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.1

הצעת תקציב שוטף .2020

.2

תוכנית פיתוח .2020

מר אריה שרון :

ברוכים הבאים .ישיבת מועצה ,מיוחדת לנושא התקציב
של שנת  . 2020שלחנו לכם ,בהמשך להצעת התקצ יב ,את
הנספח שהעברנו לכל חברי המועצה .שכולל קצת הקדמה
שלי וסקירה של הפעילות שעשינו בשנת  2019ואת היעדים
לשנת

 . 2020מצורפת להצעת התקציב החשבונאית,

שכוללת את כל ההוצאות של שנה קודמת ולשנה הבאה.
אני רוצה לציין שהשנה עשינו את זה בשיתוף פעולה עם
החברים פה ,עם חברי המועצה .כל אחד לקח חלק .גם
בעריכה של המסמך הזה ,של תוכנית העבודה לקראת
תקציב  . 2020אני רוצה להודות לכל אלה שלקחו חלק ,כל
אלה שתרמו .את כל הבקשות ,נעשה הכל כדי ליישם את
זה לשנה הבאה .גם רוחה עזרה לנו במסמך ותודה רבה
לכולם .לכאמל ולחברי המועצה .אתה רוצ ה להגיד משהו?
מר טל כידן:

כן ,רציתי לדבר קצת על התהליך .אני רוצה לציין שבעצם
לפני שנת התקציב הקודמת ,זאת אומרת המתוכננת
הקודמת ,עשינו מפגש של כמה חברי מועצה עם אריה.
ובעצם דרשנו שיוצגו שיפורים בהצעת התקציב .הצעת
התקציב המקורית היתה לטעמנו חסרה ועשינו מהלך
מאוד משמעותי בשביל לייצר הצעת תקציב שהיא הצעת
תקציב רצינית ,שנותנת גם את החזון של המועצה ,גם את
הכוונות ,את המטרות ואת היעדים .כולל גם פירוט של מה
שנעשה בשנה הקודמת .ובסוף המסמך הזה שאתם רואים
פה ,יש נושאים שכל אחד ,לפחות מי שדן עם ראש
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המועצה ,העלה במטרה שהם יופיעו כאן.
עכשיו ,המטרה של התקציב הזה שמופיע פה ,של הצעת
התקציב ,היא שנהיה מסוגלים במהלך השנה ולקראת
סופה לראות שבאמת עמדנו בדברים האלה .היה מאוד
חשוב שהתקציב הזה ,כפי שהוא מופיע פה במסמך ,יהיה
קריא ונגיש לציבור .כי המסמך שקיבלנו קודם הוא לא
היה קרי א לציבור.
מר אריה שרון :

בעיקרו חשבונאי ,נכון.

מר טל כידן:

הוא בעיקר חשבונאי .והציבור שאנחנו בעצם משרתים
אותו או נציגים שלו ,צריך לקרוא את זה וזה צריך להיות
כמובן באתר המועצה .חשוב שזה יעלה בסוף הישיבה
הזאת .ואנחנו צריכים לראות שאנחנו מקדמים את זה.
בתוך ז ה יש את היעדים ואת המטרות .לפחות אני שמתי
את הנושאים שאני ,ראיתי שאחרים במועצה שמו את זה
בצורה מאוד יסודית .ואני חושב שזו התקדמות למועצה.
והבמה שלך.

מר אריה שרון :

תודה .אמרתי את זה גם קודם .ויופי שהרחבת .ובאמת,
ביחד ,עם בקרה ,עם שיתופי פעולה ,הדינאמיקה הז את
שתהיה בינינו במהלך השנה ,נשיג את כל היעדים שהצבנו
לעצמנו .אני רוצה להגיד שבאמת הם לא יעדים שהם לא
ברי השגה .דברים שהם די אפשריים ואני מאמין מאוד
שאנחנו ,בעבודה משותפת ,נשיג אותם .גם כאן פירטנו את
הפעילות שעשינו בשנה הקודמת .בראש ובראשונה אנחנו
תמיד מעלי ם את נושא החינוך .פירטנו כאן ואני מבין
שכבר קראתם את התקציב אבל אני אחזור באופן כללי.
היו עבודות שעשינו באשכול גנים ,בבית הספר ,תנועת
הנוער ,בנוער ,בתרבות ,בחוגים .רוחה ,את רוצה להגיד
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כמה מילים על ראשי הפרקים האלה? אני אשמח.
גב' רחל בשארי :

בעצם חלקכם או אפילו רובכם די ראה ,הן כהורים והן
כמישהו שהוא חבר מועצה ,תוכניות .מה שדיברנו ,מה
שנכנס פה תחת חינוך זה גם דברים שקשורים בפיתוח וגם
דברים שקשורים בתוכניות לימודים ,חלקן פדגוגיות
כאלה ואחרות .הנושא של חיזוק הקשר עם הגמלאים
והילדים הוא משהו שבמהות שלנו מתקיי ם כבר מספר
שנים .קיבל את ביטוי יותר גדול השנה .אחת לחודש
מתקיים מפגש כזה ,שהוא בתוך מועדון הגמלאים .ושהוא
בעצם פרי של עבודה של מנהלת האשכול ורכזת הגמלאים.
והתוצרים של הקשר ניכרים בשטח .חוגגים ימי הולדת
אחת לחודש ,עושים פעילות סביב שביל המייסדים.
באשכול עצמ ו פיתחנו בעיקר בקיץ היה שיפוץ של הוספת
דשא סינתטי .חלק מהיושבים כאן היו מעורבים ,הן
כהורים שהיה חשוב להם שזה יהיה והן היו"ר ליאור.
גינה אשכולית .אלה רונן מטפחת אותה יחד עם הצוות .יש
לנו גם תקציבים הן ממשרד החינוך וחלקם דרך איכות
הסביבה .כוח אדם ,עשינו תג בור .אני חושבת שהגיע הזמן
שנעשה לכם סיור בכלל באשכול .גינה אשכולית הכוונה,
לכל גן יש את הגינה שלו בחצר .וגינה אשכולית היא גינה
מרוכזת לכולם ביחד ,שכולם עובדים ומטפחים אותה.
יוצאים ממנה סלטים והם מכירים צמחי מאכל והעבודה
היא משותפת .בית ספר אלונה ,אנחנו הקמ נו מתחם
האכלה בתוך כיתת קרוואנים .ויש בה בעצם שלוש כיתות
קטנות שם ,שנותנות מענה מבחינת תרפיות ושעות
פרטניות .אנחנו חושבים שזה פרויקט שהוא סופר מוצלח.
במיוחד היום ,בעידן שאנחנו מדברים על שינוי בחוק
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החינוך המיוחד .שיותר ילדים אמורים להישאר במוסדות
החינוך .אנ חנו נצליח לתת מענה שהוא הרבה יותר
מקצועי.
שבילי בית הספר ,מי שהסתובב בבית הספר ,ראה שהם
הונגשו .בקיץ היתה עבודה מאוד מאסיבי על הנושא.
שיפוץ חדר טכנולוגיה ,אנגלית .חיזוק קשר בין בית ספר
וקהילה .אתם מכירים ,אתם יודעים ,חוויתם .היום למשל
מי שראה וידע ,סבים וסבתות הוזמנו לבית ספר אלונה.
הסבים והסבתות של הילדים .היה אירוע שהוא חלק
מפרויקט מאוד קהילתי סבבה .בטח זה שם שאני לא
זורקת אותו סתם .ואני בטוחה ששמעתם אותו ,מי שיש לו
ילדים בבית ספר ,שמע אותו בתוך בית הספר.
סייעות זה משהו שהוא שוב ,בהתאם לצורך .מה שעולה
כל שנה ובהתאם לילדים שצריכים את הסיוע .המשכנו
כמובן.
שדרוג חדר המחשבים בלפטופים חדשים ,שזה פרויקט
מאוד מבורך .אני חושבת שהילדים ,זה עוד צעד אחד מה
שנקרא לעידן הבא והעידן החדש.
תנועת נוער .יש לנו רכזת תנועת נוער חדשה ,קרן .עברנו
לתנועת נוער שהיא תנועה חדשה ,שהיא עכשיו בונה את
השם החדש שלה .אנחנו רואים פלוסים יותר גדולים ממה
שהיה לפני כן .ואתם יודעים ,הכל תוך כדי תנועה .זו
תנועה ואנחנו תוך כדי תנועה.
תוכנית קיץ לילדים היתה מצוינת .אתם ראיתם פרסומים
מאוד גדולים במהלך הקיץ .אני חושבת שזה היה מאוד
מכובד .היו יציאות מאוד נרחבות מבחינת הילדים .אלה
שלקחו חלק .וגם אלה שעוד יקחו חלק בעקבות מה שהיה.

6

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16.01.20

תוכנית שנתית 'ערך כדרך' .עשינו קורס עזרה ראשונה.
נדמה לי ש  12 -בני נוער עברו אותו .אז יש לנו חבר'ה שכבר
כמעט עוד מעט שנה הם נושאים .אנחנו נעזרנו בהם לא
מעט בקייטנות ובפעילויות שהיו .עכשיו מתן ,בעיקר
שהוא מוציא לכל מיני פעילויות ,בהחלט נעזר בהם .וזה
גם מאפשר להם לעשות מעורבות חברתית ,מה שבתי הספר
התיכוניים מחייבים ,כדי לקבל תעודת בגרות מלאה.
מר אייל כהן:

אפשר לעצור? למה עברתם תנועת נוער? מה קרה לתנועה
הראשונה?

מר לי אור בכר :

היה בני המושבים ,וזו היתה תנועת הבית שלנו .כבר המון
שנים במאבקים להתפצל מהנוער העובד .והם התפצלו
פשוט .אז בני המושבים הפכו להיות לתנועה החדשה.
הנוער העובד נשאר הנוער העובד.

מר אייל כהן:

אז למה אנחנו בני המושבים?

מר ליאור בכר :

כי בני המושבים הפך להיות התנועה החדשה .בני
המושבים זו אותה תנועה ,אותו מבנה ארגוני של בני
המושבים .לא השתנה כלום ,פשוט התפצל מהנוער העובד.
השתנה השם כי היו חייבים להקים ארגון עם שם חדש.

מר אייל כהן:

אז למה אין לנו חניכים שם?

מר ליאור בכר :

יש לנו חניכים .יש בכיתות ו' ,ה' .א תה מוזמן לוועדת
חינוך .אנחנו עוסקים בזה .בכיתות הנמוכות עדיין יש
הרבה .יש איזה משבר בכיתות ו' .אנחנו על זה .אתה
מוזמן לוועדת חינוך ,מדברים על זה .זה על השולחן .כרגע
מבחינת מדריכים המצב בסדר .על הגבול ,אני חייב להגיד.
מבחינת ילדים אנחנו רואים שיפור .וההידרד רות התחילה
כבר שנה שעברה ,עוד לפני המעבר .חשוב להגיד את זה.
אבל אנחנו מנסים ללכת ולייצב את זה.
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מר אייל כהן:

לא ,בסדר .מסכמים פה את  .2019פשוט זה עניין אותי
לדעת.

מר ליאור בכר :

נכון 2019 .היתה מטלטלת .היתה מדריכת תנועת נוער.
המדריכה של תנועת הנוער שהכנסנו היא זאת שיוצרת
ייצוב של המצב .היא עדיין נשארת ויש לנו כנס של מישהי
שאחראית שם ויש איזשהו שיפור .עם יד על הדופק צריך
להיות ...

מר אייל כהן:

ומי בעצם אחראי על זה?

מר ליאור בכר :

מתן אחראי על הנוער .והרכזת ,קרן ,של תנועת הנוער.

גב' רחל בשארי :

מתן הוא מנהל יחידת הנוער ,והוא אחראי בעצם על תנועת
הנוער פה ובכלל על הנוער באופן כללי .צריך גם לזכור ,לא
כל כך הכנסנו את זה .אנחנו גם נמשיך לקיים דיונים
בוועדת חינוך ,כשהנושא של מה זה נוער ,מה השיוך שלו
לתנועת נוער ,האם צריכה להיות תנועת נוער אחת ,האם
מותר שיהיה משהו א חר,

מר אייל כהן:

יש זליגה פה לצופים ,למשל .בעצם אני רואה שיוצאים פה
תוכניות שלמות לתנועת נוער אחרת וחבל.

גב' רחל בשארי :

זה משהו אחר .אנחנו נמצאים גם בעידן אחר וצריך לדון
בזה לאשורו של עניין .אני לא חושבת שזה משהו שאני
יכולה לעשות את זה  ,אלה נקודות שאנחנו כל הזמן נוגעים
בהן.

מר ליאור בכר :

אגב ,לכיתות האלה ,קידמנו ועודדנו שזה חוגי סיירות
שאנחנו לא רואים את זה כזליגה ,אנחנו רואים את זה
כמשהו חיובי .אז זה כן לקחת מ תנועת הנוער כנראה
חליפי ,ולא כנראה .אנחנו דיברנו על זה .אבל זה משהו
מבורך .זה מצב שמקבלים פעילו ת חינוכית חלופית.

מר מאיר סיטבון :

למה אתה חושב ,אבל ,שיש זליגה?
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מר אייל כהן:

כנראה שיש פה  ...כל סוף שבוע לצופים לעשות פעילות של
הצופים .אני יודע שהרבה עוזבים .הרבה חבר'ה,

מר מאיר סיטבון :

לא ,אבל למה? אתה יודע?

מר אייל כהן:

אני לא יודע למה .כי התנועה פ ה לא מספיק טובה .לא
מספיק מושכת את הילדים .אני לא מבין בזה .אני לא איש
חינוך .אבל אני יכול להגיד לך שאני יודע שהיתה תקופה
שהבן שלי הגדול ,או הצעיר יותר ממנו ,היה פה מכיר
המונים של ילדים בתנועה ופתאום בשנים האחרונות ,הבת
הקטנה לא הולכת כבר .היא בת עוד מעט  ,14כבר אין .זה
התמוסס וחבל .כי היה פה משהו מאוד יפה .ופתאום קרה
משהו .לא יודע למה .אני פשוט לא יודע .אני לא איש
חינוך.

מר ליאור בכר :

אתה מוזמן לוועדת חינוך .אנחנו דנים בזה.

מר אייל כהן:

אפשר היה לזמן את החבר'ה הבוגרים יותר ולדבר איתם
מה באמת משך את הילדי ם בשביל שידעו למה לבוא בכלל.
מה קרה שם.

גב' רחל בשארי :

יש קטע של אידיאליזציה של מה שהיה לפני כן .זה לא
בהכרח גם החוויה שנוצרת אז ,לא בהכרח מה שהיה .כי
כל פעם אנחנו רואים ,אני משנה לשנה' ,למה היתה זליגה',
ואחרי שלוש שנים אומרים 'אז היה נהדר' .הבעיה ,אנחנו
חווים אותה לא מעט שנים ,אנחנו כל הזמן עומדים מול
הדבר הזה .ואנחנו בוחנים אותו וכל פעם התשובות הן
אחרות .כל פעם יש עניין אחר .יכול להיות שאנחנו צריכים
להיות במקום

ולהגיד אוקיי ,אנחנו קהילה קטנה.

הילדים שלנו עוברים לבתי ספר ,הם מפולגים בבתי הספר.
כל אחד מוצ א את החברים שלו פה ושם ובמקום אחר.
האם אנחנו מקבלים את זה ורק באמצעות הפעילות נניח
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הכוללת של מנהל יחידת הנוער ,ולאו דווקא של רכז תנועת
הנוער ,היא זאת שתראה לנו את החיבור .אלה שאלות
שאנחנו חווים אותם כל הזמן .אסור שנפסיק לדון בהם
ולראות אותם ולראות איפה אנח נו נמצאים.
מר אייל כהן:

אני רואה את הפוסטים שמעלה מתן מעת לעת .ואני רואה
שכמות הילדים מידלדלת שם בצורה דרמטית .לא נעים
לראות את זה .כל פעם אני מסתכל ,אני רואה .הוא מציג
פעילויות שהוא עושה ,ואני רואה שהוא מתאמץ .אבל אני
רואה שאין ילדים.

מר ליאור בכר :

אגב ,זה לא נכון מספרית.

גב' רחל בשארי :

למה אתה אומר שאין?

מר אייל כהן:

לא יודע למה זה ככה... .

מר ליאור בכר :

זו סתם תחושה.

גב' רחל בשארי :

לא ,זה מאוד סובייקטיבי.

מר ליאור בכר :

הפעילות עלתה בכמות המשתתפים בצורה דרסטית .בקיץ
האחרון היו לפחות פי ארבע ילדים מכל פעילות אחרת
שהיה לפני זה .וגם הפעילויות יצאו לפועל ,מה שלא היה
בשנים הקודמות .זה בוודאות .כולל הפעילויות השוטפות,
צריך לציין את זה .פעילויות שפעם בכלל לא היו .זה לא
משהו שקטן .מבחינת פעילות הנוער ,היא התחזקה מאוד.
מבחינת תנועת הנוער מסכים .יש לנו כיתות מסוימות שיש
לנו בעיות שקשורות לשנים קודמות ,חשוב להגיד .וצריך
לטפל בהם.

מר גלעד זרקה :

רגע ,כשאתה אומר שצריך לטפל בהם ,יש בעיות שקשורות
אלינו כמועצה?

מר ליאור בכר :

לא .לא אלינו כמועצה .קשורות לזה שהתחלפה מדריכה,

מר גלעד זרקה :

יש בעיות שקשורות למדריך הנו ער? מה?
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מר ליאור בכר :

היו בעיות בהדרכה ,בחניכת מדריכים .בכיתות מסוימות
שאיבדו איזשהו אימון .שזה קורה לפעמים בהחלפות
כאלה .שצריך להתמודד עם זה .מה זה אומר להתמודד עם
זה? זה אומר שעכשיו מדריכה חדשה תשמור על יציבות.
זה אומר שאנחנו דואגים למצוא חלופות .קמה תנ ועה של
חוגי סיור ,לגילאים האלה בדיוק ,בצורה חלופית .וזה
נותן איזשהו מענה טוב לנוער .צריך להסתכל על הנוער
בתמונה הכוללת .תנועת הנוער זה לא הדבר היחיד שיש
בנוער .חשוב לנו שכל הילדים שלנו באלונה יקבלו פעילות.
חינוכית וערכית .אם זה יהיה בחוגי סיירות ,ותנועת נו ער
ותנועת הנוער תיחלש על ידי זה ,וזה מה שקורה כרגע,
מבחינתנו ,כולל מתן ,רכז הנוער ,בשיחה שהיתה לנו אגב,
זה מדורג .כי יש ילדים -

מר אבי אשכנזי :

אתה מוזמן -

מר ליאור בכר :

מוזמן לגמרי.

מר אבי אשכנזי :

ועדת חינוך ,יום שישי בשתים עשרה בצהריים .לי יש
שאלה לגבי ההיסעים לאורט השומרון .איפה אנחנו
עומדים עם זה? יש המון בעיות עם זה .ההיסעים לאורט
השומרון .אני שומע מהמון הורים שפונים אלי .אני לא
יודע איפה זה עומד .תעדכני בטח ,את יודעת יותר טוב
ממני .מגיע מיניבוס לבית הספר ,ואין מקום לשאר
הילדים .הילדים צריכים מגבעת נ יל"י בשעה שבע בבוקר.
מדובר פה בילדים שלנו .אני לא יודע עלויות או כאלה.
בטוח אפשר למצוא עוד תקציב  ...אין דבר יותר חשוב
מהילדים שלנו .אני חושב שכולם מסכימים .אם זה גינון
או שאר דברים שזה מעניין מאוד .אבל קודם כל אני חושב,
עוד פעם ,לדעתי .זה משהו שאנחנו צריכ ים לטפל ולתת
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לזה עדיפות .כשהילד או הילדים של כולנו פה בבית הספר,
שיקבלו מענה .ואם צריך במקום מיניבוס להביא אוטובוס
וזה יעלה עוד איזה כמה אמות שקלים ,אז צריך לטפל
בזה .ואין עכשיו ,או יש עכשיו ,או זה מה שיש .כל מיני
תשובות שהילדים גם פונים אלי ואומרים לי .וא ני אמרתי
'טוב ,זה כנראה ישתפר או משהו' .אבל אני רואה שזה לא
זז .תעדכנו אם יש איזה שינוי.
גב' רחל בשארי :

שינוי מבחינת הקטע של שעות ההסעה ,אנחנו מדברים על
הבוקר?

מר אבי אשכנזי :

כן .אני מדבר גם על הבוקר וגם על הצהריים ,כשחוזרים.
ואין מקום לשאר הילדים .המתינ ו ,הזמינו רק מיניבוס.
ולפעמים אילן צריך לחזור ,לנסוע באיזו מהירות ואז הוא
מאחר  20דקות להביא את הילדים .סליחה ,התבלבלנו.
להביא עוד אוטובוס .למועצה יש מספיק כסף .משהו ,אני
לא יודע אם יש משהו יותר חשוב מזה בעניין -

מר אבי אשכנזי :

שאלת הצהריים שונה מעניין ה בוקר.

מר אייל כהן:

אגב ,לא היתה הזמנה של אוטובוס ,שאישרנו אותו מזמן?
זה במקום?

מר אבי אשכנזי :

לא ,כדאי שנמצא לזה מקום .אני לא יודע .עוד פעם,
למצוא את הנקודה .לא אומר עכשיו להביא צי של
אוטובוסים .אם זה בבוקר וצריך עוד נסיעה אחת ,עוד
נסיעה אחת בצהריים.

מר טל כידן:

בנקודה הזאת אני רוצה לחזק את מה שאבי אומר .ואמרנו
רוחה שנעשה איזה מפגש ,לעשות את השבצנא הזה ,לראות
אם אפשר לשפר את החלוקה הזאת.

מר אריה שרון :

לא ,זה נעשה פגישה מיוחדת לעניין הזה .כאמל ,אנחנו
נעשה פגישה מיוחדת לעניין הזה ,לראות איך אנחנו
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משפרים א ת כל הבעיות.
מר אבי אשכנזי :

צריך לתת לזה ביטוי בתקציב .אני מניח שזה לא המון
כסף .לעוד שתיים או שלוש נסיעות ביום .אבל זה משהו
שצריך לבחון וחייבים לתקצב את זה ,לתת לזה באמת
מענה .היום זה הזמן.

מר אייל כהן:

היום זה הזמן.

מר אריה שרון :

אנחנו נשב על העניין ה זה ונראה ,נמצא לזה.

מר גלעד זרקה :

רגע ,רוחה ,איך זה עובד היום?

גב' רחל בשארי :

איך זה עובד היום? שיוצאים אוטובוסים משני יישובים.
אחד לוקח שני יישובים ואחד לוקח יישוב אחד .והם
מגיעים לבית ספר אורט משהו בסדר גודל של  ,7:35אגב,
יחד עם ילדים מגבעת עדה גם .הם לא באים לבד .הם לא
נמצאים שם לבד .והלימודים מתחילים לדעתי ב .8:15 -

מר אבי אשכנזי :

 .8:15הילדה שלי קמה ב  6:00 -כבר ,כדי להיות ב 8: 15 -
כשבית הספר הוא בבנימינה .לא הגיוני .אין מצב כזה.
באמת ,אין מצב כזה.

