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 פרוטוקול

 .אנחנו מתחילים את ישיבת התקציב מספר ,6השעה  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  .14 :אירית

  . עכשיו שב, ידידיה עכשיו להגיע .אישור תקציב. 14 ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .עומר. ידידיה קדימה ,לירון : אירית

  .כולם קיבלו את החוברת תקציב ,טוב ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  . זה צריך ללכת פה :אירית

 ,התקשרנו אליהם, אני לא יודעת למה אף אחד לא הגיע ,ששהשעה  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

ישיבה , פרוטוקול ישיבה. אנחנו חייבים להתחיל את הישיבה, הם לא ענו

  . צור בבקשה ,2015תקציב  14מספר 

משרד הפנים  בקשת לאחר, החודש, 2014נערך בדצמבר 2015תקציב  ףטוב צור אוריון:

 . תקציבי ןאנחנו נחתור גם השנה לאיזו .ממענק האיזון₪ אלף  800להכין 

 ערב טוב.  דובר:

 .אהלן ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  . מאמץ והתייעלות... בתקציב  ועמידה צור אוריון:

  ,אלי יש פה :ר"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 2015אישור תקציב 

  83-מסתכמת ב 2015הצעת התקציב שלנו לשנת . מצד כל הגורמים בחוק צור אוריון:

וחצי  5שמהווים  ₪מיליון  4.36בסך של  2015היקף התקציבלשנת . ₪מיליון 

יש , פעולות הכלליותה, ההוצאות. 2014לשנת  מעודכןאחוז מהתקציב ה

ביחס לשנה הקודמת אין שינויים מהותיים בפעולות  ₪אלף  100גידול של 

אנחנו נצא למספר מכרזים השנה שקשורים  עדכונים. ישנם כמה ,הכלליות

כרגע , כל העולמות האלה ,פינוי אשפה ,גינון, הישובלנושא של תחזוקת 

אני  ישבמידה ויהיה מקום לתקציב, שהי הפחתה לסעיף הזהותקצבתי איז

בנוסף הפחתנו תמיכה בתאגידים  .ראשוני לשםכנראה אקח אותו באופן 

ובאותו היחס גם , בכל אחד ₪אלף  100-ב... גם במרכז הבמה וגם ב ,עירוניים

דרכה פעילות שנתית תקצבנו בתקציב הה .הפחתנו את התרבות התורנית

של נושא הוהגדלנו את תקציב הנוער בעקבות ההכנסה של  גדולה לעובדים
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 -השכר הכללי מפנסיה  .למוסד במשרד החינוך מנהל הנוער וההפיכה של זה

הקצבנו הפעלת מוקד  .הקצבנו איש רכש במנהל הכספי. ₪עלייה של מיליון 

ובנוסף יש לנו עלייה בפנסיה בעקבות , משרות 1.75, חדש לשירות התושבים

. ₪אלף  350יציאה של מספר אנשים שזכאים לפנסיה תקציבית בסך של 

  . פעולות חינוך

 ?נכון ,בתקציב יש גם את העובדים החדשים דיקון:-בןדורון 

השינויים האלה כבר נמצאים  ,כל מי שאני אומר בעצם על שינויים ,בוודאי צור אוריון:

  .בתקציב

  . 2015לשנת  דיקון:-דורון בן

זה ביחס לתקציב  ,כל שינוי דרך אגב שאני מציין פה, פעולות חינוך. ברור ,כן צור אוריון:

2014 .  

  .15 דיקון:-ורון בןד

  , אני אומר כל שינוי בתקציב ,לא צור אוריון:

  . ביחס ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  .אה דיקון:-דורון בן

  . 2014אני מדבר עליו ביחס לתקציב  ,2015-שאני שם ב צור אוריון:

  . טוב דיקון:-דורון בן

שנובעת בעיקר כתוצאה מהגידול  ₪אלף  600יש עלייה של  - פעולות חינוך צור אוריון:

תוספת לתשלומים בחינוך העל יסודי  .גני ילדים טרום חובהב בהוצאות

לפי נוהלי משרד החינוך ומתקצוב בית ספר  ישובשהם מחוץ ל לתיכוניים

יש לנו  - השכר באגף החינוך. 2015יסודי נוסף שאמור להיפתח בספטמבר 

אני מדבר על החינוך הפורמלי , במחלקת החינוך₪ עלייה בסך של כמיליון 

כתוצאה מתוספת מזכירה ואב בית בבית ספר החדש שייפתח בסוף , בלבד

אחוז  50-ו... 1.25ממחלקת השכר של  שפ"י תוספת תקנים באישור, השנה

, עלייה בשכר של עובדי שירותים נוספים בעיקר בסייעות רפואיות. משרה

ושעות הוראה , שעות הוראה בבתי ספר יסודיים ,סייעות משלבות הוראה

פחות או יותר הוצאות  ,קיימת – שכר ופעולות רווחה. בחטיבת ראשונים

ישנן תוספות . ₪אלף  140עלייה של  איזושהייש  .יציבותהן רווחה שלנו ה

. על ידי משרד הרווחה אחוז 100חלקן ממומנות , קצת בעובדים של הרווחה
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תקצבנו פרעון מלווה של  - פירעון מלגות. הוצאותב קיטון איזשהו ווישנ

הקצבנו את , פיתוח שבמליאות הקודמות אישרנו את השיעבוד שלהם

נכון לעכשיו לקחנו כבר חצי , 2015הפרעון של ההלוואה הזאת החל מינואר 

רים ומהיטלי "אני רק אציין שהוא ממומן מקרן התב ,והפרעון הזה, ממנה

  - הכנסות. תוח של התכניות שעבורן הוא נלקחמהיטלי הפי ,סליחה, השבחה

העלייה היא ביחס לביצוע , ₪וחצי מיליון  2-עלייה של כ - הכנסות מארנונה

יהיה יותר גבוה  הוא וי נכון לעכשיופ"שצכי הביצוע , פחותקצת תהיה היא 

וחצי  95-אנחנו מתכננים לעלות ל, קת גבייהמהעלייה נובעת מהע .מהתקציב

יש . וי לנו לסוף שנהפשצשזה כרגע מה  94.75-מ אחוז 0.75עלייה של , אחוז

, בשני טקטים, לנו תוספת של אכלוס של יחידות דיור שתקרה במהלך השנה

וישנו את התוספת של ... חלק חישבנו ,והיא גם מתוקצבת לא באופן מלא

 איזושהיה ישנ -הכנסות מאגרות מים וביוב  .לתעריך הארנונה אחוז 0.75

זה כבר לא חיובים , זה בעצם חובות של תושבים, זרימה של הכנסות עבר

מענק האיזון  - מענק האיזון .חדשים מן הסתם אבל הם צריכים לשלם אותם

נכון לעכשיו משרד הפנים הודיע , השנה, שנה שעברה עלה לנו באופן דרסטי

, מדויק בתקציבשאנחנו תקצבנו אותו באופן , ₪אלף  800לנו על הפחתה של 

צפוי איזשהו גידול אבל אני כבר אומר שכולו יילקח לנושא של תחזוקת 

גם , יש לנו יותר דרישות גם בפינוי אשפה .גדל הדרישות גדלות הישוב הישוב,

בעקבות תוספת  הישובבתשלומים לאיגוד ערים לאשפה וכיריה וגם בניקיון 

הכנסות ממשרד . לומן הסתם זה ישפיע על התקציב הרגי, של השכונות

ישנו קודם כל יש גידול בהכנסות  ,הכנסות עצמאיות משירותי חינוך -החינוך 

גם , חוץ מכמובן בעל יסודי ,בכל הגילאים ,ממשרד החינוך בכל האלמנטים

 .גם בבתי ספר יסודיים וגם בגני ילדים יש גידול במספר הילדים ,ב"בחט

ילד  40וגם הגידול הנוסף של  1.9.2014-הגידול הוא גם גידול שבעצם קרה ב

שני השינויים האלה בעצם נכללים לנו באופן . 1.9.2015-לשכבה שיקרה ב

של .. חינוך יש תוספת של עצמיותב. משוקלל בתקציב וככה גם בהכנסות

השתתפות . תוספת של תכנית אתגר למחוננים גם, הקיץ ועוד מספר פעילויות

זה תקציב של משרד  ,ם לפי החוקמשרד הרווחה נגזרת מההוצאות שה

. אחוז 100-ב נרשמת ההכנסה, מההכנסה אחוז 75הרווחה שמתקצבת 
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הכנסות . אחוז 75-ההכנסה נרשמת ב ,אחוז 100-ההוצאה נרשמת ב ,סליחה

