
 

 1  2.6.19    299ישיבת מליאה    

 1 2019, ייולתאריך התמלול: 

 2 נושא: 

 3 שלא התקיימה –ישיבת מליאה שלא מן המניין  הקלטה:

 4 2.6.2019מיום  298ישיבת מליאה ו 

, א. א. רואס, לילך ליבוביץ', , שרון לבקוביץד. אפרצב נוכחים: 5 

 6 .אנה גרוסמן, מרדכי

רו"ח  עו"ד אייל נון,, משתתפים: לילך גבע, מאור אוחנה 7 

 8 .י. אשל , . מרריא

את  רגענאלצים לסגור כ אנחנואני מצטער,  טוב חברים, :ד. אפרצב 9 

ם של של ישיבה שלא מתקיימת בגלל סירובה... שידור  10 

להגיע ולהתייצב לישיבת המליאה שלא מן  מועצהחברי  11 

 12 המניין בנושא של צו ארנונה,

 13 אני מצטער, זה מביך אבל זאת זאת המציאות, 

ה שיהיה פורום לישיבה מתוך תקוו 18:30-ה לנחכ אנחנו 14 

 15 ה, תודה ואני מתנצל על ההמתנהאלונמשיך ה

 16 , נפתח.... שישה סעיפים על סדר היום אנחנו 18:30 

 17 )אי אפשר להבין כלום!!( )מדברים מסביב(

טוב חברים אז אני מבקש מכולם להעביר טלפונים לרטט,   18 

 19 כולם... וכולם.... 

א יכולנו לפתוח ישיב מליאה שלא לצערי הרב ל אנחנוטוב,  20 

מן המניין מסיבה שבלי שום הודעה מוקדמת חלק מחברי  21 

 22 לא הודיעו על זה שהם לא באים, צר לי, זה..... מועצה
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 1 פרוטוקולבעיני זה דבר מבזה, אני חייב לציין את זה גם ל

שנבצר מהם להגיע מכל  מועצהאני יכול להגיד,שחברי  2 

ם לבניין ייעמג מועצהברי סיבה שהיא לא... יהיה, אבל שח 3 

ומסיבות לא ברורות בוחרים בצורה כזאת  את  מועצהה 4 

 5 ולהגיע לישיבה אחרת,  מועצהה

 6 זה בעיני דבר פסול ולא  כאלה דברים עוד לא היו לנו

, כל אחד מתמודד איך שהוא מחליט, אני בסדרמכובד,  7 

ישוב שלם בגלל גחמות פוליטיות  חושב שלהחזיק בני ערוב 8 

 9 וא פסול ולא מקובל, הדבר הזה ה

 10 צריך להתבייש.. מועצהאני חושב שאתה כחבר  :ד. אפרצב

אני לא צריך ל... מי שצריך להתבייש זה אתה, כי מי  א. מרדכי: 11 

,ש לא יודעשעושה ישיבה ביום ירושלים כאשר מראש הוא  12 

 13 יכולים כולם להיות

מראש הוא שה ישיבה ביום ראשון של חנוכה, שומי שעו 14 

יכולים להשתתף ועושה ישיבות...  לא אנחנוש יודע 15 

 16 פרצופים..

 17 לא, על הישיבה....  :א. רואס

 18 שניה שניה  :ד. אפרצב

 19 ...עלהודי :א. רואס

 20 שרון... שרון לא..... :ד. אפרצב

 21 ..בסדר א. מרדכי:

 22 שרון.... שרון אני מבקש :ד. אפרצב



 

 3  2.6.19    299ישיבת מליאה    

 1 לא מקובל לעשות ישיבות ב...  א. מרדכי:

 2 ...צועק הצעקות הצעקות מי ש :ד. אפרצב

 3 לא א. מרדכי:

 4 לא, אין בעיה, אתה יכול להודיע מראש.. :א. רואס

 5 שניה אחת :ד. אפרצב

 6 ולא להגיע...  :א. רואס

 7 לכולנו יש זמן.. :א. רואס

 8 שה....קשרון בב :ד. אפרצב

קבענו מועד ישיבות שנה קדימה,  אנחנו, תקשיבישרון  :ד. אפרצב   9 

לבוא  נדביםמתכולנו כאן אנשים עובדים, יש אנשים ש 10 

שמעלים על סדר היום דברים שהם  מועצהולטרפד ישיבות  11 

חשובים    ולתרץ את זה בכל מיני תירוצים נבובים, בעיני  12 

 13 זה דבר לא ראוי,

כמה דברים לפני  ,298מספר  מועצהנפתח בישיבת  אנחנו 14 

ת ישיבה, הישיבה הזאת אכן מתקיימת במועד חגיגי חפתי 15 

רור ירושלים, בירתנו שנים לשח 52מציינים  אנחנושבו  16 

 17 היום בבוקר מי שלא ידע, קיימנו זאת פעם שניה, הניצחית,

 18 תהלוכהקיימנו אני מקווה מאוד שזה יהפוך להיות מסורת, 

 19 היפהפייתהלוכה , לכבוד ירושלים במוסדות חינוך

עד פארק קצרין  זויתןדרך רחוב  שהתחילה בשעה תשע 20 

 21 העתיקה,
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גם להגיד תודה  בצורה מסודרת, באמת זה היה הזדמנות 1 

על שיתוף פעולה יוצא מן הכלל בין המחלקות השונות  2 

ומשטרת ישראל, בהחלט דבר ראוי ומכובד, נעשו שם  3 

נוספים  וגורמים קיימת פעילויות חינוכיות בשיתוף קרן 4 

וד מקווה שעם הזמן זה אבפארק קצרין העתיקה ואני מ 5 

 6 כל שנה,  שנציין אותה אנחנויהפוך להיות מ מש  מסורת ש

נקבע , פרוטוקולני סעיף ראשון ולפני אישור הפל ברמת _ 7 

 8 שזה גם מסורת  ערכנועל פי הסקר ש 18.7-ן ליום קצרי

 9 בסקר, ביום קצרין שיופיעו  וגיל וייןרו חנן בן ארי בחנ

 10 כמה מאות אנשים....התושבים השתתפו כמעט 

 11 850 ל. גבע

יותר זה נחמד מאוד, נקווה שבפעם הבאה אולי ישתתפו  :ד. אפרצב 12 

 13 )לא ברור(אנשים על מנת 

 14 ה פתח להרצת אנחנובמהלך חודש יוני הדבר השני זה 

 15 והגירה סיןשכת אוכלול

)מתייחס לצלצול  אני חוזר ומבקש להשתיק טלפונים.. 16 

 17 בסדריש תקלות בטכנולוגיה הכל  - טלפון(

 18 

והגירה,  שכת אוכלוסיןפתח להרצה לת אנחנוני במהלך יו :ד. אפרצב 19 

חמישה ימים בשבוע באופן מלא, אני גם  עבודהבמסגרת ה 20 

שמח שזה באמת  כוונות של משרד הפנים להפעיל את זה  21 

 22 למספר ימים בודדים,



 

 5  2.6.19    299ישיבת מליאה    

במשך כל  להפעיל את זההיא  בסופו של דבר ההחלטה 1 

 2 רגעשכה הזאת שבל, אין ספק שה... העבודההשבוע בימי 

שירות  אספקתהכל כבר מוכן, מעבר ל כאן שתתחיל לפעול 3 

ות שונות    אוכלוסיה למטר נכוןי וזה מאוד משמעות 4 

 5 בים שלנו ולתושבי הסביבה,שותל

אני מאוד מקווה שזה גם יגרום לתוספת כוח מבחינה  6 

 7 אנשים פה מסביבלכלכלית מבחינה 

 8 מקווה מאוד שזה  לפחות   עסקים  במרכז, שבהחלט דבר

 9 מבורך.