מר ליאור בכר :

צודק ,קודם כל .דבר שני ,מסכים איתך וצריך לבדוק את
זה .זה לא שינוי .תמיד הילדים -

מר גלעד זרקה :

רגע ,שנייה .אבל תנו לה שנייה לסיים את ההסבר.

גב' רחל בשארי :

זהו ,הם מגיעים בשעה הזאת .זה לגבי הבוקר.

מר גלעד זרקה :

היציאה בשבע תלויה כי האוטובוסים צריכים לחזור
לאסוף את הילדים של היסודי?

גב' רחל בשא רי :

כן .צריכים לחזור .לא רק יסודי.

מר גלעד זרקה :

אוקיי .ובצהריים?

גב' רחל בשארי :

ובצהריים הם לפי מערכת בית הספר .מה שקורה בבית
ספר ,יש עניין .כי בבית ספר גם המערכת שלהם משתנה.
ויכול להיות שבנקודות האלה ,ועד שאנחנו מקבלים את
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המידע ,יש השתדלות מאוד גדולה של לקבל אותו לפני כן.
לנו ,בשונה מבנימינה למשל ,בנימינה יש להם צי של
אוטובוסים של חברה חיצונית .אז פחות יש רגישות לעניין
הזה מבחינתם .הם יכולים להוציא את האוטובוס .אנחנו
צריכים לקבל את המידע מספיק בזמן כדי להוציא
אוטובוס מספיק בזמן .אתה מדבר יותר על בעיות ש היו
קורות בתחילת השנה ,עד שהתייצבה המערכת .היום
יחסית זה בטל בשישים.
מר אבי אשכנזי :

מאתמול ,שלשום,

מר גלעד זרקה :

כמה ילדים נשארים עוד שעה בבית ספר סתם כי אין להם
מקום באוטובוס?

מר אבי אשכנזי :

אין לי נתון מדויק .אני אומר לך שמהילדה שלי אני יכול
להגיד שהי א קמה בבוקר מאוד מוקדם .היא כבר ב 6:00 -
קמה כי היא צריכה להתארגן ולהגיע לבית הספר ב .8:15 -
אנחנו נמצאים מבנימינה רבע שעה נסיעה .שעתיים לפני
התארגנות .לא הגיוני.

מר טל כידן:

ואז מחכים שעה.

מר אריה שרון :

אבי ,אנחנו נקיים ישיבה על הנושא הזה .כאמל ,תרשום.
רוחה  ,תמשיכי.

גב' רחל בשארי :

טוב ,כבר הובלתם אותנו לחטיבות ותיכונים .שוב ,אנחנו
בבחינה ,ואתם יודעים שגם ישבנו על בחינת איפה הילדים
שלנו יהיו ,באיזה בתי ספר וכו' .היתה החלטה שיהיו בבית
ספר אורט .בכל מקרה עולים דברים .נמצא פה כידן.

מר טל כידן:

התוכנית במעגל מי כאל גנזנו אותה? כי אז התחלנו איזה
תהליך.

גב' רחל בשארי :

אז גנזנו אותה .אמרנו שאנחנו ממשיכים -

מר ליאור בכר :

חשוב להגיד את זה .נכנסנו למהלך שאנחנו עכשיו
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מחזקים ,ראית את השלטים גם ,את הקשר בין אורט
לאלונה .באמצעות אותו בית ספר בית .חשוב מאוד
להכווין את התו שבים לשם .עושים השקעה שם.
גב' עירית וייס:

אבל מה ההבדל? הוא לא היה -

מר ליאור בכר :

הוא היה בית ספר בית באמירה .אבל היו גם אמירות
אחרות .ומבחי נת היחס של בית הספר אלינו ,ההשפעה
שלנו קטנה מאוד ,בעקבות זה שהתפצלנו להרבה בתי ספר.
וגם אם בפועל קטנו בבתי ספר אח רים ואורט התחזק ,הם
לא ראו את זה ולא היה את החיבור הזה .מה שאנחנו
עושים בשנה האחרונה ,בעיקר פגישות על זה ו אנחנו
נמשיך את זה לשנה הבאה.

מר אריה שרון :

גם התחלף מנהל חדש .ואנחנו איתו בקשר -

מר ליאור בכר :

אנחנו נחזק מאוד את הקשר .ניצור השפעה חזקה של
ההורים על בית הספר.

מר טל כידן:

אז זהו .בנקודה הזאת חשוב לומר שאחת הבקשות שלנו
מוועדת חינוך היתה שיהיה לנו דירקטור בתוך בית הספר,
לאלונה .חייב להיות מישהו בהנהלה של בית הספר.

גב' עירית וייס:

יחד עם זאת ,סליחה שאני מסייגת ,אבל לי באופן אישי,

מר ליאור בכר :

אנחנו לא נכנסים לאישי.

גב' עירית וייס:

 ...שבית הספר יהיה פתוח.

מר ליאור בכר :

הזכות לחינוך פתוחה תמיד .אף אחד לא מתערב בה .אבל
כן אמירה של המועצה להגיד 'אנחנו יש לנו בית ספר בית
ואנחנו רוצים להשפיע בבית הספר הזה' ,נוכל להשפיע על
ילדי המועצה שלנו .בבתי ספר אחר ים לא נוכל להשפיע .זו
האמת .זה הנתון.

גב' רחל בשארי :

המערכת היא הרבה יותר מהודקת .נראה מאוד חזק
דווקא בשיטפונות שהיו .יש לי קבוצת מנהלים ורכזים של
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כל אלונה ,והמנהל של אורט ,של החטיבה העליונה וגם של
החטיבה ,היו חלק מתוך הקבוצה הזאת והם קיבלו את כל
המידע וה עבירו אלי מידע .כל הזמן היינו און  -ליין .זה לא
היה לפני כן וזה היה ממש פרי החשיבה המשותפת ,שהם
גם רוצים לדעת מה קורה בתוך אלונה .אז זה היה ברמות
של שיחות עד אחת עשרה בלילה והודעות עד אחת עשרה
בלילה ושש בבוקר.
מר אייל כהן:

אז סליחה רגע .את היית בהקשר של בית ספר עם הסעיף
הזה של  , 1.5חטיבות ותיכונים .בדברי הפתיחה פה
בתקציב ראיתי שנלקחו ארבע הלוואות ,ששתיים מתוכן
לפרויקט של ביוב ,ושניים לצרכי פיתוח ,ורשום פה הקמת
בית ספר .אז מה? אני מבין מזה שאתם משתמשים
בתקציב פה להקמת בית ספר?

דובר:

לא ,לקחו הלוואה להקמת בית ספר( .מדברים ביחד)

גב' רחל בשארי :

זה יוזמת כידן .היה צריך לרשום -

מר אייל כהן:

לא ,לא .אני שואל על הכסף .היוזמה היא ברוכה ,בסדר.
אני מדבר על הכסף.

גב' רחל בשארי :

אה ,לא הבנתי על מה אתה מדבר.

מר אייל כהן:

פה רשום שיש פה הקמת בית ספר ותכנונים .אז מה זאת
אומרת? אנחנו מתכננים בית ספר?  ...ארבע הלוואות.

מר מאיר סיטבון :

אלו הלוואות ישנות .זה לא הקמת בית ספר.

מר אריה שרון :

אייל ,שנייה .אנחנו נגיע למסמך הזה.

מר אייל כהן:

אני לא כועס .לא ,אני שואל... .

מר אריה שרון :

אוקיי ,אייל .אנחנו נגיע למסמך הזה .נגיע ל סעיף הזה.

מר טל כידן:

אני יכול להתייחס רגע? בעצם כתוב פה בדיקת היתכנות
לזמן בית ספר תיכון חדש בשיתוף עם המועצות השכנות.
אז היה מהלך של לפנות למועצת בנימינה ,בשביל לבדוק
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את ההיתכנות של הקמת בית ספר תיכון ,פרויקט לעוד
חמש ,עשר שנים .המועצה שם ,כל מחלקת החינ וך,
המנכ"לית וחברי המועצה שם שהיו בישיבה הביעו עניין.
(מדברים ביחד)
מר אייל כהן:

עזוב ,אני מדבר על הכסף .יש פה ראש מועצה ,שייתן לנו
תשובה.

מר אריה שרון :

לא ,מדובר על הלוואה קודמת.

מר אייל כהן:

אז מה זה הלוואה קודמת? מימון של הקמת בית ספר.
אתם מקימים בית ספר? אז תסבירו .אם אתם לא
מקימים,

מר אריה שרון :

זאת היתה הלוואה שהיתה להקמת בית ספר.

מר אייל כהן:

נו ,הקמנו בית ספר?

מר אריה שרון :

שהקמנו ,אבל אנחנו עדיין מחזירים אותה.

מר אייל כהן:

אז אתה רוצה להגיד לי שאתה משלם הלוואה מלפני 200
שנה?

מר אריה שרון :

כ ן ,כן.

מר כאמל חלבי :

לפני  10שנים ... ,מגרש הכדורסל .מה ,אתה לא בעמיקם?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :נשארה הלוואה של  .20,000ההלוואה מסתיימת השנה.
לפני  10שנים לקחו את ההלוואה ... .אי אפשר להקים בית
ספר ב  350,000 -שקל.
מר אייל כהן:

ומה שאר ההלוואות?

רו"ח סרצ'וק יע קב  :תכנונים הנדסיים .לקחו תכנונים ,פעם ההלוואה הזאת
חצי מיליון שקל .ופרויקט ביוב ,משהו שהתחילו בזמנו,
מ  100,000 -נשארו  .50בערך לפני חמש שנים.
מר אייל כהן:

זה סך הכל של זה? זה הסך הכל של שני אלה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא 850,000 .ועוד שתי הלוואות .יש פה ארבע הלוואות.
מר אייל כהן:

זה מופיע בתקציב?
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רו"ח סרצ'וק יעקב  :הפירעון מופיע בתקציב.
מר אריה שרון :

אייל ,בוא ,נגיע לזה .בוא נעשה סדר .אנחנו נגיע לזה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :מליאות קודמות לקחו הלוואות לצרכי הדברים האלה.
מר אריה שרון :

אוקיי .רוחה ,איפה אנחנו?

גב' רחל בשארי :

ביטחון ובטיחות .מונה קב"ט חדש .אנחנו רואים את
התוצאות של העבודה שלו .מבורכות ביותר .תרבות.
בספרייה מונתה ספרנית חדשה .גם פה אני חושבת שחלק
מכם כבר ראה ,לפחות את התפיסה שהתחלנו להוביל
אותה ,הספרייה כמוקד חיים בתוך הקהילה .אנחנו רואים
את זה לא רק בקבוצת הילדים .גם בקבוצת המבוגרים .על
ה צעות שהן באמת בתוך הספרייה עצמה והספרייה ...
קהילה .אני לא רוצה לפרוס ,באמת היה הרבה .אנחנו
ממשיכים כמובן להגדיל את העניין הזה .הספרייה גם כן
עברה תהליך של דיגיטציה .זה ייקח לנו הרבה זמן כדי
להכניס את כל הספרים.

מר טל כידן:

היא עוברת.

גב' רחל בשארי :

היא עוברת תהליך של דיגיטציה .המחשוב נכנס .כל מה
שצריך כרגע זו עבודה להכניס את כל הספרים .תגבור
מערך מתנדבים לטובת הספרייה .יש כבר לא מעט
מתנדבים .והשורות תמיד פתוחות ואנחנו נשמח ליותר.
אנחנו גם נצא עם קול קורא יותר מסודר לתושבים ,להיות
חלק ממיזמים שונים שאנחנו רוצים לקיים אותם בתוך
הקהילה .טוב ,דיברנו על מספר הרצאות שהתקיימו גם
בספרייה וגם מעבר לה .אירועים קהילתיים ,קיימנו את
חנוכה ,פורים והאירועים הממלכתיים.

מר אבי אשכנזי :

אני רוצה להתעכב קצת על האירועים הקהילתיים.

גב' רחל בשארי :

רוצה להגיד? לא הבנתי.
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מר אבי אשכנזי :

כן .על האירועים הקהילתיים אני רוצה להתעכב .בגדול
חלקנו משתתפים .עושים היום מסיבות של מושבים .שזה
שניים ,שלוש בשנה .אין לנו הרי יותר מדי.

גב' רחל בשארי :

אני חושבת שזה פורים וסילבסטר ,אם אני לא טועה ,נכון?

מר אבי אשכנזי :

כן .אני חושב שפה המועצה צריכה להשתתף או אפילו
לעשות את האירועים האלה .שזה באמת פעמיים בשנה.
מדובר על סכומים של  15או  20אלף שקל .שבהחלט אפשר
למצוא לזה תקציב .אנחנו לא צריכים להוציא מהכיס
שלנו .אנחנו קהילה מאוד קטנה .אין יותר מדי פעילות
לגילא ים שלנו .רובכם הייתם ונורא נהניתם אני חושב.
היה כיף ,זה מגבש ,זה מאחד את שלושת המושבים ביחד.

מר אייל כהן:

היתה דוגמה לפני שבועיים.

מר אבי אשכנזי :

היתה דוגמה לפני שבועיים .לא צריך להתחנן ל 4,000 -
שקל .ושכל אחד יוסיף  50שקל על מנת שיהיה יותר כסף
כדי שיוציאו את הכסף .חברים ,בדיחה .אני חושב
שהמועצה פה צריכה לתת סיי בדבר .עוד פעם ,אני חושב
שמדובר ב  15 -או  20אלף שקל לכל שלושת המושבים .ועוד
גבו כסף.

מר ליאור בכר :

אין בעיה לתת את הכסף ,אני בטוח .זה לא ענייני התרבות.
אני רוצה להגיד כמי שהיה יו"ר ועד מקומי בעבר ,יש
יתרון גדול בזה שהוועדים מרימים את המסיבות ולא
המועצה.

מר אבי אשכנזי :

שיארגנו ,אני איתך.

מר ליאור בכר :

ברגע שהמועצה נותנת יד ,היא נכנסת (מדברים ביחד)

מר אבי אשכנזי :

מדובר על  15,000שקל .אני לא חושב -

מר ליאור בכר :

הכסף זה לא הבעיה.

מר אבי אשכנזי :

הנה ,אומרת לך פה ,אומר לך הכסף -
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מר ליאור בכר :

לא ,אני אומר משהו אחר .אני רוצה להגיד את הבעיה.
הבעיה היא ,הכסף הוא לא בעיה לתושבים ,אבי .הרבה
פעמים .רוב הוועדים ,כל הוועדים 5,000 ,שקל להוציא
בשנה ,לא סיפור .כן סיפור יותר גדול ,עכשיו לערב את
המועצה במקום הזה ש ל האלכוהול של אנשים בחוץ,
בפנים .ביטוחים .אתה נכנס למקום -

מר אבי אשכנזי :

אתה מתבלבל ,במה שאני אומר .אני איתך .שהוועדים
ימשיכו לארגן .הכסף  ...אנחנו אומרים את אותו דבר.
אתה אומר את זה פשוט -

מר גלעד זרקה :

אבי ,אפשר כמליאה לקבוע שניים שלושה אירועים  ...שכל
ועד מקומי עכשיו יתפוס  ...המליאה תחליט על שניים,
שלושה אירועים מרכזיים ,אותם היא תתקצב.

מר אייל כהן:

אם אתה תגיד את זה ליו"ר ועד מקומי בעמיקם ,תהיה לך
פה בעיה קשה .כי אחרי זה כל יומיים יעשו מסיבה.

מר גלעד זרקה :

אני לא אמרתי .אמרתי על שניים ,שלושה אירועי ם.
(מדברים ביחד) אבל זה אומר שכל שלושת המושבים
ביחד... .

מר אייל כהן:

אבי ,הצעה מצוינת .אני בעד זה .קדימה.

מר אריה שרון :

בסדר גמור.

גב' רחל בשארי :

אוקיי .חוגים וספורט .אנחנו כבר קבענו חוגי דגל לפני
השנה האחרונה .עמדנו בזה השנה .חוגי דגל זה אומנות,
מחול וספורט .הורחב מגרש הכדורגל בעמיקם...

מר אבי אשכנזי :

זה משהו שנוגע לי מאוד ... .עניין של הכדורגל ,כבר
דיברתי בספורט .קודם כל הורחב מגרש הכדורגל ,נחמד
ויפה .עשו פה איזה ...

מר אריה שרון :

מה ,הרחבנו אותו .דווקא על  -א  -כיפק.

מר אבי אשכנזי :

שנייה ,אני אדבר .את ה יכול לא להסכים .זה בסדר ,אנחנו
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פה .אני חושב שזה החוג הכי גדול שיש לנו ,שמתאמנים,
גם אתם בטח יותר ממני .אני כבר שש שנים מלווה את
הקבוצות האלה .קרוב ל  100 -ילדים .זה באמת מגרש
שצריך להשקיע בו .ולעשות ספסלים ,מים לשתייה,
ברזייה לשתייה .לשים במגרש כדורגל .אנח נו עוצרים .אני
בא בזמני הפרטי ,עוצר ,באירועים על חשבוני ,כל מיני
דברי מתיקה ,מביא הכל .בכיף אני עושה את זה .בכיף
גדול .באמת ,הילדים שלי ,אני אוהב מאוד .אני שופט
במשחקי חוץ .צריך להשקיע במגרש כדורגל הזה .למצוא
תקציבים .להשקיע במשך שנתיים .צריך לשים ספסלים,
לעשות גדר יפה .ברזייה לשתייה .להוסיף תאורה .בואו
נעשה את זה באמת .אני מזמין אתכם ליישובים לא
גדולים .זה משהו לילדים שלנו .לא אמרתי עכשיו בואו
נקים עכשיו בית ספר -
מר אריה שרון :

אבי ,זה הכיוון.

מר אבי אשכנזי :

זה לילדים שלנו .ואני חושב ,לא חושב ,חייבים למ צוא לזה
תקציב.

מר אריה שרון :

אתה רואה שהשקענו בתחום הזה .תמיד אפשר -

מר אבי אשכנזי :

אריה ,בסדר ,אני רואה .אבל זו השקעה ,עוד פעם ,בעיני
המתבונן .המגרש עם בורות עדיין .זה לא משהו איכותי
שכיף .סבבה ,נחמד .השקענו ,ניסינו לעשות ,בסדר .אבל
אני חושב .אני בעד עם האנשים פה .זה לא משהו שאני
אומר ,זה הילדים שלנו ,של כולנו מתאמנים .למה שלא
יהיה מגרש ,תבואו למאיר שפייה ,תבואו למקומות ,תראו.
 100ילדים .כל הילדים מתים על החוג הזה .חוג חינוכי,
חוג עם משמעת .אנשים מתים לבוא ,אנשים באים מבחוץ,
רואים .אני חושב שכן צריך למצו א לזה תקציב .אתה יודע
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מה? בואו נפרוט את זה ,בואו נשים השנה ככה וככה .אבל
בואו נקדם את זה.
מר גלעד זרקה :

אז אני אענה לך ,בבקשה .המגרש הורחב בתחילת שנת
 . 2019הבאנו יועץ מקצועי ,פלדר נוף ,שבונה מגרשי
כדורגל .בהתאם לתשתית הקיימת שהיתה שם .עם הנחל
וכל הדברים ה אלה.

מר אבי אשכנזי :

אני מבין שלא היה לך תקציב -

מר גלעד זרקה :

שנייה .תן לי שנייה לסיים .הקמה של מגרש כדורגל ,עם
ההשקייה ועם הכל ,היה סכום מסוים של כסף שהיה לנו
בתקציב .חלק מתרומות של תושבים וחלק של המועצה.
אבל הוא לא מסתיים ב  .2019 -הוא גם ממשיך ל .2020 -

מר אבי אשכנזי :

איפה זה רשום?

מר גלעד זרקה :

מה זאת אומרת איפה זה רשום?

מר גלעד זרקה :

יש לך פה בסעיף תקציב,

מר אבי אשכנזי :

מה הוא מתוקצב? מגרש הכדורגל מה הוא מתוקצב?

מר גלעד זרקה :

בוא נפתח ,שנגיע לסעיף?

מר אבי אשכנזי :

בוא ,תראה ,באמת .אני רוצה -

מר גלע ד זרקה :

רשום פה מתקני ספורט .250,000 .אבל אנחנו עובדים לפי
תוכנית של יועץ.

מר אבי אשכנזי :

שמה?

מר גלעד זרקה :

במרץ אפריל מתוכנן לעשות שם איוורור ושזרוע .כל יועץ
מקצועי יגיד לך מגרש לא מורכב ביום אחד .אלא אם כן
יש לך מיליון.

מר אבי אשכנזי :

לגמרי.

מר גלעד זרקה :

הוא מורכב בשלבים והמגרש הזה הולך להיות מורכב
בשלבים.

מר אבי אשכנזי :

אני לגמרי איתך בעניין הזה .אני רק לא יודע כמה כסף
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מתוקצב השנה למגרש ספורט .כמה?  50 ,20אלף? כמה
כסף ,אתה יודע?
מר גלעד זרקה :

מבחינה כספית?

מר אבי אשכנזי :

כן .אתה הולך עכשיו להשקי ע .אתה אומר יש לי תכנון.
מה זה תכנון? תכנון אומר משקיעים מיליון שקל .בשנה
הראשונה אנחנו שמים  200אלף שקל ,עושים  .3 ,2 ,1בשנה
השנייה אנחנו שמים ספסלים .יש תכנון כזה?

מר גלעד זרקה :

התכנון הוא הצרכים .מה הצרכים כרגע? להוסיף עוד
תאורה? לעשות את השזרוע? מבחינ ת קולר לא צריך לשים
שם קולר כי אפשר לפתוח חור בגדר ולעשות את זה
כמתחם אחד ,עם הקולר הקיים היום במועדון פיס.
ספסלים? ספסלים רשום בתוכנית השנתית הזאת .רשומים
ספסלים במגרשי כדורגל.

מר אבי אשכנזי :

אני לא מבין מה -

מר גלעד זרקה :

מה אתה לא מבין? רשום פה ספסלים .

מר אריה שרון :

אבי ,אבי .אנחנו נקבע ישיבה -

מר אבי אשכנזי :

אני לא ראיתי תוכנית של מגרש כדורגל .אתה אומר שיש
תוכנית?

מר אריה שרון :

אבי ,הבנתי .נלך למקום ,תיקח חלק ,לא עוד ישיבה .נבוא
למקום .נבדוק מה צריך... .

מר טל כידן:

אז רגע ,אבי ,אבי .יש פה את הסעי פים האלה ,פה בסוף.
שמת את זה?

מר גלעד זרקה :

לא.

מר טל כידן:

למה?

דובר :

ככה .כי לא עשינו ישיבה של ספורט בחיים .דבר שנוגע -

מר גלעד זרקה :

אם יש הערות ,אפשר לפתוח את זה.

