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פרוטוקול

אישור פרוטוקול 1/17
אני מתכבד לפתוח את ישיבה שלא מן המניין מס'  .2/17קדימה חברים אנחנו
יצחק קשת:
מתחילים על סדר היום אישור פרוטוקול .1/17
אישור תקציב 2017
אישור תקציב  .2017נוכחים :ראש המועצה יצחק קשת ,סגן ראש המועצה שלמה
יצחק קשת:
קליין ,לריסה משייב חברת מועצה ,אדוארד שפירו חבר מועצה ,רחמים ידיגרוב
חבר מועצה ,נאוה לב רן חברת מועצה ,ושאר מנהלי המועצה .רמי יגיע בהמשך.
בקשה מנכ"ל וממלא מקום גזבר מר יעקב נתניהו.
יעקב נתניהו :טוב ככה לגבי התקציב בוא נזכיר לעצמנו מה היה בפרקים הקודמים .הפרקים
הקודמים היינו בכל מה שקשור במליאה ,ישבנו אחד על אחד ,וישבנו בישיבת
מליאה שהיתה בסוף דצמבר לקראת סוף דצמבר ,והצגנו תקציב שבעצם מה שהיה
בבסיסו זה כמה אלמנטים .אלמנט אחד אמרנו שבעצם יש את ההכנסות של
המועצה ויש את ההוצאות של המועצה .ההכנסות של המועצה מורכבות מארנונה,
מורכבות מהכנסות שהמנהלים מביאים מקולות קוראים וכן על זה הדרך ,ויש את
ההוצאות של המועצה ובאמצע יש פער בין ההכנסות להוצאות .הפער בין ההכנסה
להוצאה לפי החלטת הממשלה בתכנית העיצוב היה צריך להיות  18מיליון  .₪מי
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מממן את ה –  18מיליון  ?₪זה בדיו כמו זוג שמכניסים  10,000אבל מוציאים
 18,000והאישה אומרת אל תדאג אבא שלי מממן ,אז האבא נותן כל חודש צ'
 ,₪ 8,000ואני עוד מחפש את האישה הזאת אבל יש כאלה שזה עובד ככה .אבל
במקרה שלנו האבא שנותן את הצק זה משרד הפנים ,מדינת ישראל שאומרת אני
נותנת לחריש כסף כדי לייצב אותה .מה זה לייצב זה לא גירעון ,זה לא רשות שלא
מתנהלת נכון ,אלא זה רשות שמדינת ישראל אומרת אני נותנת כסף בשביל
לאפשר לה להיות ישות שתנהל עיר כמו שצריך לנהל עיר בעתיד .כדי שזה יקרה
מבינים שצריך להשקיע בזה ,וזה הכסף של העיצוב וזה  18מיליון  ₪שהוא מימון
של המדינה ופער בין הכנסות להוצאות .אמרנו עוד דבר שאנחנו מבינים שלאור
צפי האכלוס ,צפי האכלוס היה צריך להיות לפי האומדנים שהרשות נתנה בסוף
 ,17,750 ,2016ובסוף  30 17אלף ,מסתבר שאנחנו בכל מה שקשור באכלוס
נמצאים בפחות או יותר רבע או שלישי ממה שהיה צריך להיות האכלוס בסוף .16
עכשיו בגלל שאנחנו בעצם צריכים להחזיק את אותה עיר ,ובגלל שהתושבים
מתאכלסים בכל מיני שכונות ,אז יש הוצאות גדולות מאוד ברמה של אחזקת העיר
אבל אין מספיק ארנונה מתושבים ,כי גם אלה שמקבלים טופס  4בגלל כמות
הגדולה של הדירות להשכרה ,הם מבקשים חצי שנה פטור מארנונה שמותר להם
על פי החוק ואז אנחנו מקבלים הרבה דירות שאין בהם אנשים ,וגם הם לא
מכניסים כסף לרשות .אז זה אומר שאם בכל עיר רגילה כל תושב חדש שמגיע,
הוא גרעוני ,אצלנו המצב הפוך כל תושב חדש שיגיע יוסיף לנו כסף כי ממילא
אנחנו מוציאים הרבה כסף בשביל להחזיק את העיר .הראיה הפוכה ולכן עבורנו
ברמת המועצה ההבאה של התושבים היא מאוד ,מאוד חשובה ועל זה אפשר
לעשות דיונים אחרים הם לא כל כך קשורים לתקציב .מה כן קשור לתקציב,
שאחרי שאישרנו את התקציב במליאה בסוף דצמבר ,אמרתי לכם עוד נתון אחד
חשוב מאוד שה –  18מיליון  ₪לא יספיקו לנו ,ולכן מה שעשינו העמסנו כסף
מתב"ר תחזוקת תשתיות מתב"ר תחזוקת תשתיות של משרד הבינוי והשיכון נכון.