תעסוקה לבני נוער לקיץ עם  פרוייקטנערכים ל אנחנו 10 

 11 הפרויקט זה למעשה שיכוןממשרד ה שגויסתקציב יעודי 

שנותן מענה לבני נוער   פרוייקטשזה  יודעהזה, מי שזוכר  12 

 13 ..בקיץ וגם תעסוקה, גם תעסוקה בישוב, במקום ל

חברתיים  היבטיםמפעילים את בני הנוער ויש לזה גם  14 

 15 חינוכיים

קשרי חוץ של קצרין, אני מזכיר בנושא של  דבר נוסף, 16 

נו במהלך רר ומי שלא מכיר, שיצמי שמכי מועצהלחברי  17 

שלמעשה זרמו מבחוץ עם  הקדנציה הקודמת קשרים, 18 

 19 גרמניה עם ליטא ועם בולגריה

 20 האינטראקצייצירת חוקית ב הנכל התהליכים אושרו מבחי

ים יודעביננו לבין ערים תאומות בחוץ לארץ, פי שאתם  21 



 

 6  2.6.19    299ישיבת מליאה    

כבר התחיל, היו שתי משלחות נוער  גרמניה  תהליך הזה 1 

 2 ל נוער גרמני כאןשם וש ושלנ

נוספת שאמורה  נוער בימים אלה נערכים למשלחת אנחנו 3 

 4 ?נכוןלצאת בקיץ, 

 5 כנראה ל. גבע:

שאתם יודעים לפי קריטריונים אין פה  כפי OKבקיץ,  :ד. אפרצב 6 

כמו  שוויוניתשייכות לאף אחד, העסק הזה נבנה בצורה  7 

 8 שצריך, 

על  קיבלתי הזמנה בתחילת יולי,  אני מתכוון לצאת אני 9 

חשבוני לביקור שם, על פי הזמנה של ראש העיר, כאשר  10 

כל עלות האירוח הוא מתקיים על חשבון הצד המארח  11 

 12 לוקח על עצמי, וכל עלויות האחרות אני

שמעוניינים להצטרף כמובן על  מועצהמזמין חברי  ינא 13 

מדובר על כל הסיפור הזה כל האירוע הזה  ,אותו בסיס 14 

 15 ן חזרה,שיתקיים בשישי שבת ביום ראשו

 16 באמצע יולי..

 17 ..זאת אומרתיחליף אותך.. מי א. מרדכי:

 18 ..יודעאני לא  :ד. אפרצב

 19 הנושא הזה    א. מרדכי:

 20 אני לא סיימתי :ד. אפרצב

 21 זה לא בדיוק בגלל פעולות ראש העיר,  א. מרדכי:
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מוזמן  אני לא סיימתי את הדיווח שלי אתה את בהחלט :ד. אפרצב 1 

 2 לשאול כל שאלה שאתה רוצה, 

באמצע יולי יתקיים תהליך של שיתוף הציבור בנושא  3 

גם   לא עבר  )לא ברור(ים שרוב היודע, אתם עות"תב 4 

 5 "עות עשרות שנים, ברגע שנפתחותהליך של התאמת תב

ן "אפשרויות לרכישה או לבניה או לכל.... נושא של נדל 6 

מאוד קשות של  תחדשים אנשים נתקלים בבעיו באירועים 7 

כניות של הבתים לבין תכנון של בין תו חוסר התאמה  8 

ל הרבה מאוד זמן, גוייס הנושא הזה טופ, משרד השיכון 9 

מאוד,  גבוהמשרד השיכון   סכום מ הזהא שולטובת הנ 10 

עות חדשות, תוך כדי תקווה "של בניית תב עבודה רגעכ 11 

זור לתושבים ש... אני עותם מקומות איפה שניתן היה לבא 12 

ם גילו שהם לא רוצה להגיד הסתבכו אבל אחרי שה 13 

או חוסר הכוונה מבחינת חוקיות בקשיים בגלל חוסר הבנה  14 

 15 ואחרות, התוספות בניה כאל של כל מיני

עד כמה שניתן,    אם זה לא  פתוראני מקווה שזה יצליח ל 16 

יצליח אז אנשים יצטרכו לעשות מה שנקרא, להתאים את  17 

 18 תכנון בניה, עצמם לפי חוק

 19 תוף תושביםיש ך או אחרת יש תהליכים, תהליך _כ

 20 ס, "שיתפרסם בקרוב איפה זה יתקיים? במתנ

 21 מוזמן וגם אתה.. ס והציבור"במתנ -
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להגיע לשאול  שאלות,    מועצההציבור מוזמן כמובן חברי  :ד. אפרצב 1 

שיקום שכונות  לם שכיהתהליך יהיה דומה כמו בתהלי 2 

 3 שלי עד כאן.  חהדיווכאשר     זה 

 4 

 5 ה בחוץ לארץ? שאלה פשוטה,מי מחליף אותך כשאת    : א. מרדכי

 6 ףאין סגנים אין מחלי 

שבאותו  יום אם תתחיל מלחמה  זאת אומרתאין מחליף   7 

 8 אין לנו ראש...

 9 ך הבלעדית, מאשים..תאשמ   

 10 זה לא התפקיד לך להאשים... 

 11 ..אנחנו :ד. אפרצב

 12 קוניםיקודם האם הוגשו... ת פרוטוקולטוב, אישור  :ד. אפרצב

 13  55שבדיון עמוד     ויקי בדריאןאחד בידי  כן, הוגש תיקון לילך:

היועץ  אייל נוןעד ליציאתי מהחדר  נוספו דברי של  מר  14 

אני לא סופר אותך   א. מרדכי. פונה 1, המשפטי 15 

אני מקבלת יעוץ משפטי נוסף אמר   כך  _. 2ממילימטר,  16 

 17 שווה לתחת"זה נראה יעוץ משפטי שאת מקבלת 

שפטי, אבקש שיירשם כמו כן בכל מקום בו מופיע יועץ מ 18 

 19 שמו של מר נון..

