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  המועצה המקומית גדרה
  233 'מ� המני� מסשלא   ישיבת מועצה

  2008/0407/, ח"תשס' באדר ב' ב', ביו�  

  

, מיכאל צארו�, רפי חנינה, מ"סג� מ יואל גמליאל, ר המועצה"נו� יו�ירו� ב�   :משתתפי�

  קותיאל תנעמיד י"עו, דוד כו�, איל� ב� ישי, אליהו רדיע, ער� שניר

  

  דוד דנה סגלע, רני שרעבי  :חסרי�

  

  נת� קלימי , ח אראל מידד"רו, מזכיר המועצהגזבר ו �אריה לוינגר   :נוכחי�
  

  

אני מתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה שלא מ� המניי� . ערב טוב לכול�  :נו��ו� ב�יר

 19:20בשעה  7/4/08, ח"בניס� תשס' שמתקיימת ביו� שני ב 332מספר 

ר היו� אישור תקציב המועצה לשנת על סד. באול� הישיבות בבית המועצה

, סג� ממלא מקו� מר יואל גמליאל, נוכחי� ראש המועצה ירו� ב� נו�. 2008

חבר המועצה ער� , חבר המועצה מיכאל צארו�, חבר המועצה רפי חנינה

חבר המועצה דוד , חבר המועצה איל� ב� ישי, חבר המועצה אליהו רדיע, שניר

. חסרי� רני שרעבי ועדנה סגל דוד. תנעמיד יקותיאל "חבר המועצה עו, קו�

. לפני שניכנס לדיו� בספר התקציב ולדיו� בתקציב ברצוני לומר מספר הערות

  .הראשונה היא לסדר

אולי במעט לחזור על מה שכתוב , אני אומר מספר מילות פתיחה ובאור מעבר  

לאחר מכ� מנהל מר . כא� על מנת שדברי� יהיו ברורי� אולי קצת יותר

מי יאמר את דברו לגבי כל נושא ההכנסות ולאחר מכ� נעבור כא� קלי

כל אחד ידבר בתורו ויעיר את הערותיו א� . להתייחסות של כל חבר מועצה

אני מבקש ג� לשמור על סדר . זה לגבי הסדר. ובסו* ניגש להצבעה. יש לו

הדיו� כדי שבאמת נוכל ג� לשמוע וג� להשמיע את כל הדברי� כדי שדברי� 
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  .יאמרו כרוח� וכלשונ� באמת

אני . לטעמי לפחות, כמה דברי� עקרוניי� שנכו� יהיה לומר בפתיחת הדיו�  

שיכולי� אולי להציג באופ� גראפי  5וג� לעמוד  2מפנה את כול� ג� לעמוד 

 2002, 2003משנת , ודיאגרמי את ההתנהלות שלנו במהל� השני� האחרונות

לכאורה  2007בהתנהלות שבה את אנחנו  2007עד  2003הקדנציה הזאת אבל 

ח "רו, כמוב� שנדרש לכ� אישור משרד הפני�, סיימנו באיזו� וא* מעבר לכ�

ארבע שני� המועצה , מה ג� שזו שנה חמישית ברציפות. של משרד הפני�

הזו ידעה לאשר תקציב אחרי לא מעט שני� שבה� הנושא הזה במעט 

אני מזכיר . ולאשר תקציבואנחנו יודעי� לבוא , התמהמה ולא כל כ� בוצע

זה מכשיר שבו מאפשר למועצה . לכולנו שתקציב בסופו של דבר זה מכשיר

את המדיניות שלה כלפי , להוציא את הדבר הכי חשוב מבחינתי כראש מועצה

  .השירות לתושבי�

  ,עבדנו ארבעה חודשי� בלי מכשירי�   :אליהו רדיע

. 2002ג� להתנהלות משנת נות את כולנו אני מוצא לנכו� כמו שאמרתי להפ   : נו��ירו� ב�

שבה המועצה הזאת היתה שותפה לה  2003בחישוב פשוט אפשר לראות שאת 

 2005, 2004אבל , 2003ימי� כ� שקשה להשית עליה את סיכו�  21בס� הכל 

מיליוני  9.5, 2002זה למעשה סיכו� של שנה אחת כמעט שהיא  �2006ו

תכל ג� על הכוכבית או אני מפנה את אפשר להס. שקלי� גרעו� של שנה אחת

שבה נדרשנו בכפייה לקבל כא� , שמסומנת כא� 2006כולכ� לכוכבית של 

נדרשנו ממשרד הפני� לקבל פה הפרשה לכיסוי הגרעו� , הפרשה מטע�

בגי� כספי האיגוד שאושרו בשעתו באיגוד א� לא אושרו כא� , המצטבר

ובס� הכל . לנקודה הזאתאבל לא אכנס , כנראה במליאת המועצה או הפו�

מכ� אנחנו אמורי� ג� לקבל כמענק  �50%ההפרשה כמעט או אפילו מעבר ל

  .במסגרת התנהלות שלנו מול משרד הפני�

ס� הכל אנחנו אפשר . מה שבדר� כלל מוש� את העי� זה ג� סוגיית השכר  

סופו של דבר השכר הוא בערכי� אל מול ס� הכל , לראות את זה כא�
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ג� כא� אנחנו יודעי� לכלכל את . ומדבר בעד עצמו �30%ות מהתקציב א* פח

 2אפשר לראות את תקציב הפעולות שהוא למעשה כמעט פי . צעדנו במסורה

  .שלא לדבר על הפעולות האחרות שא* מוסיפות לכ�

את  5וג� מעמוד  2ג� מעמוד , באופ� גרפי כמו שאמרתי אפשר לראות את זה  

וכמו שידענו לאשר את . ת בפני עצמהשל המועצה והיא מדברההתנהלות 

נדרש , 2008אני מאמי� שג� את , ולהצליח לעמוד ביעדי� של התקציב 2007

  .מכולנו ראשית לאשר וג� לעמוד ביעדי התקציב

זה פירעו� המלוות ', ובה' הערה נוספת שאפשר לציי� כא� ולהעיר אותה בא  

שני�  4פני כמעט אזכיר לכולנו שאנחנו התחלנו ל. שג� הוא במגמת ירידה

בחמש ויותר ואנחנו נמצאי� היו� בשלוש והמגמה היא באמת לסלק את 

  . פרעו� המלוות שלנו כמה שיותר

עד כא� הערותיי מבלי להיכנס לפרטי� ולפרטי הפרטי� שכתובי� כא� בספר   

בס� הכל החומר הוגש לכ� בעוד מועד כנדרש ואנחנו ניגש כא� . התקציב

ל מר קלימי לסוגיית ההכנסות ואנחנו נעבור אחר להערותיו והתייחסותו ש

  .כ�. כ� אחד אחד

אני אציי� שיעדי ההכנסות שנקבעו לשנת  2008לפני שניגע בשנת , לגבי  :נת� קלימי

המועצה  2007ההכנסות הצפויות לארנונה מי� וביוב שנקבעו לשנת ... 2000

  ,עמדה בה� ונגבו הסכומי� שהיו ב

. אני רוצה לעצור אות� לתת כא� לפחות ממני את הדברי� ברשות�, לא   : נו��ירו� ב�

זה פשוט סיכו� של ארנונה שעשינו , לא, גבינו 2007ארנונה מגורי� בשנת 

. גבייה וזה מדבר בעד עצמו �92%אנחנו עומדי� ב. כא� בעת האחרונה

ככל שאתה ', ובא' אלא בה' אני מאיר לכול� שוב פע� לא בע �84%התחלנו ב

אתה עשוי לגלות יותר קשיי� בגלל קושיי� כאלה  �100מתקד� יותר ל

בס� . ואחרי� של הקהילה ושל האוכלוסיה וזה נתו� שיכול לדבר בעד עצמו

לדעתי , הכל המרכזי אנחנו מפעילי� כא� באמת כמעט את כל צעדי האכיפה

כדי ליצור מצב שבו באמת אנשי� , כמוב� במגבלות ומסגרות החוק, את כול�
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והיכולת שלנו באה לידי . את מה שה� נדרשי� לשל� למועצהיגיעו וישלמו 

כמוב� על ידי מחלקת הגבייה שיודעת להסביר ' ביטוי קוד� כל בנתוני� וב

. פני� לתושב ובסו* ג� להוציא ממנו את מה שהוא צרי� לתת לנו בחוק

  .תמשי� בבקשה, סליחה על ההפרעה

צל כי ה� אמרו שזה לא יכול להיות אני מתנאני מבקש מאיל� ואלי ורני    :יואל גמליאל

  . שקלי�... שנגבה את

  .כ� מר קלימי   : נו��ירו� ב�

האומד� שלנו מתבסס על הנתוני� ועל ההנחות  2008. �2008אז ניגע ב, טוב  :נת� קלימי

לעומת  25,700צפי הארנונה שלנו לשנה הבאה הוא , לגבי ארנונה. הבאות

מיליו� מבוסס על  �2,200כאשר ה, יו�מיל 2,200זה עדכו� של עוד , 2007שנת 

. קוד� כל לא היתה השנה העלאת ארנונה עדכו� אחוזי�. ההנחות הבאות

 2007החלטת הממשלה בעניי� הזה שהארנונה תישאר בשיעורה שהיה בשנת 

 �2.2התוספת ה, כל. אי� לנו פה את העדכו� האוטומטי, ללא עדכו� לכ� אנחנו

  : מבוסס על הדברי� הבאי�

אנחנו נסיי� משא  2008ת כחצי מהסכו� הזה מבוסס על הנחה שבשנת ראשי  

ההנחה הזאת היא לאור . ומת� שנמש� כבר זמ� לא קצר ע� משרד הביטחו�

אנחנו יודעי� , זה שאנחנו יודעי� שאנחנו כבר בשלבי סיו� במשא ומת�

�כ, מדברי� על תוספת של יות ממיליו� שקל, באיזה סכומי� מדברי� אתנו

אל* שקל הוא עדכו� של הארנונה השוטפת  �200�250יליו� כאשר כמ 1,300

חוסר בגבייה שמשרד הביטחו� חייב לנו בגי� , והיתר זה גבייה, נהכבגי� המ

  .שני� קודמות

אכלוס של נכסי� חדשי� , מאכלוסי�' עוד קצת יותר ממיליו� שקל נובע א  

אנחנו עדיי� . מעדכו� במערכת של סקר נכסי� שכבר בוצע בעסקי� בישוב' וב

במתח� של גוזל� וברחוב הרצל וג� , לא עדכנו מדידות שבוצעו בקניו� החדש

בס� הכל כפי . זה אמור להגדיל את בסיס החיוב ולתת לנו את ההכנסה

  .מיליו� שקל בארנונה 2.2שאמרתי 
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שקל  �700,000זה גידול של כ, 6,423, 6הצפי שלנו הוא , במי� אנחנו צופי�  

שקל בגי�  �300,000כא� הגידול מבוסס בחלקו הקט� כ. תלעומת שנה קודמ

אני מיידע פה את . שקל בגי� עליית מחיר המי� �400,000אכלוסי� והיתר כ

 �15%חברי המועצה שמחירי המי� עלו מאוד בחודשי� האחרוני� ביותר מ

וזה כמוב� משפיע ג� על ההכנסות של , במצטבר במהל� החצי שנה האחרונה

שקל  400,000כל אות� . י� שכנגד יש ג� הוצאה מתאימהיש לצי. המועצה

בצד של , שבאי� כנגד העלאה במחיר למי� באי� באופ� מלא ג� כהוצאה

הכל , זאת אומרת שו� דבר לא בא למועצה. ההוצאה בתשלו� למקורות

  ,עובר ל

  ?מי מחליט על זה דר� אגב  :דוד קו�

  .המדינה  :נת� קלימי

  ?נציבת המי�, מה  :דוד קו�

הוא מחלי* את  �1/1/2007יש גו* חדש שהתחיל לפעול מה, רשות המי�  :� קלימינת

עומד בראשו פרופסור , והוא היו�, נציבות המי� הוא נקרא רשות המי�

והוא הגו* שמוסמ� במדינה על תעריפי המי� באישור של ועדת , אורי שני

  .הכספי�

פחות , 50ביבות העדכו� היחיד הוא בס, בנושא של ה ביוב כמעט ואי� עדכו�  

ואנחנו לא צופי� שינוי , שקל שנובע רק מהתוצאה של האכלוסי� �50,000מ

בס� הכל . זה הצפי לשנה הבאה. כי ג� אי� איזשהו שינוי דרמטי בתעריפי�

בס� הכל גידול לעומת , בער� 3,2, מיליו� �3אנחנו מדברי� על קצת יותר מ

  .שנה קודמת

  ?רפי, יואל   : נו��ירו� ב�

  .צרי� לשאול את נת� שאלות מי שרוצה     :רדיעאליהו 

  .מיד מיד נגיע אלי� ואז תוכל לשאול   : נו��ירו� ב�

אחר כ� , לי יש שאלות אליו ת� לדבר, ת� לאנשי�, כללזה לא קשור ב   :אליהו רדיע

  .לתקציב עצמו
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  ,את� לכל אחד לשאול בתורו   : נו��ירו� ב�

  ?ה לדבר שידבר מה אתהמי שרוצ, אנשי� רוצי� לדבר   :אליהו רדיע

  .אני רוצה לעבור בצורה מסודרת   : נו��ירו� ב�

  .תעבור בצורה מסודרת נו   :אליהו רדיע

  .רפאל   : נו��ירו� ב�

  ? ס מדובר נאוה"מה שהראיתי ל� קוד� בנושא שכר קליטה מהמתנ, אריה   :רפי חנינה

  .כ�  :לוינגר אריה

  ,אבל בנושא של התקציב   :רפי חנינה

אני רוצה לשאול את נת� על מה שהוא , הוא מדבר בנושא של תקציב, ירו� זה  :אליהו רדיע

  ?למה זה מפריע ל�, אני לא מבי� למה אתה. דיבר

  ,זה לא מפריע לי פשוט   : נו��ירו� ב�

, מי שרוצה להתייחס למה שנת� אמר ת� לו להתייחס. הוא מדבר על תקציב   :אליהו רדיע

  .בי�אני ממש לא מ, אני לא מבי� אות�

  .אני את� ל� להתייחס אלי   : נו��ירו� ב�

  . אנחנו עוברי� על התקציב, הוא מדבר עכשיו על התקציב, לא   :אליהו רדיע

  .אתה צודק  :דובר

  ,ר הוא צרי�"יש יו, אני לא צודק   :אליהו רדיע

  .כ� אליהו, בבקשה   : נו��ירו� ב�

התנהל המשא ומת� הזה למשל כמה זמ� , אני רוצה לשאול כמה שאלות לגבי   :אליהו רדיע

כ� שאנחנו בטוחי� שיהיה לנו את , ממה שנאמר כא� של משרד הביטחו�

  ?הסכו� הזה

מזה מספר , אל* שקל �50�60משרד הביטחו� שיל� במש� שני� בסביבות ה   :נת� קלימי

התוספת נובעת ג� . שני� הוא לא משל� על א* דרישות שנשלחו אליו

שה� בס� הכל , � מעדכו� של נתוני� שנעשהמאות� שני� שהוא לא שיל� וג

 60,000שהשומה השנתית לא צריכה לעמוד על , מוסכמי� ע� משרד הביטחו�

בער� תוספת של , שקל �200,000שקל אלא צריכה לעמוד על קצת יותר מ
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  ,כשלוקחי� את זה. שקל בשנה 170,000

  ?חוב של כמה שני� המצטבר שלה�   :אליהו רדיע

  . שני� 4�5, א בדיוק יודע להגיד ל� מדויק אבל מספר שני�אני ל   :נת� קלימי

  ?במקו� משא ומת�, יש אפשרות לעשות אכיפה למשל   :אליהו רדיע

על מנת לאכו* את משרד , ע� משרד הביטחו� אי אפשר לבצע אכיפה  :נת� קלימי

הביטחו� אנחנו צריכי� על פי נוהל שקבע היוע/ המשפטי לממשלה אנחנו 

לנו . ובלעדיו אי אפשר לעשות אכיפה, ר הממונה על המחוזצריכי� את אישו

דר� המשא ומת� יש ניסיו� רב במשאי� ומתני� ע� משרד הביטחו� ולרוב 

ה� לא יכולי� , תזכרו שזה רשות המדינה, ה� בס� הכל רשות. ה� משלמי�

כרגע , הנתוני� מוסכמי�. זה לא מישהו שמתחמק מתשלו�, יותר מדי לשחק

זה שמה  200,000עוד  100,000דברי� על הא� זה יהיה עוד זה שלב שכבר מ

א� לא תהיה ברירה וזה כבר קרה במעט מאוד . שלב ואני מניח שיסתיי�

א� יגיע מצב שהעסק יתפוצ/ ותהיה התכחשות מוחלטת , מקרי� שזה קרה

דר� אגב לא באכיפה , של משרד הביטחו� אז פוני� לממונה וא� צרי� ג�

כיפה מינהלית רק תביעה משפטית אפשר ע� משרד לא בא, משפטית רק ב

  .הביטחו�

לא , עוד דבר שרציתי, זה לא משנה א� אכיפה או תביעה משפטית זה, כ�   :אליהו רדיע

זו . אתה דיברת על עדכו� מערכת לגבי מדידות, יודע מי יכול לתת תשובה

  ?מה, בחלק מגדרה, נעשו מדידות בכל גדרה, אחת הסיבות

מבתי האב בגדרה ובשל הקשיי� והחוסר שביעות רצו�  �60%שו מדידות בנע   :נת� קלימי

שהיה מצור* למדידה ומחברת המדידה כפי שידוע לכ� ועודכנת� כא� 

  ,המועצה עצרה את המדידה ומה שאנחנו, בשנהש עברה באופ� מפורט

  ?בגלל מה, בגלל מה   :אליהו רדיע

היית פה , מזכיר ל� אלי היית� אני, חוסר שביעות רצו� מצורת המדידה   :נת� קלימי

וכרגע מה שמעדכני� זה רק . שות* בדיוני� האלה שנה שעברה לא מעט

  ,עסקי� חדשי� ועסקי� שלא נמדדו. מדידות שבוצעו בעסקי�
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  .המדידות האלו לפני שנתיי�? מאז עשו מדידות, עשו מדידה לפני שנתיי�   :אליהו רדיע

  . בעסקי� בלבד   :נת� קלימי

  .השנה עשו בעסקי� בלבד   :אליהו רדיע

יש את התקנו� החדש ויש , אמרתי, יש. עסקי� חדשי� ועסקי� שהרחיבו, כ�   :נת� קלימי

  . ברחוב הרצל

  ,זה לא מדידות, זה תוספת? אז איזה עדכו� מערכת זה   :אליהו רדיע

  ,זה תוספת   :נת� קלימי

  ,זה, של מקו� ותיק   :אליהו רדיע

תיקח את מתח� גוזל� הוא היו� מחוייב על פי נתוני א� , אהתר, אמרתי   :נת� קלימי

הוא מחוייב אבל , זה לא שהוא לא מחוייב. על פי היתרי�, ההנדסה שיש בה�

  ,ברגע שאתה עושה מדידה אתה

  ,בסדר. קיי.אני מבי� את הפער או   :אליהו רדיע

  , יש פער ואנחנו  :נת� קלימי

מיליו� ואתה אומר  �1.3פי הוא לאז הצ. מרכז מסחרי בלבד, על המסחר   :אליהו רדיע

  .שא� לא תהיה ברירה תהיה תביעה

אני מניח שלא נגיע , אני שוב אני אומר, אני לא. א� לא תהיה ברירה אז כ�   :נת� קלימי

  .סבירות גבוהה שלא נגיע, אני, לש�

אני לא חושב שמשרד הביטחו� ישל� את הסכו� , אני אגיד ל� מה אני חושב   :אליהו רדיע

  .הזה

  . קיי.או   :נת� קלימי

בוא נגיד אחרי שנה אחרי , שני� פלוס היה צרי� להוביל 5כי משא ומת� של    :אליהו רדיע

  .שני� אנחנו מתנגדי� 5אבל אחרי , שנתיי� בסדר

  .אני מדבר רציני, נפתלי לא מסכי� לסכו�   :יואל גמליאל

  ,נפתלי זה   :אליהו רדיע

  .זהיש מחלוקת לגבי הנושא ה   :יואל גמליאל

  ,דווקא זה משהו שיכול, זה פרוייקט של נפתלי לחמש שני�, תשמע   :אליהו רדיע
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הוא אומר שמעצבני� אותו זה , מביא כס*, אנחנו גילינו שנפתלי תשמע   :יואל גמליאל

  .בסדר גמור

  .זה לא סת� כ�, אפילו זה בא לידי ביטוי בתקציב, נכו�   :אליהו רדיע

שנכנס , מצעות גורמי� שלנו עודד מלצר שג� מכיר אותובא... לולא זה, אלי   :נת� קלימי

אילולא היינו , אילולא היינו משוכנעי� ברמה, לנושא ג� יחד ע נפתלי

משוכנעי� ברמת סבירות גבוהה יחסית שאכ� השנה זה הול� להיסגר לא 

  ,שנה שעברה על א* שהנושא הזה. היינו מכניסי� את זה לתקציב

  , תשמע   :אליהו רדיע

השנה ישנה סבירות , לא הכנסנו את זה לתקציב כי לא חשבנו שזה בסדר   :מינת� קלי

  .מאוד גבוהה שזה היה נכנס

זה אני , זה לא, אבל אי אפשר על פי סבירות להכניס סכו� כזה לתקציב, כ�   :אליהו רדיע

  , לא מעיר ל� אני רק אומר באופ�

  ,כל הצפי הוא סבירות   :נת� קלימי

  .לא? כל התקציב הוא סבירות, ומר באופ� עקביאני רק א   :אליהו רדיע

אנחנו . אנחנו צופי� שיהיה אכלוס. כל הצפי הוא מבוסס על סבירות, לא   :נת� קלימי

  , אנחנו לא יודעי� בודאות, צופי� שיהיה אכלוס

אי� , כיוו� שא� אי� אכלוס אז יש פחות, אכלוס זה לא דוגמה לדעתי, לא   :אליהו רדיע

אבל צד של גבייה זה צד אחד של רק הכנסה זה לא צד . תהוצאות או יש פחו

  ,אני מבחינתי. קיי.או, של

  ...בהנחה שבמוססת על באמת היכרות מקצועית שלנו, בהנחה שלנו אלי  :נת� קלימי

  .תודה נת�   :אליהו רדיע

  , תל נו* הוא גובל בגדרה באיזשהו. יש לי שאלה בהקשר הזה של חפ/ חיי�  :איל� ב� ישי

  .הוא לא שלנו, הוא לא שלנו   :מינת� קלי

  ,חצור היה רק של באר טוביה באיזשהו שלב, לא, לא שאלה שלנו   :איל� ב� ישי

  .תל נו* לא של א* אחד   : נו��ירו� ב�

אלקסלסי טוב , עכשיו. ברנר מקבלי� ש� המו� כס*, זה של ברנר, לא   :איל� ב� ישי
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  .והפשרה היתה שה� מתחלקי� בארנונה

  ,לא על קסלסי אתה מדבר על    :נו��ירו� ב�

  ,ג� יבנה מתחלק. ג� יבנה   :איל� ב� ישי

  .ג� יבנה קיבלו מהמוביל הארצי  :דובר

כלומר , מה מפריע לנו לתבוע את חלק מההכנסות ארנונה של תל נו*   :איל� ב� ישי

  .להתחלק ע� ברנר ומקסימו� יגידו לו

  יש פה צינורות שעוברי� דר�   :אליהו רדיע

בס� הכל באזור של זרעי� השטח שיפוט של גדרה גובל , כי ה� גובלי�, לא   :שיאיל� ב� י

  ,ב

  ,לגבי הרשויות של   :נת� קלימי

אני חושב , אני אעיר ג� על ההערה של� וג� על ההערה של אלי, נת� דקה   : נו��ירו� ב�

שעודד הגלילי הוא הנציג של משרד הביטחו� שאולי ג� אתה מכיר אותו 

היה כא� לפני שלושה שבועות בדיוק וסוכ� על לוחות זמני� הוא , מתקופת�

וא� זה באמת לא יפתר ברמה הזאת זה יגיע לאמו� על המחוז , מאוד ברורי�

, ועל פניו לפחות מניסיו� שאני יודע על ההתנהלות אל מול מנהל המחוז

בדר� כלל . מעטי� מאוד המקרי� שזה מגיע למצב של תביעה משפטית

  . ג� יודע לחתו� בנקודה הזאת זה אחד הממונה על המחוז

קוד� כל אני שמח על . לגבי מה שאתה אומר על סיפוח שטחי�, שתי�  

ואני לא , יכול להיות מאוד. ראתה מציב בפני חברת מגע, האתגר שאנחנו

זה אתגר שבסופו של , אני מדבר על זה בשיא הרצינות, אומר את זה ברצינות

  .החלט יכולה להתמודד ע� דבר כזהדבר בשביל זה יש חברת גבייה שב

  . ר תעסוק ג� בשינוי גבולותמגע   :אליהו רדיע

  ,לא שינוי גבולות, לא     : נו��ירו� ב�

  ,זה שינוי גבולות   :אליהו רדיע

אני לא מכיר את הניואנסי� שיש . אני מדבר על ניסיו� לדרוש בגי� תל נו*     : נו��ירו� ב�

