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פרוטוקול ועד מקומי מס' 21.06.17 8
חברי ועד נוכחים :אורי ששה – יו"ר ,מנדי דהן (מ ,)21:19-חיים אלמקיס ,גיל עמל ,מיכאל בלכמן (עד
 ,)22:46דוד הקסנר ,מניה אובולסקי
חברי ועד נעדרים :צחי צימט ,ד"ר בן חסיד
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
נוכחים נוספים :גבי סנדרוב לנושא שמירה בגנים
סעיף  :1אישור פרוטוקול
אורי :עובר על הפרוטוקול .לגבי תיירות הודעתי כי יישאר העסקי בלבד .השבוע היה כנס היו כ 40איש
אין תחליף ליזמות המשוגעים לדבר עושים דברים  ,אחרת לא קורה .דווקא פה הקשר עם המועצה
מתגמל באמצעות עמותת מעברים.
דוד :מה מטרת הוועדה? למה לא קובעים יעד להגדיל הכנסה מעסקים על ידי הגדלת מספר העסקים?
חן :יש לך שטח נתון ואין ארנונה לעסקים  .יש מטרז' מסוים ואותו התעריף לבית ולמגורים .
אורי :זה קהילתי יותר .רוצים לייצר קהילת עסקים  .רוצים לתגבר עסקים כדי שההכנסה שלהם תגדל
לרווחתם ולרווחת התושבים.
חיים :זה גם נוח לתושבים שיהיו שירותים קרובים.
(מנדי נכנס )21:19
דוד :צריך אבן שואבת כמו עסק שיבואו לקציר בגללו
אורי :דיברנו גם על גיל בכיר
חיים :יש שם לקפה של הגיל הבכיר "קפנסינה"
אורי :ועדת חינוך ירדה למועדון הנוער במגל .הוא מהווה חצי בית אבל עדיין רצו לראות איך הדברים
עובדים ולהביא דברים חדשים.
דוד :עברנו על כל הועדות
מנדי :שיברנו על הוועדות ושהן לא מתפקדות כמו שאנחנו רוצים .כמעט כולם  .95%דיברנו על התנהלות
ועדות ישיבות פרוטוקולים.
אורי :קהילה ורווחה וחינוך עובדות
מנדי :אי אפשר שיהיו ועדות שיש איש אחד או תרבות שלא עובדת כלל .בכל הוועדות שהיא דיברה יש
בעיית פרוטוקולים והתכנסות סדירה
אורי :זה ועדות של מתנדבים
דוד :מציע הצעה .שיבואו כל רבעון או תקופה ..
ארי ":עושים זאת בתקציב
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מנדי :גם מי שמתנדב צריך להבין שיש לו מחויבות .כי יושבים שם על הכסף .מי שמתנדב ולא עומד
במחויבות – שלא יתנדב .אני מגיע כל שלושה שבועות כי חשוב לי הישוב מי שלא מתאים שייפנה את
מקומו .ואם כולם יפנו אז יהיו אחרים .יש ועדת ביטחון שאין פרוטוקולים .מציע קו מנחה לכולם..
חן :מה שאתה אומר זה נכון ,הבעיה שלא קל לגייס ולא קל לשמר .אם תגיד או שאתה בא או שלא ,לא
יבואו .אם אתה שואל אותי אם אתה רוצה אירוע או הקפדה מעדיף אירוע.
דוד :מה זה תורם לוועד וליישוב שיהיו פרוטוקולים
גיל :לידע מצטבר
חן :למנהל תקין
דוד :אבל מה ההשלכות של זה ברגע שזה לא תקין?
חיים :אנחנו אומרים כל הזמן מתנדבים אבל גם למתנדבים יש אחריות אם מישהו יעשה אירוע ויבזבז
K 30אפשר להגיד לא תקין.
גיל :לא לשפוך את התינוק עם המים אלא לגדל את התינוק
מנדי :לא שופך את התינוק! אני כאן כדי לפתור את זה.
