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 88.01.8108 – 58שלא מן המנין מס' ישיבת מועצה 
 

 

 

 :על סדר היום

 

של משרד הפנים )אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  8108לשנת  8רבעון דו"ח כספי  .0

08.9.08.) 

 .ב' -ו ת צוותא א'ותב"ר שיקום ו/או פיתוח שטחי גינון בשכונ .8

 הקמה, אספקה והתקנה של מתקני משחקים ברחבי היישוב. פיתוח,תב"ר  .3
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של משרד הפנים )אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  7317לשנת  7דו"ח כספי רבעון  .1

17.9.17.) 

 

. על סדר 75אני פותח את ישיבת המועצה הנדחית שלא מן המניין מס'  : שלמה קטן

של משרד הפנים  7317לשנת  7היום, סעיף ראשון דו"ח כספי רבעון 

. הגזבר יציג 17/9/17-ואישור של פרוטוקול ועדת הכספים שדנה בזה ב

 את הדו"ח הכספי קודם. 

נתחיל בגירעון, נתחיל מהשורה התחתונה. הגירעון לחצי שנה  : אילן דולב

הגירעון הזה הוא גירעון דומה ₪.  505,333-, הסתכם ב7317, הראשונה

לה בשנה שעברה. זאת אומרת, לגירעון שהיה בתקופה המקבי

ראשון יש לנו הפסד מוגבר . רבעון שלנו היא לא לינאריתההתנהגות 

בגלל שאנחנו כל חודש זוגי רושמים את ההכנסות שלנו. לכן במרץ 

זאת אנחנו בגירעון גדול. ביולי נראה גירעון קטן, אבל עדיין לא, 

וות אומרת הוא לא משקף את תמונת המצב המלאה. כדי באמת להש

 7311להסתכל בדו"ח הכספי, לא על המצב לסוף שנת  אחד לאחד צריך

. כשאני מסתכל שנה אחורה אני רואה שהמספרים 73/0/11-אלא ל

 פחות או יותר קרובים. 

זה הגיוני. לפי מה שראיתי, עבדו רוב השנים האחרונות פחות או יותר  : שלמה קטן

 מיליון פלוס לשנה גירעון, נכון? 

 כן, פחות או יותר.   :אילן דולב

 בלי היוצאים מהכלל. : משה אופיר

אני פחות או יותר מדבר בשוטף, לא מדבר על מקרים כמו כפר סבא.  : שלמה קטן

זה היה המוטו של התפקוד, או ההתנהגות נקרא לזה, ולכן החצי שנה 

 . 505, מראה 03/0-, שהסתיימה בהראשונה

  כמה הגירעון המצטבר? : יעקב רובשיץ
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  -הזו אני מעריך שאת החצי שנה₪.  0,014,333המצטבר הוא  : מה קטןשל

 כולל כפר סבא, לא?  : אהוד לוי

 כן. כי לקחו הלוואות והקטינו את הגירעון שנה קודם.  : שלמה קטן

זאת אומרת, מכל הצדדים צריך להסתכל. צריך להסתכל על תמונת  : אילן דולב

 המצב הכוללת של המועצה. 

מה שאני מעריך, שאת החצי שנה השנייה אנחנו נסיים פחות או יותר  : שלמה קטן

 באיזון. מנתונים ראשונים. 

אני רוצה רק להדגיש שבסוף שנה שעברה, אילולא התביעה של כפר  : אילן דולב

סבא, היינו גומרים באיזון את סוף השנה. מצבנו הכספי לא מזהיר, 

 -אבל לא

קרבים לאיזון. אני מקווה שנסיים את אנחנו בשוטף לאט לאט מת : שלמה קטן

השנה הזאת באיזון. בכלל בזמן האחרון, וזה לא נתת לי להגיד, אז 

הזמן האחרון כולל את התקופה האחרונה, המועצה לפחות בשוטף 

. אני מקווה מצליחה להתקרב לתפקוד פחות או יותר בלי גירעונות

 ור לא קטןשאם נצליח לסגור את גירעונות התב"רים, ששם יש לנו ב

שמשפיע על כל החובות לספקים, ולהשתמש חלק מזה מאגרות מבני 

ציבור, לא את הכל נוכל להפנות לביצוע. אז זה ישפר את המצב מול 

 הספקים. 

 גם את השוטף וגם את החוב? נכון להיום לכפר סבא אנחנו משלמים : סלוצקי ערן

 0-היו אמורים ה 1/1-אשר מכ₪, מיליון  0השנה היינו חייבים, קיבלנו  : שלמה קטן

 -לשאת לפי ההסכם₪ מיליון 

 לא, הוא מדבר על השוטף. : אילן דולב

ריבית על החוב הזה,  7% 1/1-הבנתי. היינו אמורים לשלם החל מ : שלמה קטן

₪  133,333הוספתי לו ₪,  933,333שנתי. מאחר והיה סכום של 

זה אחד. ין. לעיריית כפר סבא כדי להקט₪ מהשוטף ושילמנו מיליון 

שתיים, אנחנו משלמים רגיל את השוטף לעיריית כפר סבא, שזה 
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 אנחנו עומדים בזה.₪, מיליון 

 פתאום התפנה לנו לשלם לכפר סבא?₪ מאיפה מיליון  : זיו סימון

בקרן, בהלוואה שלקח  913אני אמרתי עוד כשדיברנו על זה, שהיה  : שלמה קטן

 ₪.  910,333חסדאי. נשאר שם 

 הבנתי.  : וןזיו סימ

ואז קניתי את הרצון הטוב ₪ שילמתי מיליון ₪,  55,333הוספתי לזה  : שלמה קטן

 של ראש העיר. 

 וכמה כרגע אנחנו על החוב בכפר סבא?  : זיו סימון

 13-ל 0עגול, שאנחנו מקווים לפרוס את זה בין ₪ מיליון  7אנחנו כרגע  : שלמה קטן

ות עקרוניות רק. הגעתי . עוד אין לי את ההסכם, יש הסכמשנים

להסכם עם ראש העיר, ראש העיר הסכים לפרוס את זה לשנתיים וחצי 

 עד שלוש. עשינו מקצה שיפורים, עוד אין לנו תשובה. 

 שנתיים וחצי זה מטורף. : אהוד לוי

 יש לך רעיון לא לשלם? : שלמה קטן

 כן, יש לי רעיון.  : אהוד לוי

 הלוואה תעלה לנו הרבה יותר. לא רוצה. מה, לקחת הלוואה? אני  : שלמה קטן

 בחודש. ₪  153,333המועצה לא מסוגלת לשלם  : אהוד לוי

ויהיו לנו פתאום הכנסות, כל  אם אתה עושה הסכם פריסה עם עירייה : שלמה קטן

 מיני הכנסות, אנחנו יכולים. הלוואה אתה לא יכול לחסל. 