  .הני� מארנונהשניה� נ, בי� נחל שורק לבי� מועצה
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  ,לה� יש את הבית ספר לצניחה  :אליהו רדיע

אבל יכול להיות מאוד שזה , ג� זה ע� גדרה יש ש� אז אני לא יודע בדיוק, כ�  : נו��ירו� ב�

  .דבר שצרי� לקחת בחשבו� והוא אתגר

אז קוד� כל ככה בשביל , רק ברשותכ� אני אתייחס רגע קצת לסוגיה הזאת    :נת� קלימי

ג� יבנה באופ� היסטוריה כבר שני� ארוכות החזיקה חלק  הסקרנות רק

למעשה ג� , ומשרד הביטחו� פינה את החלק הזה, מחמי חצור או מתל נו*

  ,יבנה לא מקבלת שו� דבר ממשרד הביטחו�

  .נכו�, מבני� ריקי�   :אליהו רדיע

תיה לגבי תל נו* מדובר במזכרת ב. נטשו ש� את המחנה, מבני� ריקי�, כ�   :נת� קלימי

מזכרת בתיה ועקרו� יחד בטענה שה� מה , שהגישה בקשה לתל נו* בטענה

והדיו� שמה עדיי� לא , שנקרא סובלי� מהרעש ולא נהני� מהארנונה

ארנונה ... שלא להעביר שטחי�, הגישה היו� לאור החקיקה שהיה. הסתיי�

הוחלט ששר הפני� מבצע חלוקת ארנונה  2007בחוק ההסדרי� שנקבע בשנת 

זאת  אומרת כדי לחלק ארנונה בי� הרשויות יכול . העברת שטחי�ללא 

להחליט שחלק מהארנונה של רשות מסוימת תעבור לרשות אחרת ללא צור� 

  ... בלעבור את

  )מדברי� יחד(

  .אז אולי זה הזמ� להצטר* לתביעה הזו, אז רגע   :איל� ב� ישי

  ,להשביח את האדמה  :דובר

  ?מה אי� ל� פה רעש? פהלא סובלי� מהרעש    :איל� ב� ישי

  ,יש ל� צינורות נפט שעובדי� דר� גדרה   :אליהו רדיע

  ,לצערי הרב, הצינורות דלק לצערי הרב, צינורות הנפט לצערי הרב   :נת� קלימי

  .אתה לא יכול לבנות כלו� ש�, אתה לא יכול להשביח את הקרקע  :דובר

  .וג� רעש, לא   :נת� קלימי

, תחו� הרעש מה שנקרא, ר שלנו"אומר מבחינת הרעש התח לגבי מה שאתה   : נו��ירו� ב�

. ואנחנו לא בתחו� הרעש... החלק, קו תחו� הרעש זה עובר על גבול רשפי�
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כלומר , אבל אנחנו לא בתחו� הרעש, זה שאנחנו שומעי� זה משהו אחר

  .. מבחינת ה

  .רק לקלימי לענות לגבי צינור הגזתנו , שנייה   : נו��ירו� ב�

לגבי צינור הגז וצינור הדלק אכ� היתה יוזמה שלנו ארצית והתחלנו לחייב    :נת� קלימי

בעקבות זה המדינה . רשות לצינור גז כמו שהוזכר פה רשות אחתאת כל ה

כל , בדיוק, כל הצנרת בכל האר/ 2006הביאה חקיקה  ובעצ� ויתרה על שנת 

� למעשה כל והיו, ואז יוצאי� חקיקה... יש כזה רעיו� אז מיד, פע� שאנחנו

לרבות קווי תשתית חברת חשמל וקווי תשתית דלק , קווי התשתית למיניה�

  .שג� הוא חוייב בסיפור הזה פטורי� מארנונה 6לרבות כביש , גז וכדומה

  .תדבר ע� הרשויות שישימו לו ביס יעביר חקיקה ג� הוא  :דובר

ג� בבחירות , בגדרה בספר הבוחרי�, נת� יש במשהו מבחינת אחיזה בתל נו*   :אליהו רדיע

  . ג� חצור, ג� חצור, המוניציפאליות בגדרה

  ,2008זה אתגר וצרי� לקחת אותו כיעד לשנת , יש אחיזה   : נו��ירו� ב�

עד , וזה אפשר להוציא עדכוני� של כל השני� מאז קו� המדינה עד היו�   :אליהו רדיע

הוא  מחנה מרי� כ�, היו� את בעלי זכות הבחירה בשני המקומות האלה

  . נקרא ותל נו*

  ,זו זיקה ממשית, זו זיקה   : נו��ירו� ב�

  ,אבל רק מוניציפאלי   :נת� קלימי

קולות  30הוא קיבל , באמת אני אומר, אפילו ה� הכניסו חבר מועצה אחד   :אליהו רדיע

  .מתל נו* וע� זה הוא נכנס

  . ה� מצביעי� לו, נכו�    :יואל גמליאל

  .קולות האלה והוא נכנס �30ת� החת� שלו הוא קיבל את ההיה לו ש� ח, כ�   :אליהו רדיע

  .80ובתל נו* משהו כמו  40מחנה מרי� הוא היה לפי הרשימה היו    :יואל גמליאל

  .הוא נהנה לעשות עבודה   :אליהו רדיע

  .הוא גייס את כל הטייסי� והוא בא  :דובר

  ,בעלי זכות בחירה א� ה� טייסי�, לא משנה   :אליהו רדיע
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  .רפאל נחזור אלי�, רפי   : נו��ירו� ב�

הייתי מבקש שכל , אני רוצה להעיר פה בעקבות התקציב שהיה שנה שעברה   :רפי חנינה

שינוי בתקציב שיוגש למשרד הפני� שיוגש לפני זה להנהלה ואחר כ� 

  ,למליאה

  ,א� יש שינוי, לא   :נת� קלימי

  .למליאהאמרתי להנהלה ואחר כ� , להנהלה ולמליאה בודאי   :רפי חנינה

א� משרד הפני� מאשר בלי הנהלה בלי מליאה למה שירו� , אני לא מבי�   :אליהו רדיע

  .מה ההערה הזאת אני לא מבי� אבל בסדר, יביא את זה למליאה ולהנהלה

  ?  אליהו? ער�?  מיכאל צארו� התייחסויות   : נו��ירו� ב�

באמת על מספרי�  היות וחברי ההנהלה בקיאי� אז לי יש שאלות, כ�   :אליהו רדיע

לי . אני מקווה שאכ� נת� צודק. אחרי ששמענו את העניי� הזה של נת�, דווקא

אני חושב שבאיזשהו מקו� היה חסר סכו� . יש בכל זאת מחשבה אחרת

מיליו�  �1.3יכול להיות שה, מסוי� וזה לאו דווקא הסכו� הזה שנת� אומר

  . שחסרי�אכ� כ� יכנס אבל לדברי� אחרי� לאו דווקא הדברי� 

אני רואה שכול� ככה כבר מוכני� , שאלות ש, אני דווקא אתחיל בחלק הזה  

קוד� כל לגבי הנחיות , אקח לי שאלות שאני. להצביע אז אני לא אדפד*

ח האחרו� כתב את הצגת הגופי� "ג� במשרד הפני� בדו, כלליות לתקציב

, ערות ש�בה. מוזיאו� וכ� הלאה, ודאי איגוד ערי�, ס"הנתמכי� וזה מתנ

אני לא חושב שזה , ח כתוב בפירוש שצרי� להציג את זה בפני המליאה"בדו

כפי שאני רואה כול� בקיאי� אז ג� . זה אותו מצב, היה צרי� לשנות הרבה

ה� היו ג� בקיאי� בשאר התקציבי� של השאר אבל אולי בשביל מי שרוצה 

המועצה היתה היית צרי� להציג את זה או , לראות מה ואי� היינו צריכי�

  .צריכה לקבל את התקציב של שאר הגופי�

  ?אפשר להתייחס להערה של�   : נו��ירו� ב�

  .כ� בבקשה   :אליהו רדיע

לא נכו� . אומר עוד פע� זו שנה חמישית ברציפות שאני אומר את זה. תודה   : נו��ירו� ב�
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המועצה מאשרת מסגרת . יהיה לשי� את העגלה לפני הסוסי� ואסביר

כפי שממשלת ישראל וכנסת ישראל מאשרת , גופי� הנתמכי�תקציב ל

אני ג� עובד במקביל ומיד אני , ולאחר כ�. מסגרת תקציב למשרדי� השוני�

הגופי� הנתמכי� , במליאה/לאחר אישור התקציב בממשלה, אסביר ג� אי�

יודעי� לעשות את עבודת המטה אצלה� ובמסגרת לאשר את התקציב 

  .הערה אחת. שלה�

כדי לחסו� כא� תהלי� אני ידעתי ג� להעביר לה� , נושא הערה שנייה באותו  

שה� יכינו את ספר , שמופיעה כא� בספר התקציבאת המסגרת המשוערכת 

ולאחר מכ� ה� ג� יוכלו לקבל על , התקציב שלה� ויעשו את הדיוני� אצלה�

  .אבל זה היה לגבי ההתייחסות של�. מסודרת וחוקית זה ג� גושפנקא

א� ירו� מתחיל להתייחס לדברי� שמועלי� . קוד� כל אני רוצה לציי� דבר   :דיעאליהו ר

  .התקדמנו, כא� זה בסדר

  .תודה על ההערה   : נו��ירו� ב�

  .וזה טוב דווקא   :אליהו רדיע

  , אני מקבל אותה בכנות   : נו��ירו� ב�

לי� את בדר� כלל הגופי� האלה מקב, אני אגיד ל� על מה שאמרת עכשיו   :אליהו רדיע

יש גופי� , למעט שינויי� כאלה ואחרי�. כמעט, אותו תקציב של שנה קודמת

מי שהמל� חפ/ ביקרו אז הוא יקבל יותר אבל בדר� כלל ? שה� אי� אומרי�

, אני באמת שואל, דבר שני. אז אני לא מבי� מה הבעיה. אי� שינוי גדול

  ? 2008ס אישר תקציב "המתנ

  ,לאחר שאושר התקציב כא�, מכי�כל הגופי� הנת   : נו��ירו� ב�

  , אושר? ה� אישרו   :אליהו רדיע

  ,הוגשה לה� מסגרת   : נו��ירו� ב�

  .אני שואל א� א� אישרו, לא, המוזיאו� אישר   :אליהו רדיע

  .ה� אישרו תקציב   : נו��ירו� ב�

  ,מה שה� אישרו, אישרו תקציב תביא את לפנינו   :אליהו רדיע
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אבל האישור תקציב מותנה בסופו של דבר כדי לא , יי� אומראבל אני עד   : נו��ירו� ב�

  ,ליצור מצב

  ,אבל א� ה� אישרו, נכו�   :אליהו רדיע

על פניו אני חושב . אני יודע לעשות בהתא� להחלטות כא� את התיקוני�   : נו��ירו� ב�

שהתהלי� צרי� להיות הפו� ואני מזכיר לכולנו את הויכוח המיתולוגי שיש לי 

  , כא�

  ,לא ויכוח מיתולוגי   :הו רדיעאלי

  ,מאחד מחברי המועצה ש   : נו��ירו� ב�

כיוו� שא� אנחנו מאשרי� היו� ומשרד , זה לא ויכוח מיתולוגי, לא לא   :אליהו רדיע

מה תקציב , בוא נעשה דיו� מה עושה. מי יבוא ויקרא לנו שוב, הפני� מאשר

  .הרי זה קשקוש, ס מה תקציב המוזיאו�"המתנ

אתה יודע , בסופו של עניי� זה לא מעניי� או לא צרי�, אבל עוד פע�, זה לא   : נו��ירו� ב�

אבל זה לא לעניי� שחבר הנהלה של , יכול להיות שכ� צרי� לעניי� סליחה? מה

ואני עושה את האנלוגיה לכנסת וממשלת ישראל לרשויות וג� , המליאה

יש . וסד זה או אחרשידו� בסעי* תרבות או לא יודע ריהוט במ, למשרד הפני�

. יש לכל ארגו� כזה ג� הנהלה, ר"יש לכל ארגו� כזה יו, לו מסגרת תקציבית

אני סמו� ובטוח שה� יודעי� לעשות את העבודה שלה� כמו שצרי� וה� 

אנחנו מאשרי� כא� מסגרת וא� היא . יודעי� לקבל את המסגרת ולאשר

  .תיקוני�אותה מסגרת אהל� וסהל� וא� לא ה� צריכי� לעשות את ה

  ,אבל אלה הנחיות משרד הפני� זה לא   :אליהו רדיע

  ?שמה   : נו��ירו� ב�

  .צרי� להציג בפני המליאה את תקציב הגופי�, שא� אישור תקציב המועצה   :אליהו רדיע

  ,לאחר האישור במליאה   : נו��ירו� ב�

  ,ואחרי שניכנס עוד פע� לספר התקציב  :דובר

ההערה . קיי.או. זה ויכוח סרק מה לפני כ�, אבל בסדר אנחנו לא נדו� בזה  :אליהו רדיע

השאלה היא וזה , אפשר להעיר אותה אפשר, שרפי העיר כא� לגבי תיקוני�
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השאלה א� זה התנאי לאישור . אני שואל את מי שהעיר את ההערה

  ,זאת אומרת, זה התנאי? התקציב

  .זה הערה כוללת, זה לא תנאי    :דובר

, א� תגיד זה לא התנאי זה, א� תגיד שזה כ� התנאי זה בסדרדווקא , לא  :אליהו רדיע

נניח , כי לי לא נראה שא� משרד הפני� אכ� יאשר. אפשר להעביר את זה

ירו� קיצ/ במה , בפע� הקודמת פנו לירו�, יבואו ויפנו כמו בפע� הקודמת

אנחנו יכולי� לערער על דבר כזה , א� משרד הפני� יאשר. שקיצ/ אישרו

אלא א� כ� המליאה מחליטה כא� , כ� שלדעתי זה. כולי�אנחנו לא י

א� משרד הפני� יורה אחרת לקצ/ , אבל כל, שמאשרי� את התקציב

אבל סת� להעיר את  , לא, הקיצו/ יהיה רק באישור המליאה זה משהו אחר

  יש עוד כמה. אבל זה בסדר, ההערה הזאת זה לא

  ,לו זמ� יש לו עכשיו לעסוק בזמ� בחירות אי�   :רפי חנינה

  ?לישיבות, אי� לו זמ� מה   :אליהו רדיע

  .לתק� ולדו� אי� לו, אי� לו זמ� להכרזה   :רפי חנינה

אני רוצה . כ�? לא, יש מטרה להערה. זה סת� הערה, אז זה מה שאני אומר  :אליהו רדיע

בעצ� . �2007או לכמה דברי� שכ� קרו ב, להתייחס דווקא לגופי� האלה שכ�

חברת פיקוח , 18למשל אני רואה בעמוד . ני רואה כא�שאלות על דברי� שא

  ? מה זה הדבר הזה, עבירות קנס

להשית כא� את נושא הפיקוח בצורה טובה אני סביר שנכו� יהיה , אנחנו   : נו��ירו� ב�

יותר ואולי א* חיצונית כמוב� אל מול החוק והתקצוב לנושא הזה משנת 

  .הוא מה שכתוב כא� בספר התקציב 2008

בשביל מה אנחנו מחזיקי� מפקח , בשביל מה אנחנו מחזיקי� רכב פיקוח  :הו רדיעאלי

  ,לפחות כמו שאני

  .רק צרי� להיות טוב יותר, על פניו מה שיש היו� הוא טוב   : נו��ירו� ב�

א� יש . מבצעי� משהו אחר 2008אנחנו מאשרי� , ירו� �2008אבל אנחנו ב   :אליהו רדיע

שבודאי ובודאי מקבל משכורת ומגיע , כב שכורפקח שנוסע ע� ר, את המפקח



17  

  . ואנחנו מדברי� על חברה ואנחנו כבר ארבעה חודשי� אחרי, לו משכורת

  ,נוכל לתייב את שירות הפיקוח, על פניו ברגע שזה יאושר נוכל לצאת לדר�   : נו��ירו� ב�

  ,דבר שני, זה אחד   :אליהו רדיע

  ?יש צפי כמה מאלה שהכניסו  :דובר

  ?איפה מופיע? יש, �2007יש הכנסות ב, �2007אני לא ראיתי ב, אי� שו� צפי   :יעאליהו רד

  .יש כל הזמ� הכנסות   :אריה לוינגר

  ?איזה הכנסות, איפה זה מופיע    :אליהו רדיע

  .זה בעצמאיות אני חושב   :אריה לוינגר

  ?איפה   :אליהו רדיע

  ,יש לנו הכנסות   :אריה לוינגר

  ?קנסות   :איל� ב� ישי

  .ודאי   :לוינגר אריה

  ?כמה   :איל� ב� ישי

, אנשי� כבר לא באי� אלי היו� לדבר על נושא של ארנונה או דברי� כאלה   : נו��ירו� ב�

  .חות מה שאסור לעשות"ה� באי� אלי לבקש שאני אוותר לה� על הדו

  ,אתה לא יכול. הרעיו� הוא תפיסה אחרת, אבל זה בכלל תפיסה שונה, לא  :ער� שניר

שקל את הקנסות  �20,000שקל כדי להגדיל ב 100,000אבל א� אתה מוציא    :ישיאיל� ב� 

  ,אז זה קצת

היו� א� פקח , היו� אי�, הרעיו� הוא משהו אחר, זה משהו אחר, לא לא  :ער� שניר

, לא מספיק, לא לא. אתה מסכי� אתי שפקח אחד בגדרה לא מספיק, אחד

  .בי�זה לא נות� מענה לתוש, פשוט לא מספיק, ה'חבר

ישנ� רשויות שהפיקוח נעשה על . אנחנו לא המצאנו את הנושא של הפיקוח   :אליהו רדיע

. אני מסכי�, בוא נגיד אני מסכי�, אבל בוא נגיד, ידי העובדי� של הרשות

, אני מסכי� את� אבל זה לא יכול להיות שאתה מחזיק ג� עובד וג� רכב

  .ועוד רכב בליסינג ואתה לא רואה שו� דבר

    .ההוצאה הזאת צריכה להיות כלכלית, זה צרי� להיות כלכלי    :ב� ישיאיל� 



18  

  ,כשזה יצא לפועל, כשזה יצא לפועל  :ער� שניר

  ?מה הוא עשה חמש שני�, חמש שני� יש פה פקח? מה יצא לפועל   :אליהו רדיע

  ,בפועל יש, אחרי שיצא לפועל  :ער� שניר

  ,אריה? מישהו יכול להגיד? מה, קוחח שיש לנו לפי"מה הדו, חמש שני�, לא  :אליהו רדיע

  ?כמה היה ההכנסות    :איל� ב� ישי

  ,�2691269ההכנסות זה מופיע בהכנסות שונות ב   :אריה לוינגר

  ?איזה עמוד    :איל� ב� ישי

  ?כ�, אבל זה שני� קודמות, שקל 90,000סדר גודל של    :לוינגר אריה

  .זה שני� קודמות   :אליהו רדיע

 2007הרי א� מישהו קיבל קנס בסו* , אנחנו ג� גובי�, תראה. דמתשנה קו   :לוינגר אריה

  .אז בער� זה ההכנסה שהיתה, הוא בא לשל� אותו היו�

לבדוק את נושא ההכנסות , אני יכול להגיד מעבודה מקצועית שעשינו כא�   : נו��ירו� ב�

 �100,000על פניו זה מחזיר את עצמו לפחות מעל ה, שקל �100,000בגי� ה

והפיקוח שקיי� היו� הוא קיי� לצערי רק בחמש . לפחות וא* יותר, שקל

גמיש , זמי� יותר, הוא צרי� להיות טוב יותר, שני� האחרונות והוא קיי�

אחד באמת על ידי עובדי , יש שתי אפשרויות להפעיל את זה. יותר ורב יותר

אפשרות שנייה להפעיל את זה באמת באאוט סורסינג כמו שעושי� , מועצה

  .שויות אחרותבר

המסגרת הזאת תאפשר לנו בשנה , על פניו כשאנחנו נאשר את המסגרת הזאת  

ובטח להחזיר את ההשקעה בגי� , הזאת לקחת את מה שיש ולעשות טוב יותר

  .שקל �100,000ה

כלומר הצפי הוא של , כלומר א� מאשרי� את זה, זאת אומרת שהשנה   :איל� ב� ישי

  .שקל הכנסות מינימו� 200,000

  ,לדעתי זה יהיה הרבה יותר אבל אני לא רוצה להיכנס כרגע לנתוני� ש   : נו��ירו� ב�

  )מדברי� יחד(

ג� יש לנו , לי נראה שאנחנו אוחזי� בשני הכיווני�, אני לא יודע. נל� הלאה   :אליהו רדיע
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על כל פני� נראה לי . הלאה, בוא נראה, ג� עובד וג� רכב וג�, עובד וג�

  . תמוה

  . 19עמוד . ינו� קבלניותיש פה ג  

  .גינו�   :אריה לוינגר

, רי� שאישרנו וג� שוט* קבלנות וג� עובדי קבל�"ג� תב, יש לנו פה כפילויות  :אליהו רדיע

מה ג� שבהוצאות של , רגע ת� לי לשאול עד הסו*, נראה לי משהו לא ברור

נראה לי , שקל משהו כזה 453,000גנני� יש ש� לחמשה עובדי� משהו כמו 

. זה בסדר, הלואי שה� יקבלו את הסכומי� האלה. מנופח לגבי עובדי גינו�

  ?חמשה עובדי�

  ?לגבי גינו� קבלניות זה רק עבור ההעסקה של הקבל�   :אריה לוינגר

  . עובדי� עובדי� עובדי�, לא לא לא לא   :אליהו רדיע

  .לגבי העובדי� אלה העובדי� שהיו במחלקה   :אריה לוינגר

את כל הסכו� הזה אבל לא ... אני דווקא מרוצה, אז זה בסדר גמור... יש א�   :אליהו רדיע

  .הסכו� הזה לחמשה עובדי�, לא. נראה לי שזה ככה

  ?433   :אריה לוינגר

  .כ�   :אליהו רדיע

  ?לחמשה   :אריה לוינגר

  .ע� מנהל עבודה ע� זה. זה מעט   :אליהו רדיע

  . ברוטו 7,500זה יוצר מצב של    :איל� ב� ישי

  .גני� ונטיעות   :הו רדיעאלי

  . שקל בחודש 8,000זה יוצא    :איל� ב� ישי

  ?מה אתה אומר אריה, 60,000   :אליהו רדיע

א� את� רוצי� את . זה עבור חמשה עובדי� שמועסקי� במחלקה, בסדר   :אריה לוינגר

  ,השמות שלה� אני יכול

  ?סכו� הזהזה נראה ל� סביר ה, למה צרי� שמות, לא צרי� שמות   :אליהו רדיע

  .חמשה עובדי� במחלקה, זה העלויות שה� מקבלי�   :אריה לוינגר
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זה . זה אחרת עלויות למעביד. עלויות למעביד זה אחרת, עזוב מה מקבלי�   :איל� ב� ישי

  .לדעתי זה סביר, סביר

  .זה בסדר, זה שכר של ממוצע    :אריה לוינגר

  ,עוד משהו   :אליהו רדיע

 250,000למטה יש ג� הוצאות בכירות  �19 לב רק בעמוד א� את� שמי  :אריה לוינגר

  .שקל

  ?לא, ראיתי 150   :אליהו רדיע

  .להזכיר לכ� שיש בחירות השנה, 250,000   :אריה לוינגר

  ?של מי זה? אז מה זה ההוצאות זה הקמפיי� של יואל   :איל� ב� ישי

  .חירות וכל מה שכרו�זה עבור מזכירי ועדת ב, זה יש החזר של משרד הפני�   :אריה לוינגר