מר אריה שרון :

אבי ,החלטה .אנחנו –
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דובר:

צריך להוסיף לתקציב פה סכום .בואו נוסיף פה ס כום .כמו
שהוא רוצה .אז אם עושים כמו שהוא רוצה ,בוא נפתח את
זה .אם לא ,אין התקדמות.

מר אריה שרון :

רגע ,אני אגיד לך מה .לא ,לא,

גב' עירית וייס:

צריך גם לברר מה זה אומר.

מר אריה שרון :

אבי ,נצטרך לדעת כמה זה.

מר אבי אשכנזי :

אני רוצה לעשות תוכנית ,כמו מהנד ס (מדברים ביחד)

מר אריה שרון :

אבי ,אנחנו החודש נבוא ,נעשה סיור במקום .אבי ,תהיה
שותף .אתה ואני וכאמל .ונראה ,נבדוק מה הצרכים ,מה
הדברים הדחופים ... .רבותי ,ועדת ספורט באחריותך.

מר גלעד זרקה :

אבי ,יש פה כמה הודעות לאבי אשכנזי שכינסנו ועדה .זה
שהוא לא הגיע זו לא בעיה שלנו.

מר אריה שרון :

רבותי ,אבי ,אבי .לא ,לא  ...אבי ,הוחלט .אתה תגיע .אני
אעמוד לך על הראש שאתה תגיע ,בסדר? אנחנו נגיע לשם
ונראה מה צריך להיות שם.

מר אבי אשכנזי :

אבל בתקציב -

מר אריה שרון :

לא צריך .אנחנו נראה איזה צורך.

מר טל כידן:

סתם ,אני רוצה להבין .הדבר הזה נשלח -

מר אריה שרון :

אבי ,תקשיב לי .התקציב הוא התקציב שנקבע להשנה.
אפשר עוד לשבת ולעדכן אותו וכו' .וזה גם נכון לדעתי
להיכנס בפנים ולהיפטר .עשינו שם ,הרחבנו את המגרש.
צריך לראות גם דברים שעשינו שהם טובים .להמשיך
הלאה .לא ,אני שמעתי...

מר אבי אשכנזי :

אני אגיד  ...בשביל הילדים שלנו.

מר אריה שרון :

אבי ,קיבלנו החלטה ,נעשה את זה .סגור.

מר אבי אשכנזי :

שמח.

גב' רחל בשארי :

חדר כושר.
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גב' עירית וייס:

החדר כושר איך הוא עובד היום מבחינת שעות?

גב' רחל בשארי :

הוא עובד ארבע פעמים בשבוע ,ויש מנו יים ...

גב' עירית וייס:

פתוח כמה שעות?

גב' רחל בשארי :

אני חושבת שזה מארבע עד שבע וחצי ,שמונה.

גב' עירית וייס:

אז צריך להוציא איזשהי הודעה .כי אנשים טוענים שהוא
לא פתוח מספיק.

גב' רחל בשארי :

אז אני אשמח שאת תתני לי אחר כך אינפורמציה על מה
מדובר .כי מה ש אני יודעת שזה מספק בהחלט מבחינת
הכמות .את יכולה לבדוק בחוברת.

מר טל כידן:

לגבי החדר כושר ,מה היתה התשובה?

גב' רחל בשארי :

מה היתה השאלה?

מר אייל כהן:

מה שהיא שאלה ,מה היתה התשובה?

גב' עירית וייס:

אני אומרת שהגיעו אלי פניות של אנשים שחדר הכושר
פתוח ואולי זה מוטעה ,ולכן אני שואלת פה .שלא מעט
פעמים הוא נפתח רק לאיזה שעה וחצי.

גב' רחל בשארי :

אין דבר כזה .מה פתאום .יכול להיות שאנחנו מדברים על
משהו כמו אירוע חנוכה ,שאי אפשר היה לקיים את החוג,
אז יכול להיות שהיתה שעה באותו יום.

גב' עירית וייס:

אבל בעיקרון הו א פתוח ארבע פעמים בשבוע ארבע שעות?

גב' רחל בשארי :

הוא פתוח ארבע פעמים בשבוע ,קבוע,

מר אייל כהן:

כן ,אבל יש לי שאלה לגבי חדר הכושר .אם כבר מדברים
על חדר הכושר .עצת ייעול אולי .הוא פתוח במסגרת חוג.
למה אנחנו לא יכולים לשנות פאזה?

גב' רחל בשארי :

שינו פאזה .כמנוי ,לא רק חוג.

מר אייל כהן:

זה חוג ,זה לא מנוי .כשאתה הולך ,סתם ,לאור עקיבא,
אתה משלם  150שקל .יש לך שם כל יום .לא מצפה שיהיה
כל יום .אם יש את הארבע פעמים בשבוע ,אם שילמת חוג,
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אתה יכול ללכת מתי שאתה רוצה בארבעה ימים האלה.
מר אריה שרון :

זה לא קשור לתק ציב .אתה מוזמן לוועדת -

מר אייל כהן:

לשנות את זה כאילו בתפיסה .כי אני למשל ,אתם אומרים
ללכת למבוגרים רק שעה פה ושעה שם .למה אני לא יכול
לבוא יום אחד ,כשאני מגיע מקודם בחמש ,ללכת לחדר
כושר ויום אחר ללכת בשבע? המדריכה גם ככה נמצאת
שם .לא אכפת לי גם שיהיו יל דים שיתאמנו .הם לא
מפריעים לי.

גב' רחל בשארי :

לך לא אכפת .אבל לילדים אכפת שאתה נמצא.

מר אייל כהן:

למה אסור?

גב' רחל בשארי :

רק שנייה ,אייל .יש עניין .לך לא אכפת שהילדים יהיו,
לילדים אכפת שאתה תהיה .זה לילדים ,זו קבוצה חברתית
שהם נמצאים בה .הם רוצים להיות  ,ולפעמים בנות לא
רוצות להיות עם בנים .יש עניינים.

גב' עירית וייס:

מה ,החדר כושר?

גב' רחל בשארי :

יפה ,אבל זה בעייתי.

דובר :

אפשר להעביר ליזם פרטי?

דובר:

הוא לא ייקח את זה.

גב' רחל בשארי :

רישום התשלום למוסדות חינוך .אנחנו הכנסנו השנה
לראשונה מערך רישום דיגיטאלי .מי שרשם את הילדים
שלו,

גב' עירית וייס:

מעולה.

מר טל כידן:

באמת כל הכבוד.

גב' רחל בשארי :

אז גם כן ,אחר כך הוספנו מערכת לרישום חוגים ,שהיא
דיגיטאלית .ופה זה היה גם עם תשלום .גם פה היה אחוז
לא מבוטל של אנשים שניצל את הפלטפורמה הזאת .אנחנו
כל פעם מגדילים לסביבות יותר גדולות ,מה שנקרא ,כדי
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לתת מקסימום .מהבחינה הזאת שבן אדם יוכל מהבית
לעשות את מה שהוא רוצה .ורק אם הוא רוצה לבוא
לראות ולהגיד שלום ,זאת תהיה הסיבה .זה בערך .סביבה
וקיימות.
מר אריה שרון :

עשינו את הפיזור של הפסולת האלקטרונית .השקענו
בשילו ט ,וזה מתבטא עכשיו לאזור של ניקיון באזור
המעיינות .אני גם משלב את קרן קיימת ,שהם מסכימים
בעזרתם לעשות מספר פעמים בחודש ניקיון שם בנחלים.
אנחנו מתניעים את הפרויקט של פריסת פחים כתומים.
אנחנו ישבנו פה והחלטנו ללכת על הפחים הכתומים.
השנה אנחנו גם נעשה את התהל יך של ההטמעה גם
מבחינת הסברה וגם את הנושא של הפחים .אני לא יודע
באיזה גודל הם יהיו .כנראה בגודל כזה שלא ,כן.

מר טל כידן:

 360ליטר.

מר גלעד זרקה :

לא ,ליטר .השאלה מה המידות.

דובר:

די זהה לירוקים.

מר אריה שרון :

הגברנו את המודעות לנושא של הכלבים המשוטטים.

מר אייל כהן:

כמה עולה דבר כזה? כמה עולה קמפיין כזה 'לא כואב
להתחשב'? כמה עולה למועצה? זה מתוקצב בכמה כסף?
זה משהו זול? יקר? אני שואל ... .וזה עזר הקמפיין הזה,
לדעתך?

מר אריה שרון :

זה עזר .גם למודעות וגם העניין שעכשיו גם מגבירים את
-

מר אייל כהן:

אני חו שב שצריך לעשות איזשהי פעולה קיצונית בסיפור
הזה של הכלבים ,כי כל פעם זה עולה .זה לא הזמן לדון
בזה ,אבל זה פשוט נורא מה שקורה ברחוב שלי .זה פשוט
סיוט .אי אפשר לחיות ככה .יש פה אנשים שהם חסיני
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לוכדים .אני אומר לך את זה ,ואני לא יודע מה הם עושים.
איזה מאפיה יש פה.
מר אריה שרון :

יש בכל יישוב ווטסאפים מהלוכד ביישוב.

מר אייל כהן:

לא יודע מה יש פה... .

מר אריה שרון :

 ...קבל עם ועדה.

מר אייל כהן:

לא ,אז הקמפיין הזה ,אם הוא עולה יקר ,אפשר אפילו ל...
אותו ,ולתת פה משהו יותר אגרסיבי לסיפור הזה.

מר אריה שרון :

אני א ומר לכם שוב .ואנשים גם כאן יודעים את זה .וזה
לא הלשנה ולא טרור .אתם אנשים שיש לכם בעיות עם
כלבים משוטטים ,עם איזה כלב מיוחד שמציק ,אז זה לא
יפה להלשין .אבל כשמדובר בילד קטן ,בבטיחות שלו ,הוא
לא יכול ללכת ברחוב ,תאמינו לי זה מאוד לגיטימי
להעביר את השמות למו עצה .ואני באחריותי מעביר את
זה.

מר אייל כהן:

אז השבוע ,הבן של מישהו מההרחבה ננשך .בשבוע ,לא
סיפרתי לך עדיין .ננשך .אני במקרה הייתי בחוץ ,אז הוא
רץ אלי בבהלה .הוא חטף ביס ברגל .מאוד לא נעים .וכל
הכלבים משוטטים שם .ואתם יודעים איזה כלבים .כאילו
צריך לעשות ל זה סוף אחת ולתמיד.

מר גלעד זרקה :

אי אפשר להוציא להם מכתב -

מר אריה שרון :

אני מוציא .תקשיב ,אז אני אומר לך .אני מוציא מכתבים
כאלה .ויותר מזה ,איגוד ערים וטרינארי מגיע לבן אדם.

מר אייל כהן:

נכון .שיבוא לפה -

מר אריה שרון :

רבותי ,כל מי שאומר הסגר ,אני לא אומר .תעבירו את זה
אלי ,אני אטפל בזה .ואנחנו אני מעביר את זה ישירות
לאיגוד שמטפלים בעניין הזה .אז שתדעו .וכאן אני פתוח
לכל יוזמה.
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מר אבי אשכנזי :

יצאו מכתבים לאנשים?

מר אריה שרון :

כן .פקח מגיע ...

מר טל כידן:

היה פה יו"ר של האיגוד ותיאר .ואמר שעשה הרבה קנסות
פה למועצה .נעשו הרבה מאוד קנסות.

דובר:

אין להם גם כוח עבודה.

מר אריה שרון :

רבותי ,כן .יש גם לאנשים ,יודעים איך  ...באמת ,אמרתי
על הווטסאפ הזה .אני אומר לכם שוב.

מר טל כידן:

בפרדס חנה הם הוסיפו ,כך כתבה באתר פרי ,הם הוסיפו
פקחים של מועצה ,שיטפלו בד בר הזה.

מר אריה שרון :

אני אומר לכם שוב .אני גם כאן בשולחן הזה יש איזה סוג
של  ...ואני אומר לך ,אפילו השבוע היה איזה מישהו
שהגיע לבן אדם .אוקיי .טוב ,התחלנו גם בנושא של
התייעלות אנרגטית .אבי ,אתה זוכר? העלית את הרעיון
הזה של ההתייעלות האנרגטית .אנחנו כבר ס יימנו את
הסקרים של העניין הזה .אנחנו השנה נלך על תאורת לד.

מר אייל כהן:

מה זה השנה? ?2020

מר אריה שרון :

כן ,השנה.

מר אייל כהן:

רגע ,אבל השיתוף הוא עם אסיף ,לא?

מר אריה שרון :

לא בהכרח .אני הולך ככה .אם הוא יצטרף ,יצטרף .הרעיון
ללכת איתו .אם הוא לא יעמוד בזמנים ,ילך לבד .

מר אייל כהן:

אריה ,מה התקצוב של זה?

מר אבי אשכנזי :

בתקצוב זה לא מופיע .אבל זה מופיע פה ,לדעתי.

מר כאמל חלבי :

יש בפיתוח ,לא פה.

מר גלעד זרקה :

בכמה זה מתוקצב העניין של התאורה?

מר אייל כהן:

אני חושב שצריך לקבל פה החלטה לגבי לדים .לעשות א ת
זה רק פה .לבטל את ההחלטה הקודמת .ההחלטה
הקודמת ,אני לא אהבתי -
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מר אריה שרון :

לא ,אז תקשיב .אני יודע שלא אהבת אותה .אייל ,אייל,
אני יודע שלא אהבת אותה .אבל זה בראשי .ואם הם לא
יתקדמו ,אנחנו נלך לבד.

מר אייל כהן:

אבל אנחנו דיברנו על זה שזה ייקח שלוש שנים.

מר אריה שרון :

לא ,זה לא ייקח .אני רוצה השנה -

מר אייל כהן:

אז אנחנו עושים את זה פה ,לבד .תרשום את זה.

מר אריה שרון :

עכשיו אני אומר לכם עוד משהו .אני מקדים קצת את
המאוחר .כי זה קשור לתאורת הלדים ואם זה כבר עולה
וכו' .השנה ,זה עוד לא בוטא כאן ,כי זה במהל ך השבוע
האחרון קיבלתי את האישור ,החברה לפיתוח קיסריה,
שמהרווחים שלה ,היה לה הסכם של שנים רק עם שלושה
יישובים .עם אור עקיבא ,נדמה לי ,פרדס חנה ועם ג'סר,
אני חושב ,שהם מחלקים להם כל שנה רווחים .השנה זה
נפתח .אני ביקשתי מהממונה על המחוז שגם יכלול אותנו
בחלוקה הזו .והוא הצליח להעביר לנו  400אלף שקל
השנה.

מר כאמל חלבי :

 393אלף.

מר אריה שרון :

כן.

מר אייל כהן:

תודה לאל .יופי .תודה .תודה לאילן הנגבי.

מר אריה שרון :

אגב ,אבל לא .הקטע ,תראה ,ממה אני ניזון .מכל מיני
דברים,

מר אייל כהן:

מהכתבות שאנחנו מעבירים.

מר אריה שרון :

לא ,הנה ,יש לי מכתב מהממונה על המחוז' .בהמשך
לשיחתנו ... ,לרשות המקומית' טה טה טה' .הרינו
להודיעך כי אושר לרשות מענק תוספתי בהיקף של כ 400 -
אלף שקל'.

מר אייל כהן:

כל הכבוד .באמת.
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מר אריה שרון :

אני חושב שהדבר הזה שהוא ככה בא ,בא מהחפ"ק .אני
מציע  ,בהסכמתכם ,שזה ילך לפרויקט של תאורת הלדים.

מר אייל כהן:

אמרנו שהלדים ישולם (מדברים ביחד)

מר אריה שרון :

רגע ,שנייה ,לא ,כי זה תקציב .אני אגיד לך מה קורה .יש
שתי אפשרויות .או שזה מחזיר את עצמו ,או שניקח
הלוואה לחמש שנים שתחזיר את עצמה וכו' .או שנימנע
מהל וואה ואת הסכום הזה נעביר לתשלום ישירות לקבלן.

מר מאיר סיטבון :

אתם עושים מתאורת הלדים כאילו זה סוף העולם .תאורת
לדים זה שום דבר .יש דברים יותר חשובים .שטויות במיץ
עגבניות.

מר אריה שרון :

לא ,מאיר ,מאיר .זה גם מחזיר את עצמו.

מר אייל כהן:

יש פה רחובות מימי הביניים ,צריך לשפר את התאורה.

מר מאיר סיטבון :

שטויות במיץ עגבניות.

מר אייל כהן:

ממש לא שטויות .כל החזות פה  ...עם כל הכבוד ,לא
שטויות.

מר מאיר סיטבון :

שטויות.

מר אריה שרון :

אייל ,החלטנו כבר לעשות את זה.

מר אייל כהן:

שזה יירשם עכשיו ,בפרוטוקול .תוסיף את זה בסעיף מס'
. 14

מר אריה שרון :

האם זה מקובל שנתנה את זה?

מר אבי אשכנזי :

רגע ,מה עלות הפרויקט?

מר אריה שרון :

הפרויקט להערכתי לא יגיע למיליון 600 .אלף שקל.

מר טל כידן:

אולי חצי חצי? חצי הלוואה ,חצי -

מר ליאור בכר :

אני רוצה להגיד משהו בנושא .ברגע שאין תקציב מלא ואין
הצעות מלאות ,מה שקורה בפועל זה פרטץ' .נשים ב 400 -
אלף ,חצי מהנורות לד וחצי לא... .

מר אייל כהן:

שנייה ,תן לי להגיד לך .היתה ישיבה ,אני אספר לך את
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הסיפור .היתה ישיבה פה שהוחלט שאריה רצה ללכת עם
חוף כרמל לתכנון .אתה היית בישיבה הזאת ,אם אני ז וכר.
אני לא הסכמתי לזה .אמרתי זה שנים .לא משנה ,כל
התכנון יתבצע רק עוד כמה שנים .באה פה הזדמנות
באמת ,אחרי שקיבלנו מענק באמת יפה מאוד מקיסריה,
לעשות משהו מיידי לטובת הקהילה ,שאנשים ייהנו .זה
עולה  ,600לא משנה .התכנון ברמת תכנון -
מר אריה שרון :

אפשר להקצות חלק מהכסף לתכנון .אני חושב שתכנון,

מר כאמל חלבי :

אני חייב להגיד משהו בנושא .הרי את הסכום שקיבלנו,
קיבלנו מכתב מהממונה ,זה צריך לדון בישיבה עם
הממונה על המחוז .לא ,לא ,אני אומר .הוא צריך לאשר
לאן להשקיע את הכסף .כאשר בלד יש יתרון שהוא יאשר
את זה ...

מר א ייל כהן:

בדיוק .זה יכול להיות כסף צבוע .תעשה אותו צבוע.

מר כאמל חלבי :

לא ,לא ,אני רוצה להחליט -

מר ליאור בכר :

אפשר לקחת כסף לתכנון ולקדם את זה ,אבל צריך תכנון
...

מר אייל כהן:

אני אומר לך .צריך לצבוע את זה שזה יקרה .אם אין לך
כסף צבוע ,זה לא יקרה... .

מר כאמל חלבי :

הערכה  700אלף שקל.

מר אייל כהן:

אני בעד.

מר אריה שרון :

כן? חבר'ה ,אני רוצה להגיד לכם ,לא ,לא ,זה יהיה בקרוב.
אני אומר לך ,תשמע .אני הלכתי על הקטע של חוף כרמל
כדי להוזיל עלויות .אתה הולך על מרחב גדול .אז אם זה
לא יהיה ,זה לא יתממש והם יצלעו ,וייקח להם ,אסיף
חדש ,או עירון ,אסיף חדש אומר שהוא עובד יפה .אתה אל
תסמוך על מועצות אחרות ,תעבוד על שלנו.
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מר אייל כהן:

חכה ,בוא ונראה.

מר אריה שרון :

כי החיסכון הוא לנו .אם זה לא יילך,

מר אייל כהן:

כל מה שאתה חושב ,אם זה גוף אחר ,שזה לא אתה
הראשון ,זה סי פור אחר .אתה צריך לברר אם יקרו אצלנו.
זה יקרה בעוד  10שנים ,עזוב אותך.

מר ליאור בכר :

כשזה ככה זה הכי גרוע.

מר אייל כהן:

לא ,זה לא יהיה ככה .יש לך תקציב.

מר אריה שרון :

אוקיי .עברנו לנושא של חזות .זה גם חזות וגם תשתיות.
אבל עשינו בשנת  2019את המדרכה בארי אל .סיימנו היום
את המדרכה בעמיקם.

גב' עירית וייס:

בשעה טובה.

מר אייל כהן:

אגב ,יצא יפה.

מר גלעד זרקה :

תגיד לי ,רגע ,המדרכה בעמיקם ,מבחינתי זה לא סוים.

מר אריה שרון :

לא ,לא ,יש עוד לסמן ,חבר'ה .לא הסתיים .אני גם אמרתי
לך ,בוא נעשה סיבוב שם.

מר טל כידן:

אגב ,הניקוז שם בסדר? כל הפתחים -

מר אריה שרון :

כן .זהו .השנה גם התחלנו ,מינינו מנהל ,הוספנו מנהל
אחזקה .באמת ,העירו לי את זה .שנייה ,אייל.

מר אייל כהן:

אני לא דיברתי.

מר אריה שרון :

לא ,לא ,באמת בעניין הזה שיפרנו קצת את הנושא של
הפיקוח על התחזוקה וכו'.

מר גלעד זרקה :

אז אולי אייל יוכל לעדכן אותנו?

מר אייל כהן:

כן .אני אעדכן אתכם .קודם כל בכייף .קודם כל מאוד היה
חשוב לי שיהיה פה איזה מנהל אחזקה .שיהיה פה איזשהו
סדר בדברים .מאז ומעולם אתם יודעים שעובדי האחזקה
פה התפזרו בין כל עובדי המועצה והתפזרו ולא היו
ממוקדים בשום דבר .אהרון בנה תוכנית עבודה שאומרת
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שיום בשבוע אחד מוקדש לכל יישוב .ושאר הימים לסגור
קצוות .אני חושב שבכלל צריך ליצור פה מנגנון שהפניות,
קודם כל להוריד את אריה מהמטריה של הפניות .לא
אמורים לפנות לאריה בכל בעיה ,ואמורים לפנות למועצה.
גם לא לאהרו ן באופן אישי .ייעשה פה מין מוקד ,ייווצר
פה איזשהו מנגנון פרסומי חזק ,טל טוב בזה .לעשות
פרסום חזק ,שאנשים יפנו פה למועצה .המועצה תדע לנתב
את זה לאהרון ואהרון יסדר את זה לעובדים .לעשות כמו
 106כזה .מי שאחראי תקשורת או זה .בדברים האלה.
מר אריה שרון :

אגב ,אנח נו עומדים בזה.

מר אבי אשכנזי :

לענות גם פלוס סגירה של הפנייה.

מר אייל כהן:

אהרון הוא בחור פדנט .אתם מכירים אותו יותר ממני .יש
פה חלק שמכירים הרבה שנים .הוא פדנט .הוא מדבר איתי
מלא .באמת ,הוא איש של עשייה .הוא בא לעשות.

מר אריה שרון :

יש לו התלהבות.