 מה אומר הגזבר? : יעקב רובשיץ

 מתב"רים שלא ידענו עליהם.₪  733,333קיבלנו  כבר : משה אופיר

 זה בלי קשר. כל יום זה קורה? : זיו סימון

 הלוואה?₪ מיליון  7-אתה חושב שמישהו ייתן לנו ככה את ה : שלמה קטן

 יהיה לזה מחיר.  ,לחודש₪  153,333שלמה,  : אהוד לוי

ה, לבחון את ועדת הכספים הנחתה את הגזבר, ותיכף אנחנו נדון בז : אילן דולב

 נושא מחזור המלוות של המועצה ואת כושר ההחזר שלה. 
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 הלכת על משהו אחר. אחרי זה נגיע גם לזה.  : שלמה קטן

 זה קשור, הוא לא סתם אומר דברים.  : זיו סימון

ברגע שנבחן את כושר החזר המלוות שלנו ונמחזר את המלוות אם  : אילן דולב

 -נוכל

מיליון  10.7, היום אנחנו עומדים על 1/5-הלוואות ב₪ מיליון  14היה  : שלמה קטן

בשביל להחזיר  7הלוואות. אני לא יודע אם אנחנו יכולים לקבל עוד ₪ 

 לכפר סבא. 

, נכון להיום יש הלוואות שאנחנו משלמים מבחינת מחזור המלוות : אילן דולב

, יש סוגים שונים של ריביות. היום 7.0%, 7.9%ריבית,  7%עליהן 

. 4%-ל 0%ית שבדקתי, מדגימה שעשיתי בשוק, היא בסביבות בין הריב

ואולי זה יאפשר לנו ₪, מיליון  10.7-על ה 7%זאת אומרת, ניתן לחסוך 

להתמודד גם עם החוב של כפר סבא בדרך זו או אחרת. אבל כדי שנוכל 

לתת לכם תשובה מקצועית וישרה שגם אתם תוכלו לתקוף אותה, 

ך לבדוק את כושר החזר המלוות שלנו, ואז להתמודד איתה, אני צרי

כן אני יכול לעמוד, או אני לא אוכל לעמוד  –אני אוכל להגיד לכם 

 שנים.  13בהחזר של השנתיים עד 

לשנה. זה ₪ מיליון  4-בסביבות ה מה שקורה כרגע, אנחנו מחזירים : שלמה קטן

₪ יון מיל 4-חלק ממה שדיברתי, שאנחנו עובדים באיזון. זה כולל את ה

לחודש הלוואות ₪ אלף  093עד  033כמעט לשנה. אנחנו מחזירים 

ואנחנו כרגע עומדים בכל ההחזרים, וזה חלק מההתמודדות. אני 

מקווה שלאט לאט גם ההחזר ירד, כי סך הכל בשנים האחרונות אין 

 כמעט הצמדה. היה חודש שעבר אפס הצמדה. 

 אז תגיד שאין כמעט הכנסות.  : זיו סימון

 לא, חס וחלילה.  : ה קטןשלמ

₪  103,333-153,333מה שחשוב לבדוק, שבאמת בהחזר חודשי של עוד  : סלוצקי ערן

 לחודש, מה זה עושה לנו. 
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 איך הגעתם לסכומים האלה?  : שלמה קטן

 ₪. מיליון  7שנתיים וחצי,  : אהוד לוי

 שלוש?-על מה אתם מדברים, על השנתיים : אילן דולב

 ן. נכו : סלוצקי ערן

 בוא נפרוס עוד יותר. אני דיברתי עם הגזבר שלהם. : אילן דולב

אני אני מעדיף שלא, כי אני מפחד שזה ייצא לכפר סבא לפני שזה סגור.  : שלמה קטן

 מסמיך אותך מחר לכל אחד מהם להתקשר. 

 אם לא הגעת להסכם, למה הופץ לציבור שהגעת להסכם? : אהוד לוי

 ם. לא הגענו להסכ : אילן דולב

 שלוש.-כי הגעתי להסכם עם ראש העיר על שנתיים : שלמה קטן

 אבל שום דבר לא נחתם. : אהוד לוי

 סליחה, אני קיבלתי מועצה שכתוב ככה.  : שלמה קטן

 אבל אני שואל שאלה.  : אהוד לוי

 תן לי לענות. זה נכון.  : שלמה קטן

 נחתם הסכם, כתוב שחור על גבי לבן.  : אהוד לוי

 לא, הושג הסכם, יש הבדל בין נחתם והוסכם.   :שלמה קטן

 אתה הוצאת.סליחה, לא נכון. אני מבקש את הדברים לעשות מסודר.  : אהוד לוי

 לא הוצאתי, הושג הסכם.  : שלמה קטן

 הוא לא נחתם, לא כלום, אז על מה אתה מדבר? : אהוד לוי

 איזה תוקף יש לו? : גדי טפרמן

שאומרת שבינואר לא מעניין את ראש עיריית כפר אני קיבלתי מועצה  : שלמה קטן

 ₪. מיליון  7-0והוא רוצה  סבא

 נכון. כל מילה שאתה אומר נכונה.  : אהוד לוי

הלכתי לראש עיריית כפר סבא והשגתי איתו הסכמה. הוא הסכים  : שלמה קטן

וכו'. דובר על שנתיים וחצי, שלוש, אמר: 'אין  7314לפרוס את זה עד 

את הפרטים עם הגזברות'. בשבילי זה הושג הסכם, לא בעיה, תסכמו 
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 נחתם הסכם, אוקיי?

 אז אם הוא לא נחתם אז הוא לא הושג.  : אהוד לוי

 אבל הושג הסכם. אני לא מבין אותך. כואב לך משהו? אני רוצה להבין.  : שלמה קטן

 למה אתה מדבר ככה? : אהוד לוי

 אני לא מבין על מה.  : שלמה קטן

 אז אני אסביר לך על מה. קודם כל, יוצא לתושבים שהשגת הסכם. : אהוד לוי

תהיה בריא, השגת הסכם. סליחה, אני אומר את דעתי, אתה כועס, 

דבר אחד אני רק אומר, מכיוון שאני גם מכיר אבל לא כואב לי כלום. 

את כושר ההחזר של המועצה ומה יש, אתה ידוע שאני יודע, אז אני 

לחודש זה כבד. זאת ₪  153,333-ה גם, שחושב, ואמרתי לך את ז

אומרת, אם המועצה תיקח היא תשלם את זה, מן הסתם, אבל זה 

 ברור לגמרי שיהיו לזה השלכות. 

 -וכשנדע את גודל ההחזר אתה תראה 7310כשאני אגיש את תקציב  : שלמה קטן

 אני לא רוצה להיפגע, אני גם פה.  : אהוד לוי

 ותר כספים. בינתיים השגנו י : שלמה קטן

חובות ישנים, אני לא יודע, אז למה לא ₪ אם אמרת שגבית עוד מיליון  : אהוד לוי

 נתת את זה לעיריית כפר סבא להקטין את הגירעון?