. הדברי� חוזרי� על עצמ�, יש לי עוד כמה שאלות לגבי אחזקת רכב וליסינג   :אליהו רדיע

למשל אני מעלה את ... אני זוכר שאני כל הזמ� מעלה תשובות, אני בכל

שקל זה בחברת  95,000לא יודע א� , שקל 95,000רכב שעולה , העניי� הזה

  ,שקל לרכב לשנה נראה לי הרבה 95,000הליסינג אבל הוצאות של 

  ,זה ליסינג פלוס דלק  :אריה לוינגר

  ?מה   :אליהו רדיע

  .זה ליסינג פלוס דלק   :לוינגר אריה

  .ג� הרבה לפי דעתי, ג� הרבה   :אליהו רדיע

  .לחודש 7,000היו� הליסינג זה ממוצע של    :לוינגר אריה

פשוט בכדי שאפשר , אמת חושבאני ב, אז צרי� לשקול א� זה משתל� או לא   :אליהו רדיע

  ,יהיה

יכול להיות שאנחנו נצא ג� למכרזי� , אנחנו דווקא דיברנו על זה היו�   :לוינגר אריה

  .פומביי� של המועצה לא באמצעות החברה למשק

  ,דבר נוס*, כ� זה ג� דבר נוס*   :אליהו רדיע

  .כולל ביטוחי� כולל הכל   :דובר

  , לגבי כל הרכבי� ג� כ�   :אליהו רדיע
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  .8זה  �12לחלק ל 96   :איל� ב� ישי

  ?איזה רכב יש לה�, מחלקת מי� ג� יש לה�   :אליהו רדיע

כל , מחלקת מי� יש לה� רכב יקר רכב של אחזקה רכב יקר כי זה טנדר  :יואל גמליאל

  ,לא כולל 5,200הרכבי� זה 

ג� א� . דששקל לחו 8,000זה  �12לחלק ל 96, שקל לחודש 8,000זה  96אבל    :איל� ב� ישי

  ?כמה דלק, הוא נוסע כל היו�

זה טנדר הרי שרק הוא אתה  3,000אבל יואל זה לא רכב פרטי של , לא    :יואל גמליאל

  ,מתחיל אתו

   ?שקל בחודש 8,000ג� טנדר    :איל� ב� ישי

  ,זה לא אוטו שאתה עושה, אבל זה טנדר שרק המחיר שלו    :יואל גמליאל

  ,זה נשמע לי מטור*, זה נשמע לי מטור*   :איל� ב� ישי

  , במצב הזה צרי� לשקול   :אליהו רדיע

  ?ע� איזה רכב אתה נוסע ע� איזה רכב, אני שואל שאלה    :יואל גמליאל

  ,לא משנה זה לא   :איל� ב� ישי

  ,זה לא העניי�   :אליהו רדיע

  )מדברי� יחד(

שלוש . �שני� זה מחיר של שני טנדרי 4, שקל בשנה 70,000א� עולה לנו    :אליהו רדיע

  ,שני�

  , שקל לחודש 8,000   :איל� ב� ישי

תעשה דלק אתה  45,000שני� בסביבות  3ביטוח תעשה , 156טנדר עולה    :יואל גמליאל

  ,�300�400מגיע ל

  ?בשני� הראשונות כמה? כמה ביטוח   :אליהו רדיע

  ,שקל 15,000ביטוח לרכב חדש היו� זה    :יואל גמליאל

איזה טיפולי� יש ל� מש� שלוש שני� , זה טיפולי� יש ל�אי, כמה יש ל�   :אליהו רדיע

  ?איזה טיפולי�, הראשונות

  , בחברה' א� אתה הול� היו� לעשות קלא/', טיפולי קלא/, יש ל� ככה   :יואל גמליאל
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  ,זה הליסינג? ליסינג לא מתק� את זה, רגע   :איל� ב� ישי

  ,הוא מדבר על קניית רכב  :דובר

  )מדברי� יחד(

  ,ולא מנוע ולא' עושה טיפולי� ולא עושה לא קלא/   :אליהו רדיע

  ,אתה מכיר, אלי אלי   : נו��ירו� ב�

אתה , אריה אמר, אני שומע לפחות מאריה, אני אומר מה דעתי לי נראה   :אליהו רדיע

  ,אריה. באמת צרי� לבדוק את זה? יודע מה

את זה לא דר� משקל כפי שנכו� אולי יהיה לבחו� , אריה אמר דבר נורא נכו�   : נו��ירו� ב�

ללכת למכרזי� פומביי� שבה� אולי אתה יכול לקבל , שאנחנו עושי� היו�

  .מחיר זול יותר

  ,האמת היא שג�   :אליהו רדיע

  ,זה בסדר ליסינג, בסדר ליסינג אבל זה יקר   :איל� ב� ישי

  ,אני אומר ל� שהעובד משל� על הזה   : נו��ירו� ב�

  ...אתה יכול בדיוק, בדיוקאתה יכול לקבל    :אליהו רדיע

  )מדברי� יחד(

יש עוד משהו ברכב ראש המועצה שאתה צרי� , אריה. אי� שו� הגבלות   :אליהו רדיע

  ,זה לא הרכב הזה, אני לא יודע א� זה המספר שלו, לעדכ� את המספר שלו

  .זה לא הרכב הזה   :אריה לוינגר

אני עוד רוצה , זה ודברי� אחרי� כל פע� אנחנו מעלי� את, זה לגבי הרכבי�   :אליהו רדיע

נמשי� במה שאני רואה כא� עלייה לגבי הגופי� בעצ� . להעיר לגבי תקבולי�

איגוד ערי� , מוזיאו� משהו קצת יותר, ס נשאר אותו דבר"מתנ. הנתמכי�

  , התוספת הזאת זה כולל בית הספר החדש, השאלה, לחינו�

  ,ידי�תלמ 150, בגלל התלמידי� החדשי�   :יואל גמליאל

  ?מה זה   :אליהו רדיע

  .תלמידי� נוספי� 150כולל עוד    :יואל גמליאל

  ?שקל בשנה 200,000אז זה , תלמידי� נוספי� 150עוד    :אליהו רדיע
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  .כ�   :יואל גמליאל

ה� נמצאי� רק שלושה חודשי�  �2008אז תלמידי� לא נמצאי� עכשיו ב  :אליהו רדיע

  ?שקל 200,000אי� , 200אז מה , הבאי�

  .תעשה חישוב   :ואל גמליאלי

  ?איזה חישוב   :אליהו רדיע

  .�450�500אתה מגיע ל? אתה מגיע לכמה 1,500כפול  150א� זה עוד    :יואל גמליאל

למי , יסגר, יש ועדת חקירה לסגירת האיגוד, אנחנו עכשיו? 1,5000אבל למה    :אליהו רדיע

  ?נעביר את הכס*

  .הוא יסגר בקדנציה הבאה  :יואל גמליאל

  .זה לא הנושא עכשיו, אבל עזוב, הוא היה צרי� להיסגר מזמ�   :אליהו רדיע

  ,הוא לא יסגר   :יואל גמליאל

  ,הוא לא יסגר   :אליהו רדיע

ועדת חקירה שקמה מונח של משרד הפני� . בוא נשי� דברי� על דיוק�, אלי   : נו��ירו� ב�

� ידע רק מהפגישה הראשונה שהיתה כא, עכשיו. שבא לבדוק את התהלי�

שהוא ראש רשות לשעבר שמבי� היטב במה מדובר , ר של הועדה"להבי� היו

על פניו כדי לסגור את הדבר הזה ולתת איזושהי המלצה יש כא� הרבה , ואמר

שלכאורה שוחררו או הזדכו מחבות� , מאוד חובות של הרבה מאוד רשויות

� ולא רק בתשלו� השנתי שלה� אלא ג� בתשלומי� האקטוארי, בתאגיד

, שתי�. זה אחד, כ� שלא כל כ� מהר הדבר הזה נסגר. שלה� בעבר ולעתיד

בסופו של דבר עסקינ� בתג מחיר שנקבע והתג מחיר הזה יודע לאפשר 

  .לתלמידי� שלנו בישוב לתת את המענה הכי טוב שיכול להיות

לקחנו כא� את הדלתא של הארבעה חודשי� שיודעת לבוא ולהוסי* אותה   

כי כמו , די שלא באמת ננפח כא� ונאמר את זה על כל השנהכ, בספר התקציב

  . שאתה אומר לומדי� את זה רק מספטמבר

מי שכ� הקי� את , זה לא דבר שג� אני יצרתי או, שוב, לגבי האיגוד יביא   :אליהו רדיע

 �2004התהלי� היה צרי� להיות מאותה החלטה ב, אבל לדעתי כ�. האיגוד
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אני בטוח . וס� למועצה הרבה מאוד כס*במשרד הפני� והדבר היה ג� ח

א� לא , זה בטוח, משוכנע שהיינו נשארי� ע� התקרה של האול� ספורט

א� אתה אומר שהתוספת הזאת היא . אבל בוא לא ניכנס לזה, היה איגוד

באיזה ? מה יהיה את�, מישהו יכול לספר לנו איפה יהיו, תלמידי� 150בגי� 

  ?מקו� ה� יהיו

  ?י זהמ   : נו��ירו� ב�

  .התלמידי� האלה   :אליהו רדיע

  .התיכו� החדש יתחיל להיבנות השנה בשטח סמו� לעל דר� הפרחי�   : נו��ירו� ב�

  .אני מדבר איפה ילמדו התלמידי�, לא לא   :אליהו רדיע

במקביל כדי לאפשר את תקופת הביניי� שבה עד שאושר תקציב , אני אסביר   : נו��ירו� ב�

  ,ר על ידי משרד הפני�"תבעל ידי משרד החינו� וה

  .את הסיפור אני מכיר? אבל אני שואל איפה ילמדו, פשלה של המועצה   :אליהו רדיע

אז א� אתה רוצה . הבעיה שאתה מכיר רק סיפור ואתה לא מכיר עובדות   : נו��ירו� ב�

  . לשמוע עובדות ואתה רוצה להמשי� להשתלח תמשי� בסדר

  ,אלתי משהו אחר אתה מספר לי על משהו אחראני ש, אני לא משתלח   :אליהו רדיע

  ,אני מנסה לתת ל�   : נו��ירו� ב�

אני לא אמרתי , אני שאלתי איפה ילמדו אתה אומר לי משרד החינו� אש�   :אליהו רדיע

  ,מי אש�

  ,אני נות� ל� תשובה, אני לא אמרתי משרד החינו� אש�   : נו��ירו� ב�

  ?למה אתה לא עונה לו   :יואל גמליאל

  ,שאלתי איפה ילמדו מספר לי מה, נכו�   :הו רדיעאלי

  ?אתה לא שמעת, אמרתי לו   :יואל גמליאל

  .לא שמעתי אני מתנצל. באמת לא שמעתי, לא שמעתי, סליחה   :אליהו רדיע

המועצה ביקשה להקי� את התיכו� כפי שסוכ� בשעתו בשטח על דר�    : נו��ירו� ב�

בגלל אישורי התקציב על ידי העסק התעכב , הפרחי� וביקשנו להקי� שמה

תקופה בת שנה שבה , ואנחנו נכנסי� לתקופת, משרד החינו� ומשרד הפני�
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לאחר אישור עקרוני של . ס ישורו�"התלמידי� ילמדו במה שנקרא מתנ