מר אי יל כהן:

הוא מתלהב ,הוא חי את זה .זה בדיוק כפפה ליד .זה
מדהים .וצריך לנצל את זה לטוב .באמת ,זה בן אדם
שאכפת לו מהיישובים .זה פשוט יפה לראות את זה .אני
נהנה.

מר אריה שרון :

אגב ,אני ראיתי את אהרון בחירום ,כל הנושא של  ...כל
ההרחבות ,השיטפון האחרון.

מר אבי א שכנזי :

 ...למועצה ,לנתב את התוכנית -

מר אייל כהן:

צריך שיהיה כמו  106פה .פניות ציבור ,אגב ,שתדעו,
שפניות ציבור זה נושא שנבדק.

מר ליאור בכר :

יהיו גם בסעיפים.

מר אייל כהן:

אז פניות ציבור ייבדק השנה ,על ידי ועדת ביקורת.

מר גלעד זרקה :

מי מחליט את הנוהל?
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מ ר אייל כהן:

אני ביקשתי שיתאים למועצה ,נוהל שיתאים למועצה.

מר אריה שרון :

צריך משהו מודולארי... .

מר אייל כהן:

אני חושב שזה חשוב שזה יירשם.

מר גלעד זרקה :

שהתושבים ידע ולאן לפנות... .

מר אריה שרון :

אנחנו עובדים על משהו מודולארי שיתאים לאלונה .משהו
שיתאים לנו.

מר אייל כהן:

תעשה מוקד כזה ממוחשב.

מר אריה שרון :

כן ,כן ,משהו ממוחשב.

גב' רחל בשארי :

יש כרגע .אתה נכנס לאתר ,יש לך פניית ציבור .אתה יכול
למלא מה שאתה רוצה,

מר אריה שרון :

לא ,לא ,אבל יותר זה.

גב' רחל בשארי :

זה תכלת ,והיא מעבירה את זה מיידית למי שצ ריך לטפל.

מר גלעד זרקה :

אבל גם ,צריך לרשום לצידו שעכשיו לא כל תושב יחשוב
שהמועצה זה גוף שמפנה פסולת ,וכל אחד יזרוק מתי שבא
לו ואיפה שבא לו .להגדיר את זה בימים מסוימים.

מר אריה שרון :

בסדר ,אנחנו נשב על זה .אנחנו נעלה את זה באמת
במועצה .ביטחון ,אה ,כן .גן רון שהתחלנו לעבוד עליו.
והשנה אנחנו נמשיך -

מר אייל כהן:

גן רון לגבי ט"ו בשבט.

מר אריה שרון :

לא ,אני רוצה להגיד משהו ,אם אתה רוצה לדבר על זה,

מר אייל כהן:

אני לא .דבר אתה.

מר אריה שרון :

לא ,אם אתה רוצה שנעלה את זה .בגן רון יש ,תנועת
הסיירים שחלקה עובדת על גן רון ,והיא שם ,והיא לוקחת
את זה על עצמה ,ואני רוצה לתת איזה משהו שיהיה עם
המשכיות .ולכן הם שם ומתבססים וגם הכנסנו את קק"ל.
קק"ל התחיל לטפח את המקום ועוד נשארו דברים לעשות.
אולי גם איזה פרגולה שאני אבקש מהם שיביאו .בנושא
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הספציפי הזה של השתילה ,החבר'ה רצו בט"ו בשבט רצו
לשתול בעלייה לרחבה .ואז אני דיברתי ,אני בקשר עם
שירי ,שאולי נעשה את זה עם הסיירים ותנועת הנוער שלנו
בט"ו בשבט שתילה שם ,בלי קשר -
מר אייל כהן:

אז זה לא אירוע שקשור לט"ו בשבט גן רון?

מר אריה שרון :

יהיה בט"ו בשבט.

מר אייל כהן:

יהיה בט"ו בשבט עם הסיירים? והיישוב יעשה פה?

מר גלעד זרקה :

בלי קשר יכול לעשות פה.

מר אריה שרון :

היישוב גם יכול זה.

מר אייל כהן:

שהמועצה תעשה בגן רון?

מר אריה שרון :

תחת תנועות הנוער.

מר אייל כהן:

חשוב מאוד.

מר טל כידן:

אריה ,חסר פה בחזות את המדרכה בגבעת ניל " י.

מר אריה שרון :

כן ,היא תהיה -

מר טל כידן:

חסר בשנה הבאה .אני לא רואה את זה( .מדברים ביחד)

מר כאמל חלבי :

כמה מילים על החירום.

מר אייל כהן:

למה קפצתם על הסעיפים?

מר כאמל חלבי :

אה ,תקשורת ...

מר אריה שרון :

מה ,תקשורת זה מידע? בסדר .בתקשורת ,מעבר לדברים
הש וטפים ,היה לנו השנה את הצרות ...

מר מאיר סיטבון :

כל הצרות שהיו ...

מר אריה שרון :

השקענו את כל הזמן שלנו .ועכשיו דווקא היה את העניין
הזה של כל השיטפונות וכל הנזקים לחקלאות ,שאנחנו גם
כן,

מר מאיר סיטבון :

לא ,אבל שבוע הבא הוא בא.

מר גלעד זרקה :

יש ביטוח?

מר אריה שרון :

תקשורת ומידע ,רוחה.
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מר מאיר סיטבון :

בינתיים המדינה לא החליטה על אסון טבע .רק אחרי
שהיא תחליט ,תקבל איזה תקציב .ואין ממשלה ,ואין שר
חקלאות.

מר טל כידן:

שאלה ,לכנס את ועדת חקלאות יש משמעות לזה? אין
צורך?

מר מאיר סיטבון :

אין צורך.

מר אריה שר ון :

למה? כן.

מר מאיר סיטבון :

איך אתה רוצה לכנס אותה?

מר אריה שרון :

יחד איתם ועם הנהלות היישובים.

מר מאיר סיטבון :

סך הכל יש עשרה 12 ,חקלאים בכל אלונה.

מר אריה שרון :

בזכות  ...החקלאות עולה חזק.

מר אבי אשכנזי :

מה זה עשרה חקלאים?

מר מאיר סיטבון :

עשרה חקל אים בכל אלונה 12 .חקלאים .זהו ,מה חשבת?
אין ,אין... .

גב' רחל בשארי :

תקשורת ומידע .האמת שהיו"ר זו נאוה ,אבל אנחנו
עובדים מאוד בצמוד .הקמנו אתר חדש .האתר הקודם
באמת עבד על אפליקציות עתיקות יותר .אנחנו די
משתמשים בו .ומי מהתושבים שנכנס יכול לראות ,הרבה
פעמי ם הוא פלטפורמה לקישור ואתם לפעמים לא יודעים
בכלל שהקישור בתוך ,כאילו לא נכנסים לתוך האתר עצמו
אלא ישר לאגף שאנחנו רוצים שתגיעו אליו .כי מבחינתנו
זה כלי עבודה .הדבר

הכי טוב שאנחנו מנסים ,בעיקר

בעקבות הסערות וגם כן בעקבות השריפה שהיתה,
שאנשים ירגישו שהם יכו לים לפתוח אותו ולקבל את
המידע המקסימאלי שהם יקבלו .וניסינו לעבוד .אני חושב
שזה עבד ,לפחות מבחינתנו ,ברמה של העברת מידע
לתושבים.
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חסר לנו מאוד ,אני חייבת לומר ,שבעקבות הסערה הזאת,
פנינו לתושבים וביקשנו שיירשמו לאס.אמ.אס .כרגע
התקשורת שלנו עם התושבים היא בא מצעות האתר,
באמצעות הפייסבוקים היישוביים ,פלוס פייסבוק שנפתח,
שטל פתח אותו ,שזה נקרא 'תושבי אלונה' ,ופייסבוק נוסף
שאני פתחת בזמנו ,שזה היה חינוך ,תרבות וכו' ,והפכנו
אותו למועצת אלונה .ויש בו נדמה לי  500חברים ,אם אני
לא טועה .ולכל מושב יש את הפייסבוק שלו ,וכל אלה
מהווים בשבילנו תשתית .נכון שזה מכביד  ...לא סיימנו.
גב' עירית וייס:

יש כאן את הווטסאפ של כל מושב .זה הכי חשוב.

מר אריה שרון :

כן ,קראנו ,כן.

גב' עירית וייס:

עשיתי סדר.

גב' רחל בשארי :

מזה,

וחוץ

יש

את

הפלטפורמות

של

הווטסאפים

המושבים ,שיש לכל מושב נציג שמעביר מידע ... .הרבה
פעמים מקבלים את המידע מכל מיני מקומות.

אנחנו

היינו רוצים להגיע לתשתית מאוד סדורה ,שהיא בעיקרה
אס.אמ.אסים.

מה

שקרה,

דווקא

בגלל

האירועים

האחרונים ,באמת בלילה אחד נרשמו  100אנשים .זה היה
יפה לראות את זה ,אחרי תקופה שהיתה טפטפת של אחד,
אחד ,אחד .פתאום בלילה אחד  .100אבל זה לא מספיק.
אנחנו עדיין חייבים להישען על כל הפלטפורמות הקיימות,
עד ש  hopefully -זה יקרה באמת ונוכל באמת להשתמש
בתשתית הזאת של אס.אמ.אס ,שניזונה בעיקר מקו
הטלפון ,פחות מאחרים .חשוב מאוד שיש לנו מישהו
שמתפעלת את האתר ,שלא היה לפני כן .זאת תכלת  ,היא
קב"סית אצלנו ,וגם יש שעות שהיא מתפעלת את האתר.
והיא ,כאמל ,ממונה על חופש המידע?

38

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16.01.20

מר כאמל חלבי :

כן.

גב' רחל בשארי :

והיא ממונה על חופש המידע .פניות ציבור שדיברנו עליהם
קודם ,מגיעות אליה והיא מפנה למי שצריך .ופה יהיה
מנותב לאה רון מה שצריך לאהרון וכו' .נבנה מדור חירום
וביטחון חדש .אני מקווה שלא נצטרך כל כך להשתמש בו.
כרגע אנחנו משתמשים ,אתם יודעים ,דיברנו על שיטפון,
אז זה לא בדיוק הצורך שלשמו נולד האתר .כמובן שניתן
גם לו מענה ,אבל בעיקר לדברים שיותר קשורים באמת
בביטחון ,מלחמה ,ע ניינים ואחרים שחווינו כבר לא אחת
פה באזור בעבר .זהו ,ואמרתי שהיתה פנייה להצטרפות
לאס.אמ.אס .אני חושבת שהתקדמנו כמה צעדים .אפשר
להגיד שבאופן כללי התקדמנו כמה צעדים .נוסיף לזה את
הרישומים המקוונים ואת התשלומים המקוונים ,אז
אנחנו בדרך .לא הגענו עוד לקצה אבל א ני חושבת שעשינו
כמה צעדים טובים.

מר אריה שרון :

ביטחון וחירום.

מר כאמל חלבי :

טוב ,ביטחון וחירום ,שיפצנו את המקלטים בתקציבי
משרד הפנים ופיקוד העורף .שיפצנו את מחסן החירום.
קנינו שלושה נגררים עם רישוי למים ,בתקציב של 40,000
שקל .וקנינו מכשירי קשר לחירום .זה מתקציבי משרד
הפנים ופיקוד העורף.

מר טל כידן:

אגב ,צריך להיקבע סיור של ועדת ביקורת בכל המקלטים.
עוד לא היינו בזה .כדאי לקבוע את זה.

מר כאמל חלבי :

כן .גם ,מינינו ממונה חירום.

מר אריה שרון :

אגב ,היתה איזו ביקורת .קיבלנו דווקא ציון טוב.

מר כאמל חלבי :

סוף סוף קיבלנו ,כן ,מארץ ישראל היפה קיבלנו גם,

גב' עירית וייס:

כוכבי יופי.
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מר אריה שרון :

כן ,אבל יחד עם זה יש גם מקלטים שהם ישנים ובתוך
האדמה .חסומים.

מר כאמל חלבי :

הוקמו צוותי צח"י ,בכל מושב הוקם צוות צח"י ,כאשר
הם יעבדו במקביל לוועדת מל"ח .מי שלא מכיר ,וע דת
מל"ח זו ועדת חובה שאישרנו אותה במליאת המועצה.
יו"ר הישיבה זה ראש המועצה ולכל בעל תפקיד יש תיק.
עברנו ביקורת תיקים לפני עשרה ימים ,שבועיים .גם
הביקורת היתה טובה על התיקים .והמחשבה ל 2020 -
לעבור למכלולים .זאת אומרת למזג את בעלי התפקידים
ובמקום שיהיו לנו  13בעלי תפקידים ,שיהיו לנו ארבעה
או חמישה ראשי מכלולים ,שיתפקדו וישבו מול ראש
המועצה.

מר אריה שרון :

אוקיי .גם במחלקה לשירותים חברתיים ,אנחנו העלינו
את מספר הפעילויות שלנו .מועדון מופת ,מועדון
הגמלאים ,ומינינו גם רכזת מתנדבים מטעם משרד
הרווחה ,שזאת דינה .שהי א גם אחראית ,משרד הרווחה
פעם היה בהרכב הקלאסי שלו היה פועל רק על נזקקים
ועל אלה שזקוקים לסיוע סיעודי .אבל היום הוא כבר
הרחיב את הפעילויות שלו והוא עובד גם על מקרי חירום,
על התנדבות בקהילה והמון תחומים שלקח אותם.

מר טל כידן:

שאלה קצרה בנושא של המועדון של ה וותיקים .האם כל
הוותיקים שמעוניינים להשתתף במועדון יש להם את
ההזדמנות לזה?

מר אריה שרון :

לא.

מר טל כידן:

איך פותרים את הסוגיה הזאת?

מר אריה שרון :

לא ,לא ,כי יש לנו  ...לזה .אבל אני לא מכיר מקרה של
מישהו שמאוד ,יש לזה כללים .מאיזה גיל ,ואנחנו מנסים

40

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16.01.20

איכשה ו להרחיב ולתת לכמה שיותר משתתפים.
גב' רחל בשארי :

היום זה אפשרי .לדעתי זה מותר .ליאור ,לדעתי נכנסנו
כולם ,כל מי שרצה .אני שוב אומרת .לא בקיאה לגמרי,
אבל לפחות מהשיחות האחרונות ,וכשדיברת ,הורחבו
מספר הפעילויות ,גם היו כאלה נוספים .אבל שוב ,צריך
לבדוק את זה -

מר אייל כהן:

היתה איזו פנייה של מישהו שבא ולא קיבלו אותו?

מר אריה שרון :

כן ,היה.

גב' רחל בשארי :

כן ,קרו מקרים .לדעתי זה נפתר.

מר טל כידן:

אני קיבלתי איזה שתי פניות.

מר אריה שרון :

נו ,וטיפל בזה?

מר טל כידן:

העברנו את זה.

מר אריה שרון :

העברת את זה ה לאה וטיפלו? אז מה הבעיה?

מר כאמל חלבי :

במשרד הרווחה יש תקן ל  30 -בשנה .בעקבות הלחצים
אישרו לנו  33ב .2019 -

גב' רחל בשארי :

אז נדמה לי ,אני אומרת ,מהחוויה שלי זה כאילו הגיע
לפיתרון.

מר אריה שרון :

זה פחות או יותר הסיכום שהיה לנו לשנה קודמת .ולגבי
היעדים לשנה הבאה ,הרוב ,אתם רואים ,ככה החינוך.

גב' רחל בשארי :

אנחנו פחות נדבר ,אני לא אגיד את הכל .כי חבר'ה ,כל
החומר באמת כבר נמצא אצלכם .חלק מהדברים כבר אתם
יודעים ,זה סוג של חזרה והמשך .שביל המייסדים בגנים
אנחנו רוצים להמשיך אותו .להמשיך את הטיפוח שלו .טל
גם שותף -

מר גלעד זרקה :

אני חושב שאנחנו יודעים לקרוא.

מר אריה שרון :

אז אני רק רוצה להגיד על חדר המורים ושיפוץ חדר
מורים .קיבלנו לזה תקציב .ואנחנו נעבוד על זה השנה.
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מר ליאור בכר :

ואני רוצה להוסיף עוד משהו .אחד הדברים בחוגים ,זה
גם נכנס לתוכניות המיוחדות .בחוגים לפני חמש שנים
התחלנו עם חוגי הדגל .הגענו למצב שבו עכשיו יש לנו
בחטיבה חבר'ה שמתאמנים שש פעמים בשבוע .זה משהו
מאוד מיוחד .ולכן אנחנו נכנסים לשיפוץ גם של התחום
של המחול .שזה יהיה מאוד מקצועי ,שיהיה אפשר
להמשיך חטיבה ולעשות את זה יותר מקצועי .זה חלק
מהתפיסה שאיפה שיש חוגי דגל ,כמו כדורגל ,אגב ,אני
מסכים מאוד עם אבי ,צריך להשקיע כסף וצריך לעשות
מתקנים כמו שצריך .ואת החוגים האחרים גם אפשר
לעשות אאוטסורסינג לחוגים שאנחנו לא מצליחים למלא
אותם בצורה מספקת וכן להתמקד במה שבבית ולחזק.

מר אייל כהן:

אז זה מתוקצב?

מר ליאור בכר :

זה מתוקצב ... .תסתכל פה בדף הזה 100,000 .שקל.

מר אייל כהן:

אה ,שיפוץ חדר מורים ,הבנתי.

מר ליאור בכר :

לא רק חדר מורים... .

גב' רחל בשארי :

אני אגיד על האשכול ואחרי זה אעבור לאירועי תרבות.
לגבי האשכול אנחנו מתכוונים ממש בט"ו בשבט ,אוטוטו
סגרנו ,הולך להיות יער שבעת מינים .זה לא יהיה שבעת
המינים שאנחנו מכירים .אלא שבעה מינים של עצים.

מר אריה שרון :

כן .חיטה ושעורה אי אפשר.

גב' רחל בשארי :

והילדים ככה יוכלו לטפח את זה.

מר טל כידן:

זה ייעשה עם ההורים?

גב' רחל בשארי :

אני לא יודעת מה נסגר .אני חושבת שכן .אבל אני לא
יודעת מה .זה באמת כבר עניין של יעל עם הצוותים שלה,
איך הם רוצים לבנות את זה וכו' .הרעיון היה שיהיה שם
יער שהילדים יוכלו להשתמש בו .כן היתה כוונה שזה יהיה

42

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16.01.20

לפחות אם הגמלאים .לא יודעת לגבי הורים .אבל אם
הילדים יוצאים החוצה ,אני משערת שיהיו גם הורים .לא
בטוח שכולם .לפחות נציגים מכל גן כדי לעזור.
טוב ,חלק מהדברים שרשמנו די דיברנו .כבר אמרנו יעדים
וכו' .אני רוצה לעבור לנושא של עמוד  ,9אירועי תרבות
למבוגרים ואירועים קהילתיים פעם בחודש .שחף ואני
ישבנו על הנושא של האירועים .היה ניסיון לבנות איזשהי
תוכנית שנתית שתכלול לפחות  11אירועים בשנה,
שכוללים גם את מה שעשינו ,פלוס תוספת של הרצאות,
הצגות .תלוי בתחום .לא יודעת אם יש פה את כל התוכנית
כולה ,אבל יש איזשהי תשתית בסיסית לעניין הזה .שחף,
אתה רוצה להוסיף משהו?
מר שחף טנדט :

הרעיון הוא לייצר למבוגרים אי זשהי פלטפורמה ,כמו
שהיתה המסיבה ,שזה רק לא מסיבה .אני פחות מתחבר,
דרך אגב ,לזה שהמועצה תהיה מסיבה .אני אגיד לך למה.

מר אבי אשכנזי :

לא המועצה תהיה מסיבה.

מר אריה שרון :

תיתן כסף.

מר שחף טנדט :

כן ,כסף.

גב' רחל בשארי :

לא ,אבי ,אמרת בהתחלה מועצה .לא סתם אנח נו חוזרים.
כי בהתחלה אמרת מועצה.

מר אבי אשכנזי :

הכוונה היא שוועדי היישובים יתכננו ויעשו את ...
והמועצה תתקצב או תיתן -

מר שחף טנדט :

יש איזשהו קסם באירוע שבא מתוך האנשים ,שבא מתוך
הוועדים ,מתוך הקהילה .שאנשים רוצים שזה יצליח.

גב' עירית וייס:

הקסם יישאר ,רק עם עוד כסף.

מר שחף טנדט :

אף אחד מהוועדים לא רוצה שזה יפסיד .כשהמועצה רוצה
לעשות ,אז זה משהו שהוא יותר מפגש ,הוא יותר תרבות.
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אתה יודע שאני איש מסיבות ואני חושב ש ...בכובע הזה.
מר אבי אשכנזי :

אני חושב שהיתה מסיבה מצוינת והוועדים ארגנו ...

מר שחף טנדט :

לגמרי.

מר אבי אשכנזי :

צריך להמשיך את זה.

גב' רחל בשארי :

זאת אומרת תן להם תחושה של רווחה ,שיש גם כסף
שיעזור ...

מר אבי אשכנזי :

אנחנו לא מביאים לפה את איתי לוי ב  100,000 -דולר.

גב' רחל בשארי :

אני אנצל את הפלטפורמה להזמין אתכם להרצאה של תמר
שרפ ,שהתחילה במ שהו פה בתוך היישוב ,ואיכשהו נוצרו
בעיות בדרך .אנחנו עוזרים למנף אותה בתוך הספרייה.
היא תהיה חינמית .רשומים עם הטופס שעשינו כבר 30
ומשהו אנשים .שזה מאוד יפה.

מר שחף טנדט :

וצריך לדאוג לזה שזה יצא לפועל.

מר אבי אשכנזי :

שאשו ,אירועי תרבות יהיו נודדים,

מר אר יה שרון :

כן ,אבל צריך גם -

גב' רחל בשארי :

יש לזה ,שחף ,מימון תקציבי לזה .אז למה שזה לא יהיה?

מר אריה שרון :

אוקיי .אז אני אגיע ,כמה זה מתוקצב?

מר כאמל חלבי :

הנה התקציב .יש סדר עדיפות .אבל צריך לדאוג שהדברים
האלה יבוצעו.

מר אייל כהן:

תגיד ,בית תרבות יהיה לנו? נבנה בית תרבות.

מר אריה שרון :

טוב ,אני עובר לפרק ג' ,לגבי התוכניות לפיתוח ,לגבי
התקציבים .אז ככה ,יש לנו את המדרכה בגבעת ניל"י,
שכבר הוחלט עליה,

מר אייל כהן:

איפה היא תהיה?

דובר:

מאיפה שדן ,עד למטה.

מר אריה שרון :

עד שייגמר הכסף... .

מר אייל כהן :

מהצד של גרץ?
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מר אבי אשכנזי :

כן .מאיפה שכאילו הפסיקו אותם .לא מצליח להבין למה.
אל תשאל אותי... .

מר מאיר סיטבון :

למה הפסיקו?

מר אבי אשכנזי :

לא ,למה בחרו -

מר מאיר סיטבון :

למה את הצד הזה?

