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 4 הישיבה פרוטוקול

 5 היום סדר על יש, 2017 לשנת התקציב ישיבת את לפתוח מתכוון אני שביט מס: 

 6 נמצאים, פיתוח תקציב גם, בשוטף התקציב גם, תקציבים 2, 2 למעשה

, אגפים ממלא חייקין ברוך וגם מכירים שאתם , גינזבורג קובי גם פה איתנו 7 

 8 גם הם שאלות לשאול שתוכלו( צלצול טלפון-ברור לא) ס"המתנ מנהל וצחי

 9 דברים ולגבי העבודה תכנית לגבי מילים כמה יגיד בזמנו מהם אחד כל

 10 אה, היום פה יהיה לא אישיות מסיבות המועצה ל"מנכ, אורנה אה, אחרים

 11 אני הישיבה את נתחיל אה, הלאה אה אבל בסדר יהיה שהכל מקווה ואני

 12 כמה קצת, אה לנו יש, התקציב לגבי גם כללית סקירה שהיא איזה אעביר

 13 יחסי באופן, 2017 בשנת שחלו השינויים לגבי, התקציב לגבי מילים

 14 אחרי גם 2016-ב תיקונים עושים אנחנו, 2015 המאושר האחרון לתקציב

 15 וככל, צביה, המשפטי היועץ, הגזבר, מילים כמה יגיד גינזבורג קובי זה

 16 נושכול דברים לגבי קצת, אגפים מנהלי נשאל גם אנחנו אז הלאה שנמשיך

 17 שנים 3-ב גדולה ביישוב האוכלוסייה הכל סך, לא אולי יודעים אולי

 18 לנו עולים וגם יפים מאוד שהם מהנתונים אחד, אחוז 17-ב האחרונות

 19 וזה 0-18 מגיל הילדים כמו זה המועצה של התקציב על למעשה משפיעים

 20 אחוז 10-כ ויש הישוב מאוכלוסיית שליש, שליש בערך שזה ספר בתי גם

 21 אמור, אמור בעתיד הזה האחוז, פלוס 60 בגילאי שהם הישוב מתושבי

לא  להמי) בקצב בכמות תלוי הזה האחוז, לעלות אמורה כמות או לעלות 22 

 23 2020 בשנת 35 א"תמ מוסיפים יודעים שאתם כמו אה, הלאה( ברורה
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 1 תושבים אלף 22 היום אנחנו, תושבים אלף 20 להיות אמורים היינו

 2 אלף 25-ל קרובים יותר הרבה הרבה נהיה אנחנו 2020 בשנת להערכתנו

 3 אנחנו 18-ו 2017 בשנת גם אנחנו, תושבים אלף 20-ל מאשר, תושבים

 4 נטפל שאנחנו' וכד ספר בתי, ילדים גני של ציבורי בגילוי ב נמשיך, נמשיך

 5 גם לנו יש לזה מעבר כאשר הפירוט את כך אחר זה את נראה בזה

 6 רוטשילד, עמיר רמת של בהמשך חדשות שפילות של פיתוח המצאות

 7 כתוצאה המועצה, שקלים מיליון 10 בערך שלנו בהערכה' וכד מערב

 8 אדם בכוח מחסור לנו יש, אדם כוח גייסנו לא אנחנו שלנו הכלכלי מהמצב

 9 אנחנו, ורווחה חינוך באגף חמור מאוד מאוד מחסור יש, האגפים בכל

 10 על למעשה שיש בלחץ זה את רואים אנחנו, ספר בבתי גם זה את רואים

 11 ועושים משאבים מאוד מעט עם לפעמים שעובדים המועצה עובדי כל

 12 וגם מטפלים שאנחנו השטחים מבחינת גם פעילות יותר הרבה, הרבה

 13 מסחר, תעסוקה בשטחי חמור מחסור לנו יש, האוכלוסייה מבחינת

 14 לנו שיש הפער את, הפער את לצמצם מנת על פועלים אנחנו, ושירותים

 15 חזרה שעבר שבוע, חזרה הזאתי התכנית, 344 פ.צ. תכנית באמצעות

 16 לפחות חודש בתוך הוועדה ולפי שנעשו תיקונים אחרי המחוזית לוועדה

 17 מיני כל על לחץ להפעיל מנסים אנחנו, לדיונים זה את להחזיר אמורים

 18 את, מהר שיותר כמה תאושר שהתכנית לדאוג מנת על בממשלה גורמים

-ב ולא 2017-ב לא נראה לא אנחנו, תעסוקה ראש לזה מודעת אם הכסף 19 

בערך (ברור לא) חשובה מאוד מאוד בשורה בהחלט זה אבל 2018 20 

 21 הכמות את להכפיל שאמורה א"תב על מדובר אז תשעים ושלושה או מטר 

 22 לנו לתת, תעשייה, תעסוקה משטחי היום לנו שיש ממה 2 פי להוסיף
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 1 לתת הזה ליישוב שיאפשר, בעתיד כלכלי בסיס שהוא איזה נעשה

 2 .ליישוב רוצים שכולנו ברמה שירותים

 3 ?המערבי חלק, ה על מדברים אנחנו  יוסי אדירי:

 4 במקביל אנחנו אה המיטהר בתכנית קשור הוא המזרחי, המערבי כן, כן שביט מס: 

 5 של החלטה קיבלנו שבוע לפני, קיבלנו, בזה נגענו,A מתחם של נושא

 6 אנחנו A למתחם ושלנ הערער את שדחתה הערער וועדת ארצית וועדה

 7 אתכם נעדכן המשפטיים היועצים עם דיון עוד נעשה הבא בשבוע עושים

, כמובן מליאה להחלטת זה את נביא, הלאה לעשות רוצים אנחנו למה גם 8 

 9 השיכון משרד, ה משרד עם גם אה עם דיונים בינתיים מנהלים אנחנו אה

 10 .לעשות אפשר מה לגבי... הזו התכנית לגבי

 11 ?קיבלו לא שלנו ערעור איזה תא  יצחק גולברי:

 12 ?זה מה שביט מס: 

 13 ?קיבלו לא שלנו ערעור איזה  יצחק גולברי:

 14 ,על ערעור הגשנו שביט מס: 

 15 ?הערעור של מהות מה  יצחק גולברי:

, כביש של הנושא על דיברנו, ב כל לקודם מתחלק למעשה הערעור מהות שביט מס:  16 

 17 ... שמשרד השיכון עשהםג הבאנו דרומה שיורד כביש, דרומה יורד כביש

 18 אחרי, 2 לא נתיבים 4 יהיה 562 שכביש אחרי, 2030 שבשנת שצופה

, אישה שהוועדה היציאה עדיין יעבור אילנות מחלף יהיה אילנות שמחלף 19 

 20 מהוועדה דרשנו אנחנו, תחבורתי בכשל יציאה היא 562 לכביש מהשכונה

 21 .53, 5-ל ירידה 562 לכביש היציאה במקום לאשר

 22 .זוכר אני, יהיה שזה לך הובטח שזה לנו אמרת אבל  ברי:יצחק גול

 23 ,עדיין, אמרתי אני שביט מס: 
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 1 ,או, התחבורה שר ראש ואמרת באת  יצחק גולברי:

 2 ,עדיין אני שביט מס: 

 3 ,המליץ התחבורה שר  תומר יעקב כהן:

 4 גם היינו, החלופה את מתכנן השיכון משרד גם, שר גם, אמרתי באתי שביט מס: 

 5 זה אנחנו ועדיין השיכון משרד עם גם, התחבורה משרד עם גם בפגישות

 6 וגם השיכון במשרד גם אצלו אמרנו שאנחנו מה עדיין, לנו שהובטח מה

, התכנית את מקבלים לא מבחינתנו אנחנו פתרון יהיה שלא שככל בוועדה 7 

 8 של נושא על עובדים אנחנו במקביל A מתחם עם יחד, מתחם עם יחד אה

 9 שיש הנוסף הנושא, הבא הנושא אה, קדימה במרכז עירונית התחדשות

, בעתיד יותר קצת אפרט אני, העצמית ההכנסה מקורות הגדלת זה לנו 10 

 11 יש אם לכולכם שידוע חושב אני, האיזון במענק ירידה של נתון את, הלאה

 12 יש השנה, הפנים ממשרד מקבלים שאנחנו האיזון במענק ירידה המשך

 13 היכולת על משפיע שכמובן שקל אלף 822 עוד, 2016,2017 בין ירידה

 14 על שנכפות הוצאות של עומס יש שני שמצד מכיוון שירותים לבצע שלנו

 15 בזה וגם ישראל ממשלת של החלטות מיני כל בעקבות המקומיות הרשויות

 16 קצת אז, הארנונה לגבי, ה לגבי, בהמשך, בעתיד ניגע אנחנו מזה בחלק

 17 בשנת שקלים 48-כ היום גובים חנואנ לנו שיש הארנונה נתוני, נתונים לגבי

 18 אנחנו הנתונים אה, למרתף 34 לקראת 33 למגורים למטר אה, 2017

 19 מעבר הארנונה את לעלות החלטה קיבלה לא המליאה האחרונות בשנים

 20 יש זה על גם, גם לזה יש, אותנו מחייב ההסדרים חוק שכמובן למה

, פה היא שוואההה אומר ואני פערים עיקרי קצת אה, התקציב על השפעות 21 

 22 האיזון במענק הפחתה 2015,2016-ל מתייחסת היא הראשונה ההשוואה

 23 כמו ארנונה הפחתת, בהכנסות שקל אלף 822 עוד למעשה לנו שמוריד
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 1 השכר תוספות, 750 מיליון מרתפים וגם מקורים שטחים גם הדין בפסקי

 2 עד 2016-מ למעשה שמשפיעים שנחתמו הקיבוציים ההסכמים בעקבות

 3 שלנו ההערכה יותר או פחות ההשפעה, התקציב על משפיעים אה 2019

 4 ,שקל כמיליון בערך זה

 5 ?שואל שאת האלה השורות על שאלות לשאול אפשר  מנחם בנימין:

 6 ,אה אז זה משהו יש אם, שנייה שביט מס: 

 7 גובים לא אנחנו ארנונה הכנסות הפחתת של בנושא לדעת רוצה אני כאילו  מנחם בנימין:

 8 זה האנשים רוב הרי? עיקרי שטח את בפועל בשימוש יוםה במרתפים

 9 ?750 מיליון באמת זה כאילו אז, עיקרי שטח

 10 ,יזהר שביט מס: 

 11 אחרי תרצו ואם בקצרה ממש אגיד אני חלקים מכמה מורכב 750 מיליון  יזהר קמחי:

 12 שזה שקל אלף 200 כמיליון של הערכה, מיליון יש, זה על ארחיב אני זה

 13 ,2016 של האחרון תקציב בישיבות גם הוצג זה, קוריםהמ השטחים בגין

 14 ?ירון דניאל של דין הפסק זה  תומר יעקב כהן:

 15 את גבינו 2016 בשנת גם ולמעשה המועצה נגד שהוא דין פסק זה, בדיוק  יזהר קמחי:

 16 להידרש עלולים שאנחנו מאחד בצד אותם רשמנו אבל האלה הכספים

 17 ,השנה, אותם להחזיר

 18 ?בערעור זה  מנחם בנימין:

 19 ?סליחה  יזהר קמחי:

 20 ?בערעור זה  מנחם בנימין:

 21 עם 2016 ביוני החלטה קיבלתם, ביוני החלטה קיבלנו, ממשיך אני, שנייה  יזהר קמחי:

 22 אנחנו זה בסיס שעל הזה בנושא המועצה של המדיניות לגבי ההבהרה
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 1 ירון דניאל את כולל התושבים כל את לחייב ממשיכים 2017 בשנת

 2 ,משפט בתי, ערערים, הסגות של הליכים צופים ואנחנו מקוריםה בשטחים

 3 ?בצד לפעמים גובים  מנחם בנימין:

 4 ,שיש מאחר בטוחה בהכנסה זה את רושמים ולא גובים  יזהר קמחי:

 5 ,הארנונה צו את שתיקנו למרות  תומר יעקב כהן:

 6 ,המדיניות של העברה עשינו הארנונה צו את תיקנו לא  יזהר קמחי:

 7 ,אוקי  קב כהן:תומר יע

 8 עבר מה, במה בלפעמים גם יודעים שאתם כמו תלוי וזה נצליח אם? אוקי  יזהר קמחי:

 9 וזה הזה הכסף את לספור השנה נוכל אז, אז יום באותו השופט על

 10 ,השנה יסתיים שהתהליך בהנחה

 11 32-ל הנמוך בתעריף ב בשטח, מרתף רשום היה הקודם בשקף למה אגף  תומר יעקב כהן:

 12 ,קודם שקף תסתכל

 13 ,התעריף זה  יזהר קמחי:

 14 ,המינימום התעריף זה שביט מס: 

 15 ,48-ה את גובים, בפועל שגובים מה לא זה  תומר יעקב כהן:

 16 ,מרתף של התעריף זה לא  יזהר קמחי:

 17 ,מגורים לא שהוא מרתף תעריף שביט מס: 

 18 ,ההבחנות את לעשות התחלנו לא שעוד, מגורים לא שהוא אה  תומר יעקב כהן:

 19 ?בסדר למגורים התעריף את לו יש למגורים מרתף, למגורים מרתף שביט מס: 

 20 ,אוקי  תומר יעקב כהן:

 21 ?למגורים המרתפים את מחייבים היו מקרה ובכל  מנחם בנימין:

 22 מיליון זה מקורים שטחים של הנושא לגבי הסברתי עכשיו, שנייה רגע  יזהר קמחי:

 23 גם לגבי הערכה לנו ההיית שעברה בשנה 550 של השני הסכום, 200
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 1 אחוז 70 של הייתה סיכון שההערכת אה הפרגולות וגם המרתפים

 2 של ובהסכמה דיונים כאן לנו היו השנה, מההכנסות, מה 770 והפחתנו

 3 את בצד רגע שם אני, אבדן, אחוז 50-ל הסיכון הערכת את הקטנו ברוך

 4 המרתפים בעלי לכל להפיץ הולכים אנחנו המרתפים לגבי, הפרגולות

 5 עומד שהוא חושב שמישהו שככל הציר את האינטרנט באתר ולפרסם

 6 שלו המרתף, תצהיר יגיש הוא, הערער וועדת ידי על שנקבעו בקריטריונים

 7 חודשיים בערך וכשיעברו המועצה מטעם מוסמך מישהו ידי על ייבדק

 8 כמה נדע, השגות להגשת חודשים 3 של התקופה תיגמר, ייגמר מהיום

, אלף 500 זה האם במדויק יותר להעריך נדע, האלה םהתצהירי את הגישו 9 

 10 כולם את מחייבים אנחנו כרגע, אלף 500 זה למרתפים ששייך חלק אז

 11 לשאלה מלא במגורים אותם מחייבים, ערער בוועדת שזכו אלה מלבד

 12 שלפי מי כל, מהם מעט ללא להחזיר נצטרך כנראה אנחנו אבל, שלך

 13 נצטרך ערער וועדת של יוניםבקריטר עומד שהוא ייבדק שלו התצהיר

 14 ,ההפרש את לו להחזיר

 15 עומדים שהם טוענים שנקרא מה כולם שנגיד בהנחה, אחוז 100-ה אז  תומר יעקב כהן:

-ה זה אחוז המאה המקסימום אז ערער וועדת שקבע מה לפי בקריטריונים 16 

 17 ,פוחתים ואילך ממנו 500

 18 ,700 מקסימום שביט מס: 

 19 מהיקף אחוז 50 של הערכה זה, 500 הערכה זאת יודעים לא אנחנו  יזהר קמחי:

 20 ,המלא המגורים לתעריף המינימום תעריף בין הדלתא

 21 ,שנה פר זה את עושה אתה בעצם אבל  קרן גרין:

 22 ,לא  יזהר קמחי:

 23 ,להיות צריך שנה פר זה  קרן גרין:
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 1 ?תצהיר לעשות צריך אני שנה כל  יזהר קמחי:

 2 ,כן, יצטרכו תושבים שביט מס: 

 3 ,בערער שהיו אלה גם אחת הערכה רק, תראו כן  ייקין:ברוך ח

 4 ,חייבים שביט מס: 

 5 ,תצהיר להגיש צריכים הם לטעמי שנים 3,4 לפני הוגש והערער מאחר  ברוך חייקין:

 6 ,נכון אה  יזהר קמחי:

 7 ,2017 לשנת  ברוך חייקין:

 8 שוועדת המ כל ושירותים מטבח עשו, הזה בזמן נפרדת כניסה עשו כולם  תומר יעקב כהן:

 9 ,קבעה ערער

 10 אני, חדש בתיכון השקעה של בנושא זה לשאול רוצה שאני שנייה שאלה  מנחם בנימין:

 11 פעם,( ברור לאשם ) לתיכון שאמר קרן לנו יש אחת פעם להבין רוצה

 12 ,ולהדסים משלמים לא אנחנו שעכשיו מונד לתל שקל 1500 שילמנו שנייה

 13 ,בוא, בוא שביט מס: 

 14 ,היסעים חסכנו זה שלישית ופעם  מנחם בנימין:

 15 ?הצעה לכזאת הגענו איך  יצחק גולברי:

 16 ,מזה וחוץ לתיכון יבואו שהם ואמרנו אותם שאין היסעים חסכנו  מנחם בנימין:

 17 ,קדימה של רק ההיסעים את חסכת  יצחק גולברי:

 18 ,צורן של  מנחם בנימין:

 19 ,זה לא  יצחק גולברי:

 20 ,בנפרד הצעות ותקציב בנפרד תיכון תקציב ,ב לא אותו עשה התקציב  תומר יעקב כהן:

 21 ,מונד תל את מסיעים שלא שכבות 2 שחסכנו אומר אני אבל  מנחם בנימין:

 22 ,ה את נשמע בוא כן אבל, כסף זה כולל בכסף, הכולל בכסף אבל  קרן גרין:

 23 ,ה לגבי בבקשה אליך שאלה לי יש יזהר  יצחק גולברי:
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 1 ,אחד, חדא לעבור לו תן שנייה, שנייה שביט מס: 

 2 ?לענות למי לך יש אה  יצחק גולברי:

 3 לתיכון שמתייחס 2017 בשנת המימון פער על מדובר כאן, ככה אז אוקי  יזהר קמחי:

 4 ,200 בשנת? אוקי ההסעות ללא

 5 ,התיכון לסעיף שביט מס: 

 6 ,חוץ תלמידי אגרת של החשבון וללא הסעות ללא לתיכון פרק לכל  יזהר קמחי:

 7 ,ומרתא זאת  יצחק גולברי:

 8 ,כסף איקס החינוך ממשרד מקבלים אנחנו  מנחם בנימין:

 9 ,הפער, שנייה שביט מס: 

 10 ?200 מיליון הוא הפער מוציאים שאנחנו מה  מנחם בנימין:

 11 , שניים זה מתוך עכשיו, 200 מיליון הוא התקציב פער שביט מס: 

 12 ?1500 כפול זה תלמידים כמה עכשיו  מנחם בנימין:

 13 ,בהסעות ירידה יש, בדיוק שאמרת כמו לך שי זה מתוך שביט מס: 

 14 ?כן  מנחם בנימין:

 15 ,צורן תלמידי עושים אנחנו עדיין כי, טוטאלי לא שזה שביט מס: 

 16 ,דרך חצי, צורן את רק  יצחק גולברי:

 17 ,לנו יש, פחות אוטובוסים 2 שביט מס: 

 18 ,הכל משלמים שהיינו 1500-ה את זה את ולהכפיל  מנחם בנימין:

 19 ,מהזה חלק או נקבע חלק שזה שקל 1500-ה את לנו יש שביט מס: 

 20 ,שואל אני? יש תלמידים כמה  מנחם בנימין:

, 200 מיליון פה מציג שאתה לדעת רוצים אנחנו, אנחנו אומרת זאת רגע  יצחק גולברי: 21 

 22 ,200 מיליון לא וזה, תוספת 200 מיליון של גירעון לנו שיש מבינים אנחנו

 23 ?היום? בתיכון יש תלמידים כמה  מנחם בנימין:
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 1 ,311  קרן גרין:

 2 ?השכבות 2 זה 311  מנחם בנימין:

 3 .אחת שכבה  יצחק גולברי:

 4 .600 זה  מנחם בנימין:

 5 .50-ו 600  יצחק גולברי:

 6 שנשלם רוצים ועכשיו בחוץ משלמים היינו אלף 900 אז, 1500 כפול  מנחם בנימין:

1200, 7 

 8 ,900-מ יותר נכון  יצחק גולברי:

 9 ,התבלבלת וק'צ, התבלבלת וק'צ שביט מס: 

 10 ,לראש להיכנס רוצה אני, תסבירו אז  מנחם בנימין:

 11 .הזו הלימודים בשנת שנייה, שנייה שביט מס: 

 12 ,הזו  מנחם בנימין:

 13 .תלמידים 311 בתיכון לומדים, הזו שביט מס: 

 14 .ידוע  יצחק גולברי:

 15 ?בסדר שביט מס: 

 16 .שכבות 2  מנחם בנימין:

 17 ?בספטמבר זוכרים אתם, 2 יהיה הבאה שנה, הבאה הבשנ' י, אחת שביט מס: 

 18 .בסדר, אוקי  מנחם בנימין:

 19 ,עבודה שנת, עבודה שנת, שנה על מדברים אנחנו זאת בכל שביט  יצחק גולברי:

 20 ,תקציב שנת שביט מס: 

 21 אחת השכבה את לנו יש יוני עד, יוני עד, עבודה שנת שהיא תקציב שנת  יצחק גולברי:

 22 ,שנייה שכבה של היחסי החלק את לנו יש מספטמבר

 23 .בדיוק שביט מס: 
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 1 ,הזה התקציבי בפער הגירעון לך שיש לנו מציג אתה  יצחק גולברי:

 2 ,השקעה זה גירעון כל קודם שביט מס: 

 3 ,אותנו מטעה וזה גירעון לך יש למה לנו מציג אתה פה אז לא  יצחק גולברי:

 4 ,האוצר בין הפעם אמרתי שביט מס: 

 5 ,ההסעות על כסף יותר חסכת יקאיצ  ליאור בנאי:

 6 ,חוסר לי אין אז  יצחק גולברי:

 7 ,לא, לא, לא שביט מס: 

 8 ,יזהר שאלה עוד  יצחק גולברי:

 9 ?התיכון של זה שנייה, לפני אחד רגע אבל  יזהר קמחי:

 10 ,מפריע לא אני בבקשה, לא  יצחק גולברי:

 11 שכבה עכשיו שנאמר כמו מייצג 200 המיליון ככה זה להגיד רוצה שאני מה  יזהר קמחי:

 12 שעברה בשנה נוספת שכבה של שנה שליש ועוד, מלאה לשנה מלאה

 13 שקל אלף 400-מ פחות קצת של גודל סדר היה המועצה של מימון הפער

 14 2 עכשיו להגיד רוצה אני, פרופורציונלי בהכרח לא זה, חודשים 4-ה עבור

 15 אגף, צביה של עבודה בעיקר זה אנחנו, בדיקה' א עשינו אנחנו, דברים

 16 שאתם השאלות את באמת לראות בשביל הכלכלי היועץ עם ביחד החינוך

 17 בא כיצד לראות, שנתי תלת אלה הזאתי לשנה רק ולא, עכשיו שאלתם

 18 השינויים כל ביטוי לידי בא כיצד, חוץ תלמידי באגרת החיסכון ביטוי לידי

 19 אגף את לעודד נגיד בוא בשביל קובי עם עבודה הרבה ועשינו בהסעות

 20 את להקטין של הכלכלי היועץ עם ביחד הסחורה את הביאו והם ינוךהח

 21 פר המועצה של למימון להגיע זה אותנו שעניין מה, תלמיד פר המימון

 22 זוכרת אולי צביה תרצו אם, פה בעל הסכומים את זוכר לא אני תלמיד

 23 אחרות לרשויות בהשוואה גם סבירים בהחלט לסכומים והגענו אותם
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 1 ברמה בהחלט שהוא נושאים של ומגוון המגמות של כותאי נותנים שאנחנו

 2 לשנה מימון פער 600 מיליון על עמדנו אנחנו הדרך בתחילת אבל טובה

 3 יתבטא זה הבאה בשנה גם 200 למיליון אותו הקטנו ואנחנו הזאתי

 4 .לטובה

 5 .אליך שאלה לי יש  יצחק גולברי:

 6 ?כן  יזהר קמחי:

 7 המרתפים של התעריף, המרתפים על שדנו, זוכר בוודאי ברוך, זוכר אתה  יצחק גולברי:

 8 לחייב הצעתי שאני שעלתה האופציות ואחת סוער מאוד דיון פה היה

 9 ?הזה הקטע את זוכר אתה במינימום

 10 .כן  יזהר קמחי:

 11 מגיעים היינו לא מינימום המחיר את אז מחייבים היינו שאם אומרת זאת  יצחק גולברי:

 12 ?נכון היום הזאת השבורה לשוקת

 13 .אנחנו, היום לא  זהר קמחי:י

 14 ,כמגורים אותם מחייבים היינו לא אם, היינו לא אם  יצחק גולברי:

 15 מתחת היה שהתעריף היה זה המינימום של הפתרון את הצעת שאתה  יזהר קמחי:

 16 ,למינימום

 17 ,נכון  יצחק גולברי:

 18 ',ב, המינימום על ללכת שלך ההצעה את קיבלו לא' א ואז  יזהר קמחי:

 19 ,נגד המהלך את הוביל המועצה ראש כבוד אדוני  לברי:יצחק גו

 20 ,ל רגע נכנסתי לא אני  יזהר קמחי:

 21 ,מזכיר אני  יצחק גולברי:

 22 ,אומר שאתה מה העובדות מבחינת אומר אני  יזהר קמחי:

 23 ,נו טוב לפוליטיקה נכנס לא אתה  יצחק גולברי:



 

 

14 

 1 לא' א הצעהה הדרך בהמשך אבל, הצעה שהיא איזה הייתה שאכן  יזהר קמחי:

 2 ,התקבלה

 3 ,נפלה  יצחק גולברי:

 4 מה והיום, המינימום לתעריף לעלות מקרה בכל לנו אמר הפנים משרד' ב  יזהר קמחי:

 5 ,המינימום את ישלמו מהמרתפים שחלק זה לנו שיהיה

 6 ,מגורים ישלמו וחלק  יצחק גולברי:

 7 ,בדיוק מלא מגורים ישלם האחר והחלק  יזהר קמחי:

 8 מסוימים דין לעורכי ידי על שהועברה הצעה גם הייתה, אחת הערה רק  ברוך חייקין:

 9 ,הסתייע לא גם וזה הזה בכיוון( שיעול ברקע -ברור לא) שייצגו

 10 ?הסתייע לא יצחק גולברי:

 11 .כן  ברוך חייקין:

 12 ,לבעיה מגיעים היינו לא אז, אז זה על מחליטים היינו אם אבל טוב  יצחק גולברי:

 13 שמישהו כדי רק הזה הנתון את שם כאילו פיגוריםה של אהנוש לגבי קצת שביט מס: 

 14 למעשה גבוהה גבייה, גבייה לנו היה 2015-ב לזה לב שם, ל לב שם

 15 תשלומים למעשה גבינו 2015-ב שגבינו העובדה מעצם נובע זה לפיגורים

 16 2016-ב, 2015-ב גבינו, בארנונה חריגות לעלות לנו שאסור העובדה בגין

, 300 מיליון של ירידה יש 2015,2016,2017 בין ייחס באופן אומרת זאת 17 

 18 ,שקל אלף 400 מיליון 2 מפיגומים הגבייה הכל סך 2017-ו 2016-ב

 19 2014-ל האישור את כי שנתיים עבור גבינו 2015-ב, מפריע אני סליחה  יזהר קמחי:

 20 ,השנה בסוף קיבלנו

 21 .30.12 שביט מס: 

 22 שקל אלף 860 איזה של פעמי חד םסכו גבינו 2015 בשנת ואז 30.12-ב  יזהר קמחי:

 23 ,2014 שנת בגין
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 1 ?בארנונה  יצחק גולברי:

 2 ,פיגורים בארנונה  יזהר קמחי:

 3 17-ה, אחוז 17-ב שנים 3-ב גדל שהיישוב מציין הוא אם לי תגיד אבל  יצחק גולברי:

 4 ,עמיר ברמת הבתים בהכרח זה אחוז

 5 ,המכריע הרוב שביט מס: 

 6 על מקלים אלה למועצה נזק גורמים לא האלה הבתים האל, המכריע הרוב  יצחק גולברי:

 7 אתה, עכשיו עד הזאת הטבלה את מבין לא אני, מבין לא אני המועצה

 8 גם מגוריםה בתי בעצם כי לגירעונות אמיתית סיבה קיבלתי לא עדיין

 9 רשות על מכבידים ולא מקומית רשות על מקלים הקומות כל בנתניה

 10 ,הלאה, להערה רק זה, מקומית

 11 את לך אראה ואני לסעיפים להיכנס אפשר רוצה אתה אם איציק ט מס: שבי

 12 ,ההבדלים

 13 ,תמשיך הלאה, הלאה  יצחק גולברי:

, ההסעות של בנושא אה מכרזים 2-ל יצאנו אז בחינוך הסעות לגבי, הלאה שביט מס:  14 

 15 אחוז 25 בערך שקיבלנו ההנחה של הממוצע אז הרגיל בחינוך ההסעות

, משקל דרך במכרז יצאנו המיוחד בחינוך סעותובה בעבר ששילמנו ממה 16 

 17 לנו יש, עדיין לנו יש במקביל, אחוז 7 בערך, בערך זה המוצעות ההנחות

 18 שאנחנו מכיוון הרגיל בחינוך באוצר ירידה לנו יש הרגיל בחינוך בעיקר

 19 אבל אה להדסים וגם לרבין גם אותם עושים אנחנו, שכבות פחות עושים

, בתקציב גם זה את ותראו, המיוחד בחינוך להגדו די עלייה יש שני מצד 20 

 21 החינוך למשרד ההכנסה לבין ההוצאה בין ב הפער, הפער עדיין הכל סך

 22 אומרים אנחנו זה מתוך, שקל אלף 100-ו מיליון 5-כ הוא 2017 בשנת

 23 להחרגה שיחסכו פעולות שהם איזה לעשות הולכים אנחנו כך אחר לכם
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, הלאה, ההסעות של בנושא קלש אלף 600-ל 500 שבין גודל סדר של 1 

 2 זה עליהם עובדים שאנחנו מהדברים אחד הכנסות של הנושא לגבי קצת

 3 שנת, נכסים להשכרת אה, הרשות של העצמיות ההכנסות את להגדיל

 4 126 הבריכה את גם שמה יש, שקלים אלף 400-כ נכניס אנחנו 2017

 5 חנייה קנסות אה', וכד( ברור לאשם ) מ אלף 266 יש, שקל אלף

 6 ניתן שאנחנו המשמעות, שקל אלף 300 לגבות נוכל אנחנו להערכתנו

 7 פעולות שבאמצעות מקווים אנחנו, שקל אלף 300-מ חות"דו יותר הרבה

 8 עם נחתם שילוט מכרז, כסף יותר הרבה גם לגבות נוכל עושים שאנחנו

 9 ההכנסות הזה המכרז 2017 בשנת להערכתנו החודש ן'ויז פרטית חברה

 10 של תוספת עוד לנו יש בנוסף, שקל אלף 300-כ רזמהמכ כתוצאה רק

 11 2018 בשנת, לשלם אמורה שהחברה שילוט מאגרת שקל אלף 40,50

, הסביבה באיכות קנסות של הנושא לגבי, מוכפל להיות אמור הסכום 12 

 13 ,הקנס הוראות צו של ממתינים עדיין אנחנו

 14 ,שנה כבר  תומר יעקב כהן:

 15 אם, המשפטים למשרד ממתינים עדיין אבל פחות זה שנה לא זה, וככל שביט מס: 

 16 ,זה על לדבר יכול ברוך כך אחר רוצה אתה

 17 ?למה  יצחק גולברי:

 18 ,המשפטים במשרד תור יש כי? למה שביט מס: 

 19 בשבוע מקבלים ולא תורה יש, השמירה היטל לגבי אמרתי שאני מה זה או  יצחק גולברי:

 20 ,חתום היטל

 21 של השכרה בהרצוג בפיילוט השנה התחלנו אז נוספות הכנסות לגבי, לגבי שביט מס: 

 22 הספר בית מההורים גובים שאנחנו הכסף סכום מתוך כאשר לוקרים

 23 באותה נמשיך אנחנו 2017 בשנת, מושכר לוקר כל עבור שקל 17-כ מקבל
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-ל יעלו מלוקרים וההכנסות החדש בגוונים גם בהרצוג שעשינו המגמה 1 

 2 ההפעלה מהסכם השנה לקבל אמורה המועצה ס"מהמתנ, שקל אלף 160

 3 העצמיות ההכנסות הכל שסך המשמעות, שקל אלף 113-כ הצהרונים של

 4 ,שקל אלף 200 מיליון, לכמיליון יגיעו 2017 לשנת

 5 ?שעברה שנה קיבלנו כמה  יצחק גולברי:

 6 חנייה קנסות, שקל אלף 91, 80 רק היה הבריכה, שעברה שנה, כמה אה שביט מס: 

 7 ,חותפ שקל אלף 100 של סכום היה

 8 ,שעברה שנה ס"המתנ של מהצהרונים קיבלנו כמה לא, לא  יצחק גולברי:

, החלטות לגבי משמעויות קצת, הלאה אה, שקל אלף 100 בסביבות אה שביט מס:  9 

, 2017 תקציב על משפיע זה איך, משפיע זה איך, המליאה החלטות 10 

 11 מליאת 2017 בשנת, אחוז 2-ב הארנונה את לעלות ביקשנו לכם מזכיר

 12 מיליון לגבות יכולים לא שאנחנו זו משמעות, זה את אישרה לא ועצההמ

 13 זה כמובן אז ההעלאה את מאשרים היינו שאם שקל כמיליון שהיו שקל

 14 נצטרך יוני חודש סוף עד, יוני חודש עד אנחנו, 2017 תקציב על מקל היה

 15 לשנת( מדברים ברקע -ברור לא) הארנונה לגבי במליאה דיון לעשות כמובן

 16 הארנונה את מעלים האם החלטה לקבל תצטרך המועצה מליאת, 2018

 17 ,במליאה לדיון יובא וזה הארנונה את מעלים לא או

 18 אישור שאי פה שנכתוב כמו זה, זה את מעלה שאתה מעליב קצת זה  חגי בן שושן:

 19 ,הזה בזמן הובא שלא השמירה אגרת

 20 ,להגיב תוכלו לאופוזיציה שיש ההחלטה ה שביט מס: 

 21 ,אתה מה בשביל  ושן:חגי בן ש

 22 ,השוטף התקציב על משפיע לא זה שביט מס: 

 23 ,מיליון 4-ב משפיע היה ואז אחוז 10-ב אישרנו שלא כתבת לא למה  חגי בן שושן:
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 1 ,מהאמת להיעלב צריך לא, שרשום מה זה שביט מס: 

 2 ,נעלב לא אני מהאמת לא  חגי בן שושן:

 3 תאורת רחוב, להחלפת שקל מיליון וחצי 4 לאשר גם ביקשתי, לגבי, בסדר שביט מס: 

 4 ,מאושר זה גם

 5 ,הפחתה לא זה כי, צפויה הפחתה להיות צריך לא זה  חגי בן שושן:

 6 ,הפחתה אין, להפחתה הצפי שביט מס: 

 7 ?לקרוא יודע אני, צפויה הפחתה שמה הכותרת  חגי בן שושן:

 8 ,ההפחתה הצפי שביט מס: 

 9 ,ונלקח שהיה משהו זה הפחתה, ונלקח לך שהיה משהו זה צפויה הפחתה  חגי בן שושן:

 10 חברי, המליאה לחברי הרשעה נאום, נאום שזה רואה אני שביט, שביט  יצחק גולברי:

 11 ,דקה שנייה, רגע שנייה, האופוזיציה

 12 ,כמה לדבר זה אחרי לכם ניתן לא, סליחה שביט מס: 

 13 ',בע, הרשעה נאום פה נותן אתה, נאום פה נותן אתה  יצחק גולברי:

 14 ,נקבל רבותי, לעשות רוצים שאנחנו פעולות, לעשות רוצים שאנחנו פעולות ס: שביט מ

 15 השקף? להגיד לי מותר לפרוטוקול שירשם רוצה אני, רוצה אני סליחה  חגי בן שושן:

 16 לא הוצאה הפחתת סעיף שתחת כיוון ושקרי מטעה מציג המועצה שראש

 17 ,שנגרע קיים משהו משמעותה הפחתה, הייתה שלא הוצאה לכתוב ניתן

 18 ,צפי זה שביט מס: 

 19 ,תודה, מעולם קיים היה שלא עתידי משהו ולא  חגי בן שושן:

 20 לכתוב לי תן אבל הדברים את תסיים אתה שביט רגע, לכתוב מבקשת אני  קרן גרין:

 21 ,הזה בסעיף לפרוטוקול

 22 ,אחוז 100 בעיה אין  חגי בן שושן:
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 1 בפנינו תובא שהיא לזה בכפוף רשנאש אמרנו אנחנו, אישיו לא שזה  קרן גרין:

 2 ,תכנית

 3 ,מצוין ראש המועצה: שביט מס, 

 4 המסוכמים הערוצים הוחלפו לא גם מזה יותר, אושרה לא עכשיו עד תכנית  קרן גרין:

 5 ,עדיין

 6 ,הארנונה הכפלת אישור אי על הכנסה הפחתת לו יש  חגי בן שושן:

 7 בגללם, זיציההאופו את מאשימים פה הרי, לחשב להגיד רוצה אני  יצחק גולברי:

 8 הקורה לעובי להיכנס חייב אתה, הגיעה שהיא למה מגיעה המועצה

 9 הגיעו לא שמירה היטל שהביאו זה, שלנו ההיטלים עם קורה מה ולראות

 10 שקיבלו זה מאושרים לא הסלילה היטלי, מילא ביישוב שמירה ואין בזמן

 11 ךויל המועצה את שיתקע שמי לך אומר ואני חוקי לא וזה בתרגיל ערכאה

 12 31.12-ב תמו המועצה של הסלילה היטלי, ההיטלים משפט לבית זה עם

 13 זה את להביא חייבים אתם מתפקד לא העסק, המערכת של כישלון זה

 14 מדבר הוא מה על, אין, היטלים לך אין, מתמוטט העסק הפנים שר בפני

 15 ,באמת נו, באמת נו? לו אישרנו של אחוז 2 על

 16 ,המשפטי היועץ לך יגיד הוא, מדויק לא זה לא  קובי גינזבורג:

 17 (.ביחד מדברים)

 18 ?הערכאה קיבלת למה רוך ב יצחק גולברי:

 19 ,זה את להכין בלי למועד הגענו כי, באנו כי  ברוך חייקין:

 20 ,רבה תודה או  יצחק גולברי:

 21 אמרת אתה, אמרת אתה אבל, סליחה, רגע, רגע, סליחה, סליחה רגע  ברוך חייקין:

 22 ,זה את לתקוף שאפשר

 23 ,כן לדעתי אני  גולברי:יצחק 
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 1 ,לך אומר אני אז  ברוך חייקין:

 2 ,שלא מקווה אני המועצה לטובת? מה יודע אתה, שלא מקווה אני עזוב  יצחק גולברי:

 3 ,הזדמנות לי תן, לדברים נכנס לי אתה ואפילו מועצה ראש לא אני  ברוך חייקין:

 4 ,טוב תקשיב ברוך לך מסביר אני  יצחק גולברי:

 5 ,נו  ברוך חייקין:

 6 לא השני אחרי אחד, לשנה חשובים אחד היטלים 3 הדעת על יעלה לא  יצחק גולברי:

 7 והוא שנה לפני להגיע צריכים היו, היום לא, הפנים למשרד במועד מגיעים

 8 את שם קם הייתי, מתבייש הייתי אני? מה יודע ואתה זחוח ומחייך יושב

 9 ,תתפטר אל אבל והולך השולחן על המכתב

 10 ,המפתחות את לשים יכול תהא שביט מס: 

 11 ,תתפטר אל, הזאת השנה את לסבול צריך אתה  יצחק גולברי:

 12 ובהיבט הציבורי להיבט ולא החוקי להיבט נוגע אומר שאני מה איציק  ברוך חייקין:

 13 ,תקפים ההיטלים החוקי

 14 ,נכון שביט מס: 

 15 ,הפנים ממשרד שקיבלנו האישור לפי הכל זה  ברוך חייקין:

 16 ,אנרגטית התייעלות לגבי גם לומר רוצה אני  מנחם בנימין:

 17 ,זה על פסיקה גם ויש  ברוך חייקין:

 18 התנהלות לגבי, ברוך, לומר רוצה אני אנרגטית התייעלות לגבי גם  מנחם בנימין:

 19 כל את להחליף שנתיים וחצי שנה לפני מועצה החלטת הייתה אנרגטית

 20 לא בצורן רק כי פוליטית מבחינה נעשתה לא היא, בצורן העמודים

 21 דאג בעצמו המועצה וראש, בצורן קדימה את גם ליישם צריכים, מחליפים

 22 לא אולי נבדוק בוא ולהגיד אותה ולעצור ול הזאתי ההחלטה את למסמס

 23 ומשהו שנה, לבצע מתחילים עכשיו שרק למצב והגענו הכל את צריך



 

 

21 

 1 יכולים שהיינו שעברה השנה קשה כך כל בשנה אה, לקבל יכולים שהיינו

 2 לו התאים לא פוליטית המועצה שראש, בוצע לא עוד שזה התייעלות לקבל

 3 ,פרסום מכרז של והנושא, החלטה שהייתה בצורן שיחליפו

 4 ,דמגוגיה זה, הרי בגרוש דמגוגיה זה שביט מס: 

 5 עם קרה לא, וחצי כשנה לפני פרסום מכרז על מועצה החלטת התקבלה  מנחם בנימין:

, 600 להציג יכול היה, הכנסות עכשיו יגשנצ  300-ה ואת, דבר שום זה 6 

 7 ?ל"המנכ עם יחד המועצה ראש ישן איפה אבל

 8 ?היה מה תשאל אולי? היה מה תשאל אולי שביט מס: 

 9 ,היה מה יודע לא אני  מנחם בנימין:

 10 ,תשאל אז שביט מס: 

 11 ,אחרים בדברים אולי עסוקים אנשים, אנשים אומר אני אבל  מנחם בנימין:

 12 שנייה תקשיבו, מתערב אני לרוב, אחת הערה להגיד רוצה רק אני נייהש  ברוך חייקין:

 13 ישיבות אבל מועצה ישיבות של הניהול בסדר מתערב לא אני לרוב, לרוב

 14 בישיבות שנייה, תקציב ובישיבות, קשות וגם רגישות גם ישיבות הן תקציב

 15 תקציב בישיבות, במיוחד תקציב בישיבות, יודע אני נהנים כולם תקציב

 16 נהוג, בהם מכהן שאני רשויות 5-מ שנהוג מה לכם אומר אני, יוחדבמ

 17 שקובעים שקורה מה לבוא מגוון בלי אחד וכל התקציב הצעת את שמציגים

 18 זה רגילות בישיבות החוק כי דובר כל ידבר כמה, כמה, הישיבה בתחילת

 19 רוצים שאתם כמה לקבוע יכולים אתם תקציב שבישיבות כמובן, דקות 10

 20 לראש לתת שצריך חושב אני אבל מדבר אחד כל ואז, אזו, בהחלטה

 21 ,דברו את מראי אחד כל זה ואחרי התקציב הצעת את להציג המועצה

 22 בזה נגעתי,( ברור לאשם ) ה מכרז נושא לגבי הלאה רבותי, הלאה טוב שביט מס: 

 23 פה באזור לים"מנכ עם ביחד המועצה ל"מנכ אז אנרגטית התייעלות, קודם
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 1 וגם רחוב תאורת גם החלפת לרשויות משותף מכרז הקמת על עובדים

, למליאה כמובן זה את נביא אנחנו נתונים יהיו כאשר( ברור לא) של בנושא 2 

 3 2 כמובן לזה יש הפיקוח העמקת של בנושא להתמקד רוצים אנחנו

 4 אה, סליחה ציבורי סדר השלטת זה כמובן חשוב הכי האפקט, אפקטים

 5 ויחידת חנייה זה בהם נמדדים שאנחנו םהדברי 2 כרגע, כרגע, ציבורי סדר

 6 וניסיון המועצה נכסי של השכרה המשך זה שנגעתי נוסף נושא כלבים

, הלאה, נכסים של, של מהשכרה למועצה הכנסות שיותר כמה עד לייצר 7 

 8 עם יחד, אה עם ישיבות כמה לנו היה, מטפלים שאנחנו הנוסף הנושא אה

 9 ביחד התחשבנות, בונותהחש של בנושא המים תאגיד הנהלת עם קובי

 10 זה על מילים כמה להגיד רוצה אתה אם קובי, המועצה לבין המים תאגיד

 11 ?מילים כמה רוצה אתה, בסדר גם כך אחר לא אם טוב עכשיו

, אנחנו הזה בנושא שנים ארוך סכסוך פה יש? השעבוד של הנושא לגבי  קובי גינזבורג: 12 

 13 ,ישיבות כמה יוה, הזה העניין את לסיים באמת המטרה לפחות אני

 14 ?התאגיד עם  מנחם בנימין:

 15 ,הנה באים הם לא, נוגעות הן  קובי גינזבורג:

 16 ,אומר אני התאגיד עם, עם לא  מנחם בנימין:

 17 של השוטפים החיובים של הנושא כל את להסדיר כדי גם התאגיד עם  קובי גינזבורג:

 18 עוד פה שהייתה ההתחשבנות של הנושא את להסדיר כדי וגם, המונים

 19 של בזמנו שהיה מכתב לגבי שאלה שם יש, הסכם איזה פה היה, בזמנו

 20 ,התאגיד של אז דעי ל"המנכ

 21 ,סילוק לוי שביט מס: 
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 1 שהיה להתחשבנות עמיר לרמת בעיקר נוגע שלמעשה? אותו זוכר אתה  קובי גינזבורג:

 2 את גובה וגם הפיתוח את מבצעת כאן שהמועצה שלו שהרעיון מכתב אז

 3 ,ליםההיט את גובה, ה

 4 ?עמיר רמת את גמרתם לא מה? זה מה הסכמה יש כזאת החלטה הייתה : יצחק גולברי

 5 וגם השוטף של בנושא גם דנים אנחנו כרגע הזה שהנושא לך אומר אני  קובי גינזבורג:

 6 ,כללי באופן זה, התחשבנות את להסדיר בנושא

 7 להזמין אפשר צורך יש שאם אמרתי אני הפעמים באחת הדיונים במסגרת  יזהר קמחי:

 8 ,אה אז כעד אותך

 9 ,כן, סמלי מחיר תמורת? אני :יצחק גולברי

 10 ,סמלי רק שביט מס: 

 11 ,הלאה, בסדר זה, זה את שנסגור מקווים אנחנו  קובי גינזבורג:

, חשבונות בקרת של נושא זה בה לטפל רוצים שאנחנו נקודה עוד לגבי שביט מס:  12 

 13 של החיובים את למעשה שבודקים יועצים לקחת, שוטפים חשמל חשבונות

 14 ל אפשר אה, הצעה שהציע אחד גוף לפחות להערכת אה, החשמל חברת

, שקל אלף 50 פה יש, למועצה חשמל מחברת למעשה להחזר להביא 15 

 16 ,לחסוך שנוכל שקל שכל כמובן

 17 ,היועצים? היועצים של בדיקה תעלה כמה  יצחק גולברי:

 18 לא חיסכון אין אם אומרת אתז, מהחיסכון תמיד יחוז הבדיקה, הבדיקה שביט מס: 

 19 תכנית אז המיטהר תכנית של נושא, כלל בדרך השיטה זה פה, משלמים

 20 חלק שמעבירים הבטיחו לפחות השבוע, התכנון במנהל נמצאת המיטהר

 21 הנספחים השלמת, הנספחים להערכתנו כאשר המחוזית לוועדה מהחומר

 22 דיונים שותלע אפשר יהיה ואז מאי בחודש תסתיים התכנון מנהל ידי על

 23 אנחנו אה, המיטהר תכנית נושא את לסיים כדי שצריך מה וכל והתנגדויות
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 1 התיכון גם, עצמי לניהול הביניים לחטיבות פרט הספר בתי כל את העברנו

 2 הניהול של בנושא סוגיות כמה עוד לנו יש היסודיים ספר בתי, עצמי בניהול

 3 אותם נסיים שאנחנו מטפלים שאנחנו היסודיים הספר בתי של עצמי

 4 ואנחנו, וחשמל מים, מים של בנושא בעיקר זה, הקרוב בחודש להערכתי

 5 זה בזה היתרון, עצמי לניהול הביניים חטיבות 2 את גם להעביר רוצים

 6 גם, הכספים אגף על וגם חינוך מחלקת על גם העומס הפחתת כל קודם

 7 יקוב אז, קובי של העבודה במסגרת, 9 של נושא, הלאה', וכד הרכש על

, נוספות שעות של בדיקה, נוספות השעות של בנושא היתר בין מתמקד 8 

, עם ביחד פיגורים גביית של המכה וכמובן לעובדים רכב החזקת, כוננות 9 

 10 קודם כבר בזה נגעתי אז התעסוקה לאזור א"התב לגבי, הכספים אגף עם

 11 לנו שיש ההכנסות כל על חדשה נוספת בקרה לעשות רוצים אנחנו אה

 12 שאנחנו לוודא מנת על ההסעות לגבי הרווחה ומשרד נוךהחי ממשרד

 13 נעשה אנחנו, בעבר זה את עשינו, לנו שמגיעים הכספים כל את מקבלים

, הכסף כל את מקבלים באמת אנחנו אם לראות מנת על עכשיו גם זה את 14 

 15 כדי לפה זה את להעביר החירום מחסני של בנושא התייעלות קטן כסף

 16 החיצוניות לחברות שנה כל למעשה למיםמש שאנחנו הכסף את שנחסוך

 17 אומרת זאת, נשקול אנחנו ביולי, האלו השירותים את לנו נותנות שהן

 18 הנושא, מיוחד חינוך הסעות למכרז ביולי לצאת אם עכשיו נשקול אנחנו

 19 הסוגיה לצאת לא או לצאת כן אם ברור כך כל לא הוא, כך כל לא הוא

 20 שהוא איזה נמצא ואנחנו ידהובמ המלווים של הנושא זה שמה העיקרית

 21 המכרז עם נמשיך אנחנו אז, ולא ובמידה נצא כנראה אנחנו אז, לזה פתרון

 22 יועץ לפה שיכנס ברגע מעריכים אנחנו אז, הגבייה מחלקת לגבי, הקיים

 23 שמשלמים גבייה העלויות את גם להוריד יוכל, יוכל הוא אז משפטי
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 1 אלף 300-מ יותר על עומד שכרע, הגבייה למחלקת משפטי ייעוץ למעשה

 2 ,שקל

 3 ?דין עורך לפה יכנס אומרת זאת מה אז חיצוני משפטי ליועץ מכרז עשיתם  קרן גרין:

 4 הייעוץ של העלויות את להפחית יוכל לעבודה שייכנס חיצוני משפטי יועץ שביט מס: 

 5 ,שקל אלף 300-מ למעלה ב נעמד שהיום הגבייה מחלקת של המשפטי

 6 ?זה את יעשה ואה איך, איך  יצחק גולברי:

 7 ?זה את יעשה הוא איך שביט מס: 

 8 ?משפטי ייעוץ ייתן לא הוא מה  יצחק גולברי:

 9 ,המחיר את יוריד זה להערכתנו, ייתן הוא שביט מס: 

 10 ?יותר זול מישהו לוקח אתה כי מה  קרן גרין:

 11 ,להערכתנו, המכרז יסתיים, מכרז יש, אחד אף לוקחים לא עדיין אנחנו לא שביט מס: 

 12 ,מהחדר יוצא אני זה על מדברים עכשיו אתם אם רגע  ך חייקין:ברו

 13 ,עזוב, לא, לא שביט מס: 

 14 ,מפוטר שנים 7 כבר אתה, מפוטר אתה, תצא אל  יצחק גולברי:

 15 (.ביחד מדברים)

, אחד למשרד מקבלים שאנחנו החשבוני הייעוץ כל של הנושא את נמקד שביט מס:  16 

 17 אי לנו יש, יש ערער בוועדת יםפער של נושא, המשרדים בין זה את נפזר

 18 סיימו הם לי אמרו שהם מה לפי, ערער בוועדת שנמצאים עררים שהם אלו

 19 העררים אחד, לנו שיש הגדולים העררים ברוב לפחות אצלם הדיונים את

 20 מיליון, 900 מיליון,( ברור לאשם ) חברת ניהול זה שמה שיש גדולים הכי

 21 מהעוררים גם לסיכומים שיועכ מחכים אה, שבוועדת ערר שקל אלף 900

 22 ,הדין מעורכי וגם

 23 ,900 המיליון? נכון? שנתיים עבור זה כמה  תומר יעקב כהן:
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 1 ,כן שנתיים זה 900 מיליון שביט מס: 

 2 ,אוקי  תומר יעקב כהן:

 3 ,הלאה שביט מס: 

 4 ?השנה יגמר זה  מנחם בנימין:

 5 ייגמר זה אם, תהיה החלטה שלפחות טוענים הם, שתהיה טוענים הם שביט מס: 

 6 ,זה את תסיים ערער וועדת, השנה

 7 ?הכסף את השנה לראות סיכוי יש  מנחם בנימין:

 8 ,ההחלטה תהיה מה תלוי שביט מס: 

 9 ,משפט לבית ייגש לפחות מהצדדים שאחד הסיכויים רוב  יזהר קמחי:

 10 מבקר, קודם בזה נגעתי קצת אני, אדם כוח נושא לגבי, לגבי, הלאה שביט מס: 

 11 נעשה אנחנו הקרובים בשבועות אנחנו הצעות לנו יש למכרז יצאנו הפנים

 12 ,וועדות

 13 ,ל ביחס פערים זה  יוסי אדירי:

 14 ,קבלה וועדות שביט מס: 

 15 ,או שקיימת לתקינה ביחס  יוסי אדירי:

 16 ?סליחה שביט מס: 

 17 ?שקיימת לתקינה ביחס פערים זה  יוסי אדירי:

 18 שהגישו משרדים 17 יש משפטי יועץ, פנים מבקר של לבחירה, כן, כן, כן שביט מס: 

 19 של משפטי יועץ לנו יש, המועצה של משפטיים יועצים להיות, ל הצעות

 20 הזה התהליך בסוף התהליך את הפנים משרד מטעם שמלווה השרון הוד

 21 אמרתי כבר אני חמורים אדם כוח פערי יש אה, חדש משפטי יועץ לנו יהיה

 22 חסר, באוכלוסייה גידולמ כתוצאה וקהילה רווחה, חינוך באגף קודם זה את

 23 ,ספר בתי מזכירות, מזכירות לנו
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 1 דברים זה, מגידול כתוצאה רווחה, חינוך של האלה הפערים, שביט שאלה  מנחם בנימין:

 2 ,החינוך משרד מהכנסות שיושבים

 3 ,ל רוצה את, חלק שביט מס: 

 4 כבר תקן חצי מגיע התלמידים במשרד מאוד גדלו לברן למשל, כן חלק  צביה שמע:

 5 ,שם גם מגיע גדל הרצוג, עודד לא, גדל עודד אה, נהש

 6 ,מה אותו מקבלים אנחנו, לא שהוא כסף זה אם מונע מה אז  מנחם בנימין:

 7 ,יחסי זה חלק לא  יצחק גולברי:

 8 ?כאילו עצמית ההשתתפות זה  מנחם בנימין:

 9 תיכון, עוד היו, לנו חסר, הפתרונות את למצוא צריך אתה, יחסי חלק זה כן  צביה שמע:

 10 שלישית שכבה לקלוט כדי עכשיו אנחנו, התקציב בתוך שזה מזכירה עודד

 11 ,כאילו הזה מהסוג זה, לאייש חייבים

, בתחבורה מתמשך חוסר לנו יש, עסקים רישוי פקיד לנו חס לנו יש אה שביט מס:  12 

 13 ,לכמה יצאנו

 14 ?שנים 3  קרן גרין:

 15 ,נולצער ניגש לא אחד אף, לתברואן מכרזים לכמה שביט מס: 

 16 ,שנים 3 זה  קרן גרין:

 17 רוצים אנחנו תברואה של חיצוניים בשירותים משתמשים כרגע אנחנו שביט מס: 

 18 על, ותברואה פיקוח, עסקים רישוי, אחד תפקיד שמשלב למכרז לצאת

 19 האישורים את להם ויש ויכולים שרוצים לאנשים לאפשר מנת על, מנת

 20 ,כמובן

 21 ,כסף הרבה ירוהשא עובדים שלא אלה לכ  יצחק גולברי:

 22 חיוני תפקיד, תפקיד זה שלדעתי רכש מנהל לנו אין, מנהל לנו אין, יש שביט מס: 

 23 ,יעקב זה המועצה של הרכש שמנהל מי, מקומית במועצה
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 1 ,בסדר זה הפרדה לעשות רוצה אתה, לנו יש? לנו אין למה  יצחק גולברי:

, למכרז יצאנו, לחינוך רכש יועץ לנו היה לנו יש, לנו יש, שני מצד, שני מצד שביט מס:  2 

 3 אז, ההליך את שנסיים ברגע הצעות יש שמה גם, שמה גם למכרז יצאנו

 4 חוסר לנו יש, שייבחר מי יודע לא אני ישן או חדש רכש מנהל גם לנו יהיה

 5 מנהל אה, המועצה נכסי ניהול של נושא בכל שיטפל במישהו מתמשך

 6 של גם חוסר לנו יש לנו יש אדם בכוח ב מהחוסר וכתוצאה, תשתיות

 7 .ברוך, יזהר, מילים כמה קובי, הלאה, לחירום תפקידים בעלי של תפקידים

 8 הרבה כך לכל עברתי שאני מאז השתנה המועצה של הארגוני המבנה  יצחק גולברי:

 9 כך כל בו שיש עליו יודעים לא שאנחנו חדש ארגוני מבנה יש? חוסרים

 10 ?מאויש ולא תפקידים בעלי הרבה

 11 ,ברווחה צביה אצל בייחוד או שינויים בהם שהיו תפקידים כמה שי  יזהר קמחי:

 12 ,יודע אני בחינוך  יצחק גולברי:

 13 ,שיילדו, שעזבו עובדות גם יש לא  יזהר קמחי:

 14 ?במקומם קיבלתם ולא  יצחק גולברי:

 15 ,קלטנו לא  יזהר קמחי:

 16 ,לאומי ביטוח זה אז, ילד עובד אם כי? למה  יצחק גולברי:

 17 ,עובדות רק, עובדות רק  יזהר קמחי:

 18 בשירות פגיעה זה מבין לא אני? במקומה מקבלים לא למה, ילדה עובדת  יצחק גולברי:

 19 ,לקהילה

 20 ,אז  יזהר קמחי:

 21 ,שקיימים דברים וזה  יצחק גולברי:

 22 ,עכשיו נמצא זה  יזהר קמחי:

 23 ,בתקציב נמצא וזה  יצחק גולברי:
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 1 מקווה ואני האלה התפקידים את לאייש בשביל, בפוש עכשיו נמצא זה  יזהר קמחי:

 2 ,בקרוב יסתיים שזה

 3 .קובי שביט מס: 

 4 שקט זה היום, הראשונה בישיבה היה זה למעשה שהתחלתי עד אני ובט  קובי גינזבורג:

 5 ,יחסית

 6 ?כל קודם מינוי כתב לך יש  תומר יעקב כהן:

 7 ?מה  קובי גינזבורג:

 8 השאלה זה, שחשוב מה זה? מינוי כתב לך יש? מינוי כתב לך יש  תומר יעקב כהן:

 9 ,הראשונה בפעם זוכר אתה אם, בנובמבר אז אותך ששאלו הראשונה

 10 ובאמת כאן המועצה את מלווה אני הכל בסך, יום באותו הגיע כבר הוא אז  קובי גינזבורג:

 11 ועם הגזבר עם כמובן עם יחד התקציב של בנושא דיונים הרבה פה היו

 12 חבר של פה הזה בעניין תהשאיל גם הייתה לפניכם מונח, המועצה ראש

 13 יש, מכירים אתם, גרעוני תקציב בפניכם תקציב לכם מונח, למשרד מועצה

 14 התקציבים תקנות של ההצעה את גם ויש לחוק לפקודה, ל 206 סעיף את

 15 צריך התקציב, לשנות, לאשר, לדון צריכה המועצה שלמעשה שאומרת

 16 זה, העדיפויות סדרי את קובע לא הוא מלווה שחשב כמובן, מאוזן להיות

 17 להיות צריך הביצוע מבחינתי אני, נקבעת שהיא מדיניות יש, המדיניות

 18 התקציב לפי עובדים שמקובל כמו בינתיים אנחנו, אה ולכן, מאוזן ביצוע

 19 זה והתאמות שבוצעו שינויים מספר עם 2015-ב שהיה המאוזן האחרון

 20 ,אה, התקציב

 21 ?אמרת 2015  יוסי אדירי:

 22 ,האחרון התקציב היה זה התיקונים עם 2015  קובי גינזבורג:

 23 , 2016-ב אומרת זאת  יוסי אדירי:
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 1 ,הראשונה הישיבה הייתה זה, אושר לא להזכירכם 2016  קובי גינזבורג:

 2 אותו הצעתם לא למה, מאוזן הוא 15, התקציב עם הצעתם לא למה  מנחם בנימין:

 3 ?מאוזן תקציב והבאתם

 4 דנים אתם, אופן בכל אנחנו, לך הראה הוא שינויים מהכ היו בינתיים כי  קובי גינזבורג:

 5 לא או בשינויים או אותה לאשר יכולה המועצה, שהמועצה גם וכתוב

 6 ,ש גוף היא המועצה אומרת זאת בשינויים

 7 ,עירוני תקציב לאשר רשאית לא היא אבל  יצחק גולברי:

 8 ,התקנות את יש אמרתי, לא  קובי גינזבורג:

 9 ,אחוז מאה בסדר לא, לא  יצחק גולברי:

 10 ,אמרנו שאז כמו שהתקציב שאומרות  קובי גינזבורג:

 11 ,אוקי  יצחק גולברי:

 12 ,ובדיונים בשינויים אנחנו אומרת זאת, להציע יכולים אתם אבל  קובי גינזבורג:

 13 שקל מיליון משהו, 5 יש לפיה קבע המועצה שראש המדיניות זו האם  יצחק גולברי:

 14 ,מיותר פה הדיון אז, גרעוני וזה אומרת וזאת, ככה מבין אני? נכון, גירעון

 15 ?לדבר יכול אני  חגי בן שושן:

 16 ,מילים כמה לחגי תן, חגי בבקשה  יצחק גולברי:

 17 ,שאמרתי מה לא זה  קובי גינזבורג:

 18 ,אה יזהר, ידבר אחד כל לאט, לאט שביט מס: 

 19 ,בבקשה  קובי גינזבורג:

 20 תמונת את, ה את ומציגים ברורים די חושב אני והשקפים הסקירה' א  יזהר קמחי:

 21 יותר עושה הייתי אני פעם אבל מתפקידי זה אם יודע לא ואני אה, המצב

 22 קרדיט קצת לה לתת אז אותם עושה יותר אורנה היום, האלה המצגות את
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 1 ועם הנתונים עם לה עוזרים ואנחנו אה, במצגות האליפות על, ה על

 2 ,לגבי המידע

 3 חלקו התוכן רק ויפות מקצועיות באמת הן המצגות לע כבוד להגיד אפשר  קרן גרין:

 4 לא הנתונים, התוכן לא אז, המעטה בלשון אומרת הייתי מדויק לא

 5 ,מעולה המצגת, מדויקים

 6 ,הסעיף תוכן על להעיד בכדי בכותרות אין  חגי בן שושן:

 7 בשנה, שעברה בשנה, קובי של הדברים את אמשיך אני לגבי, לגבי אה  יזהר קמחי:

 8 לשנת שאושר האחרון התקציב בסיס על השנה את התחלנו אנחנו שעברה

 9 שהתקבלו להחלטות בהתאם, השנה במהלך תיקונים כמה בו היו, 2015

 10 חלקן, בהנהלה אושרו שהוגשו לתקציב ההצעות או המועצה ראש ידי על

 11 להקטין מאמץ עשינו ואנחנו במליאה שאושרו חלקים או במליאה אושרו

 12 אפילו ריאלי לא הוא 2015 של שהתקציב נושידע למרות ההוצאות את

 13 במקביל נצטרך ואנחנו 2017-ב אנחנו היום, 2016 עבור אפילו, 2006

, קובי עם ארוכה דרך עשינו אנחנו התקציב איזון של בתהליך להתקדמות 14 

, לשבוע שבוע בין עבודות עושים אנחנו, שבוע מידי פה יושבים אנחנו 15 

 16 של בתקציב ב ביטוי לידי תבאו שחלקן החלטות הרבה פה מתקבלות

 17 אפילו הפחתות של 2016-ב שהיו לסכומים סכומים החזרת של הפחתות

 18 מזכיר אני, לפרטים כרגע נכנס לא אני 2016-ב קיימים שהיו מתקציבים

 19 בקשה עם הפנים למשרד פנינו, שעברה בשנה שעשינו אחד דבר שיש

 20 צביה עם בעבודה התחלנו כבר אנחנו, התיכון תקציב של נפרד לאישור

 21 שמשרד מקרה בכל זה את נכין אנחנו, מיוחדת בקשה להגיש בשביל

 22 שהשכבה זה עבור גם, בתיכון הנוספת השכבה עבור גם לנו יאשר הפנים

 23 עבור וגם, חודשים 12 תפעל השנה, 2016-ב חודשים 4-ל לנו שאושרה
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 1 2,3 עוד שיהיו ייתכן, שנכנסה הרצוג הביניים בחטיבת הנוספת השכבה

, למעשה כיסוי להם שאין האלה שלנושאים בשביל נבקש שאנחנו דברים 2 

 3 לנו שיהיה אבל, שהוא כמו 2015 בתקציב להשתמש אפשר אי שאלת וח'צ

 4 ואני, שעברה בשנה זה את הבין הפנים ומשרד האלה בנושאים אישור

 5 השירותים את ולספק ולפעול להמשיך השנה גם זה את שיבין מעריך

 6 איזון של הנושא את פותר לא זה, יםלתושב לספר חייבים שאנחנו

 7 ,מאוזן לתקציב מגיעים איך ולראות לעבוד להמשיך נצטרך אנחנו, התקציב

 8 ,ברוך, טוב שביט מס: 

 9 ולכן מאוזן להיות צריך שתקציב המשפטי להיבט גם התייחס קובי למעשה  ברוך חייקין:

 10 להזכיר מבקש רק אני נכונים היו שדבריו וכמובן להרחיב מה לי אין

 11 הישיבות בין היא תקציב וישיבת מדיניות למעשה, למעשה משקף שתקציב

 12 למליאת שיש החשובות הסמכויות ובין המועצה למליאת שיש החשובות

 13 יש, סמכויות הרבה לה אין כללי באופן מועצה מליאת יודעים אתם, מועצה

 14 את לה ויש רים"תב לאשר סמכות לה יש, עזר חוקי לאשר סמכות לה

 15 הן השריריות והסמכויות רבות כה לא סמכויותיה, תקציב לאשר הסמכות

 16 המועצה של המדיניות על להשפיע האפשרות לכן המועצה ראש של תמיד

 17 את כתב גם המחוקק לכן, התקציב באמצעות בעיקר זה המועצה וחברי

 18 העיריות לפקודת 206 בסעיף כאשר שינויים בלא או בשינויים משפט אותו

 19 המועצה של העתיד על להשפיע רוצים מועצה ישחבר בחשבון לקח הוא כי

 20 הצעת, גירעוני הוא פה התקציב אמנם אז, הקרובה הכספים בשנת

 21 להשפיע אפשרות לכם יש אבל, גרעונית היא לכם שמוגשת התקציב

 22 ,מציעים שאתם בשינויים

 23 ,בפברואר לא, דצמבר, בנובמבר מוגש שזה  קרן גרין:
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 1 של שלי ההיבט את לכם אומר אני האלה בהיבטים מתערב לא אני  ברוך חייקין:

 2 ,התקציב

, מאוזן תקציב יגיש המועצה שראש התכוון הוא בשינויים קבע שהמחוקק  יצחק גולברי: 3 

 4 שקל מיליון לתת רוצים לא אנחנו לא יחליטו המליאה יעשו השינויים ואת

 5 ,בגירעון שינויים לעשות יכול לא אני, שקל מאה חצי רוצים, פה

 6 ,צביה שביט מס: 

 7 ,בבקשה  יצחק גולברי:

 8 ,צביה שביט מס: 

 9 הרבה ישבנו שאנחנו להוסיף רוצה באמת אני אז שנאמר למה מעבר טוב  צביה שמע:

 10 אורלי עם זה אם שלי העובדות עם גם איתי גם, התקציב של בנושא מאוד

 11 לנו ברור כי פתרונות למצוא בניסיון באמת אתי, כמובן רחל עם, בתיכון

 12 אפשר מה לוחצת מאוד אחד מצד התייחסות עם יגרעונ הוא שהתקציב

 13 שלנו האגף של המקום את ורואה מכבדת מאוד גם שאני זה אבל לעשות

 14 בבינוי רק לא זה החינוך של והפיתוח התאוצה יודעים שאתם כמו אנחנו כי

 15 זה שנוסף גן וכל שנוסף ילד כל, השוטף בתקציב גם משמעות לזה יש

 16 מאוד מאוד הוא אבל גדול שהתקציב נראה וזה השוטף בתקציב משמעות

 17 מאיפה למצוא צריך פעם שכל 2015 תקציב עם שלנו ההתמודדות, קשיח

 18 כל מתמדת עבודה מצריכה היא גירעון להם שיש לסעיפים הפתרונות את

 19 אה ההסעות נושא שוב עלה האחרונים ביומיים פתרונות למצוא של הזמן

 20 הכנסות פעם עוד חנוב ושוב שלנו בתקציב משמעותי מאוד מרכיב שהוא

 21 להגיד חייבת אני, ולעלות לעשות אפשר ומה ופה החינוך ומשרד והוצאות

 22 של הנושא וזה אליו להתייחס צריך אבל כואב די שהוא נושא שעלה
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 1 הפרק על זה כי מילים בכמה אותו להגיד רוצה אני אז, חריגות הסעות

 2 ,נול יש אומרת זאת מההסעות חלק לנו מאשר החינוך משרד, בעצם

 3 ?מאשר לא הוא כסף כמה? מאשר לא הוא היקף באיזה  מנחם בנימין:

 4 אם, שאם הערכה עשינו, אה, במייל זה את שלחתי אני אה, שקל מיליון  צביה שמע:

 5 בערך, 700 מיליון 2 היא רגיל לחינוך בהסעות שלנו ההוצאה מסגרת

 6 ,החינוך משרד ידי על מאושרות שלא הסעות זה שקל מיליון

 7 ?זה מתוך או נוסף  רי:יוסי אדי

, לא ומיליון מאושרות הסעות זה 770 מיליון אומרת זאת? אוקי זה מתוך  צביה שמע: 8 

, אה אוכלוסיית של מיפוי מאפשר החינוך משרד, סעיפים מכמה מורכב זה 9 

 10 עכשיו, וזהו סבא לכפר ולבנות לנתניה לבנים דתי ממלכתי מסגרות של

 11 ולומדות סבא בכפר הספר בבתי בדיוק עצמן את מוצאות שלא בנות

 12 די נתניה בנוסף, בנים ל"וכנ הסעה להן מאושרת לא בנתניה או ברעננה

 13 שאנחנו ילד ועוד ילד עוד על להיאבק צריך הזמן וכל הדלת את לנו סוגרת

 14 לנתניה בנות של ל דתי ממלכתי של הסעות אז, בנתניה אותו נרשום

 15 של הסעות, החינוך משרד ידי על מאושרות לא, להרצליה לרעננה

 16 מתקבלים לא גם, שלנו בתיכון מתקבלים לא שהם מיוחדת אוכלוסייה

 17 ספר לבתי ונשלחים בנשירה להיות יכולים שהם ילדים זה וברבין בהדסים

 18 לנו אין, נשירה בסכנת אוכלוסייה שזה תדמור וכמו אורט כמו מקצועיים

 19 יםילד זה המקצועיים ספרה בתי, תדמור, מפתן, אליהם תקציבי אישור

 20 וגם ברבין גם בנוסף, במסגרת יהיו שהם קשה מאוד מאוד שעובדים

 21 6 לנו יש, בערך בערב 6 עד 1-מ המערכת של פיזור בגלל לנו יש בהדסים

 22 מעבר באמת זה 6, אובר זה 4, 3, מקובל זה 2 אה, הילדים של פיזורים

 23 3 או 2-ו הדסים של פיזורים 3 או 2 ולכן לאשר יכול החינוך שמשרד למה
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 1 לצורן מקדימה הסעות, החריגות בהסעות נכללים רבין של וריםפיז

 2 ההסעות כל, החינוך משרד של במימון לא הם להרצוג מופת לתלמידי

 3 ,שקל מיליון בערך של הוצאה יוצרים ביחד האלו

 4 ,2,900 -ה מתוך  תומר יעקב כהן:

 5 מהבחינה השקל על דייקנו מאוד, ב בזה יודע אתה קיצרנו, 2,700-ה מתוך  צביה שמע:

 6 הם האלה ההסעות כל, מה גדול חלק שבעצם השבוע שעלה מה, הזאת

 7 של הנושא את מאוד הדגשנו, להינתן אמורות לא או חוקיות לא כאילו

, ביישוב ותיכון חטיבה של מסגרת בעצם אין, דתי הממלכתי של הבעייתיות 8 

 9 במספר מפוזרים הם ולכן התלמידים של שונות רמות ויש שונים זרמים ויש

 10 של בכותרת, אה שהם הילדים של גם הבעייתיות את העלינו אה, מקומות

 11 ההסעות את בשבילם להפסיק שאין נשירה בסכנת ילדים, רווחה חינוך

 12 שנה עוד נמשוך אנחנו אם אנחנו אומרת זאת ב'י, א'י בכיתה הם ורובם

 13 שצריך זה הפרק על שעלה מה עדיין אבל, האלה ההסעות בסיום אנחנו

 14 ,אה, במידי וחלק אותם לבטל, האלה מההסעות ולגד חלק לקצץ

 15 ?התקציב בהצעת טוייב לידי בא זה  תומר יעקב כהן:

 16 ,לא, לא שביט מס: 

 17 ?ביטוי לידי בא לא זה  תומר יעקב כהן:

 18 מדיניות, כל קודם מדיניות שהיא איזה זה לקצץ זה לקצץ שם צריך זה, לא שביט מס: 

 19 והחלטה החלטה שזה למרות לה שותפה להיות חייבת המליאה שלדעתי

 20 בתפיסה ,בתפיסה לפחות, שלי לפחות שבתפיסה חושב אני אבל קשה

 21 רוב את להשאיר כל קודם זה שלנו הרצון שותפים שכולם מקווה ואני שלי

 22 מאוד הרבה לזה יש, הישוב בתוך שילמדו שאפשר כמה עד שלנו הילדים

 23 אנחנו זה על וגם עושים שאנחנו מהדברים אחד, חברתיים גם היבטים
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 1 וגם וןנחש גם מיני וכל, ש בתיכון ר"ומב אתגר כיתות אותם זה משלמים

 2 יוצאים היו האחרונות שבשנים ילדים מעט ללא גרם שלמעשה מופת

 3 בצד, הישוב בתוך להישאר, הירוק הכפר כמו מקומות מיני בכל ולומדים

 4 הילדים את שמשאירים ר"ומב אתגר הכיתות 2 כמובן השני בקצה שני

 5 הילדים של התעודות על עברתי, ראיתי שבוע לפני אני אה התיכון בתוך

 6 האלו הילדים, להגיד דבר שום לי היה לא מצמרמורת שחוץ והאמת, האלו

 7 בבית שיהיו מנת על מהבית אותם ולוקח בא הספר בית צוות אה חלקם

 8 את 0-ל כמעט הפחיתו, שליליים מעט לא להם שהיה ילדים, ספר

 9 במסגרת לכן, עתיד להם נותן בהחלט וזה ןבתיכו שלהם השליליים

 10 הקיצוצים את לעשות כן זה מציע שאני אומרת זאת, ה של המדיניות

 11 גדול מאוד מאוד אבל יש ופה אבל, מחויבים לא שאנחנו שבהסעות מאיפה

 12 של המשמעות, נשירה מונעות שהן ההסעות כל את לקצץ לא, שלא

 13 ברחובות שיישארו נוער יבנ, ילדים למעשה זה, האלו ההסעות של הקיצוץ

 14 שלמרות חושב אני, חברתיות השלכות המון לזה שיש חושב לא ואני

 15 של הזה בסעיף, החינוך משרד ידי על מאושרת הוצאה לא שהיא ההוצאה

 16 ,לגעת אחד לאף ממליץ הייתי לא, הייתי לא אני, נשירהה מניעת

 17 יהיה שזה, מדיניות יהיה שזה רוצים אתם אם זאת בכל אבל שביט  קרן גרין:

 18 הסעיף את היה וגם נתונים עם לבוא צריך אז, בזה לדון ונוכל מדיניות

 19 ,החינוך במשרד קורה מה שתבדקו שאמרתם

 20 ,לאט, לאט, שנייה, שנייה שביט מס: 

 21 ?מבין אתה אישרנו ולא אישרנו כאלו יתפרש שלא פשוט לא  קרן גרין:

 22 חלק, מהשינויים חלק, וייםמהשינ חלק, שחלק אומר אני, קרן, קרן, קרן שביט מס: 

 23 השינויים במסגרת לקבל להחליט יכולים, לעשות יכולים שאנחנו מהשינויים
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 1 סעיפים עוד יש, מהם אחד זה, לקבל סוברנית, סוברנית המועצה שמליאת

 2 או לקצץ להציע יכול דעתו שיקול לפי אחד כל כמובן שאפשר אחרים רבים

 3 כאשר לסעיף מסעיף העבירל או אחרים בסעיפים סכומים להוסיף להציע

 4 המועצה שולחן על שמונח התקציב התחתונה בשורה, התחתונה בשורה

 5 הוא שלו שהמשמעות הזכירה שצביה מה של, של הקיצוץ ללא כרגע

 6 זה ההצעות את שמפסיקים 1.3-מ 1.3 המשמעות, שנתי שקל כמיליון

 7 הסעיף ללא כרגע הגירעון, להפחית שאפשר שקלים אלף 570 כבערך

 8 ,שקלים אלף 657 מיליון 5 הוא הזה

 9 ?הדתי במגזר זה הקיצוץ רוב בעצם  יצחק גולברי:

 10 הפיזורים, הפיזורים בצמצום כל קודם הוא הקיצוץ רוב, הקיצוץ רוב אה שביט מס: 

 11 להזכיר מנסה אני, דתי לממלכתי והסעות והרצוג הדסים, מרבין שלנו

 12 אנחנו, החינוך דממשר ישירות מימון מקבלים הספר בתי, החרדי שהחינוך

 13 המשפטי היועץ באמצעות הספר לבתי ל, ידי על החינוך למשרד גם פנינו

 14 הספר ובתי החרדים של ההסעות את מימנה שנים במשך שהמועצה מכיוון

 15 החינוך ממשרד לא שיפוי למעשה קיבלה לא המועצה, הכסף את קיבלו

 16 יחזירוש וביקשנו הספר לבתי פנינו, האלו ההסעות עבור הספר מבתי ולא

 17 ,יתנדב לא אחד שאף מניח אני, יקרה לא וזה ובמידה למועצה הכסף את

, החרדי במגזר ההסעות כל את שנים לאורך מימנה שהמועצה זוכר לא אני  יצחק גולברי: 18 

 19 ,כזה דבר לי זכור לא

 20 ,בסדר, בעיה שום אין, בעיה אין שביט מס: 

 21 ,אחריות חסרת אמירה זה  יצחק גולברי:

 22 ,דתי ממלכתי הטרמפיסטים לא, אל  דורון אריה:

 23 ,אחריות חסרת אמירה זה  יצחק גולברי:
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 1 ,טוב שביט מס: 

 2 הדבר זה מה, מרגלית חסדי את? הסיעה המועצה משה נתיבות את  יצחק גולברי:

 3 ,סתם דברים להגיד? הזה

 4 של עניין התחתונה בשורה, התחתונה בשורה, התחתונה בשורה אה שביט מס: 

 5 נוציא גם אנחנו 1.3-מה החל מקרה בכל אנחנו, עצהמו מדיניות, מדיניות

 6 ,מסלולים באיזה, איפה להורים הודעה

 7 ,מליאה דיון לא זה אז 1.3-ב זה את מוציא אתה אם  קרן גרין:

 8 ,לדעתכם קשור לא זה שביט מס: 

 9 ,ברור שיהיה כזה משהו או פה להחלטה זה את הבאת לא אז  קרן גרין:

 10 ?דברים עוד הצבי סליחה, יעקב אה שביט מס: 

 11 שאת לקצץ אפשר שעוד משהו יש עכשיו שציינת הסעות למעט צביה  מנחם בנימין:

 12 ,זה שמבחינתך או? כאילו יודעת

 13 ?מה אצלה לקצץ אפשר אי  דורון אריה:

 14 ,אפשר אי  מנחם בנימין:

 15 גינון? לקצץ רוצים אתם, לקצץ אין? ברווחה מקצץ מי? מה אפשר אי דורון אריה:

 16 סוף לא, צריך לא, בקדימה גינות צריך לא, הגינות כל את תייבש, והשקיה

 17 ,לי תאמין שמאלה העולם

 18 כמה להגיד קצת לי תן בוא אז, ימין ברגל התחיל דורון, התחיל דורון  יעקב כהן:

 19 ,השמש תחת חדש אין, מילים

 20 צביה של השערות את זה שנשאר בחינוך לקצץ שאפשר אחד דבר יש, יש  יצחק גולברי:

 21 ,כסף עולה גם וזה, הכל זה, הקאר לעשות

 22 2015 תקציב על עובדים אנחנו בואו השפע מבחינת, השפע מבחינת  יעקב כהן:

, בערך אחוז 80 על עברנו אם, מתוקן מדגיש אני בכוונה אומר אני, מתוקן 23 
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 1 אתם, אחוז 17 בעוד יפגע אגב דרך השירות, לתושבים שירות לתת

 2 דרך אוכלוסייה גידול של רפע אחוז 17 אגב שדרך פה המצגת את ראיתם

 3 שגם, אחר בתחומי גם אגב דרך אומר זה, מענה לי אין, אחוז 17-ה אגב

 4 גם, התיעוד מכונת של נושא גם, הניקיון של נושא גם, הגזל של נושא

 5 דונם 320 על עומד היום הגינון אגב דרך הסתם מן כי, הגינון של הנושא

 6 דונם 30-ב אגב דרך בו טיפלנו לא 2015-ב עמיר לרמת עמיר רמת כולל

 7 כבר אני, בו לטפל והתחלנו בו לטפל אמור אני השנה, בו טיפלנו לא בכלל

 8 עם אנחנו, 200 של התקציב, דונם 30 של בפער אגב דרך בבעיה

 9 דרך הקבלן מול פה בעל כרגע בהסכם 280 התארגנות היום תקציבים

 10 תיקון איזה לעשות מנסים אנחנו איך לראות 280 על לעמוד שימשיך אגב

 11 דרך פה שישנה הקודרת התמונה לפי המצב לפי רואה אני והיה בתקציב

 12 כנראה נצטרך, מענה לתת שאפשר אגב דרך פניו על לי נראה לא, אגב

 13 גם פתרון לך ייתן ושזה גינות קצת לייבש, בגינון מקום שהוא באיזה לקצץ

 14 2015-ב עבדנו, הגזם של נושא, ועוד ועוד ועוד העניין לצורך המים בתחום

 15 אחוז 17-וה משאיות 5 עם 2017-ב גם נעבוד אנחנו משאיות 5 עם

 16 לאחר עבודה תכנית לעשות ננסה אנחנו השירות את תקבלו לא, הנוספים

 17 לצמצם מנת על העבודה תכנית את לעשות, הסופי התקציב את שנקבל

 18 הניקיון עובדי, הניקיון עובדי לגבי, לתושבים השירות במתן הפגיעה את

 19 לתת בעיה יש להם גם אחוז 17 עד נוספו צורן קדימה הכל סך 9 עם אנחנו

 20 את שנקבל לאחר העבודה תכנית למעשה לראות זה את גם, פתרון

 21 חירום תכנית נגיד בוא, תכנית לתת נוכל התקציב שאושר לאחר, התקציב

 22 10-ל אחד נפנה לשבוע אחד גזם לפנות צריך אם העניין לצורך לזה נקרא

 23 אותו, מאוזן תקציב שיהיה בתקציב לעמוד כדי ייםלשבוע אחד או ימים
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 1 נצטרך תשתיות של נושא, האחרים והדברים תיעודה מכונת לגבי ל"כנ

, תשתיות של ושדרוג שיקום, חדשות תשתיות רים"תב על רק לעבוד 2 

 3 מאוד ישנות הן התשתיות כי תשתיות אחזקת נגד אנחנו תשתיות אחזקת

 4 ל"כנ אותו רים"תב על נעבוד אגב ךדר אומר ואני בפרט בכלל בקדימה, פה

 5 פעם שוב אומר אני גזם רים"תב יותר שילוט רים"תב יותר הגינון לגבי

 6 ,והגינון

 7 ,רים"לתב כסף אין יעקב רים"לתב כסף אין  יצחק גולברי:

 8 ,טוב רים"לתב כסף אין אם  יעקב כהן:

 9 ?משהו עוד הלאה ראש המועצה: שביט מס, 

 10 ,לא  יעקב כהן:

 11 תכנית את אגיש שאני רוצים אתם אה, מאוד יפה עובד ההנדסה גףא  חנן טויטו:

 12 שאנחנו מה את אספר שאני? אספר שאני רוצים אתם מה? העבודה

 13 מה הרבה אין אז ההנדסה אגף של התקציב על נדבר אם ב אנחנו? בונים

 14 אז פיתוח תקציבי בעיקר, השוטף בתקציב תלוי אה כך כל לא הוא כי לדבר

 15 ההנדסה באגף להעיר מה לכם יש אם, בשמחה אציג שאני רוצים אתם אם

 16 ,וזהו לתקן צריך שאני משהו יש אם ולתקן לשמוע מוכן אני אז

 17 הדיון את נסיים אנחנו, אנחנו בעיקרון, השוטף התקציב את נגמור אנחנו שביט מס: 

, אה, ה לצורך גם הכנו פיתוח תקציב על נדבר אנחנו, השוטף התקציב על 18 

 19 אחד מצד שלכם העיניים מול אל שם שלמעשה גאנט הכנו ההסבר לצורך

 20 את גס באופן להסתיים אמורים מתי, להתחיל אמורים מתי הפרויקטים את

 21 המאושר המימון בין פערים קיימים, הפערים ואת הפרויקטים של התקצוב

 22 בהחלטות תלוי שהכל כמובן, שצריך מה ולבין המועצה מליאת ידי על

 23 ,צחי? בסדר, התקבלו רוכאש אם, ואם שהתקבלו המליאה
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 1 בסדר היו לא שהם יודע שאני נושאים 2 על לדבר רוצה אני, טוב ערב טוב  צחי ברבר:

 2 יותר הוא והשני בקשה הוא האחד אמ, אותם להגיד לי חשוב אבל היום

 3 המועצה האחרונות בשנים פורים, הפנינגמתכננים את  אנחנו, חשוב

 4 לאירוע האבטחה ותהוצא, האבטחה בהוצאות נשאה האבטחה מתקציב

 5 2 עד בבוקר 7-מ שומרים 30 של גודל סדר, שקל אלף 20-כ הם הזה

 6 מה יודעים לא ס"המתנ כרגע גם אנחנו אה, ברזל מחסומי 150-ו, בצהריים

 7 תקבל שהמועצה מבקש אני, 2017 בשנת לנו שיינתן המועצה תקציב יהיה

 8 ,השמירה באגרות שיש התקציב שמתוך החלטה

 9 ,בכלל בזה לדון אפשר אי, אפשר אי  חגי בן שושן:

 10 ,יהיה אפשר אז שאפשר יחליטו המועצה חברי רוב אם, ה את יוציאו צחי ברבר:

 11 ,בתקציב דנים תקציב בישיבת לא  חגי בן שושן:

 12 זה את להוסיף אפשר ס"במתנ דיון שבוע עוד יש לעשות שאפשר מה  קרן גרין:

 13 ,היום לסדר

 14 אפשר שאי היחידה הישיבה זה תקציב בישיבת רוךב לך יגיד ברוך, לא גם  חגי בן שושן:

 15 ,דבר בשום לדון

 16 ,הבא שבוע יום לסדר זה את להוסיף אפשר רבותי  קרן גרין:

 17 ,לדבר לסיים לו תתנו, לו תתנו, מציע אני  ברוך חייקין:

 18 ההפנינג אבטחת לצורך שקל אלף 20 תאשר שהמועצה מבקש אני אז  צחי ברבר:

 19 האבטחה כולל לא ההפנינג של התקציב, אוזןה את לסבר רק, ביער פורים

 20 10,12-כ לנו יש זה מתוך, זה מתוך, שקל אלף 50 של גודל בסדר הוא

', וכו צהרונים ,הנוער תנועות, תשלום ללא נכנסים התושבים רוב, הכנסות 21 

 22 זה את ממן ס"שהמתנ ככה עצמיות תיוחסו שקל אלף 12 של גודל סדר יש

 23 אנחנו, חשוב היותר השני הנושא, טחההאב כולל לא זה, שקל אלף 38-כ
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 1 אנחנו כרגע, פברואר סוף, פברואר באמצע נמצאים אנחנו, תומר, נמצאים

 2 אני, הזיכרון יום ואירועי העצמאות יום לאירועי ספק אף עם התקשרנו לא

 3 העצמאות יום לאירועי הזמנה מקבל שאני לפני לספקים להתקשר יכול לא

 4 לא אני, רוצה לא אני עכשיו, 90-ה הדקה אחרי אנחנו, מהמועצה והזיכרון

 5 יומיים אם גם נכון שזה חושב לא אני כי, ולא אולטימטומים לא להגיד יודע

 6 אלף 100-ב ננסה אנחנו, שקל אלף 100 לך יש לי יגידו העצמאות יום לפני

 7 את להבין צריך אבל, ביומיים לעשות שאפשר המקסימום את לעשות שקל

, האוזן את לסבר רק, דבר שום עם תקשרלה אפשר אי אמ, כרגע המצב 8 

, העצמאות יום אירועי 2-ול הזיכרון יום טקסי 2-ל והגברה תאורה, הגברה 9 

 10 שלא עד, לא, שקל אלף 75 של גודל סדר לבד זה, העצמאות יום במות 2

 11 גם אבל, לא או תחליטו אתם, פעם עוד חושב אני, תקציב מסגרת תהיה

 12 התקציב בסיס על מתנהלת ועצהוהמ עדיין מאושר לא 2017 תקציב אם

 13 ,האחרון המאושר

 14 ,תקציב היה לא 2016-ב גם? 2016-ב עבד זה איך אז  קרן גרין:

 15 ,שנייה, שנייה  צחי ברבר:

 16 ,2015 לפי  ליאור בנאי:

 17 הזיכרון יום אירועי היו ועדיין, התקציב את אישרנו לא 2016-ב אבל לא  קרן גרין:

 18 ,העצמאות ויום

 19 ',וכו התקבלו לא יותר שהוצאנו אלף 50-ש לך ירמזכ ואני  צחי ברבר:

 20 ,-800,000, היה 2016, אישרנו אותו בסוף שנת  גבוה תקציב היה  תומר יעקב כהן:

 21 (,מדברים יחד)

 22 ,אירועי עשו עדיין אבל  קרן גרין:
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 1 שאני מה וברוך קובי יגיד שוב, יגיד, ויגיד חושב אני, חושב אני אופן בכל  צחי ברבר:

 2 תקציב בסיס על מתנהלים כרגע אם לדעתי אבל, לא או אפשרי אומר

 3 מקצצת או תקציב אותו את נותנת שהיא להחליט יכולה כן המועצה, 2015

 4 כל, שעובר יום כל אבל, הזה התקציב על הזמנה להוציא ומאשרת ממנו

 5 ,יום

 6 ,מבינה אני פה ההחלטות צחי אבל  קרן גרין:

 7 ,מועצה וראש חשב פרופר זה ועכשי אומר שאתה מה, חשב זה  מנחם בנימין:

 8 ?מאיתנו רוצה אתה מה, כלום קיצצנו לא אנחנו  יצחק גולברי:

 9 ,לא או באבטחה לקצץ אם, לא או בהסעות לקצץ אם  קרן גרין:

 10 ,ס"במתנ כלום קיצצנו לא אנחנו קרן  יצחק גולברי:

 11 ,אותנו שואלים לא, לא  קרן גרין:

 12 (.ביחד מדברים)

, מיליון וחצי 5 של גרעוני תקציב נאשר עכשיו אנחנו אם גם, ואנחנ לא זה  מנחם בנימין: 13 

 14 ,ההזמנה על לך יחתמו וזה גזר חשב אם יודע לא אני

, עושה ס"המתנ, יזם ס"המתנ של אירוע הוא פורים אירוע, אירוע שוב, שוב  צחי ברבר: 15 

, ישוביים אירועים זה העצמאות יום אירועי, יהיה לא, יהיה לא, יהיה יהיה 16 

 17 המצב מה לכם ולהגיד לבוא מחובתי המועצה עבור אותם מפיק ס"המתנ

 18 ,יגיע הפתרון אם, כרגע

 19 שלמישהו כדי היום לפה לבוא לך אמר שמישהו חושבת אני, חושבת אני  קרן גרין:

 20 ,מאשימה אצבע יהיה

 21 ,לא היא התשובה  צחי ברבר:

 22 ,אישרו לא או אישרו המועצה שחברי  קרן גרין:

 23 ,רןק האמירה אז  צחי ברבר:
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 1 המועצה חברי אם זה פה שקורה דבר כל, צחי שנייה, פה שקורה דבר כל  קרן גרין:

 2 ,לא או כזו אגרה אישרנו אם, לא או עצים אישרנו אם, אישרו לא או אישרו

 3 ,נו בפייסבוק זה שנייה תוך  יצחק גולברי:

 4 ,בסדר, אשמים לחפש כדי התשובה זאת אם  קרן גרין:

 5 ,קרן ,קרן, קרן, קרן  צחי ברבר:

 6 ,ספקולציות על תשובה קיבלת, קיבלת שביט מס: 

 7 חתימה רוצה אתה, ממני אישור לך יש, זה על לך לך אומר אני בגדול חיצ  מנחם בנימין:

 8 ,הקלטה זה, אותה שיחקת? העצמאות יום שיש מאשר שאני שלי

 9 ,אחת שנייה, אומר ואני, אומר ואני נכון לא שאמרת מה אני  צחי ברבר:

 10 ,מסכימים אנחנו? מיליון רוצה אתה מה  י:יצחק גולבר

, העצמאות יום את לקיים לך מאשרים זה ברגע המליאה חברי לך יש אתה  מנחם בנימין: 11 

 12 ,המועצה החלטת את לממש המועצה ראש

 13 ,כדי אני, כדי אני  צחי ברבר:

 14 (.ביחד מדברים)

 15 ,הגזבר, המועצה ראש ידי על חתומה הזמנה לקבל צריך לעשות כדי אני  צחי ברבר:

 16 זה את יעשה שייבחר מועצה ראש אז מתפטר הוא שאם אפשרות יש  יצחק גולברי:

 17 ,לקופה שקל מיליון עוד לך יש בהתנדבות

 18 בגלל? קשורה צחי של ההגעה מה, מה זה מה איציק אבל שאלה לי יש  יוסי אדירי:

 19 זה, השמירה לאגרת זה את שחיברו בגלל לכולנו אומר אני, אותה שחיברו

 20 ,השמירה לאגרת ורקש לא

 21 ,קשור לא זה נכון  מנחם בנימין:

 22 ,פנימית החלטה זה  יוסי אדירי:

 23 ,נכון  יצחק גולברי:
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 1 ,למה מבין לא כאילו אני לא, המועצה בתוך ניהולית  יוסי אדירי:

 2 ,שנייה, רגע שנייה, שנייה, יוסי  צחי ברבר:

 3 ,להגיד יכול שאני מה צחי  יוסי אדירי:

 4 ,תקציב לישיבת, הזו לישיבה תיזומנ אני  צחי ברבר:

 5 תקציב בישיבת שצריכים השאלה זה? אלף 400 על לוותר יכול אתה  מנחם בנימין:

 6 ,אותך לשאול

 7 ,לא היא התשובה  צחי ברבר:

 8 ,אלף 440 רשום  מנחם בנימין:

 9 ,לא היא התשובה  צחי ברבר:

 10 ,לי תקשיב, יכול אתה האם  מנחם בנימין:

 11 ,לתפקד  יצחק גולברי:

 12 הייתם שאתם האחרונות בשנים אנחנו, מאוד רע במצב נמצאת המועצה  בנימין:מנחם 

 13 אנחנו שלך ללב פונה אני ס"למתנ כסף שפכנו אנחנו, מאוד רע במצב

, השנה יפה עומדים אתם ולדעתי, קשה, קשה במצב אנחנו, כסף צריכים 14 

 15 השנה לי ותגיד לי תושיט, ציבורי עסק לנו יהיה שלא 440-ה על לנו תוותרו

 16 בישיבה פה להיעשות שצריך היחיד הדבר זה אסתדר אני צריך לא אני

 17 יש השאר כל, אלף 440 לחסוך המועצה לראש לעזור אוקי לי תן, הזאתי

 18 ,השמירה באגרת, לך

 19 ,ככה לך אגיד אני  צחי ברבר:

 20 ,שקל אלף 20 יש  מנחם בנימין:

 21 ,ככה לך אענה אני  צחי ברבר:

 22 ,לו תשחרר, שקל אלף 20 השמירה באגרת יש אם החשב אדוני  מנחם בנימין:

 23 ?הבעיה את פותרים שלי אלף 400-ה  צחי ברבר:
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 1 את לעשות לו תן לשוטף קשור לא זה, נמצא זה, ושלי שלך כסף לא זה  מנחם בנימין:

, העצמאות ליום כסף ואין השמירה באגרת בעיה יש אם דבר ואותו פורים 2 

 3 אלף 40, שקל מיליון 2-מה נשחרר אנחנו, המועצה לישיבת תביאו אנה

 4 ,שקל אלף 70, שקל

 5 ?רוצה אתה מה השמירה בשביל  יצחק גולברי:

 6 ,הזה העצמאות יום בשביל  מנחם בנימין:

 7 ,מצוין  יצחק גולברי:

 8 ?מרוצה יצאת, הסיפור את ונאשר  מנחם בנימין:

 9 ,שוב, שוב, שוב  צחי ברבר:

 10 ,ודרמס אתה, רוצה שאתה מה לכל החלטות לך יש  מנחם בנימין:

 11 ,שלי אלף 400-ה  צחי ברבר:

 12 ,440  מנחם בנימין:

 13 20-ש כמו בדיוק הבעיה את למועצה יפתרו, שלכם הם שלי אלף 440  צחי ברבר:

 14 זה, באותו זה צהרונים על להורה פותרים, להורה פותרים לחודש שקל

 15 ,באותו

 16 זה יליוןמ איזה עוד זה שלו והמשכורת תוותר שאתה מה זה אלף 400 צחי  יצחק גולברי:

 17 ?מה הרבה

 18 וואלה, ובזה במרתפים 700 ומיליון, 700 ומיליון, בהסעות שקל ומיליון  מנחם בנימין:

 19 על שנחליט להיות יכול עוד אנחנו עכשיו הגרעון את מצמצמים אנחנו

 20 ,אישור

 21 אתה צברי, האגפים מנהלי לכל רבה תודה, תודה' א רבותי, רבותי, רבותי שביט מס: 

 22 ,ש למרות משהו להגיד רוצה
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 1 להוציא לנו יאשרו, שיוציאו שסיכמנו שמה אומר שאני דברים כמה לי יש  משה צברי:

 2 את להשלים, להשלים כדי, כמה יודע לא שקל אלף 200 או שקל אלף 800

 3 ,אנחנו, חינוך למוסדות המאבטחים

 4 ,רם בקול תדבר אל, משה שמירה אגרת זה  יצחק גולברי:

 5 מאשרים אתם אבל אסור אומרים אתם רגע? אסור המ, שנייה, רגע, רגע  משה צברי:

 6 ,לזה ס"למתנ כסף

 7 ,אה ואז צהרונים שיש איפה השומרים את יממן ס"שהמתנ אפשר אבל  קרן גרין:

 8 חגי? מישהו עוד, ליאור, יוסי, חגי לזה רק להירשם רוצה מי רבותי שביט מס: 

 9 ,בבקשה חגי, בבקשה

 10 מליאת חברי אל המועברת ברציפות השניי שנה זו טוב, בסדר אני  חגי בן שושן:

 11 אל אחריות וחסרת מהירה התדרדרות תוך גרעונית תקציב הצעת המועצה

 12 לשנים הפנים משרד מטעם תקין ניהול פרס בין המעבר, כלכלי תהום

 13 רבות מסיבות המורכב חד מעבר הוא מלווה חשב מינוי ועד 2013,14

 14 מנהיגות עדהי החלטות קבלת יכולת היעדר הוא להם המשותף אשר

 15 היה האלו והנסיבות הנסיבות מכלול את, טווח ארוכת חשיבה והיעדר

 16 לסמכויותיו תפקידו במסגרת המועצה ראש לפתרונן ולנווט למנוע אמור

 17 היועץ מטעם קודמת משפטית דעת חוות מונחת המליאה חברי לפני

 18 היום הזאת הדעת חוות, גרעוני תקציב אישור אי לעניין למועצה המשפטי

 19 ברור שיהיה רוצה אני, המלוואה החשב של אמירתו ידי על זקההתח

 20 ועוד אחריות כאן לנו יש, בלבד משפטיים בכלים נאחזים לא אנחנו, לכולם

 21 לבצע שלנו לסמכות מעבר, המשפטי היועץ שאמר מה לעניין משפט

 22 לסעיף מעבר, המלווה החשב במכתבו וכתב שאמר ומה בתקציב שינויים

 23 דן 208 סעיף למטה טיפה יורדים אם, תקציב רלאש מאתנו שמבקש 206
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 1 לתוספת מפנה הוא, המליאה לשולחן מגיע הוא לפני התקציב יוכן באיך

 2 לשולחן מגיע שהוא לפני התקציב הכנת שבעת נדרש ושם הרביעית

 3 בתוך זה המליאה חברי של שלנו התפקיד, מאוזן תקציב לנו יוגש, המליאה

 4 אישור, התקציב את לאזן ולא ותהעדיפוי סדר את לקבוע מאוזן תקציב

 5 התושבים כלפי מדומה התחייבות היא שלו המשמעות, גרעוני תקציב

 6 אישור במעמד כבר מופעלת זו התחייבות כאשר שירותים סל להם לספק

 7 בהתחייבותה לעמוד המועצה באפשרות אין כי מראש ידוע עת, התקציב

 8 באילו המועצה יכחבר אנחנו וגם הציבור יודע לא זה במצב, התושב כלפי

 9 כל פה לאשר יכולים אנחנו, לאו ובאילו התושב יזכה התקציב מסעיפי

 10 יכולים אנחנו המלווה שהחשב היא המשמעות, רוצים שאנחנו תקציב

 11 שיש למה מעבר שקל יאשר לא המלווה החשב, מיליון 200 גם לאשר

 12 בעצם מתפרקים אנחנו כזה במצב לכן עדיפויות סדר יהיה לא וגם בקופה

 13 המליאה חברי את המועצה ראש מציב כזה במצב, שלנו אחריותמה

, ומראש ביודעין ציבורים מאחריות להתפרקות, להתפרקות כשותפים 14 

 15 ראש, בלבד המועצה ראש של אישית אחריות היא האחריות כאשר

 16 הסמכות ניתנה ולו היישוב את להוביל אישיות בבחירות נבחר המועצה

, לאישור המליאה חברי בפני מאוזן תקציב להביא האחריות גם ולצידה 17 

 18 את המשקפות החלטות לקבלת ואחריות מנהיגות דורשת זו חובה

 19 הוא היישוב את להנהיג שנבחר זה של עדיפויות סדר וקביעת המציאות

 20 מתפרק, החלטות מקבלת נס המועצה ראש לצערנו, המועצה ראש

 21 כי נראה, המועצה של לפתחה האחריות את ומגולל האישית באחריות

 22 להביא בניסיון המועצה חברי להכשלת ביודעין פועל המועצה ראש

 23 לכך יד ניתן לא, ציבורית אחרית מתוך לפעול נמשיך אנחנו אך, לפיזורה



 

 

49 

 1 אנחנו, אלו בנסיבות לפועל מזימתו את להוציא המועצה לראש ניתן ולא

 2 נוספת הזדמנות המועצה לראש ולאפשר בתקציב הדיון את לדחות מציעים

 3 החוקית כחובתו מאוזנת תקציב הצעת המליאה חברי ניבפ להציג

 4 המועצה ראש כן יעשה שלא עד צורן בקדימה התושבים כלפי והמוסרית

, ריאלי באופן מאוזנת תקציב הצעת המליאה חברי בפני תוצג לא עוד וכל 5 

 6 המלווה החשב זה מבחינתנו המקצועיים הגורמים ידיהם את עליה שישימו

 7 הצעתנו זו, מעמד לאותו עד לדיון יחזור לא ושאשהנ מרצים אנחנו והגזבר

 8 יכול ואני נוספים מועצה חברי לה שותפים שהקראתי ההצהרה, ושותפים

 9 ,כולם בשם לדבר רוצה לא אני, שמות להגיד

 10 ,כולנו, כולנו  יצחק גולברי:

 11 ,אחד אף להכשיל רוצים לא אנחנו, משותפת הצהרה זה  חגי בן שושן:

 12 אני לכן, התקציב את לאזן הזדמנות לתת רוצים ההפך להכשיל רוצים לא  יצחק גולברי:

 13 ,עליו להצביע ולא הדיון את לדחות שכדאי חושב

 14 ?לא שותף לו היה, המועצה ראש את מאשימים אתם  לילו ששון:

 15 ?ליאור, תודה אה שביט מס: 

 16 נקודות 2-ב, 2-ב אנסה ככה אני כך ואחר, לקובי שאלות 2 לי יש טוב  ליאור בנאי:

 17 רשות אנחנו אז נכון מבין אני אם, לקדם שאפשר בדברים לגעת כאן סותלנ

 18 המינוסים עם הנוגע כל ועם ותעסוקה מסחר בשטחי מאוד מחסור עם

 19 השנים 3-ב גדלנו אנחנו גם שראיתם כמו, בתקציב גדולים המאוד

 20 האם, ילדים זה כולם כמעט, משמעותי משהו שזה אחוז 17-ב האחרונות

 21 איזה בתור, האיזון במענקי הקיצוץ את להקפיא אפשר אי כזה במקרה

 22 וגם גודלת מאוד גם שהיא לרשות הפנים משרד של מתנה מין שהוא

 23 .ומסחר תעסוקה שטחי לפתח לה נתנה לא, ולא כשלה הממשלה
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 1 החלטה זה, מדיניות זה, גם זה, איזון מענקי יודע שאתה כמו טוב  קובי גינזבורג:

 2 ,ב שנקבעת

 3 ,חסר כלכלת של מדיניות היא, מדיניותה כרגע  ליאור בנאי:

 4 לזכור צריך ממשלתית ומדיניות מדיניות יש כרגע, חסר כלכלת לא היא לא  קובי גינזבורג:

 5 באשכול עלה היישוב ב עלתה המועצה שגם פה שקרה מה לזה שמעבר

 6 ,האיזון במענק לחסר מביאה גם היא באשכול הזו והעלייה

 7 ,הבעיה זה, ענייה צההמוע עשירים התושבים  ליאור בנאי:

 8 ,יודע אתה כי זה את להגיד אסור לי, נכון  קובי גינזבורג:

 9 ,זה על ידעתי, איזון מענקי קיצצו שנים לאורך באשכול לעלייה קשר בלי  יצחק גולברי:

 10 ,לך הפרעתי לא איציק, איציק  ליאור בנאי:

 11 של לנושא גם הקשור גם, שגם מדיניות של נושא באמת פה יש, פה יש  קובי גינזבורג:

 12 יש, במגזר יישובים עם עובד גם אני, בא פשוט אני, מגזרים של העדפה

 13 בהחלט שהיא מדיניות שזה מתקנת אפליה של באמת של 922 החלטה

 14 ,גם, שמה לא ואתם, לגיטימית

 15 ,ה את למצוא יכול לא  ליאור בנאי:

 16 למשרד לבוא, פה יש לכן אז, האשכול של עליה גם ואתם שמה לא אתם  קובי גינזבורג:

 17 ,לשנות עכשיו הפנים

 18 את לשקף יכול לא אתה אם, הזה במצב שאנחנו בגלל פה נמצא אתה לא  ליאור בנאי:

 19 משאבים המון שצורכת הצעירה בעיקר באוכלוסייה הדרמטי הגידול

 20 ,בחינוך

 21 ,כן, אנחנו  קובי גינזבורג:
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 1 בשטחי להתפתח לנו נותנים ולא דברים מיני כל של הורדה שני מצד  ליאור בנאי:

 2 שהוא איזה פה יש להגיד אפשר האם, סיבות מיני מכל, ומסחר תעסוקה

 3 ,לו לעזור טיפה ננסה בוא, ישראל במדינת אנומלית חריג

 4 תסתכל ואתה מכיר במקרה אני כי, איזון במענקי דווקא לאו הוא החריג קובי גינזבורג:

 5 לא שהן שלך השכנות המועצות על הרשויות על, שלך השכנות על אפילו

 6 אחוז, פה המסחר ששטחי מצב גם יש פה יש כי, מצב באותו נמצאות

 7 ,מצומצם מאוד מאוד הוא, שטחי

 8 ,שלנו הרצינית הבעיה זאת  מנחם בנימין:

, אשמים מחפש לא אני פעם עוד, מהתנהלות נובעת היא אבל הבעיה זאת  קובי גינזבורג: 9 

 10 דיבר שהוא בשקף ראית ויצטרכו פועלים שבאמת, מסוים מצב פה יש אבל

 11 הדברים אחד אני מסחר שטחי של מטר אלף 150 עוד פה להוסיף זה על

 12 ההכנסות חלוקת של בנושא למשל זה פעם עוד אבל לפנות זה כן שעשינו

 13 פעם עוד אבל מטפל שאני הנושא זה אבל, יעזור זה כמה, השרון לב עם

 14 לבוא נתון במצב אתה אבל, ועשינו להגיד מה יש לו שגם שני צד לך יש

 15 ברמה אומר אני, זה על בונה הייתי לא האיזון מענק את ולשנות

 16 ,המקצועית

 17 ,הפרקטית ברמה, ברמה רוצה אני  ליאור בנאי:

 18 ,הכנסות להגדיל הפרקטית ברמה  קובי גינזבורג:

 19 בוא נורמלית חריגה פה יש לו ולהגיד הפנים לשר ללכת יכול אתה אם  ליאור בנאי:

 20 ,700, המיליון על אותו נשאיר, יזוןהא מענק את נקצץ לא השנה

 21 והיא רוחבית שהיא נוסחה שהיא נוסחה על בנוי הוא איזון המענק כי לא  קובי גינזבורג:

 22 ,כוללת

 23 ,בבריכה לתבוע שאפשר הרוחבית הנוסחה את מכיר אני  ליאור בנאי:
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 1 ,צודק אתה נכון, פעם עוד אומר ואני  קובי גינזבורג:

 2 ,תבענו אנחנו  ליאור בנאי:

 3 הבעיה, באמת פה הבעיה, שונה במצב והם באזור ישובים פה יש שני מצד  קובי גינזבורג:

 4 המסחר שטחי של בנושא זה, כאן חריגה היא באמת שהיא פה המבנית

 5 באמת וזה בעייתי נושא שזה, שזה למגורים שלא הארנונה אומרת זאת

 6 ,קדימה עליו להסתכל צריך

 7 לי האם, לנו האם, נושאים 2-ל אכנס אני ואז ונהואחר נוספת שאלה, נכון  ליאור בנאי:

 8 לכם ולהגיד הזה הגרעוני התקציב את לאשר מותר מועצה חבר בתור

 9 שלא כמו נצליח לא כנראה פה אנחנו כי, תאזנו תחתכו קחו הפנים משרד

 10 ,גרעוני שהוא תקציב לעשות לי מותר חוקית האם, שעברה שנה הצלחנו

 11 על שמדברת תקציב הצעת תקנות נקרא זה, תקנות את ךל יש חוקית לא  קובי גינזבורג:

 12 ,מאוזן להיות צריך שהתקציב זה

 13 ,הבנתי  ליאור בנאי:

 14 צריך התקציב, שהיה שאמרנו בנובמבר בזה דנו, בפברואר אנחנו היום  קובי גינזבורג:

 15 ,מאוזן להיות

 16 פטיהמש שהיועץ מי כי יחדד אולי שברוך רוצה אני, משפטי משהו לנו יש שביט מס: 

 17 ,משפטי יועץ יש, יש אלה, חשב הוא קובי, קובי לא זה דבר של בסופו

 18 ,עניתי אותי שאל הוא  קובי גינזבורג:

 19 ,הכבוד כל שביט מס: 

 20 ,מה משום נפגעתי לא אני  ברוך חייקין:

 21 ?עליו יודעים לא שאנחנו קטן סעיף יש  יצחק גולברי:

, ש אמרתי אני שבה בעבר אותה ירהזכ חגי שלי דעת חוות הייתה, לא אני  ברוך חייקין: 22 

 23 גובל זה, שזה בעבר אמרתי שאני אליו מתכוון שביט שאולי החידוד וזה
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 1 השאלה שאז כיוון? למה, התקציב על אז מצביעים הייתם אם בעבירה

 2 של הייתה הטענה אז פיקטיבי תקציב על להצביע מותר האם שנשאלתי

 3 רגיל במצב, שעניתי המ עניתי ולכן פיקטיבי הוא שהסעיף אחרים ושל חגי

 4 הוא אם אבל, מאוזן לא שהוא תקציב על להצביע יכול לא מועצה חבר

 5 אומר שאני החידוד זה, אליה התכוונתי אני שאז כמו עבירה לא זה מצביע

 6 זה תקין לא זה, מאוזן לא שהוא תקציב על להצביע, ספק יהיה שלא אבל

 7 אז כי, אז השהיית בדרגה לא זה רק, לכללים ומנוגד לתקנות מנוגד

 8 ,יותר קיצוני למשהו התייחסתם

 9 ,יזהר רק אחת שאלה לי יש  דורון אריה:

 10 קצת בתקציבים ולפעמים גדול בכסף מטפל אני העסקי מהמגזר בא אני  ליאור בנאי:

 11 ונורא חדים נורא אנחנו ושמה המועצה של מהתקציבים גדולים יותר

 12 במצוקת שהוא וא פירעון חדל שהוא ארגון פה לנו שיש במצב, ברורים

 13 אפשר אי שברשויות יודע אני, רגל לפשיטת שמובילה מזומנים תזרים

 14 לשביט מציע פה ואני אחד, כואבים חלקם מהלכים 2 מבצעים, רגל לפשוט

 15 עסקי בפיתוח, הכנסות בהגברת שיטפל מצומצם צוות שהוא איזה לבנות

 16 שאניכ כי הכנסות הגברת זה כי בקנסות גם מצדי מסחר, תעסוקה באזורי

 17 ,זה את ומחלק אלף 300-ה את לוקח

 18 ?התושבים את לשחוט רוצה אתה מה, זה את עשה הוא  יצחק גולברי:

 19 אם, ביום פקח לכל קנסות 2 זה, ביום קנסות 4 זה, הקנסות לכמות שנייה  ליאור בנאי:

 20 על חבל המחלקה את סגור, המחלקה את סגור, פקח של התפוקה זה

 21 וחצי 2, אז שאני כמו לפה תביא לא האת אם, שלהם המשכורת של הכסף

 22 ,נקי יותר יהיה היישוב גם ואז קנסות שקל מיליון

 23 ,בכלל לעניין לא מדבר אתה עכשיו? מדבר אתה במה? מדבר אתה במה  יעקב כהן:
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 1 ,לעניין מדבר אני  ליאור בנאי:

, לתת שאפשר אחד חוק הכל סך יש, מדבר אתה, לעניין מדבר לא אתה  יעקב כהן: 2 

 3 יכול אתה חנייה כמה, בלבד חנייה רק, חנייה זה קנסות לתת שאפשר

 4 ?לתת

 5 ,מיליון 2  ליאור בנאי:

 6 ,במדרכות רק אצלנו חוקי לא לבן אדום? חנייה כמה  יעקב כהן:

 7 ,ח"דו גם לו תן הכחול על ולא הלבן על עומד הוא אם לא  יצחק גולברי:

 8 (.ביחד מדברים)

 9 ,צבע זול יותר, חונה שהוא ךאי ישר הכביש את לו תצבע  יצחק גולברי:

 10 ,שקל אלף 80 עשינו האחרונים וחצי בחודש, וחצי בחודש? מה יודע אתה  יעקב כהן:

 11 בהגברת שכנראה השני הנושא, טובה לא דוגמה נתתי, דוגמה נתתי  ליאור בנאי:

 12 אני, מלווה חשב יש ופה רואים שאנחנו כמו כסף הרבה נביא לא הכנסות

, התייעלות לתכנית היסטורית לה קראנ בוא הזדמנות שיש חושב 13 

 14 כל עם, אדם בכוח צמצומים וגם בהוצאות צמצומים גם זה התייעלות

 15 גדולה המועצה כנראה, קטנה שהמועצה פה אומרים שכולם לזה הכבוד

-ה כל את ושורפים להסתדר מצליחים לא אנחנו אם כי הזה היישוב על 16 

, המנגנון את לצמצם ךשצרי להיות יכול, מנגנון על, על שקל מיליון 106 17 

 18 2019-ב וגם 2018-ב גם פה נהיה אנחנו אחרת, יהיה שזה כואב כמה

 19 לי סלחו לעובדים ל שכר לתת רוצה לא אני, שירות יקבלו לא התושבים

 20 ומערכות יההשק ומערכות ואחריות ביטוחים מיני וכל לפה ושכר העובדים

 21 ,השירות את מקבל לא בסוף התושב אבל, זה

 22 שנים גורף באופן תקן תת אתה? מדבר אתה מה פה לתקן מתחת אתה  מנחם בנימין:

 23 ,פה
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 1 ,חריםא אנשים כמה שקפים 2 פה לנו היה  חגי בן שושן:

 2 כנראה שקל מיליון 106 שרפנו, שקל מיליון 106 שרפנו עדיין בסדר הכל  ליאור בנאי:

 3 להתנהל יודעים לא אנחנו כי בחוכמה לא

 4 ,או או  יצחק גולברי:

 5 ,להיות יכול אז  :ליאור בנאי

 6 ,להתנהל יודעים לא, חוכמה דברי הינה  יצחק גולברי:

 7 ,לחתוך יודעים ולא נוספות הכנסות להעביר יודעים לא המועצה אם  ליאור בנאי:

 8 ?המועצה זה מי  יצחק גולברי:

 9 ,המועצה ראש  ליאור בנאי:

 10 ,המועצה ראש, פה תעצור או  יצחק גולברי:

 11 אנשים גם אולי רציניים מאוד כנראה כספים אנשי שהם יםאנש 2, שנייה  ליאור בנאי:

 12 ,איציק לי שאכפת יודע אתה אכפת ולי באמת להם שאכפת

 13 ?הבעיות את פתרת, תפתור, נו לך אכפת שנים וחצי 3 פה אתה  יצחק גולברי:

 14 ,לחתוך סמכות ולקבל לחתוך  ליאור בנאי:

 15 (.ביחד מדברים)

 16 ,אה עוד ליאור, ליאור שביט מס: 

 17 מבחינה התקציב את לאזן ניתן, יזהר אליך קטנה אחת שאלה רק לי יש  ן אריה:דורו

 18 ,סיפורים בלי, זהו? לא או כן? מקצועית

 19 ,בתהליך אנחנו, אנחנו  יזהר קמחי:

 20 ?מתי עד  דורון אריה:

 21 ,לך לענות יודע לא אני  יזהר קמחי:
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 1 פה שידעו נדעש, גרעוני תקציב עוברים מבחינתנו שאנחנו אומרת זאת  דורון אריה:

 2 אני 2018 בשנת תגיד אם השולחן על פה הקלפים את נשים בוא, כולם

 3 ,אחר סיפור כבר זה, התקציב את מאזן

 4 ,אותו מטעה אתה ופה לאזן צריך הוא לא אבל  חגי בן שושן:

 5 את תקבל לא, גרעוני התקציב את תאשר לך יגיד הוא אם גם אבל דורון  יצחק גולברי:

 6 ?מבין לא אתה אותו ךל יתנו לא, הזה הכסף

 7 את מאזן, ו 2000 עד התקציב את מאפס שאני לי יגיד הוא אם אבל  דורון אריה:

 8 ,לי מתאים המועצה

 9 ,כן, 2018 עד  יזהר קמחי:

, איתך אני גמרנו, גמרנו איתך אני, איתך אני אז? המועצה את מאזן אתה  דורון אריה: 10 

 11 את סגרנו, זה את אומר מקצוען אתה אם, מצביע אני מיליון 10 גם

 12 פה יש, מקצועי גורם פה יש? פסח של שאלות לשאול צריך מה, הבסטה

 13 ,זהו, קדימה סע, מקצועי גורם

 14 להגיד רוצה לילו? הצעות, פה נוספות שאלות יש, שאלות, שאלות אה שביט מס: 

 15 ?משהו

 16 לא מה אמרתי המועצה ראש הזמן כל, המועצה שראש אומרים אני לא  לילו ששון:

 17 ,שותף לו היה, שנתיים ולפני שנה לפני ותףש לו היה

 18 ?זה מי  יצחק גולברי:

 19 ,נעים לא, השותף מי יודעים אתם  לילו ששון:

 20 ,אני לא  יצחק גולברי:

 21 ,שלי שותף תמיד אתה שביט מס: 

 22 ,רגוע אני עכשיו  יצחק גולברי:

 23 ,סמוי שותף, שותף תמיד אתה איציק שביט מס: 
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 1 היה התקציב עשינו בנינו, נהדר שותף לו היה, הבנתי לא? עלי מדבר אתה  מנחם בנימין:

 2 ,התהפך הכל פתאום שהלכתי מהיום יודע לא, מאוזן

 3 ,שותף להיות יכול לא אתה מצורן אתה  יוסי אדירי:

 4 ,רבותי, רבותי ראש המועצה: שביט מס, 

 5 ,רגע חכה יקפוץ מישהו עוד אולי רגע, רגע  ליאור בנאי:

, בצד אה 2017 לשנת צורן קדימה המקומית מועצהה תקציב שוב רבותי שביט מס:  6 

 7 ההוצאות בצד 110,734 זה שלכם העיניים מול שנמצא מה ההכנסות בצד

 8 לדעת מבקש אני, 657 מיליון 5 של גירעון הכל סך, שקל אלף 116,391

 9 רק? נגד מי? נגד מי, 4, שניים, אחד, שניים, אחד, התקציב הצעת בעד מי

, ראשונה פעם התקציב הצעת נגד מי? תקציבה הצעת נגד מי, התקציב על 10 

 11 ,נגד, שנייה פעם נגד מי

, המועצה ראש מעלה תקציב הצעת, שנייה תקציב הצעת, תקציב הצעת  ברוך חייקין: 12 

 13 יכולים שאתם מה, יכולים לא אתם, בחוק הגדרתה של מיוחדת ישיבה זה

 14 שינויים לעשות לבקש יכולים אתם, נגדית תקציב הצעה זה לעלות

 15 בשינויים לא או בשינויים יאושר החוק הוראת לפי התקציב אבל, יבבתקצ

 16 ,הכל וזה התקציב נגד להצביע יכולים אתם תחליטו עכשיו

 17 הצעת, נגד 6, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד? נגד מי, בעד 4 רבותי שביט מס: 

, נמנע ליאור, ליאור, אנחנו רבותי, 7 רבותי, סליחה 7 אה, נפלה התקציב 18 

 19 דקות 5 רוצים אתם אם ישיבה עכשיו נעשה אנחנו, תודה מנענ ליאור

 20 המועצה של הפיתוח תקציב על הצבעה, הצבעה לא אם אפשר הפסקה

 21 גם לזה בהתאם אותו נציג, אותו נציג, אותו נציג אנחנו, 2017 לשנת

 22 תודה לא אם הלאה נמשיך? הפסקה דקות 5 רוצים אה, להצביע אפשר

 23 ,רבה תודה, רבה



 

 

58 

 1 ולא בשבזי כיכר מופיע שבזי בכיכרות פעם עוד למה אחת שאלה לי יש רק  יצחק גולברי:

2? 2 

 3 ,2 על מדובר כיכרות, כיכרות ראש המועצה: שביט מס, 

 4 ,פעם עוד זה את לתקן מבקש אני אז  יצחק גולברי:

 5 נעשה המועצה חברי בקשת לפי הכיכרות 2, כיכרות על מדובר כיכרות שביט מס: 

 6 לשנת הפיתוח תקציב הצעת הפיתוח תקציב, בתקצי מונח פירוט, פירוט

 7 חברי בקשת פי על, פי על, זה את קיבלתם מצורף, זה זה 2017,18

 8 גם המצגת את לקבל אפשר הפירוט את אציג לא, אציג לא אני המועצה

 9 התקציב בעד מי להצביע מבקש אני כך עם, בעיה שום אין הגאנטים את

 10 זימון תקבלו אתם תקציב ישיבת, רבה תודה, אחד פה, אחד פה? פיתוח

 11 זימון תקבלו שבועיים בעוד שלישי יום תקציב ישיבת, בעוד תקציב לישיבת

 12 .לכם רבה תודה, במייל

 13 

 14 -הישיבה ננעלה  -