בהחלטתה ממשלה יש  30מיליון  ₪ל –  5שנים עבור תחזוקת תשתיות ,כל שנה 6
מיליון  ₪וזה אומר שאנחנו בעצם לוקחים את התב"ר הזה משתמשים בה כישות
שממנה אנחנו מוציאים כסף לדברים שאם לא היו לנו אותו היינו צריכים להוציא
מהשוטף .קודם כל זה מלמד אותנו שהתכנית שנעשתה מבחינת צפי האכלוס וגם
מבחינת כמות הכסף שצריך לתת היא לא בדיוק מדויקת ,אבל אם היה לנו יותר
תושבים אז היינו פחות צריכים את ה –  6מיליון נכון ,כי יותר תושבים היו
משלמים ארנונה ואז לא היינו צריכים את ה –  6מיליון ,כרגע בגלל הפער עשינו
בעצם  2דברים .אחד  6מיליון  ₪של תב"ר משרד הבינוי והשיכון עבור תחזוקת
תשתיות העמסנו עליו כמה שיותר דברים בתחזוקת העיר ,ומצד שני הלכנו להילחם
על הכסף של תכנית העיצוב של מדינת ישראל על  18מיליון והחלטת ממשלה .ב –
 2016התקציב היה  19מיליון זאת אומרת היה  19מיליון מימון של המדינה ,וב –
 2017זה  18מיליון למה הפער? בגלל שב –  2017היה צריך להיות יותר תושבים
שמניבים יותר ארנונה .אמרתי לכם גם בדיון שהיה שבעצם האישור שלכם
במליאה של התקציב לא אומר שזה יהיה התקציב של הרשות כי הוא אחרי זה חוזר
למשרד הפנים ומשרד הפנים אמור לעשות דיונים ומי שמאשר בסוף זה מי שהכסף
נמצא אצלו בבנק .אחרי אישור המליאה הלכנו למשרד הפנים אמרנו אישרנו
תקציב עכשיו בואו תאשרו אתם ,ואז התחיל תהליך שמתחלק ל –  3חלקים בחלק
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הראשון עברנו בגדול פגישות התשה ,מה זה פגישות התשה ,היינו הולכים פעמיים
בשבוע לפעמים גם מוקדם מאוד בבוקר לפייז ,למשרד הפנים והיינו עוברים תהליך
שבו עברו איתנו שורה ,שורה ,אחד ,אחד ,ברמה של זקני השבט היותר מנוסים
ממנו בתחום שאמרו לי שלא היו כאלה דברים ,מה שנקרא מנסים בגדול לתקוע
אתכם בסדר ,ואז מה שעשינו היינו בדיונים האלה ובדיון ראשון ,בדיון שני ,בדיון
שלשישי ,דיון רביעי ,ודיון חמישי ,והדיונים האלה בהתחלה בצורה שהתחושה
שלנו היתה שלא באמת מקשיבים לנו ,זאת אומרת אנחנו מסבירים למה בסעיף
מסוים אנחנו צריכים יותר כסף היו אומרים בסדר סיימת תכתוב  ,10,000ואחרי
שהבנו שזאת ההתנהלות אז ראש המועצה נכנס פה לתמונה ,כי אמרתי לו שברמה
של ההתנהלות היום יומית עם הדרגים המקצועיים במשרד הפנים אנחנו בבעיה
וראש המועצה נכנס פה לתמונה והתחיל לעשות עבודה בדרגים שלו ,בשביל
לשנות את ההתייחסות אלינו במשרד הפנים בדרג המקצועי ,זה כלל עבודה בהרבה
מאוד מערכות שאתם בטח מבינים על מה מדובר והשתיקה יפה להם והעבודה
הזאת הובילה לפגישה שראש המועצה הניע ביחד עם מרדכי כהן שמרדכי כהן הוא
מנכ"ל משרד הפנים ,בפגישה הזאת אנחנו הצגנו מה קורה בעיר ,הצגנו את
האתגרים בעיר ,הצגנו את העובדה ההפוכה שדווקא בגלל שיש פחות תושבים
אנחנו עוד יותר צריכים את הכסף ,כי אם היה יותר תושבים היינו יכולים להסתפק
בפחות כסף זאת אומרת שלא שאם יש פחות תושבים אתה יכול להוריד אלא בדיוק
הפוך ,נלחמנו גם את המלחמה שאומרת חריש לא נמצאת בגירעון אתם לא עושים
לנו טובה אנחנו לא מתנהלים לא נכון ולכן אנחנו צריכים כסף ,אלא אתם מייצבים
רשות ולכן כל ההתייחסות שלכם צריכה להיות שונה ,וההנחיה של מרדכי כהן
מנכ"ל משרד הפנים לצוותה מקצועי היתה אני לא יודע אם אתם רוצים להוריד ל –
 12מיליון את הגירעון ,ל –  14מיליון ל –  16מיליון ,ל –  18מיליון ההנחיה לדרג
המקצועי היתה תעשו הכל אחד שראש המועצה יהיה מרוצה ,שתיים תעשו הכל
שהעיר לא תיכשל ,אם אתם תחסכו לי עכשיו  2מיליון או  4מיליון או  6מיליון ₪
לפי מה שראש הרשות אומר אתם תפגעו בעיר הזאת ואחרי זה  250מיליון  ₪לא
יעזרו לתקן את זה  20שנה ,וזה העמדה שיצחק הציג וזה העמדה שמרדכי כהן
קיבל ,ונתן הנחיה זאת היתה הנחיה ראשונה .הנחיה שניה היתה התקציב נסגר עד
 ,28/2היינו אצלנו בסביבות  15/2 ,18/2הוא אמר הסעיף ,התקציב חייב להיסגר
עד  28/2זאת היתה הנחיה שלו .מה שקרה מיד אחר כך ,זה שאם אנחנו רדפנו,
נורית רדפה אחרי משרד הפנים לארגן פגישות לשבת על התקציב ,פתאום זה
השתנה והם התחילו לרדוף אחרינו ,והיינו בשני דיונים מרתוניים שהדיונים פתאום
השתנו לחלוטין מדיון סיימת תכתוב  ,10,000פתאום הם התחילו להקשיב הם
הבינו את מסכת האילוצים שלנו והיה באמת דין ודברים אמיתי ובמקומות שהם
הבינו שאנחנו צריכים הם נתנו ,הם עדיין היו מאוד קשוחים הם גם כיסחו את כל
הסעיפים של ההכנסות ,הם הורידו את הסעיפים של ההכנסות מאוד ,הם אמרו
הכנסות שלכם קצת מופרזות הגענו בסופו של דבר ,בסופו של דבר בתקציב הקודם