 20 מי.. מי נגד?מרדכי, ? _  רוטוקולמי בעד תיקן הפ :ד. אפרצב

 21 אני לא הצבעתי -

 22 ....סא. רוא ל. לייבוביץ, שניה, מי נגד? שרון לבקוביץ, :ד. אפרצב
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 1 .(.)לא מצביעה לא שמעתי. אני       ש.רואס

 2 )מדברים ביחד(

 3 ....את מצביעה בעד, נגד.    :ד. אפרצב

 4 שרון שרון    :ד. אפרצב

 5 

 6 (3החלטה: ההצעה לתיקון הפרוטוקול נדחיית)

 7 הסעיף השני תב"ר... :ד. אפרצב

 8 עם תיקונים מכתבשלחתי  אני  מה  א. מרדכי:

 9 יודעאני לא  :ד. אפרצב

 10 ..עכשיואז  לא מצביעים  יודעאז לא  -

 11 אני -

 12 את הדואר שלי וכמו ששבוע שעבר, גם לא הוציא -

 13 זה לא רלוונטי :ד. אפרצב

 14 י לא הצבעתי.נא -

 15 בקשות אפשר להגיש עד לפני.. :ד. אפרצב

 16 יש לך את המייל? :ל. גבע

 17 כן א. מרדכי:

 18  אני  לא קיבלתי.. המייל, אין בעיה שלח לי את  :ל. גבע

 19    22שורה  62דף  א. מרדכי:

תה יכול לעשות לי העבר ,א  להעביר אלי רגעאתה יכול  :ל. גבע 20 

 21 לאן שלחת, אני צריכה לדעת עוד פעם למייל

 22 ללשכה א.מרדכי:
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 1  ליאלא לא ללישכה, אני מבקשת את התיקונים לשלוח  :ל. גבע

 2 שלחתי ללישכה -

 3 צריך....  עכשיואני  :א. מרדכי

תעשה  םומש כהשליל ך מה ששלחתכנס למייל של ל. גבע: 4 

 5 .....העבר

 6 כדי להעביר     למצוא אני צריך :א. מרדכי

 7 קדם  מה שכתוב..בואו נת :ד. אפרצב

הוסיף את במקום מה שכתוב צריך ל 22שורה  66דף         : א. מרדכי 8 

 9 , נובריםהוא אמר כמה פעמים את המילה  נובריםהמילה 

 10 טוב, מי בעד תיקון... :ד. אפרצב

 11 חכה, יש עוד א. מרדכי:

 12 יש עוד? :ד. אפרצב

 13   בטח,  א. מרדכי

ולא _ במקום לא עדר  אנחנועדר...  עדריועץ עדר  ףלהוסי  14 

 15 אחר, עם כל הכבוד לך היועץ, עדר    כל דבר, 

 16 רגעב –צריך למחוק את כל ההמשך  15שורה   7מדף 

שאתה אומר שלום ולהתראות, הישיבה נגמרה, היא לא  17 

.. השוואה.. ה לא ישיבה אחת זה קורה... תעשוזממשיכה ו 18 

מה שאני עושה וזה כמעט ב סוגרים את הישיבה ופתאום  19 

 20 חדש! היא נפתחת מ

 21 בשלב הזה  הסתייםהישיבה צריכה ל

 22 סיימת? :ד. אפרצב
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 1 כן א. מרדכי:

 2 מי בעד הצעות של תיקון של מרדכי, נא להצביע....  :ד. אפרצב

 3 

 4  , מי נגד?א. מרדכיגרוסמן ו...  :ד. אפרצב

 5 

 6 שרון :ד. אפרצב

 7 אני נגד.. -

 8 תב"רים,  2, סליחה סעיף 3סעיף  OKן ו... ורש :ד. אפרצב

 9 

 10 (4הצעה לתיקון הפרוטוקול נדחיית)החלטה: ה

 11 

אחד זה  ר"תב ,רים"שני תב לאשר מבקשים אנחנוטוב,  - 12 

 13 אנחנוקצרין  דבר נוסף ש  תקשוב אולפנהמופיע לכם פה 

אלף שקל   של מפעל הפיס  800 לאשר על סך  מבקשים 14 

 15 לצורך שיפוצי קיץ, 

 16 ? ר"תבמי בעד אישור ה :ד. אפרצב

    17 

 18 ץ, מימון מלא של מפעל הפיס, אלף שקל לשיפוצי קי 800 -

 19 ? יםר"תבי בעד אישור המשל מוסדות חינוך,  :ד. אפרצב

 20 פה אחד לילך:

 21 פה אחד :ד. אפרצב

 22 תב"רים )פה אחד( יםמאושר החלטה: 
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 1 דיון בדוחות כספיים... 3סעיף  :ד. אפרצב

 2 

שנת את ת מייסהחברה לפיתוח קצרין משלום לכולם     :א.מררי 3 

 4 2018שנת  2017_  שנת  2017טובה משנת  בצורה טובה, יותר 2018

רואים גידול  אנחנוקודם כל  מיבנים להשכרה  מספר פעילויותיש לה  5 

 6 ...מיליון 1.220לעומת  מיליון 1.270ורווח 

 7 בבקשה תרים את הקול ל. גבע:

 8 600ההפסד שלו נובע מפחת  קאנטריאלף שקלים ה 60 :א. מררי

מנים אלא מזו הרשתשקל זה לא.. הפסד שקשור ב אלף 9 

 10 בהפרשה חשבונאית של _ הוצאות

ים שמבצעת החברה לפיתוח אזור תעשיה פרוייקטהרווח מ  11 

 12 58אלף שקלים ועוד תמלוגי דלק  100

אלף ש"ח  80-כ  765לעומת  842  הרווח הגולמיסך הכל  13 

 14 יותר

י שקלים, הרווח פהוצאות הנהלה וכלליות ירדו בכמה אל 15 

 16 308-ת הרווח לאלף שקלים, החזר מס... שמגדיל א 223

 17 2018אלף שקלים לשנת  135לעומת 

 18 (42:06)דקה  

עודפים והעודפים      בסדרהחברה היא בהחלט במצב  :א. מררי 19 

שנים עברו, שנים רחוקות היו ב הפסדיםהאלה מכסים   20 

הפסדים  בחברה והם   בערך מתואם למדד, הרבה מאוד  21 

 22 שקלים מיליון 10שקל הערך הנומינלי של  מיליון 22.5
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ים אבל     נלא במיליו אנחנוהולך ומצטמק  בל הסכום הזהא 1 

 2 החברה,  יש רווחאלף שקל שבעצם 

 3  2017לעומת  2018של שנת  מאזןזה לגבי ה

ואת ש המאזן, המאזן  בעצם השיג את הרכו מבחינת 4 

 5 2-של החברה, הרכוש השוטף של החברה כ ההתחייבויות

וש למה שהיה בשנה שעברה, הרכ שקלים די דומה מיליון 6 

בשנה  6.200לעומת  מיליון 6.100י פחת רהקבוע נטו אח 7 

 8 שעברה,

אלף  800-הם סדר גודל של כצריך לזכור שהוצאות הפחת  9 

 10 שקלים

 11 1.300-מ שקדמורואים בעצם ההתחייבויות  אנחנופה 

ה... רווח שיש אז  בעקבותאלף שקל זה  900-ל מיליון 12 

 13 אנחנורכוש שוטף מול התחייבויות שוטפות ופה  שיפור

 14 רואים את ההשקעות בערך המתואם שלהם,

שקלים,      מיליון 26השקיעה בחברה בערך מתואם  מועצהה 15 

 16 שקלים זה ה יה      מיליון

, זה לגבי תמצית מיליון 7.100סך הכל  לחברה של  17 

 18 2017הפעילות של החברה לפיתוח לשנת 

היתה עוד  2018היו שנים טובות   2017אגב, גם שנת  19 

 20 .... יותר טובה
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רואים פה  אנחנורכוש הקבוע, הד דבר אם נסתכל על עו 1 

הכסף אלף שקל,  200בריכת שחיה, סכום של השקעות  2 

 3 בעצם     _   הזה 

 4 מיליון 6, הערך נטו של הקאנטרי    2.4הערך נטו הוא 

שקלים היוו חלק מאותו  מיליון 9שקל   במהלך השנים  5 

 6 הפסד   קודם,

מוצגים פה אחרי לגבי המיבנים, אני רק אציין שהמיבנים  7 

כמעט תית של החטיבה להתיישבות שנתנה השקעה מהו 8 

כל ההשקעה במבנה שמושכר שמה, סך הכל הסכום את  9 

 10 אלף שקל, 300החברה   נטו, שהיא השקיעה

 11 החברה לפיתוחלגבי עד כאן 

 12 ?א. מררישאלות,  :ד. אפרצב

 13 כן? :א. מררי

 14 במה השקיעו  שם ב....  זה המשרדים   681    :ד. אפרצב

 15 זה המספריםאלף שקל     80אני    ביאורכן כן זה פה ב :א. מררי

 16 ? המאזן הבא,  בסדר :א. מררי

בשניים שלושה משפטים מה מצבה של  אתה יכול לסכם :ד. אפרצב 17 

 18 החברה הכלכלית...