פיקוח ואישור עקרוני של תשתיות משרד החינו� על הקצאת , משרד החינו�

ג� בתחו� , החזותי תקציב לשדרוג המקו� ג� בחלק הפנימי וג� בחלק

  .התלמידי� ילמדו בשנה הבאה בישורו�, התשתיות

  ?מי מממ� את השדרוג מה שאתה קורא   :אליהו רדיע

  .נכו� לעכשיו משרד החינו�   : נו��ירו� ב�

  ,משרד החינו�   :אליהו רדיע

ל התשתיות החדש של משרד החינו� מר "בביקור שהיה כא� ע� סמנכ   : נו��ירו� ב�

  ,* אד� אחרשהחלי, צרפתי

אני על כל , הכל יכול להיות, משרד החינו� בגלל עיכובי� שלנו יממ� לנו   :אליהו רדיע

. על כל פני� אני חושב שאנחנו התמהמנו ולכ� קרה מה שקרה? מה, פני�

אני רוצה לשאול לגבי הסעות . בעצ� המועצה התמהמה ולכ� קרה מה שקרה

�� התקציב לבי� הביצוע בממה נובע הפער בי, למה הפער, לחינו� מיוחד

בי� תקצוב לבי� , שקל בי� ליווי לבי� 127,000פער כזה של , ג� בליווי? 2007

הסעות חינו� , כ�. למטה, 1817. בסו* 21זה עמוד . לבי� ביצוע סליחה, ליווי

אבל , חינו� רגיל אני יכול אולי? מה, מיליו� 1,500ביצוע , מיליו� 1,430מיוחד 

  ? מה, ג� לגבי הסעות חינו� רגיל, נכו�, יש תקצובלגבי חינו� מיוחד ש

אני לא יכול לתת ל� כעת תשובה , תשובה כללית, תראה, טוב זה אני   :אריה לוינגר

אני לא יכול , עניי� של חוזי�, מפורטת אבל תשובה כללית זה עניי� של צרכי�

  .לומר ל� עכשיו איזה הסעה גדלה או איזה תלמידי� נוספו

ואז היה בגלל ? נכו�, י המכרז רק נבנה אחרי שכבר אישרנו את התקציבלדעת  :דוד דו�

  ,עלייה של מחירי דלק כול� העלו את ה

אבל שנת תקציב של חינו� זה קצת שונה מהשנת . כ�, היתה עלייה של דלת   :אריה לוינגר

או  2007אבל בכל אופ� אני לא יכול לומר ל� א� זה . תקציב של המועצה

סליחה א� , לא לא, 2007או  2006א� חלק מתו� זה  2007זאת אומרת . 2008

  .2007או  2006
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  . לאומד�, אני זוכר שבועדת מכרזי� היה הרבה מעבר לזה  :דוד קו�

  , דלק או ליוויי�. אריה. אריה? המלווי� ג� עליה� יש הוצאות דלק. קיי.או   :אליהו רדיע

  )מדברי� יחד(

  ,ר בעלויות דלק אבל פער באני מבי� מה הפע? מה הפער   :אליהו רדיע

שתי� הדלתא שיכול , המהות של הגידול נובעת אחד מעליית הדלק, אלי   : נו��ירו� ב�

בעזרת . לתת ל� את המשמעות של כמות הילדי� שיש כא� בגדרה שנוספו

הש� כשאנחנו נסיי� את בית ספר ניר כנראה בשנה הבאה אז הנושא הזה 

לס כא� עוד ילדי� כמוב� אל מול יקט� באופ� משמעותי והוא יוכל לאכ

המדרג הטיפולי שלה� כא� בבית ספר ניר ולא יצטרכו לעסוק בנושא 

ואנחנו בבית ספר ניר ג� אחרי אישור התקציב כרגע זה בתהלי� . ההסעות

  .של מכרזי�

לא יודע מה יהיה בעוד שנה בבית , היו�, אני לא מתייחס, אני מתייחס לפער   :אליהו רדיע

  .ספר ניר

  . טוב   : נו��ו� ב�יר

אי� , אי� ש�, עוד שאלה לגבי תקציב הספריה לדעתי היה צרי� לגדול. קיי.או   :אליהו רדיע

יש פה בתמיכות ספורט לפחות על פי . לה� תיאטרו� ולכ� לא קורה ש� כלו�

בתקציב , לא לא? זה ירד בתקציב המתוק� או שזה נשאר 30,000התקציב 

  . ת ספורטשקל בתמיכו 30,000מופיע כא� 

  ?איזה עמוד אתה   :דובר

  .22עמוד    :אליהו רדיע

  .2007זה תקציב    :דובר

  ?השאלה היא א� זה אחרי התיקו� של משרד הפני�   :אליהו רדיע

  .כ�   :לוינגר אריה

  .30,000נשאר    :אליהו רדיע

  .�30,000ירד ל, כ�, לא   :לוינגר אריה

  ?�30,000ירד ל   :אליהו רדיע
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  .�100ועכשיו חזר ל �30זה ירד ל 100זה היה , �30ירד לזה    :לוינגר אריה

  .במילגות יש ביצוע, ל לגבי מילגות"כנ. �30אבל לא היה ביצוע ב. קיי.או  :אליהו רדיע

  ?זה בעקבות שינויי� או משהו, �150ל �30אי� מלגות עולה מ  :איל� ב� ישי

  ,22באותו עמוד עמוד   :דובר

  , 30ברה היה שנה שע? �150ל 30בי�   :איל� ב� ישי

  ,100היה   :דובר

  ?150אי� זה , נו ג�  :איל� ב� ישי

  ?שקל מה זה 30,000שקל תקציב  30,000כתוב במילגות   :אליהו רדיע

ח הזה נעשה "הדו, ח הזה מזמ�"זה עשינו את הדו, זה היה ביצוע חזוי, אלי  :דובר

  .זה היה הפרשה, לא ניתנו בפועל מילגות, בסו* דצמבר הכנו את התקציב

  .120בתקציב הקוד� היה    :לוינגר אריה

  .א� לא היה ביצוע לא צרי� להופיע   :אליהו רדיע

  ?מה, היו� אנחנו יודעי� שלא היה ביצוע, זה ביצוע חזוי, נכו� בסדר  :דובר

  ?מה זה חזוי   :אליהו רדיע

ח כשהתחלנו להכי� את "את הדו, ח הזה הוכ� לא היינו בסו* שנת"כשהדו  :דובר

  ,התכנו� היה שאנחנו נתכנס פה, 2007היינו בסו* שנת  הכנת התקציב

  .לשאלת� לא ניתנו מילגות   : נו��ירו� ב�

  .אבל כתוב ל� למעלה חזוי, לא היה לצערי, אתה שואל, לא היה  :דובר

  . אבל לצערי זה מופיע כ�   :אליהו רדיע

  .חזוי, אבל זה מופיע ל� המילה מאוד משמעותי. קיי.או  :דובר

ג�  160פעולות תרבות היה . זאת ג� תשובה, בסדר, טוב, כל הדברי� חזויי�   :אליהו רדיע

  . יש לי שאלות לגבי ביצוע של רווחה? ג� זה חזוי, זה ירד הבנתי

  ,אלי דבר על העמודי� פשוט אי אפשר לעקוב  :דובר

ג� זה , להקת גדרה ג� זה ירד, כ�, כשאני אגיע לעמודי� אני זה אבל, לא   :אליהו רדיע

  . �22ע במופי

  ?כמה, שקל 2,000  :דובר
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  ?9,700זה ירד בתקציב או שזה נשאר  9,700, לא   :אליהו רדיע

  ?איזה עמוד, איפה אתה רואה  :דובר

  .22עמוד    :אליהו רדיע

  , לא בוצע ולא   : נו��ירו� ב�

  ,ירד ירד   :אריה לוינגר

  .ביצוע ולא היה 9,700 2007אני מתכוו� א� אישרנו בתקציב , לא   :אליהו רדיע

  .נכו�   : נו��ירו� ב�

אני רוצה . לגבי ביצוע זה דברי� או הזויי� או חזויי�. זאת ג� תשובה, בסדר  :אליהו רדיע

  . 15בעמוד , שכר דירה ממשרדי�, לשאול בתקבולי� ראיתי פה דבר מעניי�

  ? מה זה תרבות תורנית ארגוניות   :איל� ב� ישי

  . אליגיע תור� תש, תשאל תשאל   :אליהו רדיע

  .תרבות תורנית   :איל� ב� ישי

זה ? של מה? מה? איזה שכירות יש לנו. 15בעמוד , שכר דירה ממשרדי�   :אליהו רדיע

  ?מהאיגוד

  . שקל 500, כ�   :אריה לוינגר

  ?אנחנו באמת מקבלי� כמו שזה מופיע פה   :אליהו רדיע

  .מתקזזי�  :אריה לוינגר

השוכרי� שוכרי� ? מי מקבל אות�, ג� כ�יש ש� שכירויות ככה פנימיות    :אליהו רדיע

  ?מי מקבל את הכס* הזה, לאחרי�

  ?על מה אתה מדבר, איזה שוכר     : נו��ירו� ב�

  ?אה, שדרשו ממי שמארג�, אני קיבלתי מכתב לגבי שכירות למשתלמי� ש�   :אליהו רדיע

  .האיגוד מקבל את זה   :מיכאל צארו�

  ?האיגוד מקבל   :אליהו רדיע

  .כ�   :מיכאל צארו�

השאלה א� האיגוד יכול לקבל . בסדר, קיבלתי תשובה מגזבר האיגוד, טוב   :אליהו רדיע

  .בשכירות ולהשכיר לאחרי�
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  ,ה� משתמשי� חשמל, אתה? מה זה להשכיר לאחרי�   :מיכאל צארו�

  ?זה לא של� מה אתה   :אליהו רדיע

  .מזגני�, ניקיו�, חשמל  :מיכאל צארו�

  .א� את� רוצי� צרי� להעביר את הכס* למועצה, בלהכס* צרי� להתק   :אליהו רדיע

  ?אבל מי משל� את ההוצאה הזאת   :מיכאל צארו�

 155,000אני רואה פה ביצוע , מכירת ציוד ורכבי�, הגזבר, קיבלתי קיבלתי   :אליהו רדיע

  ? מה מכרנו, 15עמוד , באותו עמוד, שקל

  . גדרה מחברת חשמל באזור על השנאי�, קיבלנו כס* על התחנות   :אריה לוינגר

  .כתוב פה מחירי ציוד רכבי�   :אליהו רדיע

  . זה הכנסה זה לא הוצאה. זה הכנסה   :אריה לוינגר

  ?מה מכרנו? מה מכרנו, מכירה אנחנו מכרנו   :אליהו רדיע

  . מכרנו את כל הפונטיאקי� שמה  :דובר

  ?מה מכרנו ש�   :אליהו רדיע

  .תחנות טרנספורמציה     :אריה לוינגר

  ? זה שלנו, א נחנו מכרנו ש� את התחנות   :רדיע אליהו

  ?מה     :אריה לוינגר

  .לא הבנתי? מה מכרנו   :אליהו רדיע

  .אנחנו קיבלנו כס* עבור התחנות טרנספורמציה שנתנו לחברת חשמל     :אריה לוינגר

  ?אנחנו נתנו את התחנות לחברת חשמל   :אליהו רדיע

  ?מה     :אריה לוינגר

  ?שלנו זה היה   :איל� ב� ישי

  ?מה זה אנחנו הקמנו, זה ה� הקימו   :אליהו רדיע

  .ה� שילמו לנו     :אריה לוינגר

מכרנו את חברת , מכרנו, אריה תשלו* משהו שישכנע אותי. זה הכנסה   :אליהו רדיע

  ?מה מכרנו, חשמל

  ,הריבוע אדמה, על ריבוע אדמה, שטח... טרפו מכירי� אותהתחנת    : נו��ירו� ב�
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  , באמת, עזוב ירו�   :אליהו רדיע

שקל על כל עסקה שביצענו על הקמת תחנת  12,000אנחנו קיבלנו    :לוינגר אריה

  , טרנספורמציה

  .נו, זה לא מכירת ציוד, אבל בסדר   :אליהו רדיע

  .הניסוח כא� לא נכו�   :לוינגר אריה

זאת תשובה הניסוח אבל או לשנות את הסכו� או לשנות את הניסוח , או   :אליהו רדיע

  ,אבל לא למרוח אותי

  ,זה ה �159400620ה   :לוינגר אריה

  ?זה לא ציוד אלי  :דובר

אז שישנו את , אני לא מבי� את זה זה לא ברור, אז יכול, זה בסדר, לא   :אליהו רדיע

אבל לא צרי� , אני מקבל את זה, המינוח או שאריה יגיד לי טעות דפוס

לא רוצה , עזוב, שנה שעברהאותו דבר היה ג� ב. למכור לי כל מיני קשקושי�

, אנחנו בתקבולי�, אני רואה פה גידול ג� כ�. לחבר למה שהיה שנה שעברה

מי קבע את ההקפצה הזאת לטיפול , בטיפול בנערות במצוקה 14בעמוד 

הביצוע היה , 26,000אנחנו עדכנו , למשל יש פה ככה? בנערות במצוקה

זה סכומי� , י� האלהמי מציע את הסכומ. 90,000והצעת תקציב  39,000

  ?מאיפה הסכו� הזה? מה, מוכתבי�

  ?באיזה עמוד אתה   :אריה לוינגר

  ,14אני בעמוד    :אליהו רדיע

  .בהכנסות, כ�   :לוינגר אריה

  . כ� תקבולי� תקבולי�, טיפול בנערות במצוקה, באמצע   :אליהו רדיע

  .תקבולי�. נו זהו, כ�   :לוינגר אריה

  . כ�   :אליהו רדיע

  . דלנו את זה וג� בצד ההוצאההג  :דובר

השנה , אז באי� ואומרי� טוב, אז כ� 40,000א� היה ביצוע של , השאלה, לא  :אליהו רדיע

  ?מה, הרווחה דיווחה שיש צור�, מישהו דיווח שיש 40,000ג� נבצע 
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  .זה הכל בא מהרווחה, ודאי  :דובר