גיל :הביטוי לא רוצים אז תלכו..
מנדי :כן
גיל :מי שמתנדב רוצה לתרום אנחנו צריכים כוועד ללוות אותם בשביל זה יש רפרנט
אורי :ורכזת
גיל :קודם כל רפרנט ואחרי זה רכזת יחסית חדשה
אורי :אופרטיבית מנשר לוועדות
מנדי :כשאני ראיתי הגדרת תפקיד של ענת ס"ש דובר על גיוס מתנדבים .שתתחיל לגייס מידע אלא
ליזום לא להפיץ בניוז לטר אלא לפנות וגם לקבוע תדירות ישיבות  .לא כל חודש? כל חודש וחצי
ביקשנו  7אנשים כדי שיהיה שיח וייצוג של אנשים .אי אפשר שאחד יחליט לעשות ערוגה או להביא זמר.
צריכים להיות עם ביצים גדולות ולהגיד לא יהיו מתנדבים – לא יהיו אירועים.
גיל :לא מסכים.
חיים :ועדת ביטחון חוץ מהמנכ"ל שלה לא ראיתי אותם
דוד :הצעה אופרטיבית – להיפגש כל רבעון ולשמוע מה שיש להם להשמיע.
מיכאל :כל חבר ועד ישב בוועדות
אורי :יש רפרנט .אני יושב בחינוך ,מניה בקהילה – נייחד דיון בשבוע הבא ונתקדם.
מבקש לאשר את הפרוטוקול  .מי בעד אישור הפרוטוקול?
החלטה :הפרוטוקול אושר ברוב קולות הנוכחים למעט מניה שלא נכחה בדיון הקודם.
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סעיף  : 2שמירה בגנים דיון מקדמי
חן :בעקבות מה שהעלה דוד לגבי השמירה על הגנים..
אורי :ישב פה קצין ביטחון ועלה גם השמירה בגנים ואמרתי כיוון שמשלמים על שמירה אולי אפשר
מהכסף הזה לייצר רנדומלי.
גבי :מקבלים היום ממג"ב שני שומרים כל לילה  ,שמונה שעות כל אחד שישי לא ושבת כן אחד בלבד.
גיל :חדש
חן :וחייב שומר שלנו איתם .השומר במימון מגב
גבי :השניים של מגב  22עד  6וסייר של מגב  18עד 6
שמירת יום :מגב לא מאשרים שמירת יום  ,שמירה בגנים צריך להפעיל בצינורות שלכם.
חן :שמירה בגנים זה תקן שמעמידה המשטרה .כל עוד אין תקן  ,המשטרה לא מעניין
גבי :התקן הוא סיווג ישוב
דוד :מה הקריטריונים
גבי :לא יודע בדיוק ,סיוג ישוב ,כמות תלמידים
חן :פבל בדק בישובים אחרים איך השיגו שומרים בפרדס חנה גם חלק יש וחלק אין .בד"כ נובע מלחץ
ההורים.
דוד :יש עצומה
אורי :למי הגשתם? להביא למועצה לראש
חן :בדקתי את תקציב המועצה על שמירת הלילה אך אם הוועד רוצה במסגרת התפקיד להעלות שמירת
יום ולהוריד מהלילה  -בהחלטת ועד.
אורי :ביום הישוב הוא ישוב רפאים
דוד( :שואל את גבי) איפה אתה נכנס לתמונה?
אורי :גבי מתחיל את היום בגנים
מנדי :כמה פעמים? אתה פעם אחת?
גבי :לפחות
מנדי :וזוהר?
חן :גם עופר וגם זוהר מסתובבים
אורי :אם בתקציב של היום נתמרן גם קיבלנו שומר לשבת.