עצמאיות אחרות עלו בעיקר כתוצאה מתקצוב תוספת והעברה מקרנות 

תקצבתי , ₪ון שזה ביותר ממילי, הרשות לטובת ההלוואה שהרגע ציינתי

והחוגים של , 2015הכנסות של פיקוח שכתוצאה מגבייה שמתוכננת לשנת 

אני רק אציין פה . וגם זה בא לידי ביטוי 2015הילדים יועברו ללידר בשנת 

  ,וי עדכון ברגע שמשרדשצפ

 ?או ש? הישיבה התחילה כבר ,סליחה : אלי אחי מרדכי

  . התחילה :ר"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .ועשרה ששעכשיו . ששהישיבה התחילה ב אוריון:צור 

 .טוב : אלי אחי מרדכי

זה תלוי , לדעתי זה יקרה בפברואר, יהיה עדכון במהלך, אני ממשיך ,או קיי צור אוריון:

 .במשרד הפנים ובמהירות שבה הוא הודיע לנו על העדכון של מענק האיזון

כון התקציב וכמו אנחנו מיד נפעל לעד ,ככל שנקבל את זה ממשרד הפנים

ועוד מספר הוצאות שאני , שאמרתי זה דבר ראשון יילך להוצאות האחזקה

במידה ויהיה לכם . חושד שיש שם גירעון כמו הוצאות חשמל ודברים כאלה

זה תקציב  ,זהו. אני מזכיר לכם להגיד לי ,איזשהו משהו להגיד לי בעניין

2015 .  

 ,את התקציב במיילים ,קיבלו את חוברת התקציבכולם , חברים  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  ?יש למישהו שאלות .אנחנו רוצים להצביע על התקציב ,שאלו שאלות

 .כן  אלי אחי מרדכי:

  . בבקשה ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

האמת היא שנושא של תקציב זה נראה לי דבר מאוד מאוד רציני ואירוע  אלי אחי מרדכי:

צור אז  ששאני מבין שאיך שהשעון הראה . ישהומכונן בכל שנה בחיים של מ

 ישובתקציב בעיניי הוא ביטוי של חזון יעדים למטרות של . התחיל הדיון

לא שמעתי מילה וחצי מילה איך החזון . שמשם משתקפים המספרים

ראש המועצה שמה לעצמה ואיך זה בא  או והמטרות והיעדים שהמועצה

י מאוד לא אחראי לפחות מבחינתנו לכן נראה ל, לידי ביטוי בתוך התקציב

עכשיו תהיה מי , נראה לי משהו כמו מצוות אנשים מלומדה .להגיד מאושר

אני לא חושב שזה הכוונה שככה  .יהיו שניים נגד וכל היתר בעד ,בעד מי נגד
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בין אם הם באופוזיציה או בקואליציה צריכים להצביע או  ,חברי מועצה

לא הסברים ולא  ,שקיבלנו זה מספרים זאת אומרת מה ,לאשר תקציב במעט

אפילו לא קיבלנו את זה בצורה של גיליון אקסל כפי , שום דבר אחר

דרך , שביקשנו על מנת שיהיה קל לא רק לי אלא לכולנו לעבד את הנתונים

מי , לאקסל PDFישנה תוכנה שיכולה להמיר כל קובץ , אגב במאמר מוסגר

 ,למשל בארנונה הכללית, לעצם העניין .שרוצה אני אוכל להביא לו את זה

זאת אומרת זה  .₪ 35,800 אנחנו מצפים על פי התקציב שתהיה הכנסה של 

אם  , כחנגזר מכמה בתי אב שאנחנו מצפים שיתווספו לישוב במהלך השנה

ממוצע לבית אב אני מקבל מספר מאוד מאוד  958אני עושה את הגידול של 

 . גם זה בסדר? ות או שרק אתם שומעיםאת כל השאלות ואחר כך תשוב. קטן

  ? לא ,יהיה לך יותר נוח צור ,אני חושב ששאלה שאלה דיקון:-דורון בן

  . איך שאתם רוצים אלי אחי מרדכי:

  .תגמור עם זה דיקון:-דורון בן

דקות  10אני חושבת שכדאי שהוא יריץ את השאלות שלו כי יש לו  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  . אני לא רוצה לקחת ממנו את הזמן של התשובות ,רק

ממליץ  , תיכף הרמנו ידיים,דקות 10תקציב  ,אם כך אנחנו רוצים להצביע אלי אחי מרדכי:

אפילו לכל חברי המועצה שמסביב לגלות רגע של אחריות בין אם הם 

אנחנו רואים סך . להרים את היד כן או לא בבואם בקואליציה או אופוזיציה

כשאני נכנס לסעיפי  ,וראה איזה פלא אחוז 4.8ל הכנסה מותנית של והכ

אני רואה  ,עוד פעם הכל בהיעדר מידע ונתונים ויעדים ומטרות ,ההוצאה

אבל בפעולות הכלליות יש ירידה  אחוז 2.68בשכר הכללי יש גידול של , ככה

 11זאת אומרת בכל מה שקשור לשכר יש גידול של , בשכר חינוך ,אחוז 8של 

שכר רווחה יש גידול . אחוז 1.4אבל בפעולות חינוך יש ירידה של , וחצי אחוז

ל הרווחה וובסך הכ אחוז 3.2אבל בפעולות רווחה יש ירידה של  אחוז 1.2של 

עוד דבר שבלבל אותנו ברמת . אחוז 2-זה ירד ל עם הגידול של השכר

גב זה דרך א, שנגזר ממנו 2014אם אני מסתכל על הביצוע של , המספרים

מה , שאנחנו חברי מועצה חדשים, לפחות, שנייה ברציפותהשנה הכבר 

אין  ,אין בו בשורה ,שאנחנו רואים התקציב הזה הוא תקציב שממש משעמם

מקבלים במקרה  ,לוקחים את המספרים של שנה קודמת, בו שום דבר
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ל קו ישר ואנחנו יודעים ברפואה קו וזאת אומרת הכ, ימינה שמאלה... הטוב

שלושה סך כל הוצאות מותנה ב, לעצם העניין. ר מה המשמעות של זהיש

זה  2014בתחזית של איך תסתיים . ₪אלף  361רבעונים יש גירעון של ה

זאת אומרת אם אני לוקח גירעון , ₪אלף  853גירעון של , ₪אלף  853מינוס 

, אלף קיי לרבעון 120ממוצע לרבעון בשלושת הרבעונים שכבר מאחורנו זה 

 ,אחוז 1.3-השכר עולה ב. 4.1פי , אלף קיי לרבעון 492ברבעון הרביעי זה 

מיליון  30.6זאת אומרת , וחצי 36מתוך ההכנסות הוא , היקף השכר מסך כל

לטעמנו גם בהשוואה למה שהספקנו לעשות , 83.9מול הכנסות של ₪ 

יש את כל השאלות  מעבר לזה. של שכר גדול מאוד שקלמ, לרשויות מקבילות

איך בא לידי  ?למשל איפה בא לידי ביטוי הנושא הזה של יועצים .ששלחנו

 ,תקציב. דרך אגב לזה לא קיבלנו התייחסות ?ביטוי הנושא של קבלני משנה

מאוד מאוד מדאיג מבחינת  ,מאוד מאוד מטריד, שאיך שמקבלים אותו כך

רו לנו לשאול את דקות אתם לא תאפש 10-אני מניח שבמסגרת ה, האישור

  . כל השאלות כפי שריכז אותם אלי בגיליון

 .שלי גם 10-אני אנצל את ה. אל תדאג, 10ולי יש  10לך יש  ?למה אלי סוכריאנו:

  . אה אלי אחי מרדכי:

  .  פהיאתם נראים לי עייפים לע אלי סוכריאנו:

  .בהנהלה קשה, קשה, תקציב עובדיםמהבוקר  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  , אפשר לעשות. כן אלי אחי מרדכי:

דרך אגב . לא להראות ככה ,אתם צריכים להשאיר את התקציב כבר עכשיו אלי סוכריאנו:

 ...בשביל זה הביאו את התופים

יימשך  ,במליאת המועצה, דיון על תקציב במסגרת המועצהבאני מצפה  אלי אחי מרדכי:

דקות  10, דקות 20נו ים לאבל הבנתי שאתם מק, שעות 4-5סדר גודל של 

אבל אנחנו גם  ,מודאגים ,אנחנו כאן מוטרדים. דקות לסופריינוב 10בשבילי 

אני גם כחבר מועצה שמייצג תושבים  .נמצא את הדרך להרים את הדגלים

גם  .וגם כתושב אני מוטרד ומודאג מהדרך ומהגישה שבה נבנה התקציב

 .שאנחנו נצביע נגד בהצבעה כמובן, רב הגלוי על הנסתר ,היעדר המידעמ

 . אליך אלי

  . לי יש כמה שאלות נוספות למה ששלחתי לך ,טוב אלי סוכריאנו:
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 .לפני ככה אני רוצה רגע לסכם במילה אחת לפני שצור עונה  ,דקה ,כן ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ,היום נפגשנו יום שלם .שעות לפחות 3ישבנו על התקציב בישיבת הנהלה 