לכל מיני ספקים. אתה רוצה לנהל את ₪ מיליון  13כי היו לי פה  : שלמה קטן

 , תנהל. אין בעיה. המועצה? בוא תשב

עם מה ששלמה אמר לך שהושג הסכם ולא הושג הסכם, ברגע שיצאת  : אהוד לוי

 אם לא חתום אין הסכם. 

 מה הבעיה? : משה אופיר

 לחודש. ₪  153,333הבעיה שלי זה  : אהוד לוי

זה אותו דבר, זה לא ₪?  153,333אז מה זה קשור אם הושג או הוסכם  : משה אופיר

 משנה.

ה גם לא צריך להביא לאישור גם אופיר אמר, איך הוא כתב? את זה את : אהוד לוי
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 מועצה. הוא גם התגאה בזה. 

יש בשביל זה תקציב מועצה, תקציב שתקבל. אני אגיש תקציב למועצה  : שלמה קטן

עוד חודש, חודש וחצי, על סמך התקציב תראה אם אני מוריד את 

הפעילויות לתושבים או מגדיל אותן. אולי אני משיג יותר תב"רים, 

 בנייה, אולי יש כל מיני דברים.  אולי יש שוב תנופת

 אולי, אולי.  : אהוד לוי

ובדה שבינתיים ירדה תקרת החובות, ירדה תקרת החובות לספקים. ע : שלמה קטן

 מבטיח לך שאתה תשב ותקבל את הדו"ח ותראה שהכל משתפר. 

 אני מאוד לא רגוע.  : אהוד לוי

 ן אישור התקציב. בוא נגיד שהוא ישמור את ההערות שלו לזמ : משה אופיר

 בסדר.  -₪  153,333-יגיד הגזבר שהמועצה מסוגלת לעמוד ב : זיו סימון

על סמך ההסכם שהושג נקבעה פגישה. אותו הסכם שכביכול בעיניך  : שלמה קטן

לא הושג. נקבעה פגישה בין גזבר המועצה לגזבר עיריית כפר סבא. על 

 סמך אותו הסכם, כדי ליישם את ההסכם. 

הגזבר לקח את הכדור הלא נכון ודיבר על פריסה יותר ארוכה. ההבנות  : באילן דול

 שהגענו אליהן עדיין לא בשלות, אנחנו ממתינים לתשובה מהצד השני.

 על זה אין ויכוח עכשיו, שנתיים וחצי יש כבר. ואל תזלזל בזה.  : לוי-דליה נחום

  לא שייך לזלזל, כפר סבא יכולה להגיד גם חודש. : אהוד לוי

 –די, חבר'ה, באמת. ישבתי עם ראש העיר. דבר אחד שיהיה ברור  : שלמה קטן

בינואר לא עומד עלינו האיום יותר. זה הכל. ההתנהגות, אני מתפלא. 

במועצה. אני  שנים 5שנה, מתוכן הייתי  14אני ישבתי כאופוזיציה 

 מתפלא על ההתנהגות. 

 ואני אומר שזה לא מקובל עליממך  אני יש לי יותר ניסיון באופוזיציה : משה אופיר

 . י יושב באופוזיציה, לא מקובל עלישנה אנ 73מה שהם עושים. 

 אתה אופוזיציה לאופוזיציה.  : שלמה קטן

על מה הויכוח שלהם? אני לא מבין, באמת. אתה רוצה שניקח  : משה אופיר
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 הלוואות? מנסים להימנע מלקחת הלוואות, זה הכל. מה הבעיה?

אני מבקש לאפשר לגזבר שמהבוקר נע ונד בדרכים והביא לנו הרבה   :שלמה קטן

₪ ממשרד החינוך היום, חצי מיליון ₪ הביא לנו מיליון  –מאוד כסף 

 . מיליון –סיפרתי ועוד חצי 

 תן את זה לעיריית כפר סבא.  : אהוד לוי

אני  יכול להיות. אני יודע, זה מאוד כואב שאני מחסל את החובות. ככה : שלמה קטן

 מרגיש. 

 אתה מדבר באופן שפוי? אנחנו מדברים ברמה... : אהוד לוי

על מה הויכוח שלך? מה אתה רוצה, שייקחו הלוואות? אני לא מבין  : משה אופיר

 למה אתה אומר את זה.

 ₪.  153,333כי המועצה לא מסוגלת להחזיר  : אהוד לוי

קיבלתי מכם ₪, למיליון ₪ אני הגדלתי את השיפוצים מחצי מיליון ש : שלמה קטן

 אותה שאלה: 'מה פתאום?' סימן שיש לי כסף.

שלמה, תעשה לי טובה. אתה מקבל תשובות בגלל שאתה מעלה דברים,  : אהוד לוי

חבל שתעלה אותם בכלל. אם לא היית מעלה אז גם לא היית מקבל 

 תשובות. 

עיריית כפר  אני חושב שאודי כועס מכיוון שהוא לא הגיע להסכם עם : משה אופיר

 סבא ואתה הגעת. 

 לא, אני לא מקבל את זה. אני מדבר ברצינות שלא.  : שלמה קטן

 אז אני חוזר בי.  : משה אופיר

 , אני אומר לו שהיא מיותרת. אני חושב שהדאגה שלו, אני מבין אותה : שלמה קטן

 אופיר, אתה איש קטן, קטן, קטן.  : אהוד לוי

  סיכמנו שלא רבים. : שלמה קטן

 אני לא עונה.  : משה אופיר

הקטנו את הגירעון בתקציב הבלתי  – גירעונות בתקציב הבלתי רגיל : אילן דולב

 ₪. מיליון  5-ל₪ מיליון  9.4-רגיל לגירעונות הזמניים מ
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 זה הכספים ממשרד החינוך לבית הספר בגבעת טל.  : משה אופיר

 וף השנה, בעזרתו יתברך. נכון. ואנחנו נמשיך ונקטין את זה עד ס : אילן דולב

 אמן.  : שלמה קטן

רואים כאן עבודת , הכנסות ארנונה. 13מתוך  5אני אקח אתכם לעמ'  : אילן דולב

גבייה  94%גבייה יפה של מחלקת הגבייה, של שוש, ביצוע של 

מהשוטף, שזה יפה מאוד, והיא ממשיכה והיא לא עוצרת. יש לה יד 

בדים במועצה להמשיך ולגבות פתוחה מכל הגורמים המקצועיים שעו

בלי לעצור. היא מפעילה עורכי דין, היא מפעילה התראות, היא 

מפעילה עיקולים. כל מה שיש לאל ידה לעשות כדי להכניס את 

הכספים שנמצאים בחוץ. שורה תחתונה בדו"ח, רואים את אחוז פחת 

, שהוא הלך והצטמצם, כמה 03% –המים שדיברנו עליו מקודם 

 . 03/9-ב ברבעון הזה, אתם תראו את זה 10%-, והגיע לששלמה אמר

בחצי שנה הראשונה. אני מקווה שפה  00בגבייה מפיגורים היה לנו  : שלמה קטן

 תהיה עלייה. 