מנדי :אפשר לעשות משהו אחר
חיים אנחנו לא מחייבים על ידי מגב
חן :רק במקביל לשומר של מגב צריך שומר
חיים :באותו כסף
חן :החוק עזר אומר רק שמירת לילה בדקתי ואמרו שאם באותו כסף רוצים גם שמירת יום תנתבו את זה
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חיים :לא נראה לי .לא הגיוני מתקציב הישוב לשים שומר בגן .מבין שיש לך ילד בגן (לדוד) אבל אם
אנחנו לוקחים מהתקציב בוא ניקח את הסייר שיסתובב בכל הישוב ולא רק בגן
דוד :לא מקבל את הגישה שבעניין ביטחון נעשה את המינימום  .אם לא היה שומר בבית הספר לא הייתי
מדבר .אם גורם מקצועי החליט שבבית הספר כן אז איך יכול להיות שבגן לא?
חיים :הגורם המקצועי קבע גם שלא צריך בגן
אורי :בואו ננסה מה שאנחנו יכולים לעשות ולא מה שלא.
מנדי :אני ארחיב שבבית הספר מ 14יש צהרון אך השומר לא שם.
אורי :מדברים על סייר ביום שגם יעבור בגנים לא מדבר על שומר בשער.
דוד :הוא חמוש?
חן :כן
מנדי :מגב מתחילים עד  9וחצי .חושב שמשש הם חיוניים וחושב שכרגע אין צורך ביום.
דוד :הפריצות לא העיקר
גבי :השומרים הם בעיקר לפח"ע
אורי :שזה מה שמטריד.
דוד :אפשר לקבל החלטה לעשות זהר וגם להוציא מכתב
חן :אקח את המכתב מלפני שנה ושנתיים ולשלוח למועצה
מנדי :אולי לפנות לגורם המתקנן ולקחת קריטריונים.
גבי :אנחנו מכל הישובים במועצה היחידים שיש להם שמירה ממגב .יש קרובים מאתנו לגדר.
אורי :אני מציע לפנות לכל הגורמים בשם הוועד להוסיף תקן.
הצעה שניה לקבל חיזוק ביום של סייר רנדומלי.
מנדי :סייר נוסף .משמרת בוקר
מיכאל :שומע על הגנים  .יש פריצות כרגע .לפי הניסיון שלי הסיורים לא יעזרו נגד פריצות כי הם פורצים
לא מהרחוב
דוד :כמו שאתה שם אזעקה עדיין אפשר לפרוץ את זה מקבל שנקבל הצעה מגבי וקב"ט המועצה
לישיבה הבאה
גבי :אני את שלי אמרתי  .אפשר שאשב עם פבל האם זה מחייב קיצוץ בשעות לילה.
אורי :אפשר להגיע ל 2משמרות יום
גיל :לקצץ מהלילה ולעשות רנדומלי  2משמרות
מנדי :בקיצת של משרד החינוך יש שומר.
גבי :דבר אחרון לגבי חופשת קיץ  ,ונדליזם ילדים  ,לארגן קבוצה
מנדי :לדבר עם סיירת הורים .
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סעיף  :3דוח כספי מבוקר
חן :הפורמט הוא פורמט של משרד הפנים
גיל :מאזן :חשוב לציין קודם כל שמאזן זו תמונה ליום ספציפי 31/12/16
מציג את הדוח נכסים נזילים קופה ובנקים K516
הכנסות מתוקצבות החו"ז של המועצה  K596כי העבירו K 200וגביית ארנונה
בדרך כלל תמיד הכרטיס בחובה כי חן מבקש כל פעם העברה.
האקטיב :יתרות החובה במאזן
הוצ' מתוקצבות שטרם שולמו K719
ספקים  574עובדים ?
חן :כל העבודה שלנו על בסיס מזומן .רק כסף שישי אפשר להוציא
דוד :רכוש קבוע אין
גיל :יש הוצ' תב"ר
חן :חשמל  ,חשבון של דצמבר שהגיע בינואר זה חוב פתוח ב 31/12/16כלומר יש עודף אך מצד שני יש
חוב.