 19 (45:39)דקה 

מצב טוב, גם מ בחינת החלט בהחברה הכלכלית היא ב א.מררי: 20 

עודפים, חברה שמייצרת רים המזומנים שלה  וגם מבחינת הזת 21 

 22 ם כבר לא היו שמה בשנים האחרונות, יהפסד  .עודפים
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אלף שקל  200-ל 300באיזה  מתרוממתהיא כל שנה  1 

 2 עודף, בעצם מחזירים את ההפסדים שהיא הפסידה בעבר,

 3 ס...."המתנ"ס המתנ

כל מה שהיא התחלנו לטפל  זאת אומרתכל ההפסדים,  :ד. אפרצב 4 

ם נמצאים היום בתמונת מצב בעצ אנחנושנים  לפני חמש 5 

 6 הפסדיםהזאת של 

אין לה הפסדים יותר יותר נוח לי גם להציג רואים אופק  7 

לא מייצרת זה  חיובי בתוצאות של החברה הכלכלית, 8 

סות רעיים אלא זה רווח יציב, שנובע מהכנרווחים א 9 

 10 של שנה     שמרווחיותשכרה, מפעילויות מה

היה שם בעיה של אם אתה זוכר, אבל פני שש שנים      - 11 

שקל ב..  מיליוןה.. החברה  יש  עכשיותזרים מזומנים  12 

בתוך הבנק, זה כוח כלכלי משמעותי מאוד  מיליון 1.100 13 

 14 שאפשר להשקיע פה..

 15 , נכוןנוספים,    :א. מררי

 16 לא זוכרים שיזכרו  וגם      אנשיםאני זוכר היטב       :ד. אפרצב

 17 (47:03)דקה 

'  ככה שיש מה 18-'  ו17אים פה     רו אנחנו ס"המתנ :א. מררי 18 

 19 14.7הוא  2017עד  מיליון 12.7ת וההכנסמחזור להשוות 

 20 ,    _ פעילות של המתנ"ס2018-ב מיליון
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פה רואים , מיליון 1.200-יש גידול כל הזמן      בהיקף של כ 1 

ש זה בעצם    שירותים,    ..יש פה גידול ב  את הפירוט, 2 

 3 עבור _

פים  יש גם גידול בפעילות, גידול במקביל לתגבולים הנוס 4 

ודף שקל  וה.. וע מיליון 13-שקל  גדל ל מיליון 11-כשל  5 

 6 ...350  2017-ב היה 300פחות או יותר אותו הדבר, 

 7 ?הכנסות  יש גידול בפעילויות השונות, פחות א.מרדכי:

 8 סליחה? א.מררי:

 9 המוסדות   פעילות  א.מרדכי:

 10 פה? :א. מררי

 11 ה כן, מה זה הסעיף הז -

תכמו סה  פחות הוצאות, הכנסות פחות הוצאותהכנסות    :א. מררי 12 

 13 משנה שעבר     מיליון 1.650-ב

 14 

אלף שקל, בסופו של יום אחרי  130-הוצאות    נמוכות כ :א. מררי 15 

 16 2018צאות הנהלה וכלליות      שזה יפה מאוד   לשנת הו

ס אני רק רוצה להזכיר "מהמתנ  אותכ" במרהעודפים"לגבי  17 

למיטב ר לפני כחמש שנים היה... היה גירעון שהגיע ולאמ 18 

רואים שבמהלך השנים  אנחנואלף שקל  600-לכ זכרוני, 19 

 20 ס   מסודר מחזיר לעצמו      "האחרונות ה.. המתנ

סיימנו את  _, 2017רואים את תחילת שנת  אנחנופה  21 

 22 , 147 מינוס עם 2017
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ן , זה אומר שהגרעו50פלוס  עם 2018מסיימים את  אנחנוו 1 

שהיה שמה באותה שנה או שנתיים לא היה בעצם הוחזר,  2 

אלף שקל, בנוסף לזה  50ס איזן את הגרעון הזה, "המתנ 3 

 4  מיליון 1.300-יש לו רכוש שהוא מסתכם ב

ס גם כן השתפר, אם "ככה שסך הכל מצבו של המתנ 5 

רואים רכוש שוטף  אנחנו של המתנ"ס נסתכל על המאזן 6 

 7 1.300עוד רכוש של שקל ו מיליון נשאר_  שזה בעצם 

 8 ,מיליון

היה גידול    ההתחייבויות .... מיליון 4.25סך הכל הרכוש  9 

 10 בפחת אבל גידול ברכוש יוצר גדול מיליון1.700

אבל התחייבות  שזה גם התחייבות זה לא דבר לוחץ     11 

 12 אלף שקל 150-קיימת היקף שלה כ

-מאזן חיובי  ברוכש הקבוע מ הציגס  "טוב, סך הכל המתנ 13 

שנמצא   ס"בנים למתנוזה בעקבות העברה של מל      300 14 

 15  בגמלא

 16 איזה.. א.מררי:

גולן, שהיה בבעלות  של מיבנה נופי בנה של  זה המ ל.גבע: 17 

 18      , פשוט....תעשיה בעבר

 19 ןגול נופיזה מיבנה בתוך  

 20 (11:00)דקה 
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ואז היה   נתרםשהוא למעשה  ביה"סזה מיבנה בתוך   :א. מררי 1 

ד המדע בשביל להפוך אותו ל אפשר לקבל כסף ממשר 2 

 3 חממה, אי אפשר לטפל בזה כל עוד זכויות קניין לא     

, 2018חשוב גם לציין, שהדוח הכספי הוא מתייחס לשנת  4 

במצב הנוכחי של שנת  רגעכ _לא  2018שנת תקציב של  5 

 6 נדון בשנה הבאה, אנחנו, זה  2019

היתה ס זה... איפס את  הבעיה ש"המתנבכל מקרה אבל  :א. מררי 7 

 8 זן שלו חיוביאלו לפני מספר שנים     את המ

 9 שש שנים -

שהשתפר המצב או      ..רואים את זה גם בהיבט של  נוא :א. מררי 10 

 11 עודף גרעון וגם בהיבט המאזני.