מר אבי אשכנזי :

לא מבין למה לא מתחילים לגייס את הכסף .לא יודע ,זה
תקוע .הבעיה אצלנו ...

מר אריה שרון :

שיפור חזות בעמיקם 100 .אלף שקל לכל יישוב החלטנו
להקציב לשיפור חזות.

מר גלעד זרקה :

 100אלף שקל זה יהיה בשיתוף הוועדים המקומיים? או
שהמועצה תבוא ותיתן?

מר אריה שרון :

לא ,תראה .הו ועדים המקומיים גם רוצים את אותה ...אז
צריך לשמוע אותם .ותיאום ציפיות לזה .אייל עומד על
זה.

מר אייל כהן:

יש ועדת חזות .שהוועדים ייפגשו עם ועדת חזות... .

מר אריה שרון :

תשמע ,אבל עם המקומיים  ...לפעמים זה  ...אם לא
משתפים אותם וכו' .תערבו אותם ,אם זה משהו לא הגיוני
אז אתה יכול להגיד הלו .אבל בד רך כלל כולם הולכים עם
אותו היגיון.

מר טל כידן:

בנושא הזה אני רק רוצה להזכיר שביקשנו לפתוח את
המכרז הזה של הגינון .לעשות מכרז חדש .שבאמת ייתן
את המענה הראוי לדבר.

מר אריה שרון :

בסדר .זה החלטנו כבר.

מר טל כידן:

לדעתנו זה לא מספיק מוצלח .בכל אחד מהמושבים .יש
מקום רב לשיפור.

דובר:

אני חושב שצריך להכפיף את הגנן לאהרון גם.

מר אריה שרון :

אהרון יודע את זה .אנו מתכוונים לצאת למכרז גינון.
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מר אריה שרון :

אנחנו גומרים את המכרז.

מר אייל כהן:

מתי הוא נגמר? המכרז הסתיים הרי ,ב  ,31.12 -לא?

מר אריה שרון :

אתה יכול להפס יק אותו באמצע העבודה?

מר טל כידן:

רגע ,אריה .עדיף שהמכרז הזה לא יהיה חברה שמעסיקה
עובדים -

מר אריה שרון :

לא ,לא ,אנחנו סגרנו .מכרז של המועצה.

מר אייל כהן:

אוקיי .ועוד נושא ,לגבי התאורה .בנושא של התאורה,
פרויקט התאורה הזה .אני מדבר על הנושא ,יש בתקציב
כס ף שמוציאים על תאורה ,על קבלן התאורה הזה .צריך
לדבר על זה .מה עושים עם זה.

מר גלעד זרקה :

יש בעמוד  .10איפה שהפרויקט -

מר אייל כהן:

לא ,לא מדבר על זה.

דובר:

מוציאים בשנה  110,000שקל .אדם שבא ומחליף פעם
בחודשיים,

מר אריה שרון :

לא ,לא פעם בחודשיים.

דובר:

אין בעיה ,אני אומר .מי שמחליף את התשע נורות.

מר אריה שרון :

תקשיב ,זה לא בדיוק .יש לו עבודה .והוא לא מגיע למנורה
אחת .הוא בא ,תאמין לי ,הוא זכה במכרז וזה הסכום הכי
נמוך שקיבלנו .ותראה עם רשויות שהמחירים לא שונים.
למשל לא היתה לנו תאורה ובלילה לסדר אותה ,מה שהיה
פה בצומת.

מר שחף טנדט :

תגיד אבל ,כשאתם מדברים ,קודם דיברתם על תאורת
הלד .ה  110,000 -שקל האלה שאתה משלם לבחור הזה
במכרז ,בעצם בחמש שנים אתה נותן לו חצי מיליון שקל,
נכון?

מר אריה שרון :

אוקיי.

מר שחף טנדט :

 30%זה החיסכון האנרגטי במעבר לתאורת לד.
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מר א ייל כהן:

על זה מדברים( .מדברים ביחד)

מר גלעד זרקה :

לגמרי ,אתה צודק.

מר אבי אשכנזי :

רגע ,אבל כשיהיה את התאורות לד ...

מר אייל כהן:

יש אחריות של  10שנים .אתה חוסך גם את האחזקה.

מר אבי אשכנזי :

זאת אומרת שחסכת מיליון שקל.

מר אריה שרון :

חבר'ה ,הלד לא נולד ,רק בשנים האחרונות הוא הפך
להיות ,גם המחירים ירדו.

מר טל כידן:

השנה זה צריך להסתיים.

מר אייל כהן:

אם הורדת את ה  100,000 -שקל של האיש הזה ,ולקחת עוד
 400תקציב שיש לך ,חצי מליון שקל על לדים .צריך ,600
יש לך כבר חצי.

מר אריה שרון :

נכון .אוקיי .שיפוץ מתקני מ שחקים .גם כן  400,000שקל.
בניית בית כנסת.

מר אייל כהן:

שנייה ,שנייה ,כל מושב קיבל תקציב לגני שעשועים .כל
מושב ישב עם נציגות של המושב ,מה שאני הבנתי שישבו
עם האיש הזה .עמיקם ביקש הצללה ,אביאל מתקני
משחקים שהזמינו שם .לא יודע מה הזמינו שם.

מר שחף טנדט :

מי ישב?

מר אייל כהן:

הוועדים .נציג הוועדים ישב .זה צריך לבדוק עם מי שישב
עם נציג הוועדים... .

מר אריה שרון :

רבותי ,הם אמרו ,רגע ,רבותי .הם עברו ,אני אומר ךל,
עכשיו תקשיב .הם עברו ,יש לנו עוד תוכנית שאנחנו
צריכים לאשר אותה .הוא צריך להעביר ואני צריך לאשר
אות ה .ולפני שיאשרו אותה אני עוד פעם אעביר את זה
לוועדים ואני אגיד להם הנה ,זה מה שזה.

מר שחף טנדט :

לא הבנתי כלום.

מר אריה שרון :

ישבנו אנשים עם הוועדים.
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מר שחף טנדט :

מי זה אנשים ומי זה הוועדים?

מר אבי אשכנזי :

אנחנו ישבנו עם טל ועם  ...מהמושב ועם אייל .ובחנ ו,

מר שחף טנדט :

יושבים כאילו הוועד המקומי -

מר אבי אשכנזי :

כן ,לגבי -

מר שחף טנדט :

לא בן אדם אחד .עשרה חבר'ה החליטו 'יש ככה וככה,
עושים ככה וככה'?

מר אבי אשכנזי :

כן ,הסברתי את זה כבר -

מר אריה שרון :

אבל זה יבוא שוב פעם .אבל זה עוד לא נגמר.

מר טל כידן :

לדעתי ועדת חזות צריכה להחליט על הדבר הזה ,בכל
מושב בצורה מסודרת.

מר אריה שרון :

כן ,רבותי .אין לי בעיה .תחליטו ...

מר אייל כהן:

מדברים ,אל תילחץ .מדברים.

מר אריה שרון :

לא ,אין לי בעיה ,בסדר גמור.

מר אייל כהן:

לא ,כי אני יודע שאביאל יש ברדק עם זה .שמעת י ככה.

מר אריה שרון :

לא ,אז תקשיב .אז לכן ,אני שמעתי שיש ברדק עם זה.

מר אייל כהן:

צריך שלא בן אדם אחד ...

מר אריה שרון :

שמעתי שבאביאל יש בדרק עם זה .לכן אני אומר לך .ההוא
יביא לי את זה לאישור .עוד לא אישרנו את זה .וזה יחזור
לאביאל.

גב' עירית וייס:

מי ז ה ההוא אבל?

מר אריה שרון :

החברה -

מר טל כידן:

רגע ,מה שאני מציע זה לעשות ישיבת ועדת -

גב' עירית וייס:

אני כחברת מועצה שיושבת פה ,לא ידעתי שמישהו
מאביאל ישב -

מר טל כידן:

מה שאני מציע -

מר שחף טנדט :

אני רוצה רגע להעלות איתך את הנקודה הזאת ,כי אני
דיברת י איתך בצורה יותר פרטנית .יש איזשהי בעיה של
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תרבות השיח בין המועצה לבין האנשים לבין הוועדים
לבין הדברים .למה אני מתכוון? אם יש איזשהו תקציב,
שהתקציב הזה מיועד לחזות בתוך היישוב ,או לתרבות,
או לאני לא יודע מה .משהו שאמור להתחלק ,מתחלק
בצורה של שלוש לשלושת הי ישובים .בסופו של יום ,מי
שצריך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר הוא מספר גדול
של אנשים .לא בן אדם אחד .זאת אומרת שלא יכול להיות,
סתם ,כבוד ראש המועצה מחליט אם חבר מועצה אחד,
לצורך העניין אייל ,הולך עם חבר ועד מקומי אחד ,לא
יודע מי ,מחליטים על משהו .למה? כי זה בע צם זה נועד
לכישלון הדבר הזה ... .אני מדבר עם יו"ר הוועד המקומי,
אני לא אחראי לכינוס שלו (מדברים ביחד)
דובר:

המועצה מעבירה לוועד המקומי ,הוועד המקומי צריך
להחליט .אתה לא יכול לחנך ילדים ...

מר שחף טנדט :

הוועד הוא לא כפוף למועצה .יש פה איזשהי בעיה שהוא
ועד .

מר שחף טנדט :

נכון ,נכון.

דובר:

אבל המועצה לא יכולה לבוא לוועד המקומי ולהגיד,

מר שחף טנדט :

בוודאי שכן.

דובר:

יכולה להגיד לך שהיא לא נותנת לך את הכסף .אני מסכים
איתך שלא בן אדם צריך להחליט .זה מן ההיגיון.

מר שחף טנדט :

הוועד המקומי ,חוץ במועצה אזורית א לונה ,הוא כפוף
להחלטות של המועצה .זאת אומרת שהוועד המקומי,
הכוח שלו מיופה מהמועצה .אצלנו זה עובר ככה... .

מר טל כידן:

תזמין את הציבור ,מי שרוצה -

מר גלעד זרקה :

כשהוועדים המקומיים עושים מסיבה או מארגנים
מסיבה ,אף אחד מחברי המועצה לא בא ונכנס להם לתוכן.
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את ה נותן להם אחריות בסמכות לעשות את המסיבה.
נכון? יש לך תקציב ,אתה רוצה לשתף אותם ,כי בסופו של
דבר הוועדים המקומיים הם הקול של התושבים.
גב' עירית וייס:

אבל הם לא תמיד הקול של התושבים... .

מר אייל כהן:

 ...בעמיקם מי קיבל? התהליך לא היה נכון.

מר אריה שרון :

רבותי ,העניין הוא כזה .אני אסביר לכם על הנושא הזה
ואני אגיד לכם מה .אני הולך ליו"ר ועד מקומי ואני אומר
לו ככה וככה .אומרים לי כנס.

מר אייל כהן:

אריה ,יש לך ועדת חזות... .

מר אריה שרון :

 ...לא מדלג עליכם .רבותי ,אין בעיה .רבותי ,יחזור
לוועדת חזות.

מר ליא ור בכר :

יש לי עוד בקשה .שנייה ,לא ועדת חזות .יש לי עוד בקשה.
מה המשמעות שאנחנו נציגי היישובים? הרי אנחנו נבחרנו
כל חברי המועצה מתוך יישוב .מבחינתי ,מצידי ,לוועדת
הביטחון זומנתי ,אני חייב להגיד .למרות שישבתי איתך
אף פעם לא זומנו לוועדה רשמית .אנחנו חברי המו עצה,
נציגי היישובים ,כל אחד שלושה חברי מועצה מכל יישוב,
נבחרנו על ידי הציבור .אנחנו אמורים להיות אלה
שמתווכחים את זה לוועדים המקומיים ולא אף אחד אחר.
ואני חושב שזה חבל שזה יהיה בכל מיני ועדות .בסוף אני,
כנבחר אביאל ,צריך לתת דין וחשבון לתושבים שלי.

מר טל כידן:

 ...גני שעשועים ,האמהות הן הקהל שבעיקר משתמש בזה.

מר ליאור בכר :

הם בחרו בך .הם לא בחרו בך ,מי בחר בך?

גב' עירית וייס:

זה לא שאני  ...לוועד המקומי ודיברנו איתו -

מר אריה שרון :

טוב ,רבותי .יחזור הנושא הזה .אין בעיה .בניית בית
כנסת .יש לנו תקציב לבנ יית בית כנסת בעמיקם .מכל
שלושת בתי הכנסת ,אני יודע שלכולם ,בית הכנסת
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בעמיקם ,שנראה במצב הכי ירוד .אנחנו כבר שנים עומדים
מול משרד הדתות שייתן לנו תקציב .התקציב הוא 600
אלף שקל.
מר מאיר סיטבון :

אבל היתה איזו בעיה עם התושבים.

מר אריה שרון :

רגע ,רגע .אנחנו פ ועלים את יתרת הכסף -

מר מאיר סיטבון :

התושבים רצו שבית הכנסת -

מר אריה שרון :

מאיר ,מאיר,

מר אייל כהן:

בית הכנסת לא נהרס.

מר אריה שרון :

הוא לא ייהרס .רבותי ,לא תדעו .יש  600אלף שקל לזה.
יתר הכספים אנחנו מביאים מתרומות .המטרה היא,
אנחנו עובדים עכשיו עוד א יזה זוג שעומד לתרום לנו .זה
עוד לא סופי אבל אנחנו בתהליך .הוא נראה מאוד חיובי.
המטרה שלנו לקחת הלוואה מספיק גבוהה כדי לגמור את
בית הכנסת הזה .ושיישאר לנו גם לשפץ את שני בתי
הכנסת האחרים.

גב' עירית וייס:

יש איזה צפי?

מר ליאור בכר :

במה שיישאר נשפץ באביאל ו בגבעת ניל"י.

מר אריה שרון :

יש לנו עוד שדרוג חדר הריקודים .מה שליאור אמר .השנה
יש משהו שהוא לא כסף שלנו ,משרד הפנים נתן ,זה ה 5 -
מיליון שקל לנו ולמנשה .תוכנית אב כוללנית שניכנס
איתה לכל הנושאים.

מר ליאור בכר :

מתחם הנוער ,1,900,000 .תראו בתקציב עצמו.

מר אר יה שרון :

רואה חשבון ש ל המועצה .בבקשה .יש רואה חשבון שהוא
אמון על המספרים .הוא מקבל את ההנחיות .על מה שאני
אמרתי ,רואה החשבון מוסיף רווחים.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :התפקיד שלי הרבה יותר יבש ממה שעשיתם עכשיו .אתם
דיברתם על החיים השוטפים שלכם .התפקיד שלנו זה
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לבנות את הטבלאות בצורה כזאת שיעבור את האישור של
משרד הפנים .יש טבלאות .הטבלאות הן יבשות .מאחורינו
יש את התקציב המפורט אבל ניתן כמה מספרים על
התקציב .על המסגרת.
מר טל כידן:

לפני זה אבל שאלה קטנה .קצת לגבי הפורמט של התקציב
הזה ,של הטבלאות ,הוא פורמט מאוד מיושן .ו ראיתי
במקומות אחרים פורמט הרבה יותר עדכני .שימוש
בתוכנה יותר מעודכנת ,ובצורה קצת יותר אסתטית.

מר כאמל חלבי :

ישונה ,ישונה .בדקתי ,אפשר.

מר טל כידן:

יש עדכוני תוכנה שעושים את זה.

מר כאמל חלבי :

אפשר ,אפשר.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אבל מה שמעניין את משרד הפנים כש באים אליו לדיון זה
הטבלאות היבשות האלה .המסביב ,המלל ,אפשר לעשות
מלל אחר או יותר לעומק.
מר כאמל חלבי :

אפשר ,אפשר.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :הכל אפשר .אנחנו מדברים על מסגרת תקציב של
 .20,365,000עברנו את ה  20 -מיליון .שנה שעברה היה
 .19.5גידול של  .4%בדרך כלל הגידו ל הוא גידול של
מקדמים .מקדמי שכר ,מקדמי פעולות .אין פה משהו
מיוחד .אפשר לחלק את התקציב מבחינת הכנסות
להכנסות עצמיות והכנסות ממשרדי ממשלה .הכנסות
עצמיות זה מה שהמועצה גובה לעצמה .גם את נושא
הארנונה ,גם את נושא ההכנסות העצמיות בקשר לחינוך.
כל הנושא של פארק א לונה .מבחינת אחוזים אנחנו
מדברים על הכנסות עצמיות שהם  39%מהתקציב ,קרוב
ל  .40% -הממשלה תורמת  .60%כלומר המועצה עדיין
סמוכה על טובתם של משרדי הממשלה ,כשמשרד החינוך
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והרווחה כמובן נותנים את ההחזרים על הוצאות של חינוך
ורווחה .זה מין מפעל חינוך ,מפעל רווחה .ומשר ד הפנים
נותן את המענק לאיזון .לפי נוסחאות שלו.
מר ליאור בכר :

החזר משרד החינוך זה נחשב סמוכים על הממשלה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כן.
מר ליאור בכר :

זה כאילו נחשב ב ?60% -

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אנחנו מקבלים החזרים ,לא החזרים מלאים .משרד
הרווחה נותן כעיקרון  .75%משרד החינוך יש לו פרמטרים
משלו.
מר גלעד זרקה :

אבל הרבה עיריות ומועצות נסמכים על משרדי הממשלה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כולם ,ברור .זה האינטרס של משרד החינוך ושל הרווחה.
מר אריה שרון :

דבר ,דבר.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אני מדבר .אבל בכל מצב ,המועצה גם מסבסדת גם חלק
מהחינ וך ,גם חלק מהרווחה .כי המשרדים לא נותנים את
ה  . 100% -זו הסמיכות של משרדי הממשלה .אצלנו משרד
הפנים תורם למעלה משליש מהתקציב .יש מועצות שהן
נטולי מענק .יש מועצות שהן בתקציב גבוה .המועצה
נמצאת בסוציו אקונומי  . 8אם היא היתה בסוציו אקונומי
נמוך יותר ,המענק היה ג בוה יותר .אבל אני מניח שאתם
מעדיפים להיות בסוציו  ,8כי זה מצביע על רמת חיים
גבוהה יותר .לא ,יש פה שני צדדים .כן ,מה לעשות?
המועצה נדפקת בצורה רצינית מבחינה כספית .אבל אם
זה נכון ,זה מצביע על רמה גבוהה של חיי תושבים .עזוב
את המענקים רגע .אם דירגו אתכם בסוצי ו אקונומי ,8
סימן שהמועצה נמצאת ברמת מחיה גבוהה.
מר אריה שרון :

זה לא המועצה .זה האנשים חיים.

מר גלעד זרקה :

לוקחים את המשכורת של זה ,ולוקחים את המשכורת של
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מנכ"ל אל על ,ועושים את השכר הממוצע במשק ,זה לא
באמת משקף .זה לא שפה אנשים מיליונרים .חיים בסדר,
אבל לא -
מר אריה שרון :

לא ,יש הרבה טענות לגבי זה שנוסחת מענק האיזון היא
לא זה .למשל נותנים לדוגמה את קיבוץ גן שמואל ,שהוא
קיבוץ מאוד עשיר .אבל בגלל שאין להם הרבה מכוניות,
יש כל מיני.

מר גלעד זרקה :

סוציו נמוך ,סתם דוגמה  ...מגרש כדורגל חינם -

רו"ח סרצ'וק יעקב  :גם המצ'ינגים של המשרדים היו הרבה יותר גבוהים .לא
היה צריך מצ'ינג כזה גבוה כמו שאצלכם היום .מבחינת
מענק לאיזון ,כרגע המענק שנרשם זה המענק שמשרד
הפנים הפיץ לרשויות המקומיות .היה מצב שהוא הוריד
בצורה די משמעותית את המענק.

מרכז השלטון יצא

לשביתה ,לכמעט שבית ה ואז היה שיפור מסוים במענק.
הוא פחות או יותר לפי שנה קודמת .איזשהם  100אלף
שקל פחות .אבל יכול להיות שיש סיכוי שבעדכון מסוים,
זה לא קשור לבחירות.
מר אייל כהן:

אתה מדבר על ה  7 -מיליון?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כן . 7,178,000 .יכול להיות שאחרי הבחירות או לפני
הבחיר ות ,כי הם קבעו את המענק בין הבחירות .לדעתי
אין שום קשר.
מר אריה שרון :

התקציב עכשיו יהיה  100,000פחות.

רו"ח סרצ'וק יעקב  100,000 :פחות ממה שקיבלנו ב  .2019 -ואם ניקח את
המענק המיוחד שקיבלת ,סמוכות לקיסריה ,שזה לא
מובטח כל שנה ,זה מענק חד פעמי,
מר אריה שרון :

אני מאמין שגם שנה הבאה נקבל.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :הלוואי .אבל זה המצב כרגע .מבחינת חינוך ,דיברתם
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הרבה על נושא החינוך .החינוך הוא מעל שליש מהתקציב,
 35%מהתקציב זה נושאי חינוך .רווחה לשמחתכם הרבה
פחות . 5% ,וחלק מההכנסות העצמיות מה שדיברנו ,יש
את הנושא של פארק אלונה ,הנושא של חוגים ,חוגי
תרבות 700,000 ,שקל .כמובן שמכסים חלק מההוצאות
לחוגים ,לתרבות .והחלק האחר המועצה סופגת .הספיגה
היא כמובן דרך המענק לאיזון ודרך הארנונה .הארנונה
והמים ומענק לאיזון סותמים את כל הספיגות של המועצה
בקטע של חינוך ,רווחה ,הוצאות מוניצ יפאליות .אתם
דיברתם באמת הרבה על הנושא של החינוך והרווחה.
המועצה גוף מגוון .גם יש לו מנהלות ,את המנהלות שלו.
נושא של הוצאות ושירותים מקומיים .גם נושא של
תברואה ,נושא של כבישים ,אחזקת כבישים .לא סלילה
ודברים כאלה שהולכים לתב"רים .אחזקה של לשמור על
הקיים.
מ ר אייל כהן:

איפה אתה רואה את זה בתקציב?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :בפרק .)4 (7
מר אייל כהן:

אבל איך רואים את זה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא רואים פה .קיבלתם כבר תקציב מפורט .אז בתקציב
המפורט פרק  ,)4 (7זה נושא כבישים.
מר אייל כהן:

מה זה פרק ?)4 (7

מר כאמל חלבי :

עברת על זה .זה מה שדיברנו ,אייל .אגרות וכבישים.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כל  ) 4 (7זה כבישים ,נכסים ציבוריים .מתוקצבים גם שכר,
גם פעולות ,גם אחזקה וכו'.
מר אייל כהן:

 ...ה  100,000 -שקל?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כל מיני .יש הרבה סעיפים.
מר אייל כהן:

אני לא מבין את זה.
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רו"ח סר צ'וק יעקב  :אתה לא מבין את מה?
מר אייל כהן:

לא ,לא מבין כמה כסף יש לתחזוקת כבישים .חשוב לי פה
כבישים .ואני רוצה לדעת כמה תכל'ס יש תקציב לכבישים
יש פה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כל הנושא של פרק  )4 (7יש דרכים ומדרכות ,עבודות
קבלניות ,נכסים ציבוריים.
מר אייל כהן:

א ני רואה ,אתה מדבר על זה? על התקציב של  2019ו '20 -
פה? נכסים ציבוריים,

רו"ח סרצ'וק יעקב  :זו תחזית ל .2019 -
מר אייל כהן:

זה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :זה תקציב ל  ,2020 -כן.
מר אייל כהן:

אז יש פה נכסים ציבוריים ,אחזקה .הוא עושה לי ככה
באופן כללי ,זה בסדר .אני רוצה ל רדת לפרטני יותר.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אז בוא נתחיל אולי באמת בכללי .כל הנושא של נכסים
ציבוריים זה  .1,526,000אם תלך לעמוד -
מר אייל כהן:

לנו אין את הדברים האלה .אני גם לא יודע .אז אני רוצה
להגיע לזה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אז נכסים ציבוריים .אנחנו מדברים -
מר אייל כהן:

נכסים ציבוריים ,אחזקה שאתה מתכוון  ,322לי נאמר
שזה משכורות.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כן ,זה משכורות.
מר אייל כהן:

אז רשום אחזקה .למה רשום אחזקה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :זה משכורות של עובדי חוץ.
מר אייל כהן:

למה רשום נכסים ציבוריים – אחזקה? אני בן אדם שקור א
עברית .אני מבין נכסים אחזקה ,זה אחזקה .זה לא
משכורות.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא ,עובדים שמתחזקים ,עובדי חוץ.
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מר אייל כהן:

אז למה לא קוראים לזה משכורת עובדי אחזקה? רגע,
אבי .שנייה .למה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כי סעיף שנגמר ב  100 -הוא סעיף של משכורות.
מר אייל כהן :

אבל אין לי בעיה שהסעיף שנגמר ב  100 -הוא  ,100אבל
בהגדרה אפשר לרשום פה ,שאנשים יבינו בעברית פשוטה
'נכסים – שכר'.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אין בעיה ,נתקן את זה .לא ניכנס לויכוח.
מר אייל כהן:

אוקיי ,אז מה נשאר לי לאחזקה.