אורי :נתן הפתיע והעביר K200
חן :העביר בינואר אבל רשם תקציבית על 31/12/17
גיל :אם לא היינו מקבלים  K 2אז היינו אז היינו ב-5000
חן :זה גם מצטבר לאורך  5שנים.
אורי :יש גם כסף מחריש
חן :סיפור ההוצל"פ
גיל  :לצורך התרגיל תזכרו את ה K195הזה.
דוח רווח והפסד
גיל :עובר על הדוח.
חן :ההכנסות מורכבות מ : 2סל ו..
יש תקציב  10-11של לפי גודל האוכלוסייה שטח ו...שר הפנים מחלק עודפים הם ביקשו וקיבלו K200
גיל :תקציב זה אושר נדמה לי ביולי אוגוסט לא?
חן :בכלל לא דנו בתקציב ולא אושר
דוד :אחוזי הגביה?
חן :בדוח זה  95%אבל עכשיו זה  7%במיסים ו 8%בשמירה .הוצאתי מכתב לנת ן היום .אני לא נפגע
תזרימים אבל הכסף צריך לזרום.
מיכאל :יש הבדל בין הגבעות?
חן :זה ישוב אחד ואין אבחנה.
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דוד :הסיפור של בית לולה הבנייה עובר דרך הוועד?
חן :זה לא כסף שעובר אצלנו בכלל .הנכס של המועצה והוא לתפעולנו .הישן שייך לסוכנות ויש סיכום
שאנחנו מפעילים .החדש שייך למועצה
דוד :מה זה ב"משפטית" ?K120
חן :ריטיינר ועתירה על הגבעה המזרחית.
הוצ' מימון
חן :הוצאה על הגבייה וקצת עמלות בנקים
דוד :אפשר להתווכח?
חן 5% :קבוע לכולם החלופה היא הקמת מחלקת גבייה שזה הרבה יותר יקר.
גיל :תב"ר K47
דוד :מה פיתחנו?
חןK 16 :על הבריכה שיפוץ מלתחות .וגדרות מגרש ספורט מרכזית וגם מגרש ספורט כדורסל.
גיל :תב"ר התקציב נשאר במועצה עד שמבקשים.
דוד :לא בעיה שאנחנו לא מנצלים?
גיל :מצטבר לזכותנו עד לניצול .יש כרגע  K196לזכותנו.
גיל :אני עובר לפורמט היותר מוכר לנו
חן :אותם הנתונים בצורה יותר מוכרת .ב 2016גבינו פחות אך גם איתרנו בתים שלא שילמו ארנונה
בכלל!
גיל :עובר על הדוח
דוד :מה זה הוצ' תברואה?
חן :פינוי גושית וגזם
מנדי :מדוע המועצה לא מפנה?
חן :האצלת סמכויות  .דנו בפורום מזכירים על הגזם והוחלט על גריסה במקום ולפנות פינוי גזם עליה
חן :הם יורידו השתתפות ויורידו מהסל .הגזם מיל ..הגושית באופן יחסי מאוד יקר .והבניה שזורקים ליד.
מנדי :צריך למצוא פתרון על זה .מה עושים אם פרקתי אסלה
דוד :אני ביקשתי
חן :אין בעיה להביא מכולה ולגבות לפי כמות
דוד :משלמים מיסים ארנונה גבוהה...
גיל :הכי נמוך במועצה
אורי :באף מקום לא לוקחים פסולת בניה
חן :אנחנו לא צריכים לתת שירותים של פינוי בניין
דוד :ביחס למקומות אחרים פינוי הפסולת פחות טוב
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חן :ביחס למועצה אנחנו יותר טוב .במושבים ובקיבוצים אחת לחצי שנה במקום מרכזי
אורי :בעיר פעם בשבוע
חן :בעיר יש הכנסות מאזורי תעשיה אבל גם יש קנסות
דוד :יש טרקטור
חן :להוציא את הטרקטור עולה לי כסף
מנדי :הטרקטור לא יוצא בשביל זה
חן :אם אני מוציא טרקטור לכמה מקומות..