או שלא. הפיגורים מצטמצמים, ככל שאתה גובה יותר לא יהיה לך,  : אילן דולב

 אחוזי הגבייה קטנים. 

 סדר. נכון, הכמות מהאחוז, ב : שלמה קטן

זה הדו"ח פחות או יותר, והחובות הופכים להיות יותר ויותר קשים.  : אילן דולב

 אני אשמח לענות.  –זה עיקריו, זה תמציתו. שאלות 

 מתי אפשר לקבל עדכון על מה שקורה בעיריית כפר סבא? : אהוד לוי

סופית מעיריית כפר סבא אני אעדכן אתכם  ברגע שתהיה לי תשובה : אילן דולב

 גבי ההסכם המקסימלי שאפשר היה להגיע איתם. ל

 סכם אחד ויש אלטרנטיבות. אז בואו ננסה אלטרנטיבות. היש  : אהוד לוי

במקביל גם אנחנו נבדוק את נושא מחזור מלוות כדי לבדוק איפה  : אילן דולב

 אנחנו. 

 אם נקטין את ההחזרים שלנו, נניח באותו סכום.  : שלמה קטן
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 לבדוק אם לוקחים הלוואה. צריך  : זיו סימון

ניקח  –, אם יהיה לנו כבר את התשובה, אם לא 7310כשנכין תקציב  : שלמה קטן

בשני . 135, זה 153זה לא ₪.  153,333את האופציה הגרועה של אותם 

 . 135זה חודשי 

 מה זה משנה?  : אהוד לוי

אם פגענו  לא משנה. ברגע שיהיה נתונים, יהיה תקציב, אנחנו נראה : שלמה קטן

ברווחה, אם ירדנו בדברים. אם אנחנו ממשיכים בתקציב ועומדים 

 בכל, אז בסדר. 

 ? אני רוצה לעשות חישוב. 00חודש או  03זה  : משה אופיר

 בערך.  7317הוא דיבר על תחילת  : שלמה קטן

 ₪.  153,333חודש, זה מה שעשיתם את החישוב, זה יוצא  03כי אם זה  : משה אופיר

בסדר, לכן אני אומר. יהיה לנו את המספר הסופי. השגנו איתו הסכם  : טןשלמה ק

בינואר. השגנו איתו הסכם שלא זורקים ₪ מיליון  7שלא משלמים 

ככה יושבים. בעקבות ההסכם נקבעה פגישה בין שני  מהאותנו. זה הסכ

הגזברים. הפגישה נקבעה, הגזברים ישבו, עלו רעיונות אחרים עוד יותר 

 לפרוס. 

 היה בזמנו כל מיני שיחות עם משרד הפנים שיעזור, משרד החינוך.  : זיו סימון

שום דבר, אף אחד. אני במקביל כבר קידמתי את השיחות לקבל  : שלמה קטן

קרני והמקומית ת שומרון ספים. יש בעיה עם המועצות האזוריכ

', לצערי, לא חתמה איתם הגזברות הסכם שהם צריכים 99-שומרון. ב

  לשלם.

 המועצה.  : אילן דולב

', כשהתחיל התשלום, לא חתמו איתם. יושב 99-המועצה, הגזברות. ב : שלמה קטן

פה יועץ משפטי, אני יכול ללכת לאלף בתי משפט לתבוע את הכסף והם 

לא ישלמו. אנחנו קיימנו איתם כמה דיונים, נקרא לזה כמעט דין 

ך לנסח אותו יועץ תורה, והשגנו, שוב, אני אומר השגנו הסכם, שצרי
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 בשנתיים וחצי. ₪  003,333משפטי. קרני שומרון הולכים לשלם לנו 

 בלי ההסכם הם לא שילמו עד עכשיו? : זיו סימון

גרוש לא שילמו, לא הכירו בחוב. אני הלכתי על העיקרון, אנחנו היינו  : שלמה קטן

 בני אדם, דאגנו לילדים שלכם, אנחנו משלמים לכם אגרה והם הולכים

בשנתיים הבאות. ₪  173,333מיידי, ₪  ₪03,333.  003,333לשלם לנו 

לחודש, יש לי ₪  153,333-כלומר, יש לי כבר שנה הבאה, אתה מפחד מ

 חלק.-כבר

שלמה, עזוב, אני יודע לעשות חשבון. אתה בא מתוך נקודת הנחה  : אהוד לוי

דש. זה לחו₪  153,333כאילו שמפריע לי משהו. לא מפריע לי כלום, רק 

 הכל. אתה אומר דברים שבאמת, אנחנו מגיעים לרמה כל כך נמוכה.

 חוזר בי.  : שלמה קטן

 לעשות חשבון אני יודע, וגם את המספרים אני יודע.  : אהוד לוי

אז חלק נקבל מקרני שומרון. יש לנו הסכם, חוזר בי מהמילה הסכם,  : שלמה קטן

שיסכימו קרני שומרון  יש לנו הבנה עם מועצה אזורית שומרון, שכמה

הם גם ישלמו בחלק היחסי של התלמידים. עשינו הערכה שזה עוד 

אותם אנחנו הולכים לפגוש שבוע הבא או עוד ₪.  133,333-173,333

מיליון  7מתוך אותם ₪ שבועיים ונגמור גם איתם. כלומר, חצי מיליון 

ע השגנו משתי מועצות, שהיועץ המשפטי אמר: 'אתה לא יכול לתבו₪ 

 מהם, זה רק הסכם ג'נטלמני'. 

גם  רק הערה אחת, כי אומרים 'היועץ המשפטי אמר'. אני יועץ משפטי : עו"ד חייקין ברוך

של קרני שומרון וגם במועצה אזורית שומרון. לכן אני מאוד נזהרתי 

במה שאני אומר. מה שאני אמרתי, אמרתי לשלוש הרשויות, לא רק 

וך ידיים מהעניין, אבל מאחר לאלפי מנשה. השתדלתי בכלל למש

וראיתי שאפשר להגיע להסכמות אז הסכמתי לעשות את ההסכם בין 

 שלושתן. 

 אתה מנסח את זה כבר? : שלמה קטן
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 אני מנסח, קיבלתי אתמול את המייל מגיורא.  : עו"ד חייקין ברוך

אתם שומעים דבר שלא ידעתי, שהגזבר של קרני שומרון כבר ביקש  : שלמה קטן

 ממנו. כלומר, פה יש הסכם.