מר אבי אשכנזי :

לא ,רגע .עדיין בנכסים ציבו ריים ,כשאני מסתכל ,אם אני
מבין נכון ,זה שתי משרות,2019 .250 ,

מר אייל כהן:

לא.322 ,276 ,211 ,

מר אבי אשכנזי :

רגע ,רגע .אני מדבר עכשיו על תקציב  .2019שתי משרות
 .250אני מבין נכון?

מר אייל כהן:

איפה אתה רואה את זה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :איפה אתה רואה שתיים?
מר אבי אשכנזי :

בנכסים ציבוריים.

מר אייל כהן:

נכון .לך לעמוד  .10דף  ,2019 .10למטה  ,76ממה נובע
הגידול הזה של השכר?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :יש צפי לאכלס עוד חצי משרה של עובד ...
מר אייל כהן:

לא ,ב  ' 19 -נכנס פה עוד כסף ,נכון?  ...נכנסו לפה עוד
 50,000שקל בערך .לאן הוא הלך?

מר אבי אשכנזי :

עוד  50,000שקל ובמשרות זה לא עלה.

מר אייל כהן:

למה לא משתנה המשרות.

מר אבי אשכנזי :

למה זה עלה ב ... ?50% -

מר כאמל חלבי :

במשרות עלה .בטח שהשתנה במשרות .יש לך תוספת של
חצי משרה במשרות.

מר אבי אשכנזי :

לא ,יש לך ,2.20
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מר כאמל ח לבי :

לעומת מה שהיה לפני זה,

מר אבי אשכנזי :

לא ,על שתי משרות  .250על  .322 ,2.20על  20%משרה
העליתם בעוד .100,000

מר כאמל חלבי :

אתה לא מסתכל בסעיף הנכון .איפה אתה מסתכל? 276
היה ,נכון? בסדר?

מר אבי אשכנזי :

העלית ב .20 -

מר כאמל חלבי :

מה זה ב  ?20 -לא ב  .20 -ז ה חצי משרה .זה מ  1.7 -לחצי
משרה .ואז מגיע  .322תרגום של חצי משרה 45,000 .שקל
זה סביר .ב  45,000 -שקל עלה.

מר אבי אשכנזי :

אני מסתכל על שכר ומשרות .אני לא מתבלבל -

מר כאמל חלבי :

לא ,אני מזכיר,

מר אבי אשכנזי :

שתי משרות ב  2019 -קיבלו  .250ב  1.70 2019 -משרה – .276
ב  2.20 2020 -עלינו ל  . 322 -מה לא הבנתי? באחוזים זה מעל
 .40%ב  . 2.20 -תסתכלו ,אם אתה מסתכל על תקציב ,2019
שתי משרות  .250בביצוע  2019ירדה המשרה ל 1.70 -
ועלינו בשכר ל .276 -

מר כאמל חלבי :

טוב ,זו עלות בפועל.

מר אבי אשכנזי :

אני אומר .אני לא יודע מה מוסבר עלות ש ל .40%

מר אייל כהן:

כן ,למה זה גדל ככה? ...

רו"ח סרצ'וק יעקב  :זה מתוך נתונים של המערכת.
מר אבי אשכנזי :

מה ההסבר לזה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אני לא יודע .יכול להיות שהחליפו אנשים לאנשים יותר
יקרים.
מר כאמל חלבי :

תראה ,אבי .בתחזית תקציב אתה עושה אומדן .תקצבנ ו
שתי משרות .בפועל לא היו שתי משרות .עבדו .בפועל היו
עוד אנשים שעבדו וקיבלו שכר .לא רק שני אנשים עבדו
באחזקה.
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מר אייל כהן:

עבדו כל מיני פועלים כאלה זמניים אולי.

מר כאמל חלבי :

שני עובדים עבדו באלונה? עבדו יותר.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :זמניים ,בלי מרכיב שכר.
מ ר כאמל חלבי :

בדיוק .בלי מרכיב שכר .אז זה מה שעלה בפועל.276 .

מר אבי אשכנזי :

איך אפשר לדעת?  ...אין בעיה ,אתה רושם שתי משרות.
בפועל הוספנו עוד שני עובדים.

מר גלעד זרקה :

אבי ,שנייה .אבל זה לא עובדים קבועים .זה עובדים
משתנים .נגיד לדוגמה עובדי המועצה מביאים את אלו
שמטאטאים את הכבישים .אז הוא אמר ב  2019 -התחזית
שלי לעובדים האלה היא  211,000שקל .בפועל ,ב 2019 -
הוא הגיע ל  . 276 -הוא אמר 'רגע ,אם זה הגידול תקציב '20
אני אתן טיפה יותר'.

מר אבי אשכנזי :

אז אפשר לבנות ככה את כל התקציב.

מר גלעד זרקה :

אבל פה לא .פה זה ע ובדי מועצה מה שהוא מתקצב .הוא
לא מתקצב עובדי קבלן.

מר אבי אשכנזי :

עודי מועצה קטן  .40%הוא אומר לך שכן ,אתה אומר
שלא .הוא אומר שכן .זה תוספת של האנשים שאתה מביא,
קבלנים.

מר כאמל חלבי :

עובדים עם תלושים פה .כל השכר זה עובדים עם תלושים.
אבי ,בסיכום אתה הוצאת על עובדי אחזקה משכורת
.276,000

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

מר אריה שרון :

אחי ,תקשיב .זו ישיבת מועצה .מדברים רק חברי
המועצה .אתה יכול לבוא אלי אחרי הזה .אדוני ,אתה יכול
–

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

מר אריה שרון :

אדוני ,אתה מפריע .לא ,אני מבקש ממך .את ה מפריע.
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בישיבת מועצה מדברים רק חברי מועצה .זה בהתאם
לחוק .יש לך איזשהי בעיה ,תבוא אלי ,אני תמיד פתוח
ואתה יודע את זה .אני מבקש ,בישיבת מועצה מדברים רק
חברי מועצה ,נקודה.
מר אייל כהן:

איך פותרים את זה? איך זה מוסבר?

מר כאמל חלבי :

עוד פעם אני מסביר ,בפעם העשירית .עובדי אחזקה בסך
הכל ,בוא נתחיל מהסוף ,עלו .276,000

מר אייל כהן:

אין בעיה.

מר כאמל חלבי :

זה סכום מוגזם? זה מה שעלו עובדי אחזקה .תכננו לשתי
משרות .תוך כדי השנה אתה לא יכול להשאיר שני עובדים.
הבאנו עוד עובדים שיעבדו איתם .עלו  .276יש לנו צפי לכל
הת כנון החדש .אנחנו רוצים לעלות עוד חצי משרה.322 .
זה ההסבר.

מר אייל כהן:

אין בעיה .מקובל עלי ההסבר שלך באופן התיאורטי .אבל
אם יש לך פה שתי משרות בלבד ,נכון? אז איך אני משלם
על יותר משרות אם רשום פה שתיים? זה מה שאני לא
מצליח להבין.

מר כאמל חלבי :

אני מנסה ל הסביר לך .אתה מתכנן בתקן של כוח אדם יש
לנו שתי משרות .בפועל עבדו יותר ,כי שני עובדים לא
יכלו.

מר גלעד זרקה :

אבל הם לא מוגדרים עובדי מועצה.

מר כאמל חלבי :

עובדים זמניים שקיבלו שכר.

מר גלעד זרקה :

יש לך שני עובדי מועצה בתקן ,שהם עובדי מועצה .נ ב יל
וסמי .כל ה שאר זה עובדי קבלן.

מר כאמל חלבי :

עובדים יומיים או שעתיים.

מר אבי אשכנזי :

אז זה כן עובדי קבלן?

מר כאמל חלבי :

קיבלו שכר ,קיבלו תלוש .עובדי קבלן לא מקבלים תלוש.
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רו"ח סרצ'וק יעקב  :בלי מרכיב משרה .עובדים זמניים .המשרה לא גדלה
בעקבותיהם.
מר אייל כהן:

אז מה זה משרה לא גדלה? אם הם פועלים ,למה המשרה
לא גדלה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :יש אנשים שמקבלים מרכיב משרה .70 % ,100%
מר אייל כהן:

מה ההבדל בין תקן ללא תקן?

מר כאמל חלבי :

 ...תוך כדי אתה היית צריך עובדים ,ועובדים זמניים
שעתיים ויומיים.

מר גלעד זרקה :

יש לך תקן למז כירה אחת ,ענת .היא היתה חולה .הבאת
עובדת זמנית במקומה שמקבלת תלוש משכורת .אתה לא
מוסיף את התקן של ענת על המזכירות .היא נשארת,

מר אבי אשכנזי :

לא ,אבל מדובר פה על סכומים עכשיו.

גב' רחל בשארי :

אותו דבר סייעות .אותו דבר האנשים האלה שאתה רואה
תקופות שבאמת -

מר אבי אשכנזי :

כן ,אבל מדובר על גידול של  .40%זה לא שהוספת פה
 2,000שקל... .

מר כאמל חלבי :

זה לא עלות של שתי משרות .אל תשוו בין שתיים לעלות.
אני מנסה להסביר.

מר אייל כהן:

כאילו מה שאתה אומר ,השתיים האלה לא קיבלו כל אחד
תוספת של  50,000שקל.

מר כאמל חלבי :

ברור שלא.

מר אייל כהן:

בסדר .אנשים רוצים להבין .שואלים .לגיטימי לשאול .אל
תכעסו .שואלים.

מר גלעד זרקה :

אותו דבר גם  ...שיש לך מישהו מהמועצה ,ארבעה עובדי
מועצה.

מר אייל כהן:

בסדר .הבנתי את זה .בוא נתקדם הלאה .אז אני רוצה
לדעת כמה יש לי על הכבישים בסוף .אני חוזר לכבישים.
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בוא נמשיך הלאה בסעיף הזה .הוא אמר שיש פה כסף
לתחזוק כבישים .יש פה רכב הוצאות ,זה לא כבישים.
נכון?
רו"ח סרצ'וק יעקב  :זה קשור לכבישים.
מר אייל כהן:

אני בעמוד  , 10רבותי .אני רוצה לדעת ככה ,רכב הוצאות
.32,000

רו"ח סרצ'וק יעקב  :הכל קשור לכב ישים.
מר אייל כהן:

רגע ,רכב זה קשור לכבישים.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :בטח.
מר אייל כהן:

אתה לא חייב להגיד לי אם אתה לא זה.

מר אייל כהן:

נכסים ציבוריים ,ציוד ,זה קשור לכבישים? נאמר שציוד
זה ציוד אחזקה שקונים.

מר כאמל חלבי :

כן ,ציוד אחזקה.

מר אייל כהן:

אוקיי .נכסים ציבוריים יש פה  150,000שקל .מה זה?

מר כאמל חלבי :

.120

מר אייל כהן:

 .120 ,150 ,150מה זה הסכום הזה?

מר כאמל חלבי :

זה עבודות קבלן .זה אחזקת מתקני משחקים .ריסוס.

מר אייל כהן:

קבלנים?

מר כאמל חלבי :

כן .גיזומים למיניהם .זה עבודות קבלניות .של כל
האחז קה.

מר אייל כהן:

אז אני רוצה להבין.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :יש  100,000שקל נוספים גם.
מר אייל כהן:

נכון .יש מדרכות  100,000שקל .זאת אומרת מה שאתה
אומר לי בסוף ,ומה זה דרכים בטיחות?180,000 ,

מר כאמל חלבי :

בטיחות שאנחנו מקבלים ממשרד התחבורה.

מר אייל כהן:

כן ,בסדר .אבל למה זה משמש?

מר כאמל חלבי :

מה עושים עם הבטיחות? יש תוכנית שאילן מטפל בזה,
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מול משרד התחבורה .יש לו תוכנית והם מאשרים את
התוכנית.
מר אייל כהן:

יופי ,סבבה .זאת אומרת שורה תחתונה ,מה שאנחנו
מבינים ,שיש לנו  100,000שקל לתקן את כל הכבישים של
אלונה בשנ ת  .2020זה מה שאני מבין.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :בתקציב השוטף.
מר אייל כהן:

זאת אומרת שעם זה אני תקוע,

מר גלעד זרקה :

אני לא חושב שזה נכון להוציא עכשיו  100,000שקל כשעוד
לא סיימנו את השנה .אולי זה משהו שצריך -

מר אייל כהן:

לא ,לא .הוא דיבר פה שיש בסעיף לכבישי ם ותחזוק .יש
פה אנשים שהכבישים זה זוועת עולם .ברחוב שלך למשל,
זוועת עולם הכביש הזה .אם אני תקוע עם  100,000שקל
לכבישים ,אני אומר רגע ,איך אני מעביר את  ?2020אני
נכשלתי בתפקיד.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אבל זה תקציבי פיתוח .אתה מערבב,
מר אריה שרון :

לא ,לא ,אייל ,מה שאתה מדבר עליו ,זה נושאים שאנחנו
צריכים להוציא מתקציבי פיתוח.

מר אייל כהן:

אוקיי .אני לא יודע איך אפשר להתקיים ...

מר אבי אשכנזי :

לא ,אתה אומר מה שהיה קודם ,הוציאו  100,000שקל על
הכבישים.

מר אייל כהן:

אני לא כועס .אני מדבר -

מר אריה שרון :

אייל ,אז א ני עונה לך .יש תקציבי פיתוח שאו תם אנחנו
מוציאים ממשרד התחבורה לשיפוצי כבישים .אנחנו
מגישים את הבקשות.

מר אייל כהן:

כן ,אבל רגע ,שנייה .מקבל .אבל אני אומר ,אני באמת
מקבל את מה שאתה אומר .אבל בפועל ,אם לא הצלחת
להשיג תיאורטית שום תקציב ,רחוב התאנה ,רחוב הזה ,
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רחוב הזה ,יישאר אותו רחוב.
מר אריה שרון :

זו אחת המשימות שלי .וזה תהיה לי בעיה.

מר אייל כהן:

תיאורטית אנחנו תקועים .אנחנו בעצם תקועים ,אמיתי.
זה המצב לאשורו.

מר כאמל חלבי :

יש לך הוצאה בעמיקם ,זה כבישים ,נכון?  400,000שקל.
בגבעת ניל"י  400,000שקל .זה כב ישים.

מר אייל כהן:

לא ,זה מדרכה ... .אנחנו חיים פה ב  ,8 -כמו שאתה אומר,

מר אריה שרון :

בוא אני אסביר לך .מה עושים בסוציו  ?8אני יכול להגיד
לך מה עושה בנימינה .בנימינה עושה חוק עזר.

מר אייל כהן:

אולי זו הדרך .אולי זו הדרך.

מר אריה שרון :

אני לא רוצה לעשות א ת זה ואני הולך למשרדי הממשלה
ומשתדל להוציא -
חבר'ה ,זו בעיה וזו המשימה שלי .אייל ,אני אקח אותך
איתי לשר התחבורה החדש,

מר אייל כהן:

אני אשמח.

מר אריה שרון :

יש עוד שאלות?

מר אייל כהן:

מה ,זהו? סיימת? בטח יש לי .יש לי פה רשימה.

מר אבי אשכנזי :

אני גם לא סיימתי.

מר טל כידן:

אני רוצה לשאול אותך ,רואה חשבון .האם אתה יודע לתת
לנו המלצות מכל התקציב הזה ,יש לך איזשהן המלצות?
מעבר למספרים היבשים?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :המלצות למה?
מר טל כידן:

להתנהלות שלנו ,להתנהלות הכספית .אתה הפונקציה
המקצועית.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אתה שואל אותי? אבל אני אגיד לך דוגרי .אתם לדעתי
מקבלים פה ,אני לא מכיר את הכבישים ,אבל מקבלים פה
לאין שיעור אחוז יותר גבוה ומושקע של פעולות ,כמו
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שדיברתם היום ,מהרבה מועצות אחרות שאני מכיר.
מר אייל כהן:

אנחנו דאגנו שזה יירשם ...

רו"ח סרצ'וק יעקב  :החוברת הזאת באמת מאירה עיניים .לא ,זה פשוט נותן
ממד אחר למספרים היבשים .אין ספק .גם את המספרים
היבשים צריך לפעמים ,מה לעשות.
מר שחף טנדט :

אייל ,אני רוצה לחדד רגע את השאלה שלו ,כי נראה לי
שאתה לא הבנת.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :איזה המלצות יש לי -
מר שחף טנדט :

מה שהוא שאל זה דבר כזה .טל הוא עצמאי ,הוא מנהל
עסק עצמאי .הוא פעם ברבעון בא לרואה חשבון שלו,
ורואה החשבון שלו עובר איתו על הביצועים של טל .וטל
אומר לו 'תשמע ,בוא נעשה ככה ,אולי נעשה ככה ,אולי
נעשה ככה' .השאלה שנשאלת היא כזו .כשאני לוקח
פרויקט כמו מי קדם ,שזה פרוי קט הדגל של אלונה .הקים
אותו אליהו ,ראש המועצה .מאז בעצם עזבו את העץ הזה.
הוא וואלאק אחלה ביצים הוא נותן .אבל לא חושבים רגע
איך להניע את המהלך .לא חושבים אולי אפשר לשפר
אותו .השאלה שטל רוצה לשאול אותך זה האם אתה בתור
רואה החשבון ,האם זה לא התפקיד לך לבוא ול הגיד
לאריה ,לכאמל ,אני לא יודע למי ,חבר'ה ,בואו נעשה ככה,
אולי נשקיע ככה ,אולי נעשה סיבוב כזה .זה לא?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא .התפקיד שלי זה להתריע אם המועצה מתחילה לאבד
שליטה .התפקיד שלי להתריע תעצרו ,תעברו להתמתן או
להתייעל או לגבות או לא לגבות .אבל אני לא יכול להציע
הצעות איך לייעל את פארק אלונה.
דובר:

 400,000 ...שקל ,לדוגמה ,ולהחליט בואו נשקיע אותם
במי קדם .החלטה שלנו.
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רו"ח סרצ'וק יעקב  :צריך להביא איש מקצוע .כל אחד יש לו את התפקיד שלו.
מר שחף טנדט :

הוא חושב שזו לא העבודה -

מר אריה שרון :

לא ,תקשיב ,שח ף .אני אענה לך .שנייה,

מר טל כידן:

היינו בכנס של חברי מועצה ,שהם בדיוק מתחילים את
התפקיד שלהם .והיה שם רואה חשבון שנותן שירותים,

מר אריה שרון :

לחברה כלכלית.

מר טל כידן:

היה רואה חשבון שנתן ,אמר אוקיי ,לחלק מהמועצות אני
נותן הצעה ,לדוגמה ,לשנות את הגבייה לגבייה לפי מס
גולגולת .סתם הוא זרק את זה ,זאת אומרת יש לו הרבה
רעיונות של איך כן אולי לייעל את התהליך הכספי בתוך
המועצה .אולי יש לך רעיונות.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :קודם כל ,אני חושב שבשנים האחרונות המועצה מתנהלת
בצורה מאוזנת .למה לשנות?
מר טל כידן:

אנחנו ,חב רי המועצה ,מרגישים שאין מספיק כסף.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אבל אתם יודעים בדיוק מה הצרכים של אלונה כי אתם
גרים פה .אני חיפאי .אני פחות יודע מה הצרכים .אני יודע
איך צריך להתאזן .אני יודע איך צריך לא להיכנס לבעיות.
לא להיכנס לוועדה קרואה .לא להיכנס לחשב מלווה ושל א
תיכנסו לדברים אחרים ,שלא נדע מצרות.
מר אריה שרון :

טל ,רגע ,שנייה.

מר גלעד זרקה :

אני רוצה לשאול אותך שאלה .היום אנחנו מקבלים תקציב
איזון .תנסה פחות או יותר ,לא במדויק ,של קרוב ל 6 -
מיליון .אם אנחנו נגדיל את ההכנסות שלנו ,של המועצה,
לא משנה ,נקים איזשהו מ שחקייה ,נקים אולם אירועים,
לא יודע מה .נגדיל את ההכנסות .תקציב האיזון ירד?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא.
מר גלעד זרקה :

יישאר אותו דבר?
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מר אייל כהן:

יפה מאוד .הנה תשובה נהדרת... .

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אם תעשו סקר נכסים ותגדילו את פוטנציאל הארנונה,
המענק ירד.
מר א ייל כהן:

או ,בוא נדבר על זה עכשיו.

מר אריה שרון :

לא ,אבל אם תהיה לך הכנסה ,זה לא נכון .אם תהיה לך
הכנסה מאזור תעשיה או מדברים כאלה ,מה זה המועצות
שהן נטולות מענק? תגלה שיש שם הכנסות מאזור תעשייה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :השאלה אם אתה יכול להגדיל את הארנונה במעל  7מיליון
שקל.
מר אריה שרון :

רגע ,על מה המועצה מרוויחה? על ארנונה של בעלי
עסקים .אז היא כן זה .אבל אני רוצה להגיד לך משהו
בנושא של מי קדם וכאלה .אנחנו השנה ,אני אומר לכם
שוב ,תקחו חלק בעניין הזה ,בתוכנית הכוללנית שעכשיו
התחילה .מושקעים בה הרבה כסף .אנחנו עשינו רק סבב
במושבים .המתכנן יהיה לו יועץ תיירות ,יועצים בכל
התחומים .תקחו חלק .אני אביא גם יועץ תיירות לכאן,
כדי שנראה באמת איך אנחנו יכולים להגדיל את ההכנסות
מהפוטנציאל שיש לנו.