אורי :לא יותר מ 200לבלה
חן :בלה זה קוב .מכולה זה  8קוב
מנדי :בלה זה  0.8קוב.
חן :מייצרים א הבלות בגודל של קוב.
מנדי 150 :שח
חן :הכל תלוי בטרקטור פנוי לא פנוי
מנדי :השליטה אצלך .לוקח אשראי .זה שרות וייתן לנו מענה להחלפת אסלה.
גיל :נכסים ציבוריים – בעיקר כסף על האנטנות
שירותים:
חן :תרבות זה מועדוני הנוער
דוד :מה ההבדל בין תרבות לחגיגות?
גיל :חגיגות זה אירועים שהם טקסי יום הזיכרון יום העצמאות
חן :תכננו גרעון היינו צריכים להיות ב K150גרעון .ב.31.12קיבלנ  K 200וסיימנו בעודף.
גיל :אני רוצה לשבח את חן על ניהול התקציב .תוצאה של עבודה סיזיפית
אורי :היחיד שמבין חוץ מנתן זה חן .הוא מנג'ס ומערב גם אותי.
מיכאל :אז אפשר להסתדר בלי העלאת הארנונה
אורי :העלאת הארנונה צמודה לשכר במגזר הציבורי
חן 30% :מהשכר במגזר הציבורי הם שכר
גיל :אנחנו צריכים לאשר אל הדוח ולהגישו
אורי :אני מבקש לאשר את הדוח
החלטה :הדוח אושר פה אחד.
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סעיף  :4צו הארנונה
חן :מציג את טבלת המעקב .מנגנון העלאת הארנונה של משרד הפנים בכל הארץ מורכב מעליה במדד
והעליה בשכר במגזר הציבורי .העלייה היא ב2.18%
פרושו שעל כל מטר ישלמו במקום  13.45שח מיסי ועד  13.74שח
נותן לנו  35000שח בתקציב השנתי.
דוד 49.11 :למטר
חן :לא כולל שמירה שהורדנו בשנה שעברה.
אורי :עזבנו את המועצה ב  2013תושבי קציר שילמו  48שח כלומר אם היינו נשארים..
חן :חריש הורידו מאז ל 46אבל בגלל שמדובר בבניה רוויה ועיר.
דוד :זה מה שדיברנו על עסקים
חן :מיסי הארנונה לעסקים ולמגורים אחידים
דוד :גם במתחם גנ"ש?
חן :כן
דוד :כלומר לא משתלם שיהיה עסקים
חן :כוועד מקומי לא .כמועצה כן אך היא גם נותנת שרותי פינוי אשפה וכו'
אורי :אפשר לא לאשר את ה 2.18
חן :כן אך אתה פוגע בעצמך כי אתה מאשר כרגע רק את מיסי הוועד.
דוד :עדיף להעלות בצעדים קטנים ולא בבומבה
חן :עד  29אגורות למטר בשנה
מנדי 200 :מטר  +חניה ומחסן מגיע לK 10בשנה
חן :תעשה השוואתי למועצה .עשיתי טבלה והצבתי בית של  150מטר בכל ישוב .למעט מאור אנחנו
משמעותית יותר זול.
דוד :ההסתכלות צריכה להיות מה מקבלים
גיל :החוק מפריד בין כמה שמשלמים למה שמקבלים
אורי :מבקש לאשר את צו הארנונה
החלטה :אושר ברוב קולות הנוכחים למעט מיכאל בלכמן שנמנע.
סעיף  :5איתור והמלצה על נציג בוועדה לתכנון ובנייה.
חן :יש לנו נציג שלא הגיע ומשרד האוצר פסל אותו מלכהן בוועדה .ביקשו שנמלית כוועד על נציג אחר.