המליאה אישרה בערך  17מיליון  ₪גירעון גם היום הגירעון או עיצוב יותר נכון
גם היום אנחנו ב –  17מיליון  ₪עיצוב .איך? הרי הם עברו איתנו סעיף ,סעיף הם
הורידו הרבה מאוד כסף בהכנסות ,ובהתחלה הם ניסו להוריד המון כסף בהוצאות,
אבל עצרנו אותם בכמה דברים כן ,בכמה דברים לא .עיקרי השינויים ממה שהיה
בפעם האחרונה לבין מה שקיים היום הם עברו איתנו בעצם כמעט על רוב
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הסעיפים ,הם הורידו בערך  200אלף  ₪לדוגמא בניקיון ,בהוצאות ניקיון ,הם
הורידו כספים כמעט בכל מקום ,בכל מה שהיה קשור באירועי התרבות ,הם כיסחו
לדוגמא את סעיף יום העצמאות ,הם הורידו כמעט בכל מקום באיזה 40 ,30 ,20
אלף  ₪בין אם מדובר על דברים של עבודה קהילתית ,בין אם מדובר בכספים של
פרויקטים של חינוך ,בין אם מדובר בקיצוצים משמעותיים בצד של ישראל
והנדסה ,ובעצם הראש שלהם היה ככה :קודם כל אתם לא צריכים את כל הכסף,
שתיים אם תצטרכו את כל הכסף תבואו באמצע שנה תבואו נעשה לכם עדכון
תקציב ,שלוש תעברו לתב"רים ,אני לא מוכן לתת  250אלף  ₪לתשתיות וכבישים
צק פתוח לישראל ,אם ישראל רוצה משהו תביאו תב"ר נאשר .בגדול לא ויתרנו
על כמה דברים ,זאת אומרת לא ויתרנו על איזה בנק מסוים שיהיה סל גמישות ,כי
עכשיו אם יש חור בכביש ותושב רוצה שנתקן אנחנו חייבים גמישות לבוא ולתקן
אותה ,אנחנו לא נבוא אליך עם תב"ר של  30אלף  ₪שיקח שבועיים לאשר מה
בינתיים יעשה התושב שיש חור בכביש .אז קיבלנו סלים ,קיבלנו גמישות כזו או
אחרת אבל עדיין זה לא מה שהיה בשנה שעברה .אני חייב להגיד עוד משהו ברמת
ההתנהלות של משרד הפנים והמחוז ,זה שבגדול אם אני מסתכל על התהליך,
התהליך הזה שהם העבירו אותנו ברמה המקצועית הוא תהליך שעשה את התקציב
שלנו יותר נכון .זאת אומרת יש ערך בתהליך שעברנו ,הוא לא היה סתם דווקני,
אלא הוא היה גם משהו שנתן ערך אמיתי לתקציב ,ופרמטר להצלחה היה בסוף
שגמרנו את התקציב ,והבאנו לכאן תקציב והמנהלים התחילו לראות אותו ואמרו
פה חסר לנו  15אלף  ,ופה חסר לנו  20אלף ,ופה חסר לי  30אלף ,הפרמטר היה
שהם הבינו שעשינו איתם את התהליך בצורה מקצועית ,בדברים שהם אמרו וצדקו
באמת הפחתנו ,בדברים שהם אמרו להעביר לתב"רים העברנו ,ובשורה תחתונה
מה שקרה שאני באתי אליהם כל הזמן וספיר אמר חסר לי פה ,חסר לי שם ,חסר לי
זה ,חסר לי זה ,זה היה קודם כל עד עכשיו בדרג של בשארה ,שהוא מתחת לפייז,
פייז הוא מעליו ,אז בשארה באיזה שהוא מרום לא הסכים ואז אמרתי לפייז תקשיב
אני יכול להתנהל איתך באחד משני הדרכים או שאתה שולח אותי כל הזמן
לבשארה ויש לי איזה  15 ,10סעיפים שאני לא מסכים עם בשארה אז אני יכול
עכשיו להתחיל להתנהל עם בשארה במכתבים חזרה ,ואני לא עושה את זה כי
אנחנו אמורים לעבוד עם בשארה אחר כך ,לא רוצה להתחיל להתנצח איתו
במכתבים ,אומר לי מה אתה מציע אמרתי לו בוא נשב אתה ואני וננסה כאילו
להבהיר את הדברים ,באמת עשינו דיון אחד עם פייז והוא בהתחלה לא היה לו כוח
לכל הסעיפים הקטנים אמר עזוב אותי לא רוצה להתעסק עם הסעיפים הקטנים תן
לי  2נקודות שאתה צריך ביקשנו עוד קצת כסף ליום העצמאות והתחלתי לדבר
איתו על סעיפים קטנים אמר לי עזוב אותך תעשה בבקשה סל בלשכת מנכ"ל ,סל
גמישות כאילו הצעות כלליות תעשה עם זה מה שאתה רוצה וזה באמת אמור
לכסות את רוב הדברים שרצינו ,פה  ,10פה  ,15פה ושם ,אבל אחרי זה ישבתי עוד
פעם עם המנהלים והסתבר שיש דברים שבאמת פייז לא נכנס איתנו לפרטים ולכן
אנחנו עדיין נופלים בהם .הפעלנו קצת לחץ על פייז והוא אישר עוד  150אלף ,₪
עוד סל גמישות ובגדול קיבלנו ,קיבלנו איזה שהוא סל בהנהלת המועצה של 300
אלף  ₪שבעצם צריך להתנהל בו מאוד ,מאוד בחוכמה והוא אמור לכסות על כל
המקומות הקטנים שבהם המנהלים מרגישים שחסר להם פה  15אלף ,פה  20אלף,
פה  10אלף .זה בעצם סל שאפשר לעשות איתו מה שאנחנו רוצים ,הוא סל שאתה
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יכול להוציא ממנו לאיזה סעיף שאתה רוצה ,חינוך ,רווחה ,דת ,שפ"ע ,כל מה
שרוצים ,אז ככה בגדול נסגר התקציב .התקציב מראה ,קודם כל ניכנס פה קצת
לתקציב ,התקציב מראה ככה כמו שרואים כאן יש כאן עוד פעם אני לא אוהב את
המילה הזאת צריך לתקן אותה זה צריך להיות עודף עיצוב ,אבל אנחנו נמצאים ב –
 17.143מיליון כאשר יש לנו ,הקודם היה  17.300או  17.600זה מה שהיה ,יש
לנו כאן ,זאת אומרת אנחנו נמצאים כאן ב –  35מיליון ,פייז בוא תעביר לסוף ,יש
לנו בהוצאות  52מיליון זה אומר שהפער הוא  17.143מיליון .יש פה כמובן את כל
