מחכים.

2

אני הערכתי ,ואני חושב שאמרתי לכם את זה גם בדו"ח יוני,

3

שאני מאמין שאנחנו נראה בדו"ח ספטמבר עוד יותר את

4

התוצאות של הצעדים האלה שננקטו ,אז זה אכן קורה ,זה

5

לטובה ,אוי ואבוי אם היינו נמצאים בגירעון ברבעון הזה ,לכולנו,

6

אז זה לא חגיגה ,איציק ,אני לא חושב שזה חגיגה ,ואני ציינתי

7

את זה לטובה ,כי זה שינוי וזה שינוי שאנחנו ממנו יכולים

8

להמשיך הלאה ולשפר את הדברים.

9

שביט מס ,יו"ר :

עוד שאלות איציק? יזהר? קובי,

10

קובי גינזבורג :

אני אומר שאני יושב ,כמו שיזהר אמר ,אני יושב בדיוק פה היום

11

שנה .אני זוכר איך נכנסנו ועל איזה גירעון דיברו כאן ,ועל זה

12

שחברי המועצה ,ובצדק ,אמרו שהם לא מוכנים ובדיעבד לאשר

13

תקציב גירעוני ,אם אתה זוכר את הישיבה שאמרנו ואמרנו

14

"אוקיי ,אנחנו לא ,אתה לא יכול בחודש ",כשזה עלה בחודש

15

דצמבר ,לאשר בדיעבד ,בטח לא תקציב מאוזן שאתה יודע

16

שהוא גירעוני .אז לשמחתנו ומי כמוך וכמוכם יודעים ,המועצה

17

סך הכל מחויבת לפעול באיזון תקציבי ,וזאת הייתה המטרה,

18

אחרי שנתיים שהיא הייתה בגירעון ,להביא את המועצה לפעול

19

באיזון תקציבי ולזכותו ישבנו בתחילת השנה עם יזהר ,צפינו

20

את הדברים ,אמרנו נעשה פעולות התנהלות ,זה לא פעולות

21

הבראה ,אני בא מרשויות עם פעולות הבראה ,תאמינו לי ,אני

22

יודע מה זה ומה זה לפטר אנשים בכמויות ואני לא רוצה להגיד

23

לכם מה עשיתי ברשויות ,ופה עשינו פעולות התייעלות

20

1

בפינצטה ,בלי לפגוע באנשים ,בלי חלילה להוריד מספרם,

2

ולעשות את הדברים המינימאליים ואלה הדברים שעשינו .זה

3

לא שהמועצה פה בכאלה עודפים ,אנחנו יודעים את הבעיות

4

המבניות של המועצה הזאת ,של חלוקת ההכנסות ושל הבעיות

5

האחרות שיש לה ,אז לא פטרנו את הבעיות האלה ,כמובן ,אבל

6

לפחות קודם כל דאגנו שהמועצה הזאת תעבוד באיזון תקציבי

7

ותוך אחריות תקציבית ,וזה אני חושב באמת הושג ,כמו שיזהר

8

אמר ,פעולות שלקח זמן ,אם הייתם שואלים בחצי הראשון זה

9

עדיין היה גבולי ,אנחנו היום באמת ,כמו שהוא אמר ,צפים ש-
 2418תסתיים בעודף,

10
11

דובר :

,'17

12

קובי גינזבורג :

סליחה ,2417 ,בעודף קטן ,ואנחנו צופים שזה יביא את הפרי,

13

וכשנדבר על זה גם כמובן ב ,2418-אבל זה מתוך אחריות

14

תקציבית שהמועצה הזאת צריכה להתנהל.

15

שביט מס ,יו"ר :

מושיקו,

16
17

טוב ,תודה רבה .סעיף מספר " ,0מחיקת חובות אבודים",

מושיקו ארז :

יש פה שש בקשות ,כרגיל ,אתם מכירים את זה ,ריכזנו את זה

18

לישיבות ה ,-שלא בכל ישיבה היה את הנושא הזה על סדר

19

היום ,אז ריכזנו שש בקשות ,נעביר אותן בין כולם .יש כאן את

20

השמות ,כולל את השמות בראשי תיבות וכמובן כל פרט עלול

21

לחשוף אז ה ,-אני מזכיר שהישיבה מוקלטת.

22
23

יזהר קמחי :

מושיקו ,פה יש לך שתי גרסאות ,נכון? אחת עם השמות ואחת
בלי .אחת עם ראשי תיבות.

26

1

יצחק גולברי :

מאשר,

2
3

אני לא יכול לדעת ,אני לא יכול לדעת למי אני מאשר ,מה אני

יזהר קמחי :

אנחנו העברנו ,ליאורה העבירה רשימה גם עם השמות
המלאים וגם עם ראשי תיבות,

4

אז תן לי להסתכל.

5

יצחק גולברי :

6

(מדברים ביניהם)

7

יצחק גולברי :

מי שרוצה לראות שיראה ,בבקשה,

8

דובר :

את המספרים,

9

יצחק גולברי :

לא ,המספרים זה לא יעזור לך .אני לפחות ,את רוב השמות
מכיר ואני חושב שזה בסדר גמור.

10
11

דובר :

מכיר?

12

דובר :

אני לא מסתכל על השמות בכוונה,

13

שביט מס ,יו"ר :

כל ההמלצות שיש פה ,ההחלטות שיש פה למעשה כמובן עברו

14

אישור של היועץ המשפטי .מפה אני מזכיר שהם עוברים

15

לאישור של משרד הפנים ,אנחנו ,אסור לנו לעשות שום ביצוע

16

של מחיקת חובות בספרים ,ללא אישור של חשב מלווה ,כמובן,

17

ושל משרד הפנים.

18

יצחק גולברי :

יזהר ,מה כמות החובות שיש היום?

19

יזהר קמחי :

אני אגיד לך ,אבל זה כולל ,אתה רוצה לדעת ארנונה?

20

יצחק גולברי :

סליחה?

21

יזהר קמחי :

ארנונה אתה רוצה לדעת?

22

יצחק גולברי :

כן ,כן ,ארנונה,

23

יזהר קמחי :

סדר גודל של ,שנייה,

27

1

תומר יעקב :

של כמה?

2

יצחק גולברי :

הוא בודק,

3

שביט מס ,יו"ר :

חסון ,אפשר להמשיך? קרן?

4

קרן גרין :

אה ,הייתי שמחה לראות את זה לפני שאני מאשרת.

5

(מדברים ביניהם)

6

שביט מס ,יו"ר :

רבותיי ,אני מבקש לאשר ,לאשר את המחיקת חובות .מי בעד?
פה אחד ,תודה רבה.

7
8

יצחק גולברי :

תראה איזה יופי יש לך ,כל הנושאים פה אחד.

9

שביט מס ,יו"ר :

רבותיי ,תודה רבה .אנחנו נבקש ,ישיבת התקציב אני מקווה

10

שאנחנו נסיים אותה גם כן פה אחד .אני נועל את הישיבה שלא

11

מן המניין ,ואם אתם רוצים ,חמש דקות הפסקה ,בסדר? אם

12

לא ,אנחנו נעבור לישיבה הבאה מן המניין ,ישיבה מן המניין,

13

סליחה ,ישיבת התקציב.

14
15
16

 -הישיבה ננעלה -
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