כל השיפורים , כל התקציב בנוי על החזון שלנו, החזון ברור וגלוי .סקירה

לה מעורבים נהם בתוך התקציב וכל הקואליציה והשרצינו להכניס רשומי

  . תודה רבה .בתהליך

  ... הקואליציה לא חייבת לדעת את החזון ואת אלי אחי מרדכי:

  . הקואליציה יודעת ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  .האופוזיציה, איך :אלי אחי מרדכי

  ...  האופוזיציה אם ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  . מתוך האופוזיציה, לא ,לא, לא אלי אחי מרדכי:

היא שואלת את , ימים לפני המועד כל החומר 10מקבלת על פי חוק  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .והיא מקבלת את כל התשובות, בלילה 2-לא ב ,כל השאלות הרלוונטיות

  . בסדר ,הבנו אלי אחי מרדכי:

  . אלי תורך ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

בשיטות , קודם כל אני רוצה למחות על השיטות שהועברו החומרים אלינו אלי סוכריאנו:

אני עוד לא ראיתי כאלה דברים . בהזמנה לישיבת מועצה ,ר"של תב

 שניי יש ל. אבל זה מחוץ לתמונה. רים מועברים בהזמנות לישיבה"שתב

שירותי , יש פה סעיף אחד שתקצבת אותו צור .סעיפים מאוד מטרידים

אתה , ₪אלף  750יש פה  ,אני בדקתי את זה לעומקו. ניקוי חצרות ,ניקיון

  ?₪אלף  750-יכול להגיד לי איזה חצר נוקתה במסגרת ה

  . בסדר ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  . שנייה ,שנייה צור אוריון:

  .דקות שלך יהיו יותר קצרות 10-אתה רוצה ככה ה ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

נקודות מותר  שלוש, נקודות ואחר כך אני אמשיך שלושאני רוצה  ,לא ,לא אלי סוכריאנו:

  .  כן. תודה? לי

  ? מה תשובה עכשיו צור אוריון:

  .דקות שלו נוכל לתת לך לענות 10-במסגרת ה ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

יכול  ,בעבר. זה שם בעצם בעיקר לפינוי הגזםזה איזשהו, ניקיון חצרות  :צור אוריון

להיות שצריך לשנות את זה כי אני רואה שאתה ככה מרגיש שאנחנו 



 ד.נ.   12350

____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

9  

 הישובבעצם כל הנושא של ניקיון . מתחמנים אותך וזה ממש לא הנקודה

  . בעבר היה מפוצל למספר מכרזים

  , אבל אם אתה אומר לניקיון הגזם ,לא אלי סוכריאנו:

  .אלי. שנייה ,שנייה צור אוריון:

למה  ם, אזן ששם גם מסתתר הגז,אז יש תקציב גדול מאוד של ניקיו אלי סוכריאנו:

  ? התקציב שם

  ... יש ניקיון ויש גזם ויש, לא :דוברת

יש פה יציאה  ,בסופו של דבר יש פה מערכת. תן לי רגע להסביר לך ואתה יודע צור אוריון:

שירותים בסוף צריך ... וכך, בונים מכרזים ,עובדים על פי החוק, למכרזים

 .ואם אתה תשיג חברה שתציע יותר בזול אנחנו מאוד נשמח. לשלם עליה

  . לא בשלב הזה אלי סוכריאנו:

 ישובאבל בגדול אני אומר לך היסטורית כל נושא פינוי האשפה ב. בסדר ,לא צור אוריון:

. חולק לנושא של גזם מצד אחד והנושא של פינוי פחי אשפה ירוקיםהיה מ

  . והיה את הנושא של מוטמנות ודחוסים

  .או קיי אלי סוכריאנו:

ם המועצה כבר כמה שנים עובדת במכרז אחד שכולל את כל השירותי ,עכשיו צור אוריון:

הסעיף הזה בעצם היה מילה אחרת  .האלה אבל עדיין נשאר הסעיף הזה

נכנס אליו אחוז מסוים קבוע מההוצאה . ים לנושא של גזםפ"שצלניקוי של 

לא זה , אין פה שום ניקוי של חצר .וככה המשכנו את זה, באופן היסטורי

שאנשים מוציאים מהחצרות שלהם ואנחנו , הכוונה היא לגזם, הכוונה לחצר

  .הכמועצה מחויבים לפנות את הגזם הז

  ... והוא לא כלול בתקציב של ה :דובר

  .  לא ,לא צור אוריון:

 .יתוש ,זה יתוש ,לא דיקון:-דורון בן

  .  זה העלויות צור אוריון:

 .₪אלף  540שמת באכיפה  ,מחלקת הגבייה  אלי סוכריאנו:

  .נכון צור אוריון:

  . לעומת זה אלי סוכריאנו:

  .  או קיי, זה לא צור אוריון:
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  .לעומת זה וכריאנו:אלי ס

מדובר אנחנו היום  .אני אגיד מה זה, אני אסביר וזה לא הוצאות אכיפה צור אוריון:

מגר זכו במכרז לפני שנתיים ואישרנו את זה לדעתי  .עובדים במכרז עם מגר

לדעתי הם  ,תקופת מעבר של המליאה החדשה איזושהילפני שנה בגלל שהיה 

עד שהתארגנתם על  ,זכו במאי יוני שנה שעברה וברגע שהייתה ועדת מכרזים

מגר נותנים לנו היום  .2014ועדות לדעתי אישרנו את זה בתחילת והרכב ה

נושא של אכיפת ו, נותנים לנו נושא של ניהול הארנונה .שני שירותים

אבל מאחורי , בפועל מדובר בעצם בשני אנשים שנמצאים במועצה. הארנונה

יש את כל הנושא של  ,הקלעים יש את כל הנושא של הייעוץ המקצועי והליווי

זה אלה , שזה שכבה עליונה יותר שיושבת על מערכת הגבייה, התוכנות

  . שכבות שמטפלות באכיפה

לעומת ₪ אלף  540האם שווה לנו להוציא  .השאלה שלי היא יותר עמוקה אלי סוכריאנו:

אתה הצלחת , יד לך מההכנסה כתוצאה מהאכיפהכי זה מור ?ההכנסה

  ? נכון₪, מיליון נגיד  2להביא עוד 

  .כן צור אוריון:

  . ₪ והשקעת קצת יותר מחצי מיליון אלי סוכריאנו:

זה , כשאתה מביא עובד ומנהלת בגבייה או מנהל ,תראה, תשמע כלכלית צור אוריון:

למשל היום במישהי  ,מדובר ,זה תפקיד היום מקצועי. תפקיד שהוא בכיר

 . גם תפקיד ניהולי אבל גם תפקיד מקצועי, זה תפקיד, שהיא עורכת דין

  ה, תהייה אם זה שווה את. אני רק העליתי תהייה אלי סוכריאנו:

אני לא אגיד לך שאני מאוד מאוד מרוצה  .אני מניח שפחות או יותר כן צור אוריון:

יכול להיות שבעתיד אם נרצה  ?או קיי, מתוצאות המכרז אבל זה מכרז

זאת אומרת זה לא , אבל מדובר בשינוי שהוא לא, או קיי, לשנות את זה

, אלא מדובר פה ממש בשינוי תהליך ,לצאת לזבנג וגמרנו בהיבט של מכרז

בגלל שאנחנו מקבלים מהם המון סיוע מקצועי שאנחנו כמערכת שהיא עדיין 

ש המון המון אלמנטים מקצועיים י, אנחנו עדיין מערכת קטנה ,תשמע ,קטנה

לא במושגי זמן ולא , בעבודה הזאת שאני לא רואה מישהו שיכול לתמוך בהם

  .  במושגי ידע

  . או קיי אלי סוכריאנו:
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  .אותו דברזה יעלה לך כמעט  :אירית

  .  נכון צור אוריון:

רבות במוקדי יש הרבה פעולות ת .משרה בפעולות תרבות 1.34-בפה נתקלתי  אלי סוכריאנו:

מי מהם מאייש , מה יושב שם ,תרבות עם משרות שאני לא יודע מי יושב שם

   ?צור. איך עובדים במשרות האלה, את המשרות האלה

 בגדול בעולם התרבות יש לנו קודם כל את נילי שהיא משוייכת עדיין ,תראה צור אוריון:

  ...יש לנו את הדס ויש לנו את אורה ש ,תרבותל

  ...? תרבות ולאלנילי משויכת  רדכי:אלי אחי מ

, ויש לנו עוד כמה עובדים שנמצאים בתרבות, תרבותלעדיין משויכת  ,כן צור אוריון:

אין  .עובדים חלק בעמותות וחלק במועצה וזה מרכיב את כל העובדים האלה

 כל שנה אותו הדבר. מדובר בדברים שהם, פה איזשהו שינוי משנה שעברה

  .בגדול אנחנו קיבלנו היום כמה וכמה תשובות ממך ,טוב אלי סוכריאנו:

 ?מה  צור אוריון:

קצת חלק נראים  ,חלק לא הבנתי, בגדול קיבלתי ממך את האקסל שמילאתי אלי סוכריאנו:

 10-לא ניכנס לזה כי לא נצא מה ?כן, שטחיים נקרא לזהמאוד הסברים 

  . דקות האלה אבל התאכזבתי

  ?ממה צור אוריון:

  .  הסברים מליזי והדס. מהתשובות יאנו:אלי סוכר

כי זה קצת היה מוזר לי שאתה שואל אותי מה ? לגבי הרכב האירועים ,מה צור אוריון:

 בישוב? מה אתה לא חי ,יש באירועים

 ,יש שם אירועים אירועים אירועים? אתה יודע כמה אירועים אני ראיתי שם אלי סוכריאנו:

 50עוד טקסים ואירועים עוד , ₪אלף  60פתאום מגיע טקסים ואירועים עוד 

  ...חוץ ?ישובאיזה טקסים ואירועים אנחנו עושים כל הזמן ב, ₪אלף 

  . טקסים זה יום העצמאות ,קודם כל יש טקסים, אני אגיד לך בדיוק צור אוריון:

  . שמת אותם בצד ,תקצבת אותם בנפרד ,זה בנפרד אלי סוכריאנו:

  .אני נותן לך את כל התמונה צור אוריון:

לא זה אני  ,לא. דקות 10-אל תיתן לי את התמונה כי אתה מבזבז את ה ,לא אלי סוכריאנו:

  . שאלתי

  . או קיי, יש לך למטה את האירועים שקשורים בנוער צור אוריון:
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  .זה שאלתי אלי סוכריאנו:

  . ס מתגייסיםויש כנ ,או קיי צור אוריון:

  . או קיי אלי סוכריאנו:

להרים  ,תראה. ויש עוד מספר אירועים קטנים יותר שמזוהים עם הנוער צור אוריון:

  ,מדובר, היום אירוע זה מערכת של הוצאות לא קטנה

סעיפי אירועים ופתאום מופיע עוד סעיף  4אבל שאלתי למה יש , מכיר אלי סוכריאנו:

  . עוד אירועיםאירועים ועוד אירועים ו

מקבץ של אירועים שהוא לא שייך לא ליום העצמאות לא עוד יש נכון, כי  צור אוריון:

מדובר באירועים  ?קיי או ,מדובר באירועים כלליים. ליום השואה ולא לנוער

מדובר בכל מיני , מדובר באירועי קיץ ,שהם בדרך כלל בחגים מסוימים

  . אירועים שהם בתשלום ,נניח פסטיבל היין ,פרויקטים

  שבוע הספר. :אירית

  . אה אפילו שבוע הספר נכנס שם צור אוריון:

  .יום שבוע הספר :אירית

אני לא יודע כמה אתה  .יש הרבה פעולותמכניסים פעילות בשבוע הספר.  צור אוריון:

  . מודע להם

לפרט את  ,וידועהרי זה משהו סופי , לא יותר פשוט היה לפרט אבל   אלי אחי מרדכי:

 .בתקציב ב'-, זה א'התקציב

אני לא פותח סעיף לכל אירוע אבל אם אתם  .התקציב הוא כללי ,תראה צור אוריון:

  .זה מנוהל מאוד טוב ,זה מאוד שקוף, תרצו אתם תקבלו

דקות עכשיו כרגע זה  10-של ה פרסהאנחנו מבינים שבמסגרת ה, תראה בוא אלי אחי מרדכי:

אבל יש לנו  ,נקבל את התשובות לשאלות שמטרידות אותנו אנחנו לא, הצגה

 אנחנו נדאג לקבל את כל התשובות ,יש לנו סבלנות של בדואים, שנה שלמה

 . על כל השאלות

  ? אלי עוד משהו  ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  .בשלב הזה אין לי עוד אלי סוכריאנו:

זה אלייך גם במיוחד  ,קיבלתי חוות דעת. אני רק רוצה כן בכל אופן להעיר אלי אחי מרדכי:

הייתי אומר לך מי אבל עד , מהיועצת המשפטית של השלטון המקומי ,רונית

לא ניתן להעתיק בכל מקרה ישיבת מועצה מחוץ לתחום , שתבדקי אותי
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נו האולם הזה כאן הרבה יותר עלוב מהאולם שיש ל, דרך אגב ,אם יש ,הישוב