 כן, אני קיבלתי מייל מקרני שומרון שביקשו ממני להכין. : עו"ד חייקין ברוך

 ₪. פה יש הסכם שמשני המקומות חצי מיליון  : שלמה קטן

 ₪. 153,333-כבר ירדנו מה : משה אופיר

 . 7כבר מתוך ₪ לנו חצי מיליון  אז יש : שלמה קטן

 ₪.  ₪003,333? איך הגעת לחצי מיליון  : אהוד לוי

לא. שמעת מה אמרתי, אולי לא הקשבת. קרני שומרון ומועצה אזורית  : שלמה קטן

שומרון, שיש להם חצי מהכמות פחות או יותר של התלמידים, הוא 

שתגמרו אמר מילה של כבוד, וגם ראש המועצה מסיקה אמר: 'ברגע 

אני חוזר ואומר, הושג עם קרני שומרון, מה שתסכמו אני אשלם'. 

 הסכם, לא נחתם הסכם. 

אם אתה מגיע עם הגזבר של כפר סבא לאיזשהן הבנות, זה לא צריך  : אהוד לוי

 לעלות בישיבת מועצת העיר כפר סבא? 

אני שאלתי את השאלה הזאת את הגזבר שלהם והוא אמר שהם  : אילן דולב

כיוון שזו רק פריסה של חוב, זה לא ים את זה בוועדת שלושה. סוגר

 איזשהו הסכם חדש. זה מה שאמר לי הגזבר. 

 שם הם התנגדו בתוקף.  : אהוד לוי

הצגתי לכם את הדו"ח הכספי, אני מציג לכם עכשיו את פרוטוקול  : אילן דולב

ישיבת ועדת כספים. נשאלתי שם ע"י חברי הוועדה, הכנסות משרד 

תשובת הגזבר: נוך נראה כהכנסות גבוהות מהתקציב החצי שנתי. החי

. 7311אכן נרשמו הכנסות לא רק ממשרד החינוך, שהופחתו בדו"ח של 

בנוסף, אמר המבקר, רואה החשבון של משרד הפנים, שאין צורך לתקן 

כיוון שההכנסות האלה, ניתן לרשום אותן גם ברבעון  את הדו"חות

 השני. 
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 לנו הכנסת יתר, אני מבין. היה  : שלמה קטן

 אכן, כן.  : אילן דולב

 בחצי שנה ראשונה. כשלמעשה מקזזים בחצי השני.  : שלמה קטן

 תשלומים.  13-מקזזים ל : אילן דולב

 יולי זה יורד. -זה יתקזז לך, ביוני : אמנון כרמי

 כמעט פחדנו שמתחילים שוב, אודי, אבל בינתיים זה נעצר.  : שלמה קטן

 מה זה? : אהוד לוי

עם הטעות שלהם, של הכפילות. פחדנו שזה מתחיל, החלטנו לנסוע  : שלמה קטן

לפני שייפול עלינו, אבל זה הסתדר. הם התחילו חודש אחד, הם טועים, 

יו"ר ועדת כספים, אמנון, תציג את הדיון מפעם לפעם נותנים כפילות. 

 שלכם, אם יש לך משהו. 

 בר. אין. הוא הציג, אילן די : אמנון כרמי

אתם מבקשים ממני להקפיד על מסגרת התקציב. טוב, נראה. לא,  : שלמה קטן

באמת אני אשתדל. יש לי ברירה? האילוצים הכספיים יוצרים לי את 

 המצב. 

לפרוטוקול, הערה מאוד חשובה שדיבר עליה אילן, הנושא הזה של  : אמנון כרמי

 כושר החזר חשוב מאוד. 

אודי, אני לא ₪.  13,333ם לקחת מישהו, זה יעלה כנראה אנחנו צריכי : שלמה קטן

 רוצה להוסיף על הגיבנת שלנו הלוואות, אבל לא להוסיף...

 זה לא הלוואה? זה הלוואה.  : אהוד לוי

אני כי זה עירייה, פשוט אתה יכול לחסל את זה בלי לשלם עמלות.  : שלמה קטן

מה שסיכמנו תי. כרגע, כראש מועצה, לא רוצה הלוואות נוספות. זכו

אילן ואני בעקבות ההמלצות, גם אודי דיבר איתי פעם על הנושא הזה 

בחפיפה, על הנושא לקחת מישהו, יש לך המלצה של מישהו בסביבות 

 שייעץ לנו בנושא? אין בעיה. ₪  17,333-ה

 בדיקת כושר ההחזר של ההלוואות.  : משה אופיר
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סתן, אם שווה לפרוס ואיך. אני לבדיקת כושר החזר הלוואות, פרי : שלמה קטן

שיש לי כרגע. אם אני אצליח במקום ₪ מיליון  10.7-מדבר קודם כל ב

, פתרתי את הבעיה של ההחזר 733-773לחודש להחזיר  093-ל 033בין 

 לכפר סבא. 

אני רוצה לשאול את אמנון, אם אתה מדבר ואמנון הוא בוועדת כספים  : אהוד לוי

₪  153,333אומר, המועצה יכולה להחזיר והוא כן בכספים, מה אתה 

 במצב שלה כרגע בחודש? 

 ₪.  153,333אין  : משה אופיר

 -אם אתה לוקח לשנתיים וחצי : אהוד לוי

 קרני שומרון נותנים לך כסף.  : משה אופיר

 צריך לראות לכמה שנים אפשר לקבל. קודם כל  : אמנון כרמי

 אש המועצה אמר.בהנחה וזה שנתיים וחצי כמו שר : אהוד לוי

זה תלוי בכושר ההחזר שהוא יביא את הדו"ח שלו. אם כושר ההחזר  : אמנון כרמי

 כמו שהוא עכשיו זה עשוי להיות בעייתי. 

אני גם לא חי באספמיא, כמעט כולנו לא חיים באספמיא, אני חי את  : שלמה קטן

היומיום, אני חי את הספק שמתקשר. אני מכיר את זה. אתה היית פה, 

ישבת, באו אליך ספקים. פחות או יותר אותם צעקנים אז נשארו 

 אותם צעקנים. 

בסדר גמור, בוא נראה את הדו"ח. אבל לעשות החלטה 'לא לוקח  : אהוד לוי

 הלואה'

 . 7310. כשאני אגיש תקציב 7310בשביל זה יש תקציב  : שלמה קטן

 כבר יגיע סוף השנה.  7310כשתגיש תקציב  : אהוד לוי

 למה סוף השנה? אני לא מבין אותך.  : קטןשלמה 

 זה עוד חודש.  7310תקציב  : משה אופיר

 זה סוף נובמבר. מה קרה? : אהוד לוי

אנחנו רוצים לשלם את החוב, אבל כמו שאמנון אמר, זה תלוי בהחזר  : זיו סימון
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 מלוות. 

יר איזה רגע אחרון? אפשר לחשוב שאני קופא על השמרים. אני מזכ : שלמה קטן

חודשים, באמצע החגים, אני הייתי אצל ראש  4שוב, אני עוד לא 

שלוש, הגעתי להבנות, שלחתי את הגזבר, הגיע. -העירייה כבר פעמיים

 עוד לא גמרנו. 