 12 ס?"יש עוד שאלות   לגבי המתנ

. ס גילי ש.."חייבים להגיד באמת לכל      הנהלת המתנ ש.לבקוביץ: 13 

לפני שש שנים  תחלתי שלוזוכרים את המצב הה אנחנו 14 

אלף שקל ועוד להגדיל  600וגילי הצליח לסגור גרעון של  15 

 16 את הפעילות, זה.... דבר משמעותי מאוד,

אין ספק שה.. אין ספק שזה מהלך התקופה שאה מציין גם  :ד. אפרצב 17 

נעשתה פה מהפכה משמעותית מאוד, שגם הביאה בסופו  18 

 19 חיוביות של דבר לתוצאות מאוד

ס הוא הגורם המרכזי, אבל "אין ספק ש... מנהל המתנ 20 

ס נתנה נתנה רוח גבית  "חשוב גם לציין שהנהלת המתנ 21 
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ס להתנהל כמו שצריך בלי להיכנס לתוכן, "ונתנה למתנ 1 

 2 .אלא רק לעשות 

רואים  אנחנופה  2017מול  2018 ף השלישי המוזיאוןוהג :א. מררי 3 

, מיליון 3.600לעומת  ..החברה  2017-בנפחים ב שינוי 4 

 5 הם עכשיובתוך המוזיאון ו 2017-פסטיבלים שבעצם ב

 6 של המוזיאון  ספריםלים מחוץ גמוצ

אלף שקל  120גם    בהתאם ויש לנו בעצם עודף של  7 

 8  2017אלף שקל בשנת  460לעומת  

אחרי הוצאות הנהלה וכלליות ואחרי הוצאות מימון  העודף  9 

, דרבסהיתה  שנה  2017אלף שקל, גם  174-הסתכם ב 10 

 11 אלף שקל עודף. 32עם 

רואים  אנחנוגם במוזיאון היה איזשהי תקופה בעייתית,  12 

 13 2013-אלף שקל ב 190זה היה _ מינוס   אותה למעלה,   

לו  אז גם המוזיאון ידע לחסל את הגירעון שלו ואפילו יש 14 

 15 2018ף שנת אלף שקל מסו 150עודף קטן של 

מצבו קל, אלף ש 220-מסתכם ברכוש קבוע ש בנוסף לזה 16 

 17 ,בסדראון של המוזי

 18 75-גידול של כרכוש שוטף, יש פה אפשר לראות גם שיפור 

אלף  75אלף שקל וקיטון בהתחייבויות השוטפות  שגם  19 

 20 אלף שקל שקדמו, 50-את ה ובעצם זה מסביר

הוא מתבטא גם בביטול  2018-שנוצר ב ףאותו עוד 21 

 22 התחייבויות וגם בשיפור ברכוש הקבוע..
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אלף שקל, סך הכל    107ויי פרישה התחייבות לטובת פיצ 1 

 2 150קודם המוזיאון שניהם במצב חיובי, ראינו את זה 

 3 שאלות?אלף שקל.    223לעומת  

 4 2018-וב 2017-שהיה ב 119-יש לי שאלה אחת לגבי ה    ש.לבקוביץ:

 5 עוד    בהמשך, זה.....  במינוס

 6 כן :א. מררי

שולמו    2019- מה זה למה  למה    הכנסה הכנסה של ה ש.לבקוביץ: 7 

 8 ב_  

היה רישום של  2017זה משנת  נכון.... 119 2017בשנת    :א. מררי 9 

 10 , 2018מקבל הוא לא התקבל      המוזיאוןתקבול ש

 11 למה לא התקבל? יודעלמה... מישהו  ש.לבקוביץ:

 12 מה? :א. מררי

 13 למה לא התקבל? יודעים למה? -

פעילות  כי, תראה חלק מהפסטיבלים או חלק מה.... :ד. אפרצב 14 

לה, כמו לכל דבר טוב  מגיע גם תוקצבה מהחלטות ממש 15 

סיבה המרכזית  למציאות ה  אגב זאתף, זה כנ"ל סו 16 

כאשר מתוך החלטת  נאלצים להתמודד איתה אנחנוש 17 

 18 ממשלה המענקים הולכים ומסתיימים ונעלמים,

או להצליח או  להביא הכנסות או להביא  זה דורש מאיתנו 19 

 20 חלק מהסיפורים ובזה פרוייקטכספים ל

 21 מועצהה תאגידיאבל אם מסכמים את כלל פעילות של 

בעליה מתמדת הגיעו  2018דים למעשה בסוף שנת התאגי 22 
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לרף של התנהלות מאוזנת בלי הפסדים בלי מינוסים בלי  1 

 2 מיותרים,  _שום   

סך הכל יש לנו את כל , התאזנו תקציבית ובהגדילו פעילות 3 

 4 ידים,הסיבות רק להתגאות בפעילות של התאג

אז המוצר הזה ב... בעולם ובסביבה הקרובה מהווה  5 

 6 ה רבה..דבהחלט מופת ודוגמא. שאלות? תו

 7 חברים תודה רבה לכם. :א. מררי

לא צריכים לאשר... כי.. תודה  אנחנודיון  אנחנו מקיימים רק :ד. אפרצב 8 

 9 רבה. 

 10 תודה לכם :א. מררי

וד מאוד אהמ נות גם להגיד לך תודה על הליווי ה...דמהז :ד. אפרצב 11 

מקצועי ומאוד מאוד צמוד    גם בנקודות מסויימות שאתה  12 

 13 בבקשה. י. אשל_ כל מיני _ תודה. 

 14 ]דיבור לא ממוקד[

  15 

 16 )אחרי כמה רגעים(

עם קודמת    זה הדוח פטוב  בעצם הדוח שאישרנו מ :י. אשל 17 

בעצם עשיתי דוח שירות   וטרינרי ביקורת חוזרת שירות 18 

 19 וטרינרי  

 20 ה רלוונטי....ז   :ד. אפרצב

 21      וטרינרי  בגלל זה אני אומר, עשיתי   דוח על שירות  ,רגע :י. אשל

כל הבעיות  וכדומה, חזרתי לעשות את הדוח בעצם  מה.... 22 
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ביקורת הקודם, שעשיתי אותה, ה לקראת סוףבמקביל או  1 

 2 עבר ל..וטרינרי  בעצם ה.... השירות ה

 3 לאשכול ש.לבקוביץ

שלי  הם אולי תקפות לאשכול  ההערות בעצם כללאשכול,  :י. אשל 4 

מה שנשאר  זאת אומרתאבל הם די לא תקפות לנו,  5 

 6 בעקבות   אז... זה הולך לאשכול...

, אני רק רוצה שלשאול שאלה פרוצדורלית, מה צורך רגע :ד. אפרצב 7 

 8 לקיים דיון בדוח..

 9 ה..לאשר את ז -

 10 בדוח שהוא פג תוק.. :ד. אפרצב

 11 .לא, באופן עקרוני. :י. אשל

 12 ולא....  :ד. אפרצב

 13 ם דיוןילקי -

 14 ...רגע :י. אשל

 15 להעביר הערות לתשומת לב ה_ אבל לקיים דיון צריך     -

 16 אין בעיה :ד. אפרצב

 17 ..רגע :י. אשל

 18 דברים שהם רלוונטיים.. ןייש עדי -

באופן עקרוני לאורך כל יש הליך להגשת דוח ביקורת      :י. אשל 19 

ש לו שלושה חודשים י מועצהלביקורת כשזה נגמר ראש ה 20 

ויש לנו את    חודשייםלהגיב אחר כך ועדת ביקורת  21 

 22 המליאה שיש לה חודשיים...
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 1 

באופן עקרוני ברגע שעבר הזמן ופה עבר הזמן כבר, אין  :י. אשל 2 

חובה לקיים דיון _ הדוח הוא פומבי, מתוקף זה שעבר  3 

שמליאה שלא יהיה מישהו לא משנה  יש פה החלטה הזמן 4 

או ועדת הביקורת או המליאה, שלא  עצהמואם זה ראש ה 5 

 6     _ ידון בדוח ואז

 7 ,   י. אשלסליחה  :ד. אפרצב

 8 זה המצב של הדוח.. :י. אשל

להפסיק  מךקשה, צאי בבקשה, אני יכול לבקש מבב       :ד. אפרצב 9 

להשמיע קולות? אדוני, אדון עם כובע הלבן, נו? אף אחד,  10 

קשה בבקשה בבקשה תשתיקו את הטלפונים.... בב 11 

 12 תשתיקו את הטלפונים, תודה רבה.