הפירוט של התקבולים לפי משרד חינוך ,משרד רווחה ,בגדול משרד חינוך ורווחה
זה הוצאות סגורות ,בחינוך יש מעט מאוד כסף שהוא במימון המועצה ,צריך להבין
רגע משהו שאם לדוגמא בסעיף מסוים ,אם לדוגמא בסעיף מסוים יש  ,150לדוגמא
בשפ"ח -שירות פסיכולוגי החינוכי שאנחנו רוצים לפתוח אם יש  250אלף ₪
הוצאה ו –  150אלף  ₪הכנסה המשמעות של זה היא כזאת שלאדף חינוך יש 100
אלף  ₪להוציא ,וכל שקל שהוא רוצה להוציא מעל  100אלף ,כל שקל שהוא
מביא הוא שקל שהוא מוציא בסדר ,זאת היתה גם הנחיה למנהלים ,אנחנו השנה
הולכים להיות כמו חתולים מורעבים על ללכת להביא את הכסף כי כל מה שיש לך
להוציא הוא פועל יוצא של מה שהבאת ,כמובן אם זה הוצאה מותנית .עכשיו מה
שחשוב גם לזכור זה כמה דברים שהם פועל יוצא של העבודה בעיקר שיצחק עשה
מול הדרגים הנכונים ,אנחנו בעצם קודם כל קיבלנו אישור למנהל מוקד ,106
מנהל מוקד ,ו –  4סטודנטים שיעבדו לאורך היממה בלתת מענה לקריאות של
תושבים ,שזה נקודה מאוד חשובה היא דרך אגב תאפשר לנו להפעיל את
המצלמות ,ותאפשר לנו להפעיל עוד דברים שאנחנו רוצים להפעיל .אושר מנהל
מחלקה ,מנהל מחלקת גינון ותברואה לאגף שפ"ע ,אושר מנהל מחלקת מבנה ציבור
למהנדס הרשות ,למרות שזה לא בטוח שזה יהיה אצל מהנדס הרשות ,שידעו
בהקלטה שאנחנו יודעים לצחוק בדיונים .אושר פקח נוסף ,פקח נוסף שיהיה בשטח
וייסר ויתן מענה ,ויש עוד לא מעט דברים ,כוח אדם יחסית מאוד ,מאוד מצומצם
אבל הדברים הקריטיים שהיו חשובים ובהתחלה במשרד הפנים אמרו לנו בשום
פנים ואופן לא ,העבודה שנעשתה בדרגים הנכונים על ידי ראש המועצה הובילה
למצב שבו זה אושר ואנחנו נמצאים בסיטואציה שבה אנחנו היום ברמת כוח אדם
נהייה יותר טובים ,זאת אומרת תהיה לנו אפשרות לתת מענה לגינון היום אין לנו
בגדול מי שיתן מענה לגינון אז יהיה פה מישהו ,ואם במבנה ציבור יש המון מבנה
ציבור שלא מתוחזקים או שלא מנוהלים כמו שצריך אז גם שם נעשה סדר ,ובכל
הדברים האלה ברוך השם התקדמנו .לגבי הנושא של אירועים ,מה שנעשה על ידי
משרד הפנים הם קיצצו באירועים בצורה גדולה מאוד ,בהתחלה הם קיצצו בצורה
שלא מאפשרת לנו כמעט לעשות פה שום דבר ואחרי ,בעיקר בישיבה שהיתה עם
מרדכי כהן שהסברנו עד כמה זה קריטי לתושבים הנושא הזה של אירועים והנושא
הזה שאנשים יגיעו לפה וירגישו שהם מקבלים לפחות את מה שהם מקבלים בעיר
אחרת אז בעצם כפו עלינו לרדת בסעיף הזה ל –  400אלף  ,₪זאת אומרת סל
אירועים הכללי שיש זה  400אלף  ₪בשנה ,הוא היה יחסית יותר גבוה לפני כן
אבל הוא היה יכול להיות הרבה יותר נמוך אלמלא העבודה שנעשתה .אבל כל ה –
 400האלף האלה לא קשורים ליום העצמאות וליום הזיכרון ,שלזה יש סל אחר
התקציב של יום הזיכרון ויום העצמאות הוא  350אלף  ₪שנועד לתת מענה גם
ליום השואה ,גם ליום הזיכרון ,וגם ליום העצמאות ,אבל חוץ מזה במעגל השנה
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בגלל שאנחנו בסד של כסף לעומת מה שביקשנו צריך לדעת את הכספים האלה
בצורה הכי מיטבית והכי נכונה.
רחמים ידיגרוב :נביא תרומות ליום העצמאות .נבקש שיתרמו ליום העצמאות .אתה מבין שאני
צוחק על זה .למה צריך גינון אם אתם לוקחים שירותי חוץ ,קבלנים למיניהם
בשביל מה צריך בין אדם.
אני אגיד לך בדיוק שאתה מזמין מישהו לגינה ,כל פעולה ,כל עבודה זה נכון לכל
יצחק קשת:
דבר ודבר אתה מזמין אליך איש מקצוע הביתה אתה עשית ,אני שואל אותך שאלה
אתה הזמנת מישהו לעשות לך את האמבטיה בבית ,אתה נותן לו בעיניים עצומות
אתה לא נמצא בבית לא בודק את העבודה שלו ,שואל אותך ,או שאתה גם לפני זה,
או שאתה לא מסביר לו מה אתה רוצה שהוא יעשה לך עבודה ,ואתה לא יושב לו
על הראש איך הוא יעשה ,אתה אומר לו תשמע צריך לעשות שיפוץ לבית כמה
אתה רוצה  50אלף  ₪קח אני לא שואל ,לא אומר לך מה לעשות ואני גם לא בודק
לך את העבודה.
רחמים ידיגרוב :לא נכון הבנת אותי .אם עד עכשיו השפ"ע הזה שמתעסק בגינון מזמינה.
זאת בדיוק הנקודה אין מי שיפקח ,אין מי שילך גינון זה לא סתם זה ,זה מקצוע .זה
יצחק קשת:
מקצוע .מי שמבין בגינון שהחברה לא יעבדו עליו ולא יעשו לו קצת אריגה ויגיד
עשיתי לך גינון ,איזה צמחייה ,איזה צמחים ,מה שם לי ,איזה השקייה ,באיזה
צורה ,כל הדבר הזה זה מקצוע וצריך מישהו כמו שיש פיקוח על דברים אחרים.
ארז לא בתפקיד הזה למרות שהוא יודע את זה מעולה .אני אומר לך בלי קשר בכל
עבודה שהיא צריך איש מקצוע שידע לעשות את זה מא' עד ת' .מי שלא מכיר את
אורלי גדרון היא מנהלת בית הספר.