ואם רוצים להעתיק ישיבה מחוץ לכותלי המועצה אז זה רק בתוך , במועצה

התייעצתי עם כמה וכמה , חוות הדעת שלך לא הייתה נכונה .הישובתחומי 

אני נותן לך את השם שלה גם על מנת שתבדקי  .והפעם הלכתי כמעט למקור

   ,אבל, ת דעת שגויהנתת חוו, אותי

  . אני סומכת על רונית ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  .אני סומך על מה שאני קורא, אני לא סומך על אף אחד אני אלי אחי מרדכי:

  . אז קיבלת שתי חוות דעת ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

לא , עשיתם משהו שהוא לא חוקי .אני לא יודע איך נוהגים במקרה כזה אלי אחי מרדכי:

היו תושבים שרצו להשתתף  ,תושביםמטרטרתם אותנו לכאן מנעתם , ייעשה

נבדוק מה במקרה כזה שחוות . בסדר, מנעתם מהם ,בישיבה החשובה הזו

אתם  ,אתם טועים ,הזקן כמה הוא אומר לכם..  הדעת היא לא נכונה כאשר

אבל הייתי חייב , אתם מתעקשים להגיד שאני טועה ,אתם טועים ,טועים

  . להגיד את זה

  .נחנו מצביעים על התקציבא ,טוב ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 .אישור תקציב  צור אוריון:

  ? מי בעד ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

 ?ליזי? אני מקריאה ברשותכם בסדר .2015אישור תקציב  :אירית

  . כן ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  ? עומר .בעד :אירית

  .כן :עומר

  ? חן. בעד :אירית

  . בעד חן קרמר:

  ?ידידיה .בעד :אירית

  . בעד :ידידיה

  ?לירון .בעד :אירית

 בעד. לוי:-לירן דורון

 ?דורון. בעד :אירית

  .בעד דיקון:-דורון בן



 ד.נ.   12350

____________________________________________________________
 הקלטה ותמלול –"חבר" 

14  

   ?סמדר. בעד :אירית

  . בעד סמדר מיוחס:

   דוד? .בעד :אירית

  .  דוד סמדר מיוחס:

  . תקראי לו :אירית

  .דוד ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  . אלי :אירית

  . נגד אלי אחי מרדכי:

  .אלי השני :אירית

  . נגד אלי סוכריאנו:

  ? בעד ,ברוש דוד, ברוש דוד. נגד :אירית

  .כן :ברוש דוד

  . לא שמעתי ,סליחה, ברוש בעד דוד ד רונית עובדיה:"עו

  . חסרים כאן חברי מועצה או שנדמה לי  אלי אחי מרדכי:

  .שניים ד רונית עובדיה:"עו

  . שניים :ר"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  . התקציב אושר. טל ועופר ,אודליה. סליחה שלושה, :אירית

  .או קיי ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  .לסגור ולפתוח : אירית

אפשר , לסגור את הישיבה ולפתוח ישיבה שמן המניין, ישיבה שנייה ר:"ה, יו'ליזי דלריצ 'גב

  ?  לקבל את הסדר יום

הייתה אמורה להתקיים בחדר הגדול  ,רוטוקול הישיבהאלי רק לפ ,רגע ד רונית עובדיה:"עו

 ...ועברנו לכאן ו, שמה

  . ישובלא חוקי שזה מחוץ ל אלי אחי מרדכי:

  . אז אנחנו לא ,בסדר ד רונית עובדיה:"עו

  .כדי לבדוק את זה ואת עורכת דין נתתי לך טיפ אלי אחי מרדכי:

והדבר השני הישיבה הזו  ,אני לא צריכה לבדוק את זה ,אין לי בעיה ,לא ד רונית עובדיה:"עו

  . הייתה מפורסמת לציבור ופתוחה לכולם

  ? בפייסבוק? איפה הייתה מפורסמת לציבור אלי אחי מרדכי:
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  ?מה. היא הייתה מפורסמת באתר האינטרנט של המועצה והייתה ד רונית עובדיה:"עו

תאמיני לי אני לא , פול על מה שאת אומרתחבל לך לי, כאילו את עוד פעם אלי אחי מרדכי:

תבדקי  .רונית אני מאוד מאוד מעריך את המקצועיות שלך, וחבל, עורך דין

הוא הפרסום המתחייב  הישובאת עצמך האם פרסום באתר האינטרנט של 

  . על פי התקנות לתוספת השלישית שאת שלחת

  . אני לא ד רונית עובדיה:"עו

  .חבל לך? היכשללתת לך ל אלי אחי מרדכי:

  . לא צריך ,לא ד רונית עובדיה:"עו

  ? מה :דוברת

 . לפרוטוקול, רונית אני מאוד מעריך אותך וחבל אלי אחי מרדכי:
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