,,00:54) 13 

ש_ גוף ה... ה.. למרות זה בגלל  עכשיוזה  של הדוח,  זא :י. אשל 14 

רצו להביא לידיעה את כל הדוחות שתיקרא אותם,  א' 15 

תביעה את דעתה וכמובן שבלי קשר למה      כדאי להעביר  16 

 17 את זה ל... אשכול

 18 עניינימ ובמקביל אני רק אציין שזה לא שאני מתעלמת

וקורה אני מקבלת תלונות גם על הנושא  וטרינרישירות  19 

הזה למרות שהוא באשכול מזרחי, אז אני לא     זה לא  20 

 21 ,אנחנו
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יוצרים איזשהו קשר ומנסים להראות שהדבר  אנחנואלא כן  1 

 2 באמת  מטופל כמו שצריך ו.... ושלא..

 3 לא זורקים את הדבר הזה מאיתנו אף אנחנובקיצור 

 4 ש... אז לפחות אני לא, אז זה הנושא הזה.שזה.... אף 

 5 אני מתארת לעצמי שקראתם את הדוח אז אני מציעה

במקום וגם בגלל הרלוונטיות שלו אני מציעה שבמקום  6 

 7 לעבור עליו כולו  תעירו הערות, תשאלו שאלות 

 8 השאלה אם יש דברים שהיו   שלא טופלו.. א.מרדכי:

 9 ברור :י. אשל

 10 ת..רבעה זה לא קשור שאת א. מרדכי:

 11 קראת את הדוח? ד.אפרצב:

קראתי את הדוח שאני רוצה לשאול אותה     בגלל זה אני  א.מרדכי: 12 

 13 באתי לפה..

 14 ..בסדר :י. אשל

 15 לא חייב לבוא,   שאלתי אותה שהיא תענה,  -

 16 ...  :י. אשל

 17 ..מועצה, אתה חייב לבוא לישיבות מועצהאתה חבר  :ד. אפרצב

 18 התשובה היא.. :י. אשל

 19 זה התפקיד היחיד שלך.... :ד. אפרצב

 20 .. :י. אשל

מה אני חייב... תשלח לי מכתב שלא  בחוקלא חייב, יש  א.מרדכי: 21 

 22 הגעתי שלוש ישיבות... בינתיים..
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אני לא צריך לשלוח לך שום מכתבים, אתה   סותר את  :ד. אפרצב 1 

 2 עצמך באופן _ 

 3 ...אנחנוחוק, כמו שאתה מנצל את החוק לטובתך  לא... יש א.מרדכי

 4 לנצל את החוק ל.....

 5 ני...א :ד. אפרצב

 6  :י. אשל

 7 מנצל את החוק לטובתך..א כמו שאתה א.מרדכי:

 8 ה.... חבהצל :ד. אפרצב

 9 ...  :י. אשל

 10 ..בסדר :ד. אפרצב

אתה קובע, טוב, יש דברים ברור שיש דברים ש   מתוך     :י. אשל 11 

שמתאר מה היה  ומה היה ב...    מה תיקנו גם מה לא  12 

ה למשל יש לנו בנושא של כל הנושא של הפיקוח תיקנו, הנ 13 

על הקווים שזה נושא שהיה בעייתי והיו הרבה  כלבים ללא  14 

 15 אז שוב,   הערתי על זה הרבה הערות  ו...   חיסון,

 16 שמה? :ד. אפרצב

פיקחו על הנושא הזה שהיו המון כלבים לא מחוסנים,  שלא :י. אשל 17 

בעלי  אומרת זאתכלבים לא קיבלו בעצם דוחות א.. אכיפה,  18 

ל זה י, בשבשהכלבים שלהם לא מחוסנים כלבים על כך 19 

 20 היה הרבה   לא מחוסנים

זה... המצב מאוד  זאת אומרתאז שוב, הרבה הרבה..  21 

כמובן לגבי הכלבים שלא חוסנו, למשל יש  מאוד שופר וגם 22 
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אז מצאתי שיש  2105-לנו פה     שהוצאתי את הדוח ב 1 

לא חוסנו עד שנת  זאת אומרתכלבים שלא חוסנו    490 2 

 3 ,2013עד  2007, בשנים 2013

זה ירידה לעומת מה היו,  ת אומרתאכלבים. ז 490יש לנו  4 

שהיה קודם אבל עדיין נשארו עוד הרבה כלבים  כאלה,  5 

חלק כמובן מהכלבים יכול להיות שהם מתו, אבל חלק הם  6 

חיים ו.. פשוט לא דווח לנו על שזה  לא כל כך הגיוני,כיח  7 

 8 מחוסן ע"י וטרינרבים, שכלב מחוסן הוא רוב ה... הכל

זאת מורשה וזה  מוכר    של משרד הבריאות ואז זה     9 

 10 שהוא מחוסן, אומרת

מחוסן  אז כנראה אז אם לא כתוב שהוא לא מחוסן,שהוא  11 

כבר מתו  אבל   אבל   אבל  בכל אופן חלקם מחוסן, לא 12 

 13 עדיין יש כאלה...

-  14 

 15 וזה   :י. אשל

- 2013 16 

 17 ...2013-לא, זה מ לא לא :י. אשל

 18  2013עד  -

את הביקורת החוזרת  2015-לא, כשאני בדקתי  ב :י. אשל 19 

לקחתי  2015-אני ב 2012-הביקורת הראשונה היתה ב 20 

 21 לפחות שנה וחצי או משהו כזה... כאלה שלא חוסנו

 22 ..2013עד  2007-מ -
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עד  2007-כלבים שרשומים אצלנו מ זאת אומרתלא, אז  :י. אשל 1 

2013. 2 

 3 קת אם הם חוסנו...אה בד -

לא כאלה הוצאתי רשימה של כל הכלבים הלא מחוסנים..  :י. אשל 4 

, 2013ומיינתי אותה בצורה כזאת שישארו רק הכלבים עד  5 

 6 זה עוד לא חלפה שנה  2015-ב 2014-אם   ב

 7 2015-בגלל ש.... אני כבר ב 2007-ומ  31.12.13אז עד 

זה הפעם  2007-נה בואז אם הוא היה אצלי לראש 8 

אחרונה שהוא חוסן אצלי הוא כנראה כבר מת הכלב, כן? ה 9 

 10 כי עבר כמעט עשר שנים

-       11 

 12 )לא ברור(

 13  , ברור שלא אבל אני אומרת אין מה מצביםיודעלא לא לא  :י. אשל

כי זה לא רלוונטי הוא כבר עבר תשע שנים  2007לפני  14 

 15 אז... 