יעקב נתניהו :עוד דבר שנמצא בבסיס של התקציב זה שיטה יותר נוחה ,שיטה יותר טובה ויותר
נכונה לנהל את המועצה זה שבעצם מסעיפים כלליים ,שהיו כמו לדוגמא סעיף
אחזקה ,או סעיף מיכון ועיבוד נתונים ,וכן על זה הדרך ,מה שנעשה בתקציב הזה
זה שני דברים .אחד כל מה שקשור במוסדות כמו בתי ספר כמו גנים בסעיף
התקציבי של אותו בית ספר יש את כל המרכיבים ,יש את המרכיב של האחזקה,
ויש את המרכיב של המיכון ועיבוד נתונים ויש את המרכיב של בזק ,ויש את
המרכיב של חברת חשמל ,ויש את המרכיב של הכל ככה שאנחנו יודעים שכל בית
ספר יש לו מונה ואנחנו יודעים כמה הוא ביצע לעומת מה שהוא היה צריך לבצע
השנה ,במקום שהדברים יעברו ישירות למועצה ולא ניתן לדעת מה קורה ,אז
בעצם לכל גן ולכל בית ספר יש את העולם משלו ,אותו דבר לגבי אגפי המועצה,
אם לדוגמא אנחנו צריכים לקנות תמי  4בחדר דיונים והחדר דיונים הזה נמצא
במתחם שנמצאים בו הנדסה ,לשכת מנכ"ל ,ולשכת ראש מועצה ,אז אנחנו מחלקים
את העלות של התמי  4בין אגפי המועצה במקביל ובעצם אנחנו מורידים מכל אחד
את החלק שלו ,ואז אנחנו יודעים בדיוק שהתקציב מנוהל בצורה אמיתית .אותו
דבר כל מה שקשור בהשתלמויות של לשכת מנכ"ל ,הם ההשתלמויות של המנכ"ל
והעובדים שלו והשתלמויות של ראש אגף שפ"ע והשתלמויות שלו ושל העובדים
שלו ולא עושים העברה בין תקציב לתקציב אלא כל אחד יש לו את העולם שלו,
וזה גם דבר אחד שעמד ביסוד של התקציב .אנחנו רואים בגדול שההכנסות,
הכנסות הכלליות מארנונה וגבייה שוטפת וכו' ,וכו' זה  5.2מיליון ,מאגרות
רישיונות לשלטים ומכרזים זה  300אלף ,וממשרדי הממשלה בעיקר משרד הפנים
המענק לאיזון ,מענקים מיוחדים והחלטות ממשלה ופעימה א' ופעימה ב' עוד 10
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מיליון ככה בעצם נבנה הסעיף הזה .חשוב מאוד ,מאוד לזכור שאנחנו פועלים כל
הזמן בשביל להוריד את פחת המים כדי מה שנקרא להגיע למצב של איזון בנושא
הפחת של המים .לגבי הנושא של ארנונה וזה הנושא האחרון היתה דרישה אחת של
משרד הפנים שהיא דרישה היתה לנו מאוד ,מאוד קשה הם ביקשו לקחת חצי
מיליון  ₪מהסעיף של ההכנסות מהארנונה ,ולעשות מהם הכנסה מותנית ,מה זה
אומר הכנסה מותנית ,הם אמרו אם אתה אומר שאתה מבין  5מילון  ₪ארנונה קח
 500אלף שים אותם בצד תגיד לי מאיפה אתה מוריד אותם ,לדוגמא הורדנו 30
אלף  ₪מהתקציב של סאאב ,מה זה הורדנו אמרנו אם סאאב היה  300אלף אז
עכשיו הוא  270אלף 30 ,אלף הוא מותנה אם נביא את כל הכסף אז נקבל את
הכסף להשתמש בו .הבנתם .זאת אומרת לדוגמא אם בסעיף לא יודע מה תרבות יש
 400אלף ,אז לקחנו משם  50אלף ,ואמרנו הסעיף הוא  350ולא  50 ,400אלף
מותנה בזה שנגבה ,בזה שנעמוד בייעד הגבייה ,זאת אומרת מה שנקרא הם סגרו
אותנו קצת יותר חזק בצוואר אמרו אנחנו מצוין שאתם מתחייבים שתביאו כסף
אבל אנחנו אל ניתן לכם להוציא אם לא תביאו .בסדר זה הזה ולכן בעמוד האחרון
טוב זה היה בעותק שהיה אצלכם ,זה היה בעמוד האחרון אבל פה מה שבשארה
ביקש לעשות זה לשלב את זה בפנים ,אז אם ניקח לדוגמא בוא ניקח דוגמא אחת
שנוכל לראות את זה ,דרך אגב שני דברים חשובים אחד שני הדברים שהיו
חשובים לחברי המליאה שזה אחד הנושא של הקשישים ,ושתיים זה הנושא של
הדברים לנוער ,ראש המועצה נלחם על זה בכל הכוח ושם לא הורדנו כלום נכון
יצחק אתה רוצה להגיד על זה משהו.
תגיד ,תגיד.
יצחק קשת:
יעקב נתניהו :שם לא נתנו לגעת בשום מחיר כי זה היה חשוב לחברי המליאה ולכן.
תזכרו זה קצת נראה קל עכשיו כאילו מציגים ויעקב מציג ,אנחנו עברנו פה כמה
יצחק קשת:
חודשים קשים מאוד ,אמר לי סאאב אמרת לי שברתם שיא עולמי נכון או לא,
הכמות שהשקענו להגיע לתקציב הזה היא לא רגילה בכלל .אנחנו היינו צריכים
להיות עם תקציב של כמה מיליונים פחות.
יעקב נתניהו :הנה תסתכלו ,אפשר לראות .רק להראות דוגמא על מה שדיברנו קודם פה אתם
רואים בסעיף הנהלת חשבונות ,הנה דוגמא בהנהלת חשבונות עבודות קבלניות היה
 421אלף  30 ,₪אלף  ₪הוצאה מותנית ,אתם רואים עבודות קבלניות הוצאה
מותנית ,זה אומר שאם אנחנו לא מביאים את כל הכסף בגבייה מהארנונה ההוצאה
הזאת לא מאושרת כהוצאה זה מותנה בגבייה ,וכן על זה הדרך ,וכן על זה הדרך
בעוד כל מיני סעיפים כדי שנגיע לחצי מיליון ואת החצי מיליון האלה שמנו בצד.
תראה רק לרחמים איפה הדבר הזה של לקשישים.
יצחק קשת:
יעקב נתניהו :מרכז למידה  140אלף בסדר לא זז 100 ,אלף  ₪שביקשתם למועדונים של
הקשישים לא זז .זה בגדול התקציב ,אם יש שאלות מצוין ,עוד פעם גם אני חוזר גם
אם המליאה מאשרת עכשיו את התקציב בגלל שאנחנו אחרי הכל כבר אז הסבירות
היא כמעט של  100אחוז שהוא גם יאושר על ידי משרד הפנים נחתום ונתקדם,
אבל בסוף עד שזה לא חתום זה לא חתום.
חברים יש שאלות?
יצחק קשת:
אדוארד שפירו :שלמה אתה יש לך  100אלף אתה יכול להוציא  60לטיולים.
רחמים ידיגרוב :שניה כתוב כאן טיפול בזקנים עולים בוצע ב –  2015זה  ,8,926תקציב 2016
היה  ₪ 2000בוצע  ,0מה שאתה אומר זה כל הכבוד לך אני קורא מה שכתוב .זה
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המסמך הדיבור זה לא עוזר לי .קשישים עולים זה אוכלסיה שהיא מורכבת שהיא
לא קלה.
בעיה נוראית אנחנו ניסינו לאגד אותם וללכת הם לא משתפים פעולה בכלל ,בכלל
נאוה לב רן:
לא משתפים פעולה.
טיפול בזקנים עולים זה סעיף שפעם היה קיים היום הוא לא קיים אנחנו בסעיפי
שלמה פלד:
רווחה כמעט בכל הסעיפים אנחנו עושים הוצאות מול הכנסות ,משרד הרווחה נותן
לנו כסף אנחנו יכולים להוציא ,שלא נותן אין לנו כסף להוציא ,הסעיף הזה זה סעיף
שכבר שנים גם דרך אגב משרד הרווחה קשישים של חריש לא נחשבים עולים.