 חודש זה כבד, גם אמנון אומר את זה.  03 : אהוד לוי

 אמנון לא אמר.  : שלמה קטן

ר את הפריסה, לראות מה צריכים לראות לכמה שנים אפשר לסגו : אמנון כרמי

היועץ המשפטי חייקין, ההסכם שלו שהוא סוגר עם שלוש הרשויות, 

 ולעשות את החשבון. החשבון הוא מאוד פשוט. 

שבגלל המצב הכלכלי הוא מוריד לנו את מחר יבוא משרד הפנים ויגיד  : שלמה קטן

כמובן שנהיה ₪.  733,333-פחות או יותר ל₪  433,333-המענק מ

אחרת, נבוא נשב. יכול להיות שנחשוב על קיצוצים נוספים,  באווירה

יכול להיות שנגיד שלא. אבל תן לי להגיע לתקציב. אני כרגע נמצא 

מיד, אלא בשנה הבאה רק ₪ מיליון  7במצב שאני לא צריך לשלם 

 -שנים 13-אם נפרוס ל₪. מיליון, מיליון ורבע 

 ₪. מיליון  1.7שנים זה  0-אם זה ל₪? למה מיליון  : אהוד לוי

 מה הויכוח על הדבר הזה? זה מה שעכשיו צריך להחזיק אותנו?  : משה אופיר

 אופיר, אתה האחרון שתעיר לנו.  : אהוד לוי

 לא, אתם לא תעשו לי את זה, די. תהיו רגועים.  : שלמה קטן

אם אפשר, לפני שמי מטעמך מעלה דברים לפוסט של הפייסבוק,  : סלוצקי ערן

 -חותשהדברים לפ

 –אדבר עם אודי ואודי ירצה לכתוב אני לא מחליט לגבי אף אחד. אני  : שלמה קטן

ברצינות, אני לא מתכוון לשלוט באף אחד. אני אחראי רק מה יכתוב. 

שיוצא בשמי, שאני כותב, או אחד מעובדי המועצה. אחד מעובדי 

 -המועצה או שלמה קטן, אם יופיע. מי בעד אישור
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הונח לעיונם של  7317ם כל נרשם שהדו"ח הכספי רבעון שני לשנת קוד : אוחיון יעקב

פה אחד את פרוטוקול ועדת  חברי המועצה וחברי המועצה מאשרים

 . 17/9/17הכספים מיום 

 

הונח לעיונם של חברי של משרד הפנים  8108לשנת  8הדו"ח הכספי רבעון  : החלטה

עדת הכספים המועצה וחברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול ו

 . 08/9/08מיום 

 

 .ב' –ו  ת צוותא א'ותב"ר שיקום ו/או פיתוח שטחי גינון בשכונ .7

 

פיתוח שטחי גינון בשכונת אנחנו עוברים לסעיף השני, תב"ר שיקום  : שלמה קטן

₪  73,333-ב'. מה שקרה, זכינו בפיס ב-צוותא א'. נשמט למעשה א' ו

שמאוד מציקים לנו זה  והתלבטנו מה לעשות בסכום. אחד הדברים

הנושא של הערוגות הישנות. בוא נגיד, בכל רחבי היישוב, אבל קודם 

כל ביישוב הישן, מי שמכיר את הערוגות ברח' עצמון, שהפכו למחראה. 

שאין צמחים אנשים פשוט אין שם צמחייה. הערוגות ברח' גלעד. ברגע 

נקים וכו'. הרשו לעצמם. אז בזה אנחנו מתמודדים, העובדים הונחו, מ

 התחלנו כבר במבצע שתילה. 

 בוא תגיד של כלבים, שלא יהיו אי הבנות פה.  : משה אופיר

אני הנחיתי את כספי הזכייה במפעל הפיס ליצור מזה תב"ר לגינון,  : שלמה קטן

ר תכליתו לשקם ערוגות, לשים בהן צמחים, לחדש צנרת המים והתב"

 שכבר מזמן נפגעה וכו'. 

 73,333ו לא הבנתי. מצד אחד אתה אומר שהרווחנו במפעל הפיס משה : אהוד לוי

 אחר כך אתה אומר תב"ר. אז מה?₪, 

 נעשה מזה תב"ר.  : שלמה קטן

 אבל זה כסף שאמרת שקנית כרטיסים והרווחנו את זה, לא?  : אהוד לוי
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 אז איך אתה רוצה להוציא את זה? : משה אופיר

 יס את זה בשוטף. תקציב בלתי רגיל. מותר לזה תב"ר, אני לא מכנ : שלמה קטן

 הוא לא רוצה שהכסף ייפול למינוס.  : אהוד לוי

 משנה לך?  : שלמה קטן

 , זה לא אכפת לי. לא, זה לא משנה לי : אהוד לוי

 -מותר ממקור שהוא לא בשוטף, לא ארנונה : שלמה קטן

ו תגיד אז עכשי₪,  73,333אם עכשיו המועצה זכתה בפיס, הרוויחה  : אהוד לוי

כמו שאמרת, אני אעשה גינון בעצמון, אני אעשה ₪,  73,333-את ה

 צינורות. למה תב"ר?

 בתב"ר.  : שלמה קטן

 ככה עושים את זה מבחינת ההליך.  : משה אופיר

אם זה ייכנס לשוטף אני עלול להיות, סתם דוגמה, פתאום בפלוס.  : שלמה קטן

 עדיף לי בתב"ר. 

 בפלוס? אתה מפחד שתהיה : אהוד לוי

זה לא  עדיף תב"ר, קודם כל עדיף, תאמין לי. זה מקור חיצוני גם. : שלמה קטן

ארנונה, זה לא משרד הפנים, לא משרד החינוך בשוטף. זה מקור 

 חיצוני, זה הכל. מי בעד אישור התב"ר? אושר פה אחד. 

זה כספי זכיית  133%מאשרים את התב"ר לשיקום ומקורות המימון  : אוחיון יעקב

 ₪.  73,333, מפעל הפיס

 ₪.  73,355 : שלמה קטן

 

ת ולאשר תב"ר לשיקום ו/או פיתוח שטחי גינון בשכונמחליטים פה אחד  : החלטה

 מקורות מימון: כספי זכיית מפעל הפיס₪.  51,111ע"ס  ב'-צוותא א' ו

(011%.) 

 

 אגב, כמה עלו הכרטיסים?  : אהוד לוי
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ה, כל הזמן יש פרסים קטנים. אני אל תסתכלו על הפרסים האל : שלמה קטן

 ביקשתי דו"ח.