מר ליאור בכר :

מה זה ,חברי המועצה לא יובילו ?...

מר אריה שרון :

כן ,כן ,כמוב ן.

מר ליאור בכר :

אני מבקש ממש ,כל חברי המועצה כאן ... ,ועדה
שרלוונטית אליו.

מר אייל כהן:

בהנחות ארנונה בסעיף ראיתי שיש שם הנחה קבועה של
 450,000שקל לאורך כל הדרך .אפשר הסבר?

מר אבי אשכנזי :

ואיך זה קבוע ,לא משתנה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :למה שזה ישתנה?
מר אי יל כהן:

איך ההנחה היא קבועה .מה ,אנשים כל שנה מול אותה

67

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16.01.20

הנחה?
רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא ,זה מורכב מפריטים פריטים .זה מקרי לחלוטין שזו
אותה הנחה .יש בתוך זה הנחה די גדולה לנושא של משרד
הביטחון .משרד הביטחון מחייבים אותו מלא והוא מקבל
 70%הנחה ,מכוח החוק .רק זה  100,000שקל.
מר אייל כהן:

לא ,בסדר .אבל יש הרי ועדת הנחות .איך זה עובד ,יש
ועדת הנחות כל שנה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :יש ועדת הנחות ויש הנחות לפי חוק.
מר אייל כהן:

יופי .אם יש הנחות כל שנה,

מר אריה שרון :

לא ,לא ,סליחה ,אייל .הוא אומר 'איך זה  450גם השנה
וגם שנה הבאה? איך זה?'

מר אייל כהן:

בדיוק ,כן .זו השאלה.

מר אריה שרון :

או שנתתם את זה כ...

רו"ח סרצ'וק יעקב  :איפה ראיתם את אותם סכומים?
מר אייל כהן:

בתקציב -

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אה ,מבחינת הנחות .זה תקציב מסגרת.
מר אייל כהן:

אנחנו לא חשבונאים .אנחנו אנשים -

מר אריה שרון :

לא ,לא ,תענה לו.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אני נפגש איתך לראשונה .בתקציב הסכום נמצא גם
בהכנסות וגם בהוצאות .זה לא משפיע על כלום .זה אומדן
שעושים אותו .משרד הפנים מאלץ את הרשויות לרשום
בתקציב הנחה .אתה רואה את ההנחה גם בהכנסה וגם
בהוצאה .זה לא משנ ה כלום .זה לא משנה את העודף ,זה
לא משנה את הגירעון ,זה לא משנה את האיזון .זה רק
עניין של הצפי.
מר אייל כהן:

אז למה רושמים את זה מלכתחילה?

מר כאמל חלבי :

תראה את זה גם בהכנסה ,גם בהוצאה.
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רו"ח סרצ'וק יעקב  :תשכנע את משרד הפנים שלא צריך לרשום .זה חיוב ,זו לא
הנחייה .זה חיוב .זה רק לצורך ההצגה .אז התקציב הוא
משוער.
מר אבי אשכנזי :

רשום  450,000שקל,

רו"ח סרצ'וק יעקב  :בהכנסות ובהוצאות.
מר אבי אשכנזי :

מה זה משפיע בתקציב?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כלום .לא משפיע כלום .זה רק לצורך הצגה .אין לזה שום
השפעה .לא על העודף ,ל א על הגירעון ,לא על כלום... .
אתה שואל עכשיו שאלה אחרת .אתה שאלת עכשיו שאלה
אחרת .למה סתם .קודם כל אני אומר לך שזה נמצא
בהכנסות ובהוצאות .השאלה השנייה ,למה  .450כי זה
בערך מה שניתן בשנה הקודמת .אין לנו דרך לדעת מה יהיו
ההנחות בשנה הבאה .אי אפשר לדעת מה יהי ו ההנחות
בשנה הבאה .יכול להיות שאנשים לא יגישו בקשות .יכול
להיות שאנשים כן יגישו בקשות .הפרמטר היחידי זה
לרשום לפי מה שקרה בשנה הקודמת.
מר אבי אשכנזי :

אז בעצם בתקציב שאתה עושה ,אתה לוקח  ,450,000שם
אותם בצד ,שאם יהיה מקרה -

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא שם אותם ב צד .זה לא משפיע על כלום.
מר כאמל חלבי :

אבי ,אבי ,תן לי.

מר אייל כהן:

גם אני לא הבנתי עד עכשיו ,את האמת.

מר כאמל חלבי :

זה מגיע למסגרת התקציב .יש לך את ההכנסות ,450
בהכנסות ו  450 -בהוצאות .אתה יכול לנטרל ,אתה יכול
לשים גם  500ו  .500 -לקחנו משנה שעברה  ,450ש מנו
בתקציב של  .2020יכול להיות שיהיו הנחות  ,470ויכול
להיות יהיו הנחות  430בשנת .2020

רו"ח סרצ'וק יעקב  :גם זה לא ישפיע.
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מר כאמל חלבי :

אבל זה לא משפיע.

מר אריה שרון :

מה שיקבע בסוף זה מה שיקרה בפועל .אבי ,מה שיקבע
בסוף זה מה שיהיה בפועל .בבקשה ,חבר'ה.

מר טל כידן:

אני רוצה לשאול שאלה את הרואה חשבון .האם כדאי לנו
להקים חברה כלכלית?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא.
מר טל כידן:

למה? מדוע?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :הקמתם וזה לא הצליח .החברה הוקפאה שנים רבות.
המועצה קטנה מדי כדי שחברה כלכלית ,היא תהיה עול על
המועצה... .
מר מא יר סיטבון :

כן ,נו? מה היא תנהל? את הפארק ואת הזה? מה? אין לך
הרבה נפח לנהל... .

מר אריה שרון :

אם יהיו לך מפעלים וזה ,אתה תעשה את זה .רבותי ,עוד
שאלות?

מר אייל כהן:

כן ,יש לי מחלקת הנדסה .מה זה מחלקת הנדסה פה
בטבלה  ? 2הרכב הכנסות עצמאיות בתקציב? מה זה הפר ק
 73הזה? מה זה המספרים האלה פה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :יש פה הוצאות הנדסיות ,תכנונים הנדסיים שהמועצה
מבצעת .תכנונים שונים תקצבנו מעל  50,000שקל .ויש לנו
השתתפות בוועדה המקומית המשותפת ,שלכם ושל מנשה,
תקצבנו  80,000שקל.
מר גלעד זרקה :

זא ת אומרת אם אנחנו מביאים אדריכל שמתכנן את
המדרכה אנחנו משלמים על זה ,אז זה הסעיף?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :תלוי .אם יש תב"ר ,אז זה ילך לתב"ר .אם אין תב"ר ,זה
ילך לתקציב רגיל .וזה ממומן על ידי היטלי השבחה.
דווקא פרק ההנדסה ממומן על ידי -
מר אייל כהן:

אז סתם ,תיאורטית ,ב  2019 -נשאר לך  80 ,000שקל ,נכון?
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מר אבי אשכנזי :

לא ,אבל אנחנו לקחנו הלוואה חדשה של ,500

מר אייל כהן:

נשאר לנו  80,000כאילו .בביצוע לעומת -

רו"ח סרצ'וק יעקב  :בביצוע  2019אנחנו הפרשנו פחות לוועדה של מנשה .כי
הוועדה של מנשה גם גבתה עבורנו ומול המכסות שאנחנו
צריכים לשלם לה ,יצא כמעט תיקו.
מר אייל כהן:

אז לא הבנתי .נשאר עודף?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא ,לא .אנחנו העברנו פחות היטלי השבחה מול זה.
מר אייל כהן:

אם כבר נגעת בהיטלי השבחה ,איך קבעת שיש כזה סכום
גדול של צפי להיטלי השבחה בשנה הבאה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :יש לנו עוד יתרות משנ ים קודמות.
מר אייל כהן:

הצפי לשנה הבאה ראיתי שהוא  390,000שקל היטלי
השבחה .מאיפה הגיע הסכום הזה? יש לך פה בנייה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא ,יש לנו קרן השבחה .מקבלים כספים מהמנהל.
מר אייל כהן:

היטלי השבחה זה לא -

רו"ח סרצ'וק יעקב  :זה אדמות מנהל.
מר אייל כהן:

זה לא על היתרי בנייה? על בנייה חדשה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :זה יכול להיות היוון ,זה יכול להיות דברים נוספים.
מר אייל כהן:

אז איך קבעת  ?390לפי מה נקבע? מה קובעים את
המספרים האלה?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :יש נוסחה שמשרד הפנים מתיר להעביר היטלי השבחה
בתקציב הרגיל מו ל פרק ההנדסה ומול הלוואות פיתוח.
מר אייל כהן:

אני רוצה להבין .סליחה שאני קצת קשה בזה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אתה לא קשה.
מר אייל כהן:

אבל אם אני כתבתי בתקציב  390,000בצפי להיטל
השבחה ,נכון? זה אומר שמה  20 -מיליון שקל 390,000
שקל ,נכון?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :לא י ורד מה  .20 -זה יורד מקרן ההשבחה .קרן השבחה ,זה
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עובר לתקציב הרגיל.
מר אייל כהן:

תיאורטית זה בתקציב .זה כאילו הכנסה שלך.

מר אבי אשכנזי :

זאת אומרת יותר מסתמכים על ה  400,000 -שקל האלה
בתור הכנסה ,נכון?

מר אייל כהן:

נכון .אבל אם אין אותם ,אז אין לנו אותם בעצם  .אז אני
לא מצליח להבין את התקציב.

מר שחף טנדט :

היטלי השבחה  ...למנהל?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :זה סכום שחלקו הגדול כבר קיים.
מר אריה שרון :

מכרת משק ,שילמת דמי היוון... .

מר אייל כהן:

אתה מבין שאנחנו לא מדברים באותה שפה? אנחנו לא
באותה שפה .אתה מדבר איתי סיני ת,

מר שחף טנדט :

תלמד חשבונאות ,מה אתה רוצה.

מר אייל כהן:

לא ,אני לא מבין את השפה .אני חייב להבין מה אני מאשר
פה .אני לא מצליח להבין.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :אתה חייב לנסות להבין .תעשה מאמץ להבין.
מר אייל כהן:

אני אעשה מאמץ ... .על הדרך בכלל הבנת?

מר שחף טנד ט :

כן.

מר אייל כהן:

אתה יכול להסביר?

מר שחף טנדט :

מכרת משק ב  8 -מיליון ,אתה חבר בוועדה ,אנשים הגישו
היתר .הם נמצאים בתוך תהליך .יש צפי למתי התהליך
הזה יתקדם .אתה עלול לקבל את הכסף בשלב הזה.

מר אייל כהן:

אתה עלול ,אתה לא מקבל.

מר שחף טנדט :

אלא אם כן זה ייתקע במנהל ,בוועדה,

מר אייל כהן:

אם אתה לא מקבל ,זה יורד מהתקציב .אז זה יורד מה 20 -
מיליון.

מר אריה שרון :

אייל ,אבל אתה חייב ,אתה עומד שאתה תקבל אותה .אתה
לא יכול להתייחס לזה בכלל.
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מר אייל כהן:

טוב ,בסדר .עוד שאלות ,חבר'ה?

מר אייל כהן:

כן .מה זה פיתוח תיירותי ,בעמוד  .600,000 .11מה זה?

מר כאמל חלבי :

מי קדם.

מר אייל כהן:

מה זאת אומרת? זה זכר?

מר כאמל חלבי :

יש שכר ... ,אם אתה מסתכל 780 .זה הוצאות אחרות.

מר אייל כהן:

 .780מה זה ?780

מר כאמל חלבי :

 780זה הוצאות אחרות .השקעות במי קדם.

מר אבי אשכנזי :

מה זה הוצאות אחרות?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :כל ההוצאות  ...במי קדם.
מר כאמל חלבי :

במי קדם.

מר אייל כהן:

אז האם אפשר לקחת מההוצאות של מי קדם חלק מהכסף
לכבישים למשל? סתם דוגמה .למה דווקא שמת לי
בכבישים,

מר אריה שרון :

לא ,לא ,אתה חייב .לא ,אלו הוצאות שאתה חייב ל הוציא.
אחזקה ,טיפול ,ניקיון.

מר אייל כהן:
מר שחף טנדט :

לא ,הוא מתקצב ,600,000
יש לך תרנגולת אחת שמטילה ביצים .אתה אומר בוא ניקח

לה את ...
מר אייל כהן:

זה מספר ערטילאי 600,000 .שקל מוציאים .אני לא יודע
על מה .זה לא זכר... .

דובר:

בסדר ,אז תיכנס לתוך הסע יף ,תוציא לו את הכרטיס,

מר אייל כהן:

על מה מוציאים?

מר כאמל חלבי :

שנה שעברה ,תחילת שנה היו לנו  250,000שקל רק בנגיעה
אחת .חוץ מהוצאות הפרסום ,עמותת תיירות ,הוצאות
למדריכים שמקבלים פה.

מר אייל כהן:

זה אפילו בלי עמותת תיירות שאתה מדבר עליה... .680 ,
עמותת תיירים זה עוד  18בנפרד ,זה לא קשור .אני מסביר
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לך איזו נקודה פה.
מר טל כידן:

ההוצאות על המדריכים לא  ...בתוך -

מר כאמל חלבי :

יש מדריכי שכר ויש מדריכים שמגישים חשבוניות.

מר אבי אשכנזי :

אבל זה לא  ...תיירותי שכר.

מר אריה שרון :

אייל ,אין בעיה .אייל,

מר ש חף טנדט :

חלק זה הוצאות וחלק זה חשבוניות.

מר כאמל חלבי :

בוא אני אקצר לך ,אייל .נגמר  .2019לישיבה הבאה נביא
לכם בדיוק מה ההכנסות והחלוקה של ההוצאות .בסדר?
בדיוק תראו מה ההוצאות של מי קדם.

מר אייל כהן:

אני שנייה רוצה להבין משהו.

מר כאמל חלבי :

אני רוצה להבי א לך פירוט .בדיוק מה שאתה רוצה... .

מר אייל כהן:

אתה צריך להגיד לי ששנה הבאה ,מי קדם יכניס למועצה
עוד  250,000שקל ... .איך אתם עושים את זה .איך עושים
את זה .איך עושים עוד כסף מהאירוע הזה.

מר כאמל חלבי :

אני מביא לך פירוט הכנסות,

מר אייל כהן:

אני לא רוצה פירוט הכנסות .אתה לא מבין מה אני רוצה.

מר אריה שרון :

מה אתה רוצה ,אייל?

מר אייל כהן:

אני רוצה להגיד משהו אחר .אתה מתכנן להוציא 600,000
שקל שם ,על כל מיני דברים .בלת"מים שיש לך ,לא יודע
מה אתה מוציא שם .אני אומר ,אולי יש שם דברים
שמיותרים ,שאפשר לקחת את ז ה לטובת משהו אחר .זה
סכום גדול .זה מה שאני אומר.

מר כאמל חלבי :

אולי .אולי ... .יש פחות מדי.

מר אייל כהן:

אנחנו לא דנים בזה אף פעם ,זו הבעיה .זה מספר שהוא
נרשם ואני הולך איתו אחרי זה שנה שלמה .יופי ,אז בוא
נדון .תפתח את הקלפים .אתה רוצה ללכת הביתה? ...

מ ר גלעד זרקה :

אתה רוצה להבין את ה  600,000 -שקל ממה הוא מורכב,
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לך לכמאל ,שב אצלו במשרד .קח את החשבוניות של כל
ההוצאות .המועצה לא ...
מר אייל כהן:

לא ,אני לא חושב  ...הגשתי בירור( .מדברים ביחד)

מר אייל כהן:

שמע ,גלעד .תראה ,בוא תשאל מי רוצה להצביע .בוא
נצביע ככה ...

מר כאמל חלבי :

אתה שואל ואתה עונה .אז שנייה .ביקשת משהו ואני עונה
לך בדיוק למה שאתה אומר .הפירוט ,אני אומר לך,
לישיבה הבאה נראה לכם פירוט בדיוק מה הוצאנו על מי
קדם .מה אתם רוצים?

מר ליאור בכר :

אייל ,אני הבנתי מה אתה רוצה .אתה רוצה להגיד אם לא
השת משנו ב  600,000 -שקל ,איך אני -

מר אייל כהן:

תשמש בזה במשהו אחר... .

מר ליאור בכר :

 ...אומר אריה ,מה המצב התקציבי ב  600,000 -שקל
האלה? ...

מר אייל כהן:

כן ,כשאתה תוחם לי ,תשמע רגע .תשמע את הצד שלי.
אתה תוחם לי את המדרכה ב  100,000 -שקל .זה מכל
ההפקה של  100,000 ...שקל .ופה אתה שם .600

מר ליאור בכר :

מה זה משנה?

מר אייל כהן:

מה זאת אומרת?

מר ליאור בכר :

מי אמר שזה צודק?

מר אריה שרון :

אייל ... ,יש אנשי ביצוע פה .אייל ,המטרה היא ,שנייה,
רבותי.

מר גלעד זרקה :

אתה אומר בעצם שכמאל ,אל תקחו את זה אישית אף
אחד ,שכמ אל רשם  600,000שקל סתם כי בא לו.

מר אייל כהן:

לא ,ממש לא.

מר גלעד זרקה :

שנייה ,רגע .הוא לא הסתמך על הוצאות שהיו לו .הוא לא
הסתמך על חשבוניות שהוא קיבל .הוא רשם  600,000שקל
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כי בא לכמאל כדי לאזן את התקציב .אני אומר שזה לא
נכון .אני אומר שאני סומך על כמאל כ גזבר שמשקף את
ההוצאות .עכשיו ,אם שנה הבאה ,בעקבות זה ששנה
שעברה היו הוצאות ,סתם דוגמה ,שהביאו את הביובית
שעבדה שם שבוע .במקום  600,000שקל שהוא תקצב יהיו
 450,000שקל ,אני סומך עליכם ועל ראש המועצה שלי ש -
 150,000שקל יוקצבו לדברים אחרים .אם אנחנו לא
סומכים פה על אף אחד ,אז מה אנחנו עושים פה?
מר אייל כהן:

אני לא אמרתי שאני לא סומך.

מר גלעד זרקה :

נו? זה בדיוק מה שאתה ...

מר אייל כהן:

אז אני אומר מראש .תכתוב פה הוצאות  ,400ותן לי -

מר כאמל חלבי :

אבל אי אפשר .אני לא יכול להיכנס לגרעון .אם שלוש
שנים היו לי הוצאו ת של  600,000שקל ,נעשה תקציב
סתם? אתה צריך לעשות תקציב הגיוני ,שאתה יכול לעמוד
בו.

מר אייל כהן:

אז מה שאני רוצה ,כחבר מועצה ...אין לי פה ,אין לי.
בסוף אני לא אקבל את מה שאני רוצה.

גב' עירית וייס:

אז אפשר להחליט שלוקחים את השנה הזו ,ברצינות,
לוקחים את השנ ה הזו ובסוף השנה בוחנים מה קרה עם
מי קדם .ואז נדע לשנת התקציב הבאה.

מר אריה שרון :

אייל ,אייל ,רבותי .אני חושב -

גב' עירית וייס:

לא ,אבל היתה שנה אחת שהיתה גבוהה במיוחד.

מר אייל כהן:

נכון .השנה האחרונה ,בגלל ההצפה שהיתה ,בגלל עקיבא.

מר אריה שרון :

עכשיו תקשיבו טוב .אני אומר לך שוב .אייל ,תשמע .אתה
מקשיב? אני מבין את הבעיה שיש לנו ,אני מבין את הבעיה
של כבישים .צריך לתת לה את הדגש ולראות השנה איך
אני מוצא כסף כדי לשפר את נושא הכבישים .עובדה
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שהכנסנו כסף  ...וננסה לעשות יותר .העניין שלנו לעמוד,
שהמדינה הזאת ת תייצב ,ללכת מול משרד התחבורה
ולהוציא כספים ....האחרות כואבות יותר .אני לא רוצה
להכביד -
גב' עירית וייס:

לא ,אבל בלי שום קשר .אייל אומר ,זה דבר אחד .בלי שום
קשר ,אייל אומר שיש כמה סעיפים בתוך התקציב שב אופן
שהם מתומחרים עכשיו זה נראה גבוה .ואולי זה דורש
איז שהי חשיבה ,לראות האם זה באמת מתוקצב .או שלא.
אפשר טיפה לתקצב -

מר כאמל חלבי :

אני אתן לך את התקציב... .

גב' עירית וייס:

אז אני אומרת שאפשר לקחת ...

מר אריה שרון :

עירית ,בכל שנה אנחנו בודקים את זה... .

מר כאמל חלבי :

כל שנה מאוזן .במבחן התוצאה אני עומד ב יעדים .מי שיש
לו הצעות בבקשה .תציעו .אז מה אתה אומר?

מר אייל כהן:

זה לא קשור... .

מר אבי אשכנזי :

העניין אם אפשר לנתב את הדברים אחרת... .

מר טל כידן:

 ...ישיבה שהנושא של הישיבה זה מי קדם... .

מר אריה שרון :

אייל ,זה לא נגמר .וזה מתמשך .וכל פעם מנסים להשת פר.
ולמצוא מאיפה לאיפה -

גב' עירית וייס:

אבל זה לא יושב על חוסר אמון .זה מה שחשוב -

מר אייל כהן:

זה לא חוסר אמון .תבינו את זה.

גב' עירית וייס:

כדי שלא יהיו פה רגשות לא נוחות בחדר ,חשוב לי להגיד
 ...תנו לי רגע להגיד .זה לא יושב על חוסר אמון .אנחנו
בעצם חב רי מועצה חדשים .זו פעם ראשונה שאנחנו
יושבים על הדבר הזה .לכן אנחנו שואלים יותר שאלות.

מר אריה שרון :

אין לי בעיה.

גב' עירית וייס:

אם לא היינו מאמינים במועצה הזו ,לא היינו רוצים
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להיות חברים בה .אוקיי? חשוב לי להגיד את זה.
מר אריה שרון :

תגידי ,עירית .אני יש לי את מלוא הזמן שבעולם להקשיב.
אני מכבד חברי מועצה .אין פעם שהשבתי ריקם חבר
מועצה .בכל תחום .אני לא הכי גאון בעולם .אני משתדל,
ועובד ,24/7

גב' עירית וייס:

לא ,אני אומרת את זה עכשיו לך ,כי אני מרגישה שאתה
לוקח את זה...

מר אייל כהן:

כמאל ,אתה לוקח את זה לשם .אל תיקח את זה לשם.
תעשה לי טובה.