הסעיף שמדובר עליו דרך אגב בעמוד  44זה טיפול בדרכים לקהילה זה סעיף הכסף
הזה הוצא אני לא יודע למה אין ,יכול להיות בקיצור הסעיף הזה הוצא לאזרח
ולקשישים זה בדוק שזה קרה .זה תיקון אני מודה ,יכול להיות שזה עוד לא הופיע
כי משרד הרווחה לא מיד און ליין נותן כותב בדוחות הוצא ,אני יכול להגיד בדוק
שזה הוצא ,אני בעצמי חתמתי .זה נבדוק את זה אני אומר לכם מידע אישי .אנחנו
אני יכול לומר שהסעיף הזה ,הסעיף הזה ספציפי עשינו נתנו עזרה כמעט לכל
הקשישים ₪ 250 ,לכל הקשישים של חריש ,נכנסה עובדת סוציאלית בשם
ליאורה שאחראית על נושא הקשישים ובודקת בבתים בצורה מסודרת ,בודקת
צרכים ,היא נכנסת בצורה מסודרת לכולם בודקת צרכים ,ונתנו גם חלק גם בדיקת
צרכים וגם היה סוג לתת הרגשה של אנשים שאנחנו איתם ולהיות בקשר איתנו
נתנו כמעט לכולם  ₪ 250אני חושב שכולם קיבלו זה הכסף הזה והוא קיים אני לא
יודע למה כתוב שלא.
רחמים ידיגרוב :מה שאני מדבר שזה לא רק כסף פעם בחג לתת  ₪ 250 ,200זה לא יציל זקן,
ההצלה שלו זקן זה כמו ילד קטן כמו בן  5או  6שהוא לא יכול בלי הורים ,מה זה
אומר הזקן שהוא עולה חדש הוא מחר צריך להגיע לבית חולים לא יודע בלינסון או
שצריך להעביר לעבור טיפול או משהו איך ,אם אין לו מישהו שיעזור לו ,שיטפל
בו או משהו ,איך הוא צריך להגיע לשם אז אנחנו הרווחה כמועצה צריכים לעזור
זה אנשים בודדים.
מי אמר לך שאנחנו לא עושים את זה ,אנחנו עושים את זה היום.
שלמה פלד:
קודם כל עושים את זה ,שנית הם בכלל לא רוצים לשתף פעולה.
נאוה לב רן:
רחמים ידיגרוב :הם אנשים בעייתיים ,הם לא יבואו אליך אני דיברתי איתך שלמה הם לא יבואו
אליך אף פעם הם לא יבקשו ,הם מתביישים זה לא אנשים אתה מבין ,שרוצה
לראות את עצמו שהוא כאילו כמו ילד קטן אבל זה מה שיש הבנת ,מאיתנו אנחנו
צריכים להגיע אליהם לשאול אותם איך אתם מה אתם ,מה העזרה אולי צריך
לשלוח לו אוטו או משהו ,לשלוח לו הסעה או משהו .אז אתה מבין זה מה שצריך
ואין כמות כזאת ,יש לנו בודדים.
הם קשים כמו קיר ,אני ניסיתי להיכנס לבתים לא הלך ,אחריי ניסו עוד ולא הולך
נאוה לב רן:
אנחנו מנסים לגבש אותם זה לא הולך ,מנסים להביא אותם למועדון זה הולך .לא
יודעת מה להגיד לך.
זה אוכלוסייה לא פשוטה בכלל  .ביקשתי מליאורה אברהם שתהיה עובדת
שלמה פלד:
סוציאליים לקשישים היא נכנסה לבתים,
רחמים ידיגרוב :נכנסה לבתים של שכנים שלנו באיזה שפה היא תדבר איתם.
משרד הרווחה הוא משרד טיפולי.
שלמה פלד:
רחמים ידיגרוב :מה הם מבינים עברית תגיד לי.
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אתה יודע מה אולי תתנדב לעזור.
נאוה לב רן:
לריסה משייב :רחמים זה לא בעיה הם יכולים להביא מישהו שמדבר רוסית.
משרד הרווחה הוא נחשב משרד טיפולי הוא משרד שנותן טיפול ופחות נותן כסף,
שלמה פלד:
הכספים הם מעטים בתחום הזה בכל הרשויות ,אין הרבה ,גם הכסף  100אלף ₪
שיש פה במועדונית כמעט כולו הוא תקציב של המועצה ולא של המשרד ,המשרד
נותן מעט מאוד למועדונית .אנחנו נותנים עזרה.
רחמים ידיגרוב :אתה רוצה להגיד שמשרד הרווחה נותן תרופה ולא עושה ניתוחים.
משרד הרווחה נותן עזרה של עובדת סוציאלית ,הוא יכול לתת יש עזרה בנסיעות
שלמה פלד:
לא הרבה הכל מתקציב זעום מאוד ,זה אוכלוסייה לא פשוטה בכלל.
רחמים ידגרוב :אז אתה צריך להילחם כדי להשיג את זה.
איפה שאנחנו יודעים שיש צורך אנחנו עוזרים ,יש אנשים שאנחנו יודעים שחולים
שלמה פלד:
במחלות ,כל מיני דיאליזה כל מיני דברים כאלה.
רחמים ידיגרוב :לא רק דיאליזה ,בחדרה הוא צריך להגיע להרצליה עם  4אוטובוסים.
אנחנו עוזרים לאנשים מי אמר לך שלא .שוב לא לכל אחד ולא לכל דבר .יש
שלמה פלד:
אנשים שעוברים טיפול כל שבוע ,אנחנו לא יכולים לתת לבן אדם כל שבוע מונית
מה לעשות אין כסף.
רחמים ידיגרוב :תילחם שיהיה כסף .זה עבודה שלך זה משרד שלך לך תעשה שמניות ותביא כסף.
לריסה משייב :אם אתם לא יכולים לעזור מצד אחד הוא צודק ,מצד אחד אבל איך אתם יכולים
לעזור אם אין איזה פתרון יש.
קודם כל יש כספים שאנחנו נותנים לאנשים אבל לא כל הזמן ,אין לי לתת לכל
שלמה פלד:
אדם לכולם כל הזמן ,אנחנו מנסים לבדוק מה הצורך של אנשים שיש צורך יותר
דחוף אנחנו משתדלים לתת.
קופת החולים נותן לכל הנושא של הדיאליזות וכל זה ,זה על חשבון קופות חולים
נאוה לב רן:
זה לא שייך בכלל אליכם.
חלק דרך הקופה חלק דרכינו לפעמים זה  50אחוז ,חוץ מזה יש הוצאה שנכנסת.
שלמה פלד:
חוץ מזה יש לנו הנושא של המועדון זה קטסטרופה להקים מועדון ,אנחנו רואים
שאחת הבעיות דרך אגב גם הכניסה לבתים זה בעיה של שפה ,אין לנו יש קושי
ואנחנו אני מקווה שאחרי  ...חלק מהתקציב יועד להכניס עובדת שמדברת רוסית.