עדיין היה  זאת אומרתאבל זו הסיבה שלקחתי את ה...  16 

היתה בעיה, היה לנו בעיה עם כלבים לא מחוסנים  עדיין 17 

 18 בהגדרה, מסוכנים בדקתי ספציפית מחוסנים שכלבים

אמנם שוב, הסיכון אם כלב שהוא לא מחוסן זה כלב רק אם  19 

פני קתו הוא    או לא תוקף אבל כלב כזה שהוא בהגדרה 20 

 21 אז אולי יש לו גם יותר סיכון, יותר 
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והם כלבים  33   כלבים שלא  11ושוב פעם    גם כן  1 

 2 ,      בירורמסוכנים  אז.... שוב   

היה לנו בעיה עם כל העניין של בדיקות בשר, עשו שלא היו  3 

 4 אנחנועושים בעצם כמעט בדיקות בשר בדיקות בשר 

 5 חייבים   בשר שנכנס לשוק במשאיות וכמעט לא היו עושים  

ה יצא  ל_   ביקשו דבר הזה תוקן לפני שכמובן ז 2015-ב 6 

אבל זה עדיין לא פתר את הבעיה,  בעסקיםת בדיקות לעשו 7 

התחילו לעשות אבל זה לא לא היה מספיק,  זאת אומרת 8 

כתוב פה, אתם רואים    לא קיבל תאוצה, החודשיים  9 

לעסקים בלבד   יצאה ביקורתהאחרונים חודשים אחרונים  10 

 11 לא התבצע

בעצם התחילה לפקח על זה ולדאוג  מועצהה זאת אומרת 12 

 13 ל זה עדיין לא.. תוקן לגמרי.שזה יקרה, אב

 14  2015-אז זה עיקרי הדברים שמצאנו   ב

 15 יש.. -

 16 כן, יש... -

, על כל ה.. כן כן כל נושא של לכידת בעלי חיים משוטטים :י. אשל 17 

שבעצם בדקתי את זה כל העניין הזה של איך בכלל  18 

כלבים ללוכדים על הנושא של  שולחים וגם איך משלמים 19 

תלונה לפי..... לפי מה   הולך מה? לפי משוטטים, לפי  20 

כד וגם ברחוב   כלבים הוא הולך לפי תמונה? איך הוא לו 21 

ם כסף ואז ימקבלהרבה מהלוכדים הם בעצם  על כל לכידה  22 
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השאלה היא נגיד אם לוכדים חיה שהיא משוטטת שהיא לא  1 

 2 כלב אז אין בעצם מי שישלם על הלכידה הזאתי  חוץ מ.. 

 3 לכן  לוכדים משחררים אותםונוצר מצב שהוא שלא לצורך, 

שהו אז יש טעם לעשות את הלכידה ממי אם היתה תלונה 4 

אתי אם איזשהי חיה מפריעה למישהו, אבל אם לא אז הז 5 

של   רה הכללית שלה  זה להשאיר _סתם לכידה שהמט 6 

 7 לוכד...

 8 הלכידה היא בידי השירות הוטרינרי... רגעאבל   כ -

 9 ה.... אני אסביר מה..אסביר אני אסביר מ לא, אני :ד. אפרצב

 10 שוטטות בשעות הבוקר סביב מוקדים שיש להם.. -

,,09:34) 11 

 12 אני א    :ד. אפרצב

 13 לא רק השירות הוטרינרי.... -

לשני  אני אעדכן אותכם, יש כאן חלוקה... יש חלוקה לשני :ד. אפרצב 14 

 15 בלכידת בעלי חיים זה באחריות של דברים, כל מה שקושר

מכיוון שהאשכול יחד עם זה של אשכול,  שירות וטרינרי 16 

שנמצא בתהליכי בניה ובתהליכי התמודדות עם חוקים ועם    17 

קושי כזה או אחר ועם רישום של תאגיד בצורה כזאת  18 

את כל הנושא של  בולאי אפשר להמשיך לס בצורה אחרת, 19 

 20 כלבים ממשיכים כאן.. להסתובב

אני מזכיר לכם שיש חוק עזר עירוני מאוד ברור ומוגדר  21 

 22 כל העניין כולו אלא רק להפעיל אותו,  שאושר  
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בעצם  עושים, אם שמתם לב  במהלך  אנחנווזה מה ש 1 

אם  בעזרת השם, 1.7-שבועיים אחרונים היה פרסום מ 2 

ולא יהיו הפתעות  אחרי שהדברים הוגדרו,  בסדרהכל יהיה  3 

שני סורקים  שהם יודעים כל בעל חיים  רכשה מועצהה 4 

עיה בלזהות של מי בעל להיות עם צ'יפ ואין שום ב חייב 5 

החיים, זה לא משנה אם זה סוס או כלב או  בעצם סוס או  6 

 7 , כלב

ביולי  1-כו להתקיים מי. ביולי ימש1ולכן כל האזהרות עד  8 

 9 ה, אכיפה היא מאוד ברורה, יכנסו לעיתונותאכיפ תתחיל

אני מקווה שזה מפורסם  מועצהיכנסו לדף פייסבוק של ה 10 

יימים   שמדובר בבעלי שם, יש שם קנסות במקרים מסו 11 

 12      _חיים בכלבים מסוכנים  ו  זה יכול להגיע 

אין שום סיבה שום סיבה שום סיבה שיסתובבו בישוב כאן  13 

בעלי חיים תחת מה שנקרא  אחריות   מעצמם של  14 

, התושבים, אף אחד לא צריך כאן לפחד להיות מותקף 15 

 16 בעניין הזה נפעל בצורה מאוד מאוד אקטיבית אנחנו

של גללים של שחלק ניכר מהישארות  דאי מביניםאתם וו 17 

בעלי חיים על המדרכות וכל מיני מקומות, זה בעיקר מתוך  18 

 19 כלבים שהם מסתובבים באופן חופשי,

 20 רגעמים אנשים לא מקפידים ובעש... שלפ נכון נכון

 21 שמתגבר      גם נושא הזה יטופל
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מאמין שמיד  אבל אתם  תראו אתם תראו שמיד, אני 1 

יפסיקו  אנשיםושא התרבותי הזה יתכנס     אחרי.. שהנ 2 

לשחרר את הכלבים.... עצוב אם מישהו יצטרך לשלם  על  3 

זה מחיר כספי, אבל כנראה שלצערי אנשים לא מבינים עד  4 

 5 הסוף עד כמה זה מסוכן

רק לידיעתכם כלב שתוקף בן אדם שהוא מסתובב חופשי  6 

כול לא ש  כמו שצריך זה י או אפילו על רצועה שהואו כלב א 7 

שקלים, נזקים  להביא לתביעות משפטיות בעשרות אלפי 8 

 9  כספיים ונזקים בלתי _

 10 לוקחים אחריות וחותרים אנחנוזה חבל חבל שאנשים... 