מר אבי אשכנזי :

אני רוצה לשאול משהו שאני לא מבין ,שמתוקצב פה .כמה
דברים .אחד זה מפגרים במוסד ממשלתי 180,000 ,שקל.

מר ליאור בכר :

על זה לא תקבל מידע.

מר כאמל חלבי :

אני אגיד לך את זה .כל תקציב הרווחה ,אבי ,שאלת .כל
תקצ יב הרווחה זה עניין של הכנסות והוצאות .תקציב
הרווחה אנחנו מקבלים פלט ממשרד הרווחה .אני לא יודע
על מי מוציאים ואיך מוציאים .יש לנו פלט .המועצה
מקבלת השתתפות של  75%ממשרד הרווחה ו 25% -
המועצה אמורה להשתתף בהוצאות הרווחה .עכשיו ,כל
הפירוט בתוך זה ,אנחנו מקבלים ממשרד הרווחה .ועובדת
הרווחה ,זאת אומרת יש לנו את המועדון ,יש לנו מפגרים
במוסדות ,יש לנו דברים שהם רשומים ,מוכרים במשרד
הרווחה .וזה יכול להשתנות.

מר אבי אשכנזי :

 180,000שקל ,זה אנחנו תקצבנו במועצה?

מר כאמל חלבי :

לא ,לא ,עוד פעם אני אומר .אנחנו מתקצבים ,25%

מר אבי אשכנזי :

 180,000שקל הוצאה של המועצה?

מר כאמל חלבי :

אנחנו מוציאים ומקבלים החזר .עוד פעם אני אומר .משרד
הרווחה משתתף ב  75% -מהוצאות הרווחה.
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רו"ח סרצ'וק יעקב  :המועצה לא מוציאה את זה .משרד הרווחה מוציא את זה.
מר כאמל חלבי :

משרד הרווחה מוציא את זה.

רו"ח סרצ'וק יעקב  :הוא משלם למוסד .וגובה מהמועצה רבע מהתשלום .אנחנו
סופגים רבע מה .180 -
מר אבי אשכנזי :

אז איפה זה מופיע?

מר כאמל חלבי :

בהכנסות .מקביל לאותו סעיף  .3.4יש הכנסות ויש
הוצאות .אתה תראה במקביל ,ב  ,3.4 -הכנסות.

מר אבי אשכנזי :

איפה אני רואה את זה ?

רו"ח סרצ'וק יעקב  :יש לך פה את המסגרת .תסתכל ,הכנסות ממשרד הרווחה.
יש פה הכנסות ממשרד הרווחה.694,000 ,
מר ליאור בכר :

אולי צריך להסביר לחברי המועצה החדשים באמת? ...
אחרי תקצוב .התקצוב גם של משרד החינוך .אני פה כבר
 10שנים.

מר אריה שרון :

רבותי ,אני מבקש .

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

מר אריה שרון :

א בי  ,אל תתווכח .א בי  ,אל תפריע .רבותי ,ליאור ,אל
תגזים .אני מבקש ,א בי  ,הדברים שלך  ...אל תפריע.

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

מר אריה שרון :

אף אחד לא  ...אתה מתנהג פה בביריונות.

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

מר אריה שרו ן :

זה מה שאתה עושה עכשיו .גבי ,אני לא רוצה ...

דובר מהקהל:

קריאת ביניים .

מר אריה שרון :

אוקיי .בסדר.

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

מר אריה שרון :

תפקיד לדבר .אם לא ,אתה ( ...מדברים ביחד) גבי ,אני
מבקש שתצא החוצה.

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

79

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16.01.20

מר אריה שרון :

גבי  ,גבי ,אתה מדבר ללא זה ואני מבקש שתפסיק לדבר
ברגע זה .אם לא ,אני אצטרך להוציא אותך.

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

מר אריה שרון :

בסדר ,תקליט.

מר ליאור בכר :

אני רוצה לסיים את דברי לחברי המועצה החדשים .אני
חושב שחשוב להסביר את הנהלים -

מר אריה שרון :

אדוני ,תפ סיק לדבר בישיבות.

דובר מהקהל:

קריאת ביניים .

מר אריה שרון :

אז אבי ,אני לא ,אתה לא מתנהג כמו חבר .ואני מבקש ...
אבי ,אתה בא ואתה מפריע לישיבת מועצה .אני מבקש
ממך לא להפריע .זה הכל .חבר שלך .אני מבקש ממך לא
לדבר –

דובר מהקהל:

קריאת ביניים.

מר אריה שרון :

ל א ... ,מתנצל .אתה אל תפריע לי בישיבה .זה הכל.

מר ליאור בכר :

אני רוצה לסיים .חשוב להבין איך זה עובד .אני חושב
שחלק ,אני רוצה להסביר .ישלימו אותי החברים .כל
תקציב שאנחנו ממקבלים ממשרד החינוך ,משרד הרווחה,
כל הוצאה ,יש לה כסף שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך
שמתוק צב לפי ילד .למשל בחינוך ,כל ילד שלומד בבית
ספר ,אתה שאלת על זה ,אבי ,מקבל על זה כסף ממשרד
החינוך .הכסף הזה מופיע כאן בתקציב כהכנסה ,ואחר כך
אנחנו מראים הוצאה .רוב ההוצאות האלה ,כולל חינוך,
כולל רווחה ,יש לנו חלק השתתפות קטן שאנחנו מוסיפים
לתקציב שמשרד החינ וך מקבל .אז סך הכל קיבלנו את רוב
הכסף מהמשרד .הוספנו איזה סכום מסוים וזו הסיבה לכל
התהליך ששאלת קודם.

מר אבי אשכנזי :

סעיף נוסף שאני לא מבין אותו ,בשכר ,רשום הג"א שכר.
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מה זה? הג"א שכר 70,000 .שקל ,תקציב .30,000
מר כאמל חלבי :

אחזקת מקלטים.

מר אבי אשכנזי :

לא ,זה שכר רשום .על שכר.

מר כאמל חלבי :

חלק אנחנו מתקצבים בתקן שלנו .שליש משרה שמשרד
הפנים לא מאשר תקציב .הם לא מתקצבים בתקציב הג"א.
יש תקציב נספח ,שנקרא תקציב הג"א .זה מוגדר על ידי
פיקוד העורף .ומשרד הפנים מחייב אותנו לתקצב את
הסעיפים האלו בתוך תקציב המוע צה .ובתוך זה תקציב
הג"א .שכר הג"א .על פי כמות המקלטים שיש לנו.

מר אבי אשכנזי :

אז יש את הבן אדם הזה שעושה את זה ,שמקבל שכר על
זה?

מר כאמל חלבי :

לא ,עוד פעם .אותו עובד אחזקה מקבל גם שם .אני ,חלק
מתקציבי האחזקה מעבירים לסעיף הג"א ,שמשרד הפנים
מחייב אותנו לר שום את זה בתקציב הג"א.

מר אייל כהן:

איזה עמוד אתה?

מר אבי אשכנזי :

דף  . 9אז זה נגזר מהשכר של עובדי המועצה כביכול?

מר כאמל חלבי :

כן.

מר אבי אשכנזי :

אם אני חוזר לשכר ,אתה מדבר על שכר של עובדי
האחזקה ,שרשום פה ,שתי המשרות האלה ,אז בתוך ה -
 322,000יש את ה  ?40 ,000 -זה נגזר שלהם?

מר כאמל חלבי :

כן .יהיה בתוך תקציב עובדי האחזקה ,יהיה  40,000שקל
רשומים בתקציב של הג"א .אנחנו מחויבים לרשום את זה
כאחזקת מקלטים.

מר אייל כהן:

מה זאת אומרת? זה בנוסף?

מר כאמל חלבי :

כן.

מר אייל כהן:

כאילו בנוסף כסף ש ...מקבל?

מר כאמל חלבי :

לא ,לא יקבל את זה .אנחנו חייבים להציג תקציב הג"א
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למשרד הפנים .שזה שליש משרה.
מר אייל כהן:

אבל זה הוצאת  .100סעיף  .100סעיף שכר.

מר כאמל חלבי :

כן ,סעיף שכר.

מר אייל כהן:

אז כאילו שכר שמישהו לא מקבל באמת.

מר כאמל חלבי :

לא ,עוד פעם אני אומר .מעובדי אחזקה עובר לסעיף של
הג"א .אתה רושם את זה כתקציב ,אתה חייב לרשום
ביצוע.

מר אבי אשכנזי :

אז בשכר עובדי אחזקה זה לא  ?322,000זה ?362,000

מר כאמל חלבי :

כן.

מר אבי אשכנזי :

אז זה לא מוסבר פה .בשכר היית צריך לרשום .362,000

מר כאמל חלבי :

לא ,יש בטבלה הראשונה ,ת קציב הג"א .בטבלה הראשונה,
טבלת השכר ,יש לך תקציב הג"א ,רשום שם  723הג"א,
 0.3משרה .40 ,ובדברי ההסבר זה מופיע.

מר טל כידן:

אני רוצה רגע להגיד משהו ,מעבר לירידה לפרטי פרטים.
תראו ,לדעתי התנהלות של לעשות את התחקיר הזה
בישיבה שבה צריך לאשר את התקציב היא לא נכ ונה.
אנחנו ,לדוגמה ,התכנסנו .רגע ,אני רוצה להגיד .התכנסנו,
הזמנו עוד חברי מועצה -

מר אריה שרון :

אנחנו הזמנו את כולם.

מר טל כידן:

רגע ,רגע .התכנסנו בהתחלה ,שוב פעם ,בהתחלה ראש
המועצה הזמין אחד אחד .אמרנו לא .אנחנו רוצים לבוא
בקבוצה .כולם יבואו וישמעו .רגע  ,רגע .יש פה דף שהכנו
אותו ,אייל ,שחף ואני .הכנו את הדף הזה .גם אבי שותף
לזה .דף עם כל השאלות שעלו לנו לנושא התקציב הזה.
ישיבת הנבירה בדיוק מה כל סעיף ואיך ומה ,צריך לעשות
לפני הישיבה הזאת .ולדעתי ,פעם הבאה שעושים ישיבת
תקציב ,צריך לעשות ישיבה של כל חברי ה מועצה ,לפני
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ההצבעה על התקציב ,ישיבה שכל אחד בא מוכן ומעלה את
הנושאים שלו.
מר אריה שרון :

חבר'ה ,אנחנו זימנו אחד אחד( .מדברים ביחד)

מר טל כידן:

רגע ,רגע ,אני רוצה לומר משהו .כל השאלות האלו שאבי
עכשיו שואל 180,000 ,שקל למפגרים וכו' ,הכל פה מופיע.
אתה רואה א ת החוברת הזאת? שאלנו את השאלות האלה
כבר .קיבלנו על זה תשובות .וזה לא הזמן... .

מר כאמל חלבי :

מה שאתה אומר צודק במאה אחוז .אני חייב להתייחס
לזה .חוברת התקציב נשלחה לכולם .אני שלחתי .וכתבתי
מי שיש לו שאלות ,אני זמין .דיברתי גם עם אבי ,דיברתי
עם כולם .מי שיש לו שאלות ,בבקשה ,בואו תשבו איתי.

מר טל כידן:

ולא רק זה .אחרי שניסינו להבין את הפרטים ,רגע ,אחרי
שעשינו את הישיבה הזאת ,אחרי שעשינו את הישיבה עם
אריה ,בעצם כל חבר מועצה בא לראש מועצה ואמר 'הנה,
יש לנו פה את הנושאים שאני אחראי עליהם .אני אחראי
על נושא סביב ה ,אלה הנושאים שאני רוצה להשפיע בהם.
בקיצור ,זה צריך להתנהל ככה .לפעם הבאה אני מבקש -

מר אריה שרון :

אין ,אנחנו עשינו .אני לא יכול להביא אותם בכוח... .

מר ליאור בכר :

יש אנשים שיכלו ללכת לכאמל ולדבר איתו בארבע עיניים
ולהגיד כל סעיף כולל כל התשובות ...

מר א ריה שרון :

לא ,זה לא קשור .אני בא פרטנית לכל אחד .מה אתה רוצה
לדעת .טוב ,רבותי ,עוד שאלות?

מר אייל כהן:

זה לא אומר שלא מותר לשאול שאלות.

מר אריה שרון :

ברור ,ברור .אייל ,אפשר לשאול שאלות ... .אייל ,יש לך
עוד שאלות?

מר אייל כהן:

אני עדיין חושב שמסגרת התקצ יב כמו שהיא עכשיו לא
משקפת את הרצונות שלי במאה אחוז.
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מר גלעד זרקה :

אייל ,נו ,אתה בן אדם עצמאי .נו ,באמת ,אתה מדבר ככה?

מר אייל כהן:

אמנם כל מה שנבנה פה זה שיפור דרמטי ,זה נכון וזה יפה
מאוד .ואני הייתי שותף לתהליך הזה וזה בסדר גמור .אני
באמת חושב שזו עבוד ה נהדרת מה שנעשתה .עדיין לאחר
שסיימנו את הישיבות ,אני ישבתי וקראתי את זה פעם
נוספת וראיתי שיש פה דברים שהפריעו לי .לכן גם כתבתי
לי על דף נייר כמה דברים -

מר אריה שרון :

אייל ,בבקשה.

מר אייל כהן:

וזה לא אסון -

מר אריה שרון :

אייל ,בבקשה ,תשאל .יש עוד שאלות ?

מר גלעד זרקה :

חס וחלילה ,ההיפך .אני אומר לך ,לך תחקור ותקבל ...פה
אפשר להסתמך רק על מילה של כאמל.

מר אייל כהן:

אני סומך על המילה שלו.

מר גלעד זרקה :

אנחנו לא מאמינים לו? לך תבדוק את הקבלות .אבל פה
זה לא מקום לבדוק את הקבלות.

מר אריה שרון :

אייל ,יש עוד שאלות?

מר אייל כהן:

לא ,הוצאתם את החשק ...

מר אריה שרון :

לא ,אייל ,אתה עומד מולי .תשאל את כל השאלות שאתה
יכול... .

מר אייל כהן:

אני רוצה לדבר על המיסים במועצה.

מר ליאור בכר :

אריה ,אני רוצה לפני ,שנייה.

מר אייל כהן:

אתה לא רוצה שנדבר?

מר אריה שרון :

ל א ,לא ,אייל .היתה לנו ישיבה על המיסים .יש ישיבת
ארנונה .שם ננהל את כל העניינים.

דובר:

למה? אם הוא רוצה ,בוא נעלה -

מר ליאור בכר :

שוב פעם הוא רוצה להעלות לתושבים את המיסים .אני
רק אומר שאני ...

84

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16.01.20

מר אייל כהן:

אני לא רוצה להעלות את המיסים.

מר מאיר סיטבון :

אריה ,אני רוצה להגיד משהו .בקשר למה שאייל אמר,
יכול להיות שבאמת החוברת הזאת עבר זמנה ,וצריך פשוט
לסדר אותה שתהיה יותר קריאה .וזהו .כי פשוט כל
השאלות האלה זה זה .אם אתה מסדר את זה בצורה
אחרת.

דובר :

את זה קראת? אתה זה אתה ראית?

מר מאיר סיטבון :

קראתי ,הכל ט וב ויפה .אבל אני אומר -

מר אריה שרון :

רבותי ,עוד שאלות?

מר מאיר סיטבון :

מה שאני אומר ,לפעם הבאה ,או שאתם רוצים לפני זה,
אבל לבוא ולהגיד -

מר גלעד זרקה :

אבל מאיר ,אני רוצה להסביר לך משהו .גם אם אתה
תעשה את זה בצורה אחרת ,עדיין אתה לא יכול -

מר מאיר סיטב ון :

אם יהיה יותר מפורט,

מר גלעד זרקה :

עדיין אתה לא יכול  400,000שקל ולציין משאבה ,חצץ,
עובד -

מר מאיר סיטבון :

תראה ,לא צריך לשכנע אותי ש  25 -שנה הוא עובד ואנחנו
צריכים להגיד לו תודה .אתה לא צריך לשכנע אותי .אתה
מבין? אתה לא צריך לשכנע אותי .זה אני יודע .א בל אני
אומר ,אם יהיה יותר מפורט ואם אתה מקבל את זה? אז
מה הבעיה? נגמר.

מר אריה שרון :

מר אושרוביץ ,אני מבקש .אוקיי ,רבותי.

מר אסף :

אפשר לשאול שאלה אחת רק? יש לי רק שאלה אחת.
בסעיף חגיגות וטקסים אחרים .מופיע ים שם  20,000שקל
השתתפות של המועצה במסיבות  70של אביאל .זה לא
צריך להיות סעיף בנפרד כדי שזה יהיה מפורט לכל
היישובים?

85

פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 16.01.20

מר כאמל חלבי :

לא ,אני אגיד לך למה .זה באמצע השנה ואלו דברים
שלפעמים קורים .בגלל זה ההערה .זו אומדן תקציב ,זה
לא מאה אחוז .באמצע השנה ,בישיבה פה החלטתם
להעביר לכל יישוב .אין לי סעיף אחר .ה כנסנו לסעיף הזה.
אבל זה לא יפגע בסעיף של ה .50,000 -

מר שחף טנדט :

אם אנחנו השנה עשינו תוכנית עבודה שיש בה כל חודש
אירוע ,אני לא רואה את זה מגובה תקציבית.

מר כאמל חלבי :

אני גובה את זה .זה סדר עדיפות בתוך סעיפי התרבות.
אמרתי לך ,תעקוב וזה יגובה.

מר אייל כהן :

איך אני מגבה את הכבישים שלי ב  100,000 -שקל?

מר אריה שרון :

סליחה ,מה? רגע ,רגע .אייל ,אני מבין אותך .אני הולך
לעבוד על זה כדי ש ...את התקציב .זו העוגה שלי .אייל,
בשביל זה  ...תקשיב ,אייל .אני קם כל בוקר לעבודה .זו
אחת המשימות שלי .להשיג כסף לזה.

מר אייל כהן:

לי זה כואב שזה ככה.

מר אריה שרון :

בסדר ,אייל ,אני מבין .לקחתי לתשומת ליבי.

מר אייל כהן:

עכשיו ,לגבי הנושא של הגנן .שזה יירשם לפרוטוקול שאני
לא מוותר על זה .שזה יהיה רשום.

מר אריה שרון :

בסדר גמור .אין בעיה .אנחנו יוצאים למכרז.

מר כאמל חלבי :

למכרז י וצאים .איך? מישהו צריך לשבת ולבדוק את זה.

מר אבי אשכנזי :

עוד שאלה אחת .העניין של ההלוואה של ה 500,000 -
שמופיעה פה .אני לא מצליח להבין .זה על פיתוח הנדסי?
זה משהו שהתקדמנו? כשלקחנו  ,500,000מה עשינו
איתם?

מר אייל כהן:

מה קרה עם הביוב? איפה עומד הביוב נכון להיום?

מר אבי אשכנזי :

לקחנו שתי הלוואות לצרכי הביוב .זה מה שרשום פה.

מר כאמל חלבי :

היתה הלוואה מ  2007 -נדמה לי ,אם אני לא טועה .לתכנון
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ביוב .היה לנו מודד זיכרונו לברכה .התחלת התכנונים
שלנו ,שאושרו לנו  .450לקחנו את זה 318,000 .שקל
לתכנונים ,מדידות ,כל מינ י דברים שעלו לנו ... .התוכנית
והמדידות ,יש הרבה גורמים .זה עולה הרבה .תכנון ביוב,
דרך אגב ,זה עולה יותר מ  500 -ויותר ממיליון שקל ,אם
אתה רוצה להסתכל בגדול .נתחיל מהסוף .זה לא 500,000
שקל .עכשיו ,ברגע שהתחלנו להתקדם בנושא הביוב,
ואמרנו ,היו צריכים לשריין את המענק שאושר לנו ולרוץ
עם זה ,היו לנו כבר שתי פגישות ,היינו חייבים לשלם עוד
 500,000שקל לפני שאנחנו מתחילים לגבות מהתושבים.
לכל נושא התכנונים וההתקדמות בפרויקט הביוב.
מר אבי אשכנזי :

ה  500,000 -נטלנו אותם?

מר כאמל חלבי :

עוד לא .שום דבר עוד לא נלקח מה  500,0 00 -שקל .הלוואה
מאושרת,

מר אבי אשכנזי :

הלוואה מאושרת ,עוד לא הצלחנו לשלם -

מר כאמל חלבי :

שום דבר ,שום דבר .אנחנו נתחיל לשלם בהתקדמות עד
שנתחיל ,כמימון ביניים אמרתי ,עד שנתחיל לגבות
מהתושבים .וזה מימון ביניים לתחילת פרויקט הביוב.

מר אייל כהן:

יש פה שני קב "טים למועצה?

מר כאמל חלבי :

יש קב"ט מוסדות חינוך וממונה חירום.

מר אייל כהן:

יש שני סעיפי קב"טים.

מר אריה שרון :

אוקיי ,רבותי .הצגנו לכם את התקציב במסגרת שעבדנו
עליה ,סך הכל עבדנו עליה ,על השלבים האחרונים ביחד.
נרשמו ההערות שלכם .התקבלו גם החלטות בהמשך
לה ערות שלכם ,שבאמת צריך ליישם אותם במהלך השנה.
דברים שקשורים לתקציב ,דברים שקשורים לנושאים
תפעוליים .אני מביא אותו להצבעה .זה לא אומר
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שהתקציב הזה סופי .אפשר לעשות ישיבות ביניים
אחרי דברים שהעליתם פה במהלך

ולראות ,ולעקוב

הישיבה ,לראות אם ביצענו אותם .אני חשו ף פה לכל
ביקורת שאתם יכולים .כל אחד מוזמן אלי ,לבוא ולשבת
ולראות שהכל שקוף וגלוי .ואני מביא עכשיו את התקציב
להצבעה .מי בעד אישור התקציב? חמש.
מר כאמל חלבי :

חמש .ואתה שש.

מר אריה שרון :

אתה נמנע? אתה בעד? נמנע .אז אחד ,שתיים ,שלוש,
ארבע ,חמש ,שש .ויש את של נאוה.

מר כאמל חלבי :

תקרא את המכתב שלה .אבי ,אתה נמנע או נגד?

מר אבי אשכנזי :

נמנע.

מר כאמל חלבי :

ושחף?

מר שחף טנדט :

אני עוד חושב על זה .נמנע.

מר אריה שרון :

אוקיי .אני מקריא את המכתב של נאוה' .לכבוד כמאל
חלבי ,גזבר ומזכיר המועצה .מאחר ולא אוכל להשתתף
ב ישיבת המועצה הקרובה לעניין התקציב עקב נסיעה
לחו"ל ,אבקש לראות כי לאחר שקיבלתי את הצעת
התקציב ,אני תומכת בו ומבקשת לרשום אותי כמצביעה
בעד אישור התקציב' .חבר'ה ,תודה רבה.

מר כאמל חלבי :

התקציב אושר ,תודה רבה.

החלט ה  :הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב המועצה ל שנת .2020

________________
אריה שרון
ראש המועצה
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