היא תלווה את העובדת סוציאלית והיא תיכנס לבתים ביחד איתה .זהו בקיצור חלק
מזה מיועד להכנסת עובדת רוסית שגם תפעיל מועדון.
רחמים ידיגרוב :אז יש שיפור או לא.
שלמה קליין :רחמים הבן אדם קם בבוקר הולך לישון בלילה וכל הזמן הוא משגע אותי על
הרווחה ועל לקדם את האנשים ,ומתמודד עם דברים מאוד ,מאוד לא פשוטים
ותמיד יש מה לשפר.
רחמים ידיגרוב :אני לא אומר על כל הרווחה ,אני אומר על דברים הקשים ,קשים .אני מסביר לך
אתה יש לך ילדים  ,שיש לך ילד בן שנתיים הוא בלעדיך שום דבר לא יכול לעשות
גם הקשישים שמעל גיל  90 ,86 ,85 ,80שהגיעו לארץ שאין להם ידע ,אין להם
כלום אין מה לעשות אמרו בגלל שהם יהודים הביאו אותם לארץ ,וככה לזרוק
אותם אי אפשר ,אי אפשר .הם מבוגרים ,הם חולים אני אומר לך אתה יודע כמה
באים אליי רחמים תקרא איזה מסמכים איזה ,זה ,אני עושה את זה בהתנדבות.
יש לך רעיון רחמים.
יצחק קשת:
רחמים ידגרוב :כנראה צריך שעובדת כמו שאמרת שאנחנו מקבלים ,עובדת שכונתית קהילתית
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דוברת רוסית שתוכל להסביר להם .שיתוף פעולה זה מה שחשוב ואני אומר לך
אתה צריך לארגן תקציבים ,ללכת למשרד הרווחה להגיד חברה .יש תקציבים לחד
הורים ,יש תקציבים לזה.
אני רוצה כזה דבר אני רוצה שתשב עם רחמים תראה איזה עבודה נעשית ,אם יש
יצחק קשת:
דברים שאפשר לעשות ולא נעשו אני רוצה לעדת מזה ובוא נקדם את זה .גם
שליאור יבדוק .שלמה פלד רחמים ואני בנושא קשישים ורווחה .חברים תראו אני
לפני שאנחנו נגשים לאשר את התקציב ,איך אמר לי סאאב נשבר פה שיא עולם
בשעות לפני ,בשעות אחרי ,בשעות של כל המנהלים לא ויתרו פה לאף אחד ,לפני
ינואר ,לפני אישור הראשון ,לפני דצמבר נעשתה פה עבודה מאומצת של כל
המנהלים ,ישבו כל אחד ,הוא היה צריך להכין תכניות עבודה לכל השנה הקרובה,
הוא היה צריך לפרט בכל תכנית לפרטי פרטים ,לא ויתרו לאף אחד כל אחד היה
צריך להסביר כל פרט ופרט ,למה ,למה הוא צריך את הסכום הזה ,מה הוא הולך
לעשות שם ,ביקשו ממנו לפרט כל סעיף וסעיף ,כל תקציב ותקציב על מה זה הולך
ולמה זה מיועד והאם זה יספיק אולי מספיק פחות ,אולי בכלל לא מספיק ,ונכנסו
לכל אחד לקרביים ,נעשתה פה עבודה מאומצת ,היום רואים חוברת של מספרים
אבל זה חתיכת עבודה ,סאהב כבר לא רואה בעיניים מהתקציב הזה .יעקב נתניהו
מנכ"ל אני אומר לכם השעות שהוא שרף פה על תקציב זה הוא השקיע ,זה תקציב
לא יודע כמה ,זה המון ,המון ,המון וכל פעם היו ישיבות שמתקצרות ,וישיבות
שמתקדמות אני אומר חברה יש לי תקציב אני הולך שלום ,להתראות .ככה זה היה
כל המהלך של החודשים האחרונים.
אדוארד שפירו :אז תתחילו לבנות את התקציב מעכשיו ,לשנה הבאה תתחיל לבנות אותו מעכשיו.
יש הרבה מה לעשות במועצה .אני אגיד לכם משהו יותר מזה ,ברוך השם אנחנו
יצחק שת:
נמצאים בפרויקט לאומי גדול ,גדול מאוד ,ראשון במעלה ,המערכת היא עדיין
מערכת קטנה מדובר פה ברמת המטה ,אין פה כמעט עובדים ,כמעט כולם מנהלים
עובדים לבד ,זה לא עכשיו פה ,כמעט כל המחלקות ,כל מנהלי המחלקות ,מנהלי
אגפים עובדים לבד ,רק ברמת המנהלים וכל המערכת עובדת בקיטור גבוה ,כמו
שהרכבת נוסעת עם קיטור גבוה והטורים גבוהים זה המצב ,והרבה פעמים
מג'לג'לים מדבר לדבר ואני אומר לכם בכלל כל מה שאנחנו רואים במיוחד עשינו
אתמול עבודה אחד הדברים שלמדנו וראינו בשביל לנהל את העסק הזה טוב ונכון
זה לעשות תעדוף על מה משקיעים יותר ,ועל מה משקיעים פחות ,ואחד הדברים
הכי חשובים שלמדנו זה להגיד לא ,כי אם נגיד כן להכל לא יהיה מזה שום דבר ,זה
לא יתקדם ,וזה לא יתקדם ,פשוט להגיד לא לדברים ,לשים את הדברים הכי
חשובים ,לשים אותם קדימה ,לדברים הפחות בתעדוף להגיד להם לא לגמור עם
הדברים האלה ,ולהתקדם לדברים הבאים ,ואני אומר לכם שנעשתה פה עבודה
אדירה ,ממש מאומצת שעות על גבי שעות עד השעות המאוחרות של הלילה ומגיע
להם ישר כוח גדול לכל הצוות ,לכל מנהלי המחלקות ,מנהלי האגפים ,יעקב
שהוביל את התקציב ,סאהב שהיה לצידו ,ישר כוח גדול ,מעריכים את זה מאוד ,על
כל העבודה המאומצת שנעשתה למען כולם .נורית סבלה בדרך את כל המהמורות,
וכל הצוות שנשאר פה שעות על גבי שעות על מנת שזה יקרה ,היה פה קילומטרים
שנסעו לחיפה הלוך חזור ,היו פה קילומטרים שנסענו לירושלים ,ברוך השם זה
רגע גדול מבחינתנו.
חכה שהם יחתמו עוד פעם.