 11 רגעלמגע והנושא הזה יטופל, אני מאמין שתוך שנה מ

הפעלה של כל הנוהלים סיטואציה הזאת תשתנה באופן  12 

 13 מאוד מאוד _, 

,,13:01) 14 

 15 ה ל...אני רק רוצ :י. אשל

 16 .... פרוטוקולאני בעד להשאיר..  :ד. אפרצב

 17 אני רוצה.. ש.רואס:

 18 אני רוצה להוסיף משהו... :י. אשל

 19 זה קושר לדוח? :ד. אפרצב

 20 כן ש.לבקוביץ:

 21 כן :י. אשל

 22 בקשה :ד. אפרצב
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 1 לגבי.... :י. אשל

אני אומר רק.. לגבי כל הלפרסם את זה לגבי הפרסום אני  ש.לבקוביץ: 2 

סם את זה ממש  בצורה גם בתוך האתר חושב שצריך לפר 3 

לשים באנר שאנשים יראו את זה, כי אני לא   מועצהשל ה 4 

, אני רק אומר לשים איזה בסדר לא, ליולי, 1-ידעתי שב 5 

 6 כי אני מאמין ש...גדולה מודעה 

 7 זה עשה :ד. אפרצב

 8 נעשה? ש.לבקוביץ

 9 עשה..נ  :י. אשל

 10 ני ממליץ...א :ד. אפרצב

 11 שה פרסםלא, הוא ע     :י. אשל

 12 נעשה פרסום בין.. :ד. אפרצב

יצא   של הבעלי חיים זה הפחדה שיש אנשים שלא  רגע :י. אשל 13 

... יש אכיפה של... של עכשיויוצאים החוצה בגלל הכלבים,  14 

-אבל לפי מה שהבנתי מאסי שהפקח מה שירות הוטרינרי 15 

 16 שעוסק בחניות ו.... 1.6

 17  :ד. אפרצב

 18      :י. אשל

 19 זה אזהרות?   ש.רואס

 20 זה אזהרות... :ד. אפרצב

 21 זה קנסות 1.7-מה ש.רואס

 22 ...רגעהוא יהיה     :י. אשל
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 1 אני סליחה לא הסברתי את זה, אישור.. :ד. אפרצב

 2 אותו פקח יעסוק גם באכיפה של כלבים משוטטים.. :י. אשל

אז אני מסביר אכיפה יש הבדל, שניה, יש שני סוגי אכיפה,  :ד. אפרצב 3 

ים אותו לתחנה ואז הוא נמצא אכיפה אחת זה כלב שלוקח 4 

 5 שם     

אין צורך לעשות את זה, אם במקרים מסויימים אין ברירה  6 

אם כלב שמשוטט הפקח סורק או   סורקיםאבל נגיד אם  7 

הזה שבב ולא שום  מנסה לסרוק והוא מתגלה שאין  לכבל 8 

דבר זה מכניס אותו לקטגוריה של מסוכן כלב כזה צריך  9 

 10 להכניס,

אתה יודע מי הבן אדם אז   מרימים אם כלב שקופץ לך ו 11 

 12 מוקדטלפון ל

 13  :י. אשל

 14 ..בן אדםוודאי, או  מוציאים   לאותו  :ד. אפרצב

 15  :י. אשל

שניה, או מוציאים לאותו בן אדם      קנס ואז בן אדם יודע  :ד. אפרצב 16 

 17 שהכלב שלו    שאם כלב שלו תוקף אז זה זה הבדל

משירות   זה כן יעשה פקח זאת אומרתאותו דבר  עכשיו 18 

וטרינרי, כיה וא יכול גם ללכוד וגם לתת  לטפל באכיפה  19 

הפקח העירוני לא יכנס לנושא של    כי זה דרישות  20 

 21 אחרות..

 22 נכנס בנושא הכלבים...   :י. אשל
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 1 ה..פאכי :ד. אפרצב

 2 רק קנסות? :י. אשל

 3 צריך    א.. הויודעאיך הוא  -

ביים הכלב יאגרס   ל צריך, יש  שיטות  כלבים מסויימים לא :ד. אפרצב 4 

 5 אפשר  לא משנה.. מגיע

 6 לא.. יש כלבים שהם אגרסיביים.... עם ילדים.. :י. אשל

שהו... מי בעד אישור של....  ביחד ואז יוצא לא זה מ :ד. אפרצב 7 

 8 ברור...

מי בעד אישור     מי בעד אישור של.... פה אחד. תודה  9 

 10 רבה. תודה רבה...

 11 רינרי )פה אחד(החלטה: מאושר דוח ביקורת שירות וט

 12 

יש לנו סעיף נוסף שהוא כוח אדם זה בדלתים  יעלתודה  :ל.גבע 13 

 14 סגורות..

 15 , אולי אפשר להכניס אותו אחרון, בוא בוא... לסדר..רגע :ד. אפרצב

לא חיים לא נמצא וויקי לא נמצא פה,   מהמציעיםאף אחד  לילך: 16 

 17 נמצאת פה 

 18 כמה זמן אפשר לדחות ולדחות ולדחות... :ד. אפרצב

 19 אם פעמיים אז אין צורך לדחות, עוד שניה אחת א. נון

 20 לעלות את זה מישהו אחר יכול השאלה אם א.מרדכי:

את זה בשמו  עלוי.. אם אותו בן אדם ביקש ששאם הוא ביק לילך: 21 

 22 אז כן, את זה.... 
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 1     רשום בכתב לא התקבללא,  :ד. אפרצב

 2 טוב.... א.מרדכי:

 3 אין בעיה :ד. אפרצב

 4  )פונה לא.מרדכי(לענות על זה? התבקשת  :ל.גבע

 5 םא.מרדכי:        לא בינתיי

ני מחלקת כבר את השאילתה פשוט זה נגמר א םל.גבע:         לא אז בינתיי     6 

 7 לא דיון 

ריך לבקש אם לא אם צ רצינו לדחות לישיבה הבאה  אם    :נוןא.  8 

 9 לא ביקשו אז...

 10 טוב, :ד. אפרצב

שאילתה, חברים ה י תקחו אתואליכולה להעביר לאנה  את ל.גבע: 11 

 12 תודה רבה.

 13 מצ"ב שאילתא

 14 )דלתיים סגורות(

יש לנו שתי בקשות לעבודה נוספת, שתיהן מהעבר זאת בעקבות   ל.גבע: 15 

ההנחייה של אייל שצריך כל שנה מחדש, הראשונה היא  16 

היא   רונית אפריים מנהלת השירות הפסיכולוגי,  17 

 18 שירות מקבלת באופן פרטי תושבים אשר אינם זכאים ל

בעיקר טיפולים שלה כלומר לא ילדים הזכאים לשירות  19 

 20  ואבחונים.

א. נון:  צריך לאשר בכפוף למגבלות אשר בחוות הדעת של היועץ המשפטי,  21 

דוגמאות למגבלות לא יעבוד על חשבון שעות העבודה  22 
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 1 במועצה, לא יקבל כסף יותר מסכום מסויים בחודש.

 2 רין?א. מרדכי: הוא יכול להיות גם תושב קצ

אשר לא לומד במוסדות  19ל.גבע: כן בתנאי שאינו זכאי לשירות למשל נער בן  3 

חינוך אין מניעה, אם הוא לא זכאי לשירות כמו שהתחלתי  4 

 5 להגיד קודם זה אפשרי

 6 א. נון: כן ,כן.

 7 הצבעה פה אחד

לרונית אפריים בהתאם לחוות הדעת של נוספת  מאושרת עבודההחלטה:  8 

 9 היועמ"ש)פה אחד(

 10 

 11 : העובדת השניה היא מירה יפרמנקו שעושה בזמנה הפנוי סבוניםל.גבע

 12 אבקש את אישורכם

 13 הצבעה פה אחד

בהתאם לחוות הדעת של  למירה יפרמנקוהחלטה: מאושרת עבודה נוספת  14 

 15 היועמ"ש)פה אחד(

 16 