אי�  40,000השנה היה א� . אני מדבר על הוצאות, שוב אני אומר, לא אבל   :אליהו רדיע

  ,אפשר לבקש

  . יש ג� בצד ההוצאה סכו� גבוה יותר  :דובר

  ,אבל מישהו ביקש את הסכו� הזה   :אליהו רדיע

  .הרווחה מ� הסת�  :דובר

  ,אז זהו מה שאני? אז אי�   :אליהו רדיע

  ?מה זה משנה, ה� ספרו את הנערות  :דובר

  ,שקל 40,000   :אליהו רדיע

הצפי , לפי דיווח בהוצאה, היא מותנית בהוצאה �90ה לאבל הגידול בהוצא  :דובר

ובהתא� היא צופה שנקבל  120של מנהלת מחלקת הרווחה שהיא הוצאה של 

במידה ולא נוציא את ההוצאה כי לא ישלחו אז נקבל כמוב� . 75%שזה , 90

  ,כרגע לפי הנתוני� שיש לה. זה הול� ביחד, פחות

לא נראה לי ככה . מדבר רק בגלל הסכומי�האמת היא שאני לא , אני   :אליהו רדיע

אלא א� כ� מנהלת . שפתאו� מתעוררת בעיה כזאת בתקציב בסכומי� כאלה

. הרווחה למשל היתה פה והיתה נותנת תשובה לדבר הזה של נערות במצוקה

אותי היה יותר , אני מבי� את התשובה, באמת אני לא שואל לגבי הסכומי�

אבל זה לא , פול בנערות במצוקה בפער הזהמעניי� התשובה לגבי הצור� בטי

  .בכל זאת זה משהו מוזר. תשובה של מספרי� לכ� אני שואל

  ,יהיו נערות 2מה שמתכוו� אלי לא יכול להיות שפתאו� פי    :מיכאל צארו�

  . יותר   :אליהו רדיע

  יכול להיות שהיה ולא אישרו  :דובר

והשנה אנחנו , פני שנה ולא שמנו אותוהיינו צריכי� לשי� את הנתו� הזה ל   : נו��ירו� ב�

יודעי� לבוא ולהגיד כמה יש לנו גידול בנערות במצוקה ומה הטיפול 

  .שעומדי� לתת לה�

  ,אני את� ל� דוגמה. יש גידול בהכנסות מרווחה   :אריה לוינגר
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  ,אני רואה, אני ראיתי את הסכומי� ש�, עזוב   :אליהו רדיע

  .בסדר. קיי.או   :אריה לוינגר

  ?מפקח מופיע בתקציב, עוד לגבי פיקוח, אני רואה שאנשי� ג�   :ו רדיעאליה

  ?מה   :אריה לוינגר

  ?פקח משרת פקח מופיעה בתקציב   :אליהו רדיע

  .הפקח הנוכחי. ודאי, כ� כ�   :אריה לוינגר

  ?איפה מופיע   :אליהו רדיע

  .כל עובדי המועצה נמצאי� בתקציב   :אריה לוינגר

מתאר לעצמי שהוא מופיע באיזה מקו� אבל בפיקוח עירוני אני  אני, לא לא   :אליהו רדיע

לא , אני שואל בריכוז נתוני� של פיקוח עירוני אני רואה, לא רואה את ה

  ,רואה שו�

  , זה צרי� להיות בגינו�   :מיכאל צארו�

  ,אני מצטער שאני שואל אבל   :אליהו רדיע

  . אני רק אומר ל�, לא לא   :מיכאל צארו�

  .באה נחלי* מקו�פע� ה  :דובר

  ?למה   :אליהו רדיע

  .התיש אותי  :דובר

  . לא השארת לו מקו�   :מיכאל צארו�

  . צחקתי  :דובר

, ה שמה'רק ירו� ואריה משתדלי� והחבר, הכל לא מוכ� אתה לא יודע לענות   :אליהו רדיע

  .את� לא יודעי� מה כתוב בכלל

  . 18עמוד , 17130זה מופיע בפרק    :אריה לוינגר

  ,למעלה מעל חברת פיקוח עבירות יש ל� סעי* של שכר   : נו���ירו� ב

ארבעה עובדי� . ביחד, זה הכל, תברואה סניטרית, הניסוח ג� לא כל כ�   :אריה לוינגר

  ?אתה רוצה את השמות שלה�, ארבעה עובדי�, מופיעי� ש�

שכר איפה הפיקוח כתוב ? צרי� להיות פיקוח מה זה, צרי� להיות, ה'חבר   :אליהו רדיע



33  

אתה לא , אהוד? אתה לא רואה ש� את אי� קוראי� לו הפקח, תברואה

אני מחפש את , מה שכתוב שכר, הנה התמונה שלו ג� כ�, רואה את אהוד

, מה זה יעזור לי שאני, ג� תשובה נו, אהוד אני לא רואה אותו פה אבל בסדר

אני מבטיח ל� , אני רוצה עוד הערה כללית ואחר כ� כל השאלות של זה

לשמוע את השאלות של� ולא להתייחס לדברי� כמו שחברי ההנהלה שה� 

מישהו מסתיר , אגב לא ראינו את הפרוטוקול של ההנהלה. יודעי� הכל

  ?מאתנו

  .נו קדימה תמשי� את השאלות, לא מסתירי� שו� דבר   : נו��ירו� ב�

לגבי . בית ספר החדש נשאל, הכנסות מפיקוח שאלתי. קיי.או, לא היה   :אליהו רדיע

על כל פני� , לא קיבלתי תשובה מה לפני מה, הגופי� המתמחי� ג� שאלתי

אי� שינויי� מהותיי� שאני , אני אגיד ל� ירו� מה שאני רואה כא� אי� כא�

יכול להגיד עליה� שנה שעברה היה כ� או אפילו לפני שנתיי� והשנה יש 

דבר יותר דווקא השנה באמת היית צרי� להקפיד על ה. משהו אחר לגמרי

אולי עוד פע� היה צרי� להקפיד על זה אבל לפחות אתה , בגלל שנת הבחירות

, לבוא ולהגיד יש פה שינוי בשנת הבחירות זה היה, היית צרי� להקפיד על זה

  . זה תור� למי שמתמודד

  ?אני יכול לענות ל�   :איל� ב� ישי

  .כ� ודאי ודאי   :אליהו רדיע

  ?ענה ל�אתה רוצה שאני א   :איל� ב� ישי

לקחו , �2000לא רואה שינוי מ?אגיד ל� מה, אבל אי� שינוי ממה שאני רואה   :אליהו רדיע

, 2002�2003, מיליו� 9ג� א� היה גרעו� , 2002את אותה שבלונה שהיתה 

  .�2008ג� ב, אני לא ראיתי שינוי, אותה שבלונה שיש

יסת עולמ� לבי� תפיסת כנראה שיש הבדל די מהותי בי� תפ, אז ברשות�   : נו��ירו� ב�

וזה לא מעניי� . שאותו אני עושה כבר ארבע וקצת שני�, עולמי בתפקיד שבו

אותי זה מעניי� שבסופו של דבר . א� יש שנת בחירות או אי� שנת בחירות

  ,כדוגמת
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  ,ההערה של שנת בחירות היא לא   :אליהו רדיע

לעמוד  �2008י אראה ג� באנ, כפי שעמדנו ביעדי התקציב 2007כדוגמת    : נו��ירו� ב�

התיקוני� הקלי� שאתה , ולכ� ג� הפייטוניג או התיקו�, ביעדי התקציב

רואה ה� כאלה שיודעי� לבוא ולתק� את ס� ההוצאות או ס� התקבולי� 

שאנחנו יודעי� לקבל כדי ליצור מצב שבו המועצה הזאת יודעת לעמוד שנה 

המועצה . ובטח לפרוטוקוללהזכיר ל� ולכל החברי� , שנייה ברציפות באיזו�

 �149ב, כפרי... שנותיה בי� א� היא היתה פע� 123המקומית גדרה בכל 

ואני . לא השכילה להגיע למצב שבו יש איזו� תקציבי, היתה מועצה מקומית

  ,חושב שראוי לומר את ה

  ?איזו� תקציבי זה הכל? איזו� תקציבי זה הכל   :אליהו רדיע

  .להגיד ל�אז אני חייב    : נו��ירו� ב�

  ,היה גירעו� כזה 2002אני יכול להגיד ל� שבגלל שבנינו עיר גדולה עד    :אליהו רדיע

  ,אז אלי, אלי  : נו��ירו� ב�

  ,תסביר לי משהו שעשית�, בוא הנה? מה עשית�, אתה מאוז�  :אליהו רדיע

גרעו�  ג�, ידעת לעשות ג� גרעו� בשוט* 2002עד , קוד� כל, אז אלי, קוד� כל  : נו��ירו� ב�

להזכיר , להזכיר לכולנו כמה היה לנו בקרנות. רי�"בנצבר ובטח גרעו� בתב

  ?לנו

  .יואל מהנה� בראשו  :אליהו רדיע

אז ידע לשבת כא� אד� שהיה פע� חבר מועצה ולהגיד ל� על אות� מיליוני   : נו��ירו� ב�

  ,מ בגי� אות� כספי הכנסות"שקלי� שהיו בפק

  ,אחד שקיבלת�... תראה לי? אתה, אתה, ח"מי ש� אות� בפק  :אליהו רדיע

  ,שבתקופה של� היה, מדבר על התקופה של�, אני מדבר עלי�, לא לא  : נו��ירו� ב�

  ,ח"תראה לי שקל בפק, מ"מיליו� פק 32אני אמרתי   :אליהו רדיע

 �2003ב. מ וטוב שכ�"מ שאתה הצלחת לשי� אות� בפק"מיליו� פק 32זה   : נו��ירו� ב�

 14קר� לביוב . תגיד לי? על מה אתה מדבר, ליו� שקל בקרנותמי 15מינוס של 

  ?אתה לא מתבייש. שני� רצו* 4מיליו� שקל 
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  ,כנראה שאתה לא יודע מה, ירו�  :אליהו רדיע

אתה . וההבדל ביני לבינ� שאני רואה את הדברי� אחרת, אני יודע היטב  : נו��ירו� ב�

  ,מיליו� שקל 32? מעיז לבוא ולהעלי� כא�

  ?אתה יודע מה, אני לפחות, אני לא מלי�, אני לא מלי�  :רדיעאליהו 

  ,לפחות אתה יכולת להקשיב  : נו��ירו� ב�

  ,שנה ראש מועצה 50אפילו שתהיה , אמרתי ל� פע� הקודמת  :אליהו רדיע

  ,מיליו� שקל אתה 32  : נו��ירו� ב�

  ,לא תעשה כמו שאני עשיתי בעשר שני� אז חבל על הזמ�  :אליהו רדיע

להביא את המועצה הזו לגירעו� , מ"מיליו� שקל אתה ידעת לשמור בפק 32  : נו��ב�ירו� 

  ?אתה לא מתבייש, מיליו� שקלי� 15מיליו� שקלי� ואתה בא ע�  38של 

  ?אפשר לחזור להיות ענייניי�  :איל� ב� ישי

שנות כהונה שאני ראש  4על זה שבס� ? על מה? אתה עוד מעיז לבוא ולדבר   : נו��ירו� ב�

  ?�2002בטח לא ב? ועצה לא הגעתי לשנת גירעו� אחת שבתקציבמ

  ,ירו�  :אליהו רדיע

  ,אני חושב שאתה צרי� לחזור במילותי�, תעשה לי טובה אלי  : נו��ירו� ב�

  ,ג� הנס הזה, היה ל� נס  :אליהו רדיע

  ,את הניסי� תשאיר לי, את הניסי�  : נו��ירו� ב�

  ,ח הסופי"בוא נראה בדו, הנס הזה עוד לא בטוח חכה  :אליהו רדיע

  ,ההתייחסות של�, אלי רדיע  : נו��ירו� ב�

  ,�2008בוא נראה ב  :אליהו רדיע

ח בדיוק אותה הערה שאתה מצפה "ההתייחסות של� ג� לתקציב וג� לדו  : נו��ירו� ב�

אז אני בניגוד אלי� רואה את האיזו� . שבשנת בחירות יהיה כא� משהו שונה

  .הוא יותר נכו� ויותר נבו� ממה שאתה חושבכי האיזו� בתקציב , בתקציב

א� אתה מבי� את זה . אתה יותר מדי רדוד בכדי להבי� מה שאני אמרתי  :אליהו רדיע

  .ככה

  ?אני יכול לשאול שאלה  :איל� ב� ישי
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  ,אני רציתי לראות  :אליהו רדיע

  ,זה לא  :איל� ב� ישי

  ,לי�אתה מתייחס למי, אני לא מתכוו� למילי�, 2008  :אליהו רדיע

  )מדברי� יחד(

  .הויכוח הזה לא נעי� ולא במקו� לדעתי, סליחה  :איל� ב� ישי

  .הוא ביקש לענות, אתה ביקשת לענות, במקו� להתייחס  :אליהו רדיע

  ?אני יכול לשאול שאלה  :איל� ב� ישי

  .כ�  : נו��ירו� ב�

  ,בותתר. הויכוח הזה לא במקו� לדעתי? אני יכול לשאול שאלה להתקד�  :איל� ב� ישי

  ,זה לא ויכוח  :אליהו רדיע

  .תרבות תורנית  :איל� ב� ישי

  ? על מה אתה מדבר, עובדה שסעיפי� בתקציב לא ברורי� לאנשי�  :אליהו רדיע

  . תרבות תורנית  :איל� ב� ישי

  .ג� ראש המועצה  :אליהו רדיע

  . �30%הארגוניות קופ/ ב, שכר נשאר אותו דבר, שכר  :איל� ב� ישי

  ,כי יש הכנסה, שקל �40,000ב  :יואל גמליאל

  ,שקל �25,000ב, לא? מה  :איל� ב� ישי

  ,נו יפה   :יואל גמליאל

  ?מה בארגוני קופ/. אני מדבר על ההוצאה  :איל� ב� ישי

  ,שקל את התקציב �40,000משרד החינו� העלה ב, תשמע תשמע  :יואל גמליאל

  ?של מה? את מה  :איל� ב� ישי

  .תרבות תורנית  :יואל גמליאל

  ?העלה  :� ישיאיל� ב

  .�53ל �15,000מ. 13תסתכל בעמוד . בטח   :יואל גמליאל

  , איל� איל�  :אליהו רדיע

  ?מה, אני מסתכל  :איל� ב� ישי
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  ?יואל יודע א� העלה או לא העלה  :אליהו רדיע

  ,לא. �2007היה ג� ב 53  :איל� ב� ישי

  ,תראה את התקציב, 15  :יואל גמליאל

  ,53הביצוע היה    :איל� ב� ישי

�עלה ב, 53הביצוע היה , שקל �15,000תוקצב ב, בגלל זה זה עלה, הביצוע  :אל גמליאליו

  .שקל תמורת שקל? מה זה זה. ג� אותו דבר עלה בתקציב, 40,000

  ,ככל שאתה עושה פעילות יתר  :מיכאל צארו�

זה לא נראה ל� אבל הנה  �40,000משרד החינו� העלה ב. מקבל תקציב  :יואל גמליאל

  .38, שקל 40,000ועלה בעוד  �15ב תוקצב, תקרא

זה מה שאתה , 400שקל ה� יתקצבו לנו  �400,000אז א� השנה אנחנו נעשה ב  :איל� ב� ישי

  ?אומר

  ,אני חוזר בי ממה שאמרתי  :אליהו רדיע

  ,התקציב של התרבות תורנית עלה. אנחנו עמדנו בתקציב, לא  :יואל גמליאל

  ,ציבלא עמדת בתק 15התקציב היה   :אליהו רדיע

  ,קיבלנו הכנסות  :יואל גמליאל

  ,3פי   :אליהו רדיע

היה לנו . תראה ביצוע אותו דבר, היה לנו הכנסות. תקרא, אותו דבר? למה  :יואל גמליאל

  .40,000זה עלות התקציב , לכ� אנחנו, נוספי� 40,000הכנסות של עוד 

  ?אבל את ההכנסות האלה אתה הוצאת כבר שנה שעברה לא  :איל� ב� ישי

  ?מה פתאו�, לא  :אל גמליאליו

  .זה ביצוע חזוי היה  :איל� ב� ישי

  .שקל 40,000הכנסה של . לא ביצוע על ביצוע, אני מדבר על הכנסות  :יואל גמליאל

יואל בקי , אני חוזר בי ממה שאמרתי קוד� על יואל לגבי תרבות תורנית  :אליהו רדיע

  ,בתרבות תורנית

  ,לי בעיה אי�, אי� לי בעיה ע� זה  :איל� ב� ישי

אז אני ? נכו� או לא, להכנסות של האזור מתרבות תורנית... כיוו� שג� הוא  :אליהו רדיע
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  ,חוזר בי

  ,שקל �100,000פתאו� זה קופ/ ל  :איל� ב� ישי

  ,מקבל את ה? מה, אז ארני חוזר בי ממה שאמרתי  :אליהו רדיע

אז אני מבי� , ל גזבראני שמח שאני לא רואה פה בתקציב תקצוב ש, עוד דבר  :איל� ב� ישי

  ?שירדנו מהנושא

  ?איפה לא רשו�  :מיכאל צארו�

  .שואל  :איל� ב� ישי

  ,פה שאלות התשובות, אריה  :אליהו רדיע

  ,אני מבקש את סליחת�, סליחה  :אריה לוינגר

  ,אריה יש פה שאלה, עוד פע� עוד פע�? אתה שמעת את ההערה  :אליהו רדיע

  .ל הגזבר לשנת בחירותש �250,000העברנו את ה  :מיכאל צארו�

  ,אני שאלתי את ראש המועצה, לא, אני שאלתי. זה חשוב   :איל� ב� ישי

  ,אריה תקשיב   :אליהו רדיע

  ,אני מקשיב לו כ�, אני מקשיב   :אריה לוינגר

  .לקחנו את הכס* שלו לבחירות, בנובמבר... לא רק זה שאנחנו צריכי�   :מיכאל צארו�

  , ת�, שנייה שנייה   :איל� ב� ישי

  ?מה השאלה   :אריה לוינגר

זה אומר . אני לא רואה פה ושמח שלא ראיתי תקצוב של גזבר, השאלה היא   :איל� ב� ישי

  ,שירדנו מהנושא של ה

  .אתה לא רואה תקצוב של גזבר 2008זה אומר שבשנת    : נו��ירו� ב�

  .לא יהיה גזבר   :איל� ב� ישי

  ...תגיד לי אתה קיבלת צמרמורות   :מיכאל צארו�

  . אתה יודע, זה פע� ראשונה שלא ראיתי משהו וצעקתי על ריקה. רעדתי   :איל� ב� ישי

  ?מה השאלה, השאלה היא לגבי אריה או לגבי התקציב   :אליהו רדיע

  ,לא   :איל� ב� ישי

  ?אתה יכול לקרוא לשותפי� למליאה   : נו��ירו� ב�
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  .נסתגיד לה� שגמרנו את השאלות ה� יכולי� להיכ   :איל� ב� ישי

  ,ע� תרבות תורנית...   :יואל גמליאל

  ,תשמע אני רוצה להגיד ל� משהו? מה   :איל� ב� ישי

  , ירו�   :אליהו רדיע

  .זה עולה ואני לא הוזמנתי לשו� פעילות   :איל� ב� ישי

  ...שוב פע� אנחנו נפגשי� לעשות את זה 2007אנחנו כנראה את שנת    : נו��ירו� ב�

  .למה לא מזמיני� אות� להיכנס למקווה זה כמו שתגיד  :מיכאל צארו�

מיליוני  �8זה אומר שירדנו בס� הכל כמעט ב, מיליו� שקלי� 31או  30.5   : נו��ירו� ב�

  .ועוד ידינו נטויה, שקלי� בארבע שני� האחרונות

  ?כמה   :איל� ב� ישי

  .�38.5ב, מיליוני שקלי� �8כמעט ב   : נו��ירו� ב�

 38, מיליו� 39הגרעו� עומד על , שהיה בידינו שנה שעברה ח"הדו, ח"לפי הדו   :אליהו רדיע

  .ומשהו

  .זה מה שאני אומר   : נו��ירו� ב�

  . יפה? מיליו� 8אז בשנה הורדת    :אליהו רדיע

  ?לדעת מה מצבנו בגרעו� הנצבר, אריה אתה מוכ� להתייחס להערה של אלי   : נו��ירו� ב�

  , וניח הרבע"לפי הדו, הגרעו� הנצבר   :אריה לוינגר

  )מדברי� יחד(

  .ה� לא רוצי� לשמוע, אני שומע   :אליהו רדיע

  ? מה זאת אומרת, אנחנו רוצי� לשמוע   :יואל גמליאל

  .כ�   : נו��ירו� ב�

  .ה� לא רוצי� לשמוע   :אליהו רדיע

אז , אני רוצה לשמוע אתה רוצה לשמוע והוא  מדבר, מה. אבל זה מפריע, לא   :יואל גמליאל

  ?מועאי� אתה יכול לש

  .כ�   : נו��ירו� ב�

  .ג� אתה תקשיב. אבל הוא עונה על שאלה   :יואל גמליאל
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ח על סמ� הנתוני� האלה יהיה פחות "כפי שהופיע בדו �2007ההו� הנצבר ל   : נו��ירו� ב�

  .מיליו� �32מ

  ?נכו� 38.6היה  �2006ב   :אליהו רדיע

  . �38היה קרוב ל 2006סו*    : נו��ירו� ב�

  .37.9   :אריה לוינגר

  ?מיליו� משהו כזה �6אז השנה הצטמצ� ב. קיי.או   :אליהו רדיע

  .מיליו�  6קיבלנו עכשיו    :אריה לוינגר

  .זה בסדר גמור שקיבלנו, לא. בסדר. קיי.קיבלנו או   :אליהו רדיע

  , כי אנחנו. תקרא לדודי, שלמה   : נו��ירו� ב�

  .אני מציע שניגש להצבעה  :דובר

  ?יש ל� הערות לספר התקציב. דודי. דודי .קיי.או   : נו��ירו� ב�

  .לא  :דוד קו�

. 2008הוחלט לאשר את תקציב . הוחלט לאשר. נגד 1? מי נגד. בעד 8? מי בעד   : נו��ירו� ב�

זה עדות מוכחת לזה שחמש שני� . אני שמח על ההחלטה של חברי המליאה

זה רק מראה על הבגרות ועל , ברציפות מאשרי� את תקציב המליאה

ונות של האנשי� לשי� את האינטרסי� האישיי� והאחרי� בצד הנכ

זאת מטרת המועצה של כל , ולהסתכל באמת למה שכתוב לי כא� מעל הראש

ואני חושב שזו , ג� העובדי� וג� הנבחרי�, מי שיודע להיות בשערי ביתה

ובטח כבוד לי להיות יחד אתכ� , זכות גדולה ג� לי להיות ראש מועצה כא�

לא היה כדבר הזה הרבה מאוד . חמישית ברציפות תקציב מועצהולאשר שנה 

  .תודה רבה ואני נועל את הישיבה. שני�

  :בעההצ    

    8 :בעד    

    1:  נגד    

    : /נמנע    

  אושר ברוב קולות
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  ירו� ב� נו�

  ר הישיבה"ראש המועצה ויו
  אריה לוינגר  

  מזכיר המועצה
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