נאוה לב רן:
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נאוה לב רן:
יצחק קשת:
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ב.ש.ג
כן רגע בוא נגיע לשם.
בתקציב הבא תגיד להם כל העלויות של כל הדבר הזה פצ"מ זה עלה גם איזה
מיליון  ₪של כולם.
זה הם לא רואים.
חברים אני מביא למליאת המועצה החלטת מליאה למעשה התקציב אני מקריא את
הנוסח ואני מבקש מהמליאה לאשר את הנוסח הבא :מליאת המועצה מאשרת את
תקציב המועצה הרגיל לשנת  2017כדלקמן :סך ההכנסות על סך ₪ 35.547.435
סך ההוצאות  ,₪ 52,690,286הפער בין ההכנסות להוצאות בסך ,17,142,851
יועברו כמענקים בהתאם להחלטת ממשלה על ידי לפיתוח העיר חריש על ידי
משרד הפנים ובהתאם לתכנית העיצוב של העיר שהיא חלק מהחלטת הממשלה
שעברה .מליאת המועצה מאשרת את תקן כוח אדם על סך  161.58תקנים לשנת
 ,2017זה כולל את כולם ,כולל סייעות זה לשנה הבאה לקליטה של הגנים ובתי
ספר והכל ,במסגרת התקציב שאושרה .החלטת המליאה כפופה לאישור התקציב
ולתקן כוח אדם על ידי משרד הפנים .זאת אומרת אנחנו מאשרים את זה במליאה
בסוף זה מגיע למשרד הפנים והם צריכים לאשר את זה סופית שוב .זהו מבקש
ממליאת המועצה לאשר את הנוסח שהקראנו .בסדר רחמים?
שאלה כתוב בנושא של דת  3תקנים אלה שלושת התקנים.
אני רוצה לאשר את הנוסח רגע .הקראתי אותו .אני מבקש ממליאת המועצה לאשר
את הנוסח וניכנס לדברים בסדר .מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הנוסח
שנקרא .פה אחד .זהו בשעה טובה ומוצלחת .שאלות.
שאלה יש לך פה בנושא תקנים בנושא הדת  3מי הם השלושה?
שלושה תקנים מי זה השלושה.
בלניות.
 2בלניות ואתה.
לפני שנמשיך אני רוצה לאחל לשלמה קליין סגן ראש המועצה מגיע לו מזל טוב.
אני אגיד  2מילים לפני שיורדת השמש ,אומרים שיש יכולת לברך ביום הולדת
שלך יש יכולת לברך אז אני באמת מברך את כולם קודם כל שיתמלאו כל
המשאלות שלהם לטובה ,שביחד נבנה את העיר הזאת לתפארת.
ואני יכול להגיד שהעיר הזאת התברכה בערכים טובים וזכינו שאנשים שיושבים
איתי סביב השולחן הזה פשוט עם רצון טוב שהעסק הזה יצליח ,ויפרח ויגדל.
שלמה אפרתי שנולד לו בן מזל טוב .לא סיימנו חברה ממשיכים.

)מדברים ביחד(
שלמה אפרתי :מליאה שלא מן המניין קודם כל לא אישרת פרוטוקול של המליאה הקודמת.
אישרנו .משהו אחרון לישיבה שלא מן המניין.
יצחק קשת:
אישור חוק עזר אגרת תעודת אישור.
זה מופיע לכם בנספח האחרון ,אני מבקש מי שיש לו שאלות לגבי מה שהסברנו,
יצחק קשת:
לגבי חוק העזר לתת אישור ,אני יכול להעלות להצבעה חברים .לגבי כל תעודה
שהיה צריך להוציא מטעם המועצה זה אגרה של .₪ 61
עו"ד עופר רזניק :תעודת מעבר .מעבר דירה בדיקה.
חוץ מתעודת מעבר ,תושבות גם?
רמי אלבז:
עו"ד עופר רזניק :תעודת העדר חובות לטאבו.
תושבים ,אישור תושב ,עד עכשיו לא היה תשלום.
רמי אלבז:
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עו"ד עופר רזניק :נכון יש חוק עזר.
למה תשלום הוצאות משרדיות מה זה?
רמי אלבז:
זה הכנסות לרשות ,רוב הרשויות גובות על זה הרבה יותר כסף ברמה של ,100
יצחק קשת:
.₪ 120
יש מעל  250היטלים אתה יכול לשים גם או תם על השולחן.
רמי אלבז:
עו"ד עופר רזניק :יש רשויות שגובות .₪ 120
יש היטלים מכל הסוגים נכון אפשר.
רמי אלבז:
איך הסביר את זה היועץ המשפטי.
יצחק קשת:
עו"ד עופר רזניק :זה מסוג ההיטלים ,זה אגרה יותר נכון אבל זה מסוג האגרות שבן אדם מוכר את
הדירה שלו במיליונים אז זה  ₪ 69שלו ,שהוא צריך לשלם את זה והמועצה
צריכה לרשום את זה לא מה שישנה לו מהבחינה הזאת.
חלא אני מדבר על תושב של כלי יריה ,או אישור תושב משרד הפנים ,או אישור,
רמי אלבז:
כל פעם הוא ישלם על הזה ,אני רוצה להבין ,אם הוא מעביר את הבית שלו מכאן
לחריש אני מבין מה שאומר ,פרומיל של אחוז ממשהו הוא ישלם אם הוא ישלם
שעונים הוא ישלם גם את זה .אנחנו זכאים ,אנו יישות זכאי מבחינת לכלי ירייה,
בכלי ירייה מבקשים אישור תושב על זה משלמים כסף?
עו"ד עופר רזניק :על אישור תושב? לא זוכר שיש אגרה על אישור תושב.
אני לקחתי.
רמי אלבז:
עו"ד עופר רזניק :אני לא זוכר שיש אגרה על אישור תושב .זה העדר חובות ,שהמועצה בודקת לך
ואומרת לך ואומרת לטאבו שאין לך חובות ואתה יכול להעביר את הנכס.
זה אישור חד פעמי של מעבר ,זה לא אישור תושב.
רמי אלבז:
עו"ד עופר רזניק :בדיוק.
רחמים ידגרוב :אם זה נגיד כל המשפחה ,בעל אישה וחמישה ילדים שרוצים להירשם ולעבור
מחדרה לכאן כל אחד צריך אישור?
עו"ד עופר רזניק :לפי הנכס.
מבקש ממליאת המועצה לאשר את חוק העזר לאגרה של תעודות אישור ,מעלה
יצחק קשת:
להצבעה .מאושר פה אחד .אני סוגר ישיבה שלא מן המניין הפסקה קטנה ואנחנו
מתחילים את הישיבה של מן המניין.
-סוף הישיבה-
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