 ?אבל כמה המועצה שילמה : אהוד לוי

לחודש, תעשה חשבון. היו הרבה זכיות ₪  743משלמים כל שנה,  : שלמה קטן

 ₪.  133פה ₪,  1,333פה  –קטנות 

 מי נתן את המספרים? : זיו סימון

ן גדות, בא לחנוך את שנה. היה פה גדעו 15את המספרים אני, לפני  : שלמה קטן

האינקובטור ואת אולם הפיס הקהילתי. אז הוא בא עם דו"ח, אומר 

לי: 'לך אין מנוי'. קניתי לעצמי מנוי, עד היום לא זכיתי. פעם אחת 

וזהו. והוא אמר: 'למועצה אין לכם וכל המועצות זה ואני נותן ₪  1,333

תי מנוי, וזה מנויים למועצה, עשי 4לכם כל כך הרבה כסף', אז קניתי 

 נשאר כל השנים. 

 הוא רצה לדאוג לפנסיה שלו.  : משה אופיר

כן. הוא כבר נפטר, דרך אגב, לפני חודש, זכרונו לברכה. הפיס הזה אף  : שלמה קטן

שנה וקיבלנו  15וכו', חיכה לי ₪  1,333פעם לא עבר את הזכיות של 

חצי לא התקשרה. על סכום כזה היא תתקשר? על המכתב מאריאלה. 

 שעוד מעט נקבל. ₪ מיליון 

 

 פיתוח, הקמה, אספקה והתקנה של מתקני משחקים ברחבי היישוב.תב"ר  .0

 

ממפעל הפיס במענק ₪  473,333הסעיף הבא לסדר היום, תב"ר בסך  : שלמה קטן

מלא, בלי השתתפות המועצה. נכון? אני מדייק? הגזבר עייף היום, אני 

 ו החלטנו לייעד את התב"ר הזהמפחד. בוא תסביר על התב"ר. אנחנ

למתקני משחקים. אתם מכירים את המצב העגום של מתקני 

המשחקים ברחבי היישוב. בשנים האחרונות, מסיבות תקינות, נעקרו 

הרבה מתקנים, מסיבות אובייקטיביות של תקינות, של התרופפות, של 
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בלאי. יש גנים שלמים שהיו פעם גני משחקים לילדים שאינם. יש 

דמות גם נושא חצץ, מי שרואה את הגן שנעשה ע"י המועצה התק

 גן שיש בו רצפת גומי, גן מכובד.  הקודמת, זה גן מצוין בגבעת טל,

 גני ילדים או גני משחקים? : זיו סימון

גני משחקים. טעיתי במילה גני ילדים, גני משחק לילדים אם לא  : שלמה קטן

אנחנו מדברים על שיקום דייקתי. גני שעשועים וגני משחק לילדים. 

הרבה מאוד גנים בכל רחבי היישוב, במשטחי גומי ביובלים, במגרש פה 

במרכז, ברח' ארבל, ברח' גלעד, בכל רחבי היישוב. עיבוי גם בגן ברח' 

העמק בגבעת טל, בגן בגולן. עיבוי של נדנדות, לא דברים גדולים, כי 

כרגע תהליך מבורך אנחנו מדברים על המקומות שאין בכלל גנים.  כרגע

האוכלוסייה הוותיקה, זה לא מבורך, עזבה. מצד שני נכנסה ביישוב. 

, וגם לצוותא א'. אם היתה תקופה שיכולנו להתעלם אוכלוסייה צעירה

מהצרכים של ילדים בצוותא א', בצוותא ב' ובכפיר יוסף, נוצר תהליך 

 שנכנסים צעירים שוב ליישוב. זה מה שקרה עם מוסדות החינוך

 והחוסר במוסדות חינוך. 

היה לפני שנה דו"ח שהמועצה הוציאה שדיבר על התאמה של גני  : זיו סימון

 הילדים לתקנים חדשים. 

 גני משחקים. עכשיו אני אתקן אותך.  : שלמה קטן

סליחה, גני שעשועים, לכל מיני נהלי בטיחות חדשים שיצאו ממשרד  : זיו סימון

זוכר, והתאמה של אותם גנים  החינוך או משרד הפנים, אני לא

האלה הולכים ליישם את אותו ₪  473,333-לצרכים נכון להיום. ה

 דו"ח שבזמנו אישרנו?

, שמדבר על כל נושא 1495קודם כל, אתה מדבר על תקן ישראלי  : אוחיון יעקב

בטיחות מתקני משחקים, שמי שאחראי עליו זה האחראי על התקינה 

מעבר לבדיקה שנתית, בדיקה תלת אתה מחויב שם  במשרד התמ"ת.

שנתית שכרוכה גם באישור של מכון התקנים או מכון מקביל לו, ויש 
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לך גם את הבדיקות החודשיות, ששם הכשרנו עובד מועצה והוא מבצע 

גם את הבדיקות החודשיות, לכל גן יש תיק. אתה מדבר בשעתו על 

בל , לק1495תב"ר שעסק בלהביא למצב של התאמה ולהביא לתקן 

תעודת תקינה ממכון התקנים של כל מתקני המשחקים בגני הילדים, 

ומשם גם עברנו למתקני המשחקים בגנים הציבוריים. התב"ר הזה 

 .גנים, מתקני משחקים בשכונת צוותא א' 7עוסק בפיתוח של בעיקר 

 ב'. -ו : שלמה קטן

מתקני משחקים זה פה בעיקר צוותא א', ובהשלמה ותיקון של כל מיני  : אוחיון יעקב

, לרבות יש חלופה אם זה יספיק להחלפה ביתר הגנים הציבוריים

מסומסומית למשטחי גומי, או אפילו לדשא סינתטי, אם ראיתם בגני 

 הילדים בגבעת טל. 

עשינו בגבעת טל דשא סינתטי לגני הילדים החדשים. שם עשינו מתקני  : שלמה קטן

ניכנס למכרז הזה, לנסות שעשועים עם דשא. אנחנו גם נשתדל, ברגע ש

להשיג עוד תקציב להגדיל את זה, כדי להוסיף עוד גנים ועוד מתקנים. 

 אבל הכוונה לשדרג את הגנים הקיימים. 

האלה איך הם מחולקים בין ₪  473,333-יש יכולת לדעת כרגע את ה : זיו סימון

 הגנים?

ב סופי של גיבוש אנחנו נמצאים, בוריס, מהנדס המועצה ואני, בשל : אוחיון יעקב

ההסכם עם כל כתבי הכמויות, ואנחנו בהחלט נשלח לכם מסמך 

 ₪.  473,333-שמבהיר למה מיועדים כל ה

 ₪.  473,333גם ועדת המכרזים, זה מכרז גדול הרי,  : שלמה קטן

 כבר קיבלנו.  7317אבל זה כסף לשנה הבאה, לא?  : אהוד לוי

 .7310-שרד הפנים לכן, אתה צודק. זה מענקי מ : אוחיון יעקב

בהודעה לכל הרשויות להקדים מענקים של  מפעל הפיס השנה יצא : אילן דולב

 , והשנה ניתן לממש את זה עד סוף החודש. 7310

 תודה הגזבר. אתה כבר מבקש את זה? : שלמה קטן
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 אני אבקש.  –תאשרו  : אילן דולב

 אם תאשרו לנו נוכל למשוך את הכסף.  : שלמה קטן

 עד מתי?  : משה אופיר

 עד סוף החודש הזה. : אילן דולב

פברואר, -. לא היינו מפסידים, היינו מקבלים את זה רק בינואר01/13 : שלמה קטן

 אבל חבל לעכב לילדים. 

לחדש. יש מקומות שכבר אין שם  השאלה אם כדאי את כל הגנים : יעקב רובשיץ

 אנשים. 

 איפה יש לך מקום כזה?  : שלמה קטן

 ...שם זה ממש לא מתאים. לעשות שם פארק, בסדר.  : אהוד לוי

יש לך את ארבל פה, איפה שהפסל הסביבתי, אחד מהמקומות שנשים.  : שלמה קטן

לא ניכנס כרגע לפרטים. אחד המקומות בארבל שכן יהיה זה על יד 

 הפסל הסביבתי, זה אני זוכר. 

 אפשר איפה שהיה פעם האמבולנס. : יעקב רובשיץ

 אז זה הרבה. ם זה גן הבנים הולך להשתדרג. ש : שלמה קטן

תדון בזה. אנחנו הולכים  אני מציע שוועדת חזות היישוב החדשה : משה אופיר

 לבחור ועדה. אז יש פורום ראש המועצה.

 אחרי שיהיה המכרז מוכן, כל אחד יכול להציץ, להעיר את ההערות. : שלמה קטן

פה שיש באמת ילדים ויש דרישה, שם צריכים לראות את הצרכים, אי : יעקב רובשיץ

 לעשות. שם להשקיע. 

ישבנו בצוות ועשינו את זה. אבל אמרתי, אחרי שיהיה מוכן המכרז,  : שלמה קטן

קובי יראה לו, אם יש לו הערות, אין אין לי בעיה שכל אחד מכם יבוא, 

לנו בעיה. קודם כל אנחנו רוצים לאשר את התב"ר היום. במקרה הזה 

הממונה. אם אתם מאשרים, הלילה אנחנו יכולים לשחרר  לא צריך את

את כל הכסף. שוב, אני מתחייב אין לי בעיה עם זה. גם אנשים התחילו 

לשלוח הערות בפייסבוק, גם התושבים שולחים כל מיני הערות. לא 
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 צריך לזלזל גם באנשים, האנשים רואים דברים שאנחנו לא רואים. 

 כים לעשות תכנית. לא מזלזל. צרי : יעקב רובשיץ

לכן אני אומר, גם הפניות האלה שמגיעות דרך הפייסבוק או באישי,  : שלמה קטן

אני מעביר את זה לקובי, מעביר את זה לבוריס, מעביר את זה לאיציק 

בסון. גם היא ניתנת קצת לשינוי. ברגע שאתה מקבל מחיר, סתם 

ה להגמיש את נדנדות. אין בעי 73דוגמה, לנדנדה, ואתה רוצה להביא 

 זה, להזיז מפה לשם, זו לא בעיה. 

אני מסכים עם חבר המועצה רובשיץ, שבאמת צריכים לעשות תכנית,  : משה אופיר

ואני באמת מציע שוועדה, שנקרא לזה שפ"ע, חזות היישוב, פורום, לא 

משנה, שהיא באמת תדון, ובאמת מקומות כמו שאמרת שאין צורך, אז 

 אין צורך.

ברגע שיהיה מגובש הייתי רוצה אין לי בעיה עם זה. אמרתי קודם כל  : שלמה קטן

שייכנסו, כל אחד מכם יכול להיכנס לקובי, יראה את זה, יעיר את 

 ההערות. יש לנו זמן. 

 לא, אני רוצה סיבה שהוועדה תתכנס אחרי שנתיים שלא התכנסה.  : משה אופיר

ני מבקש. אילן, את הכסף על חשבוני. א תפסיקו להתעלל אחד בשני : שלמה קטן

 שאתה משחרר, אני מבקש לשים אותו סגור בשלב ראשון, שלא ייאכל. 

שיהיה ברור, כדי להגיש את התכנית למפעל הפיס אין צורך באישור  : אוחיון יעקב

תב"ר. כדי לצאת למכרז או לצאת לביצוע צריך אישור תב"ר ע"י 

 הממונה. 

 אבל בשביל לשחרר אפשר. : שלמה קטן

בוא לא ניכנס לפרטים. צריך אישור עקרוני שלכם לתב"ר, לשחרר את  : לן דולבאי

הכספים, להגיש את הבקשה למפעל הפיס לשריון הכספים, לעבור את 

 כל תהליך הרכש הרגיל. 

 מי בעד אישור? : שלמה קטן

לאשר תב"ר פיתוח, הקמה, אספקה והתקנה של מתקני משחקים  : אוחיון יעקב
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מקורות מימון: מענק מפעל הפיס ₪.  473,333סך  ברחבי היישוב על

 . 7310לשנת 

אני רק מבקש בתעדוף, וזה חשוב, קודם כל בטיחות. איפה שיש חצץ  : זיו סימון

שילדים נפצעים ואיפה שיש נדנדות. קודם כל בתעדוף, מעבר ליצור 

 חדש, לטפל במפגעים הבטיחותיים.

י, מאחר שהיום אנחנו נדרשים לפי גם זה דיברנו. עוד משהו שביקשת : שלמה קטן

 ק לבדוק גני משחקים כל כמה זמן?החו

 מדבר מדי שנה, ובתלת שנתית זה כולל אישור מכון התקנים. 1495 : אוחיון יעקב

אנחנו עושים כל הזמן, ועכשיו בעקבות האסון שהיה הבאנו את מכון  : שלמה קטן

. היינו כבר התקנים לבדוק את כל מתקני הספורט ביישוב, רק שתדעו

ואנחנו  מוכנים כי הזמנו קודם. כשקרה האסון כבר עשינו את הבדיקות

ביקשתי  עוד מחכים לדו"ח הסופי. הדו"חות שלהם יוצאים ממש לאט.

בדיקה של  473-מקובי שייקח בתכנון של התקציב גם בדיקה. לפחות ב

-מי בעד אישור התקינות, בדיקה של בטיחות כבר בשנה הראשונה. 

473,333  ?₪ 

 כבר אישרנו.  : אהוד לוי

 פה אחד. לא אמרתי את זה בקול רם. אושר.  : שלמה קטן

 

פה אחד לאשר תב"ר פיתוח, הקמה, אספקה והתקנה של מתקני מחליטים  : החלטה

מקורות מימון: מענק מפעל ₪.  051,111משחקים ברחבי היישוב ע"ס 

 .8103הפיס לשנת 

 

 ן המנין.נועל את הישיבה שלא מ : שלמה קטן

 

 יעקב אוחיון
  מזכיר המועצה

 שלמה קטן 
 ראש המועצה
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