פעם בחודש יום חמישי מ 9עד  .12יש לכם מישהו להמליץ? כל הנושאים של הבנייה .הוא נציג הציבור
ולכן לא חייב להיות איש מקצוע.
(מיכאל יוצא ב)22:46
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מנדי :מועצה שמתנהלת על מתנדבים – שתנהל את הישיבות בערב!
אורי :אמרתי אותו הדבר על הישיבות בנוגע לקציר שמתנהלות בבוקר כשאני עובד.
דוד :נפרסם בפייס
חן :לא .זה איתור
אורי :תשתדלו עד מחר להעביר שמות  .הוא ביקש עד מחר אבל גם עד יום א זה בסדר.
סעיף  :6עדכונים
אולם ספורט
אורי :פגישה שלי עם אילן לגבי אולם הספורט אנחנו ביקשנו שהוא יהיה פה והם רוצים בבית הספר.
חיים :להגיד לך למה?
אורי :מה זה חשוב למה?
חיים :מי שקפץ זה גילה לביא  .זה נגד האינטרס שלה היא מרותם כשהחוגים יהיו שם הם ירוויחו ופה
אולי אנחנו נרוויח.
אורי :יש הגיון שיהיה בבית הספר .ראש המועצה לוחץ לשים אולם בבית הספר
חיים :מה המועצה קשורה? זה מפעל הפיס
דוד :למה הם מחליטים? זה לא הגיוני
אורי :יש הגיון גם בבית הספר
דוד :יש הגיון שנציגי הישוב יקבעו כי הם יודעים יותר טוב
אורי :כך יהיה גם בשיעורים בבית הספר
חיים :שטויות הם לא ישתתפו בו .לא יעלו עם סנדלים  .גם דיברתי עם המנהלת .ומי יתפעל את זה?
גיל :אם בבית הספר אז רותם.
דוד :זו שנת בחירות  .אם לא  ,אז בואו נצא נגד
גיל :אנחנו לא נכנסים למלחמה במועצה אבל צריכים להיאבק .הייתה ישיבה .הסיכום היה בדיקת
היתכנות
אורי :ולדעתי אין אפשרות להכניס כי יצטרכו לגזור את המקלט
חן :יש ישובים ותיקים יותר שמחכים לאולם וראש המועצה צריך לשכנע את המליאה .ההבדל ביננו
לבינם הוא שלנו יש בית ספר בלי אולם.
חיים :זה נחמד
חן :זו מציאות שיהיה יותר קל להסביר
אורי :מי יאפשר לו לגזור מקלט
מנדי :אם יש מקלטים אחרים אין בעיה .אתה גם מוחק חלק מהחצר
גיל :להוציא מכתב לראש המועצה שכל מיקום יהיה על פי הסכמה עם הוועד.
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דוד :אפשר להתנגד
אורי :יעביר למקום אחר
דוד :זו שנת בחירות והוא הבטיח .זה צעד לעומתי
אורי :גם בנינו שם גן משחקים ועכשיו אמרו שישי..
מנדי :זה החלטת מועצה כזו או אחרת
חן :אתה רוצה אולם או לא?
מנדי :לא בכל מחיר! אם זה וזל מקום משחק אז לא
חן :אם יש התכנות בבית הספר ותגיד לא אז לא יהיה
חיים :אפשר להגיד שוועד ההורים מתנגד וגם המנהלת
גיל :תוציאו מכתב לוועד
חיים :גם המנהלת מבינה שזה כאב ראש
מנדי :זה לא תיכון שצריך טורנירים וכו'
אורי :גם יש מגרש
חן :דיבורים בעלמה .זה להשתיק את המליאה ואז....אין התכנות!
שיאשר במליאה שזה פה ואחר כך נתווכח
רותם רוצה בבית הספר כדי לקחת כסף מבית הספר
חיים :הם רוצים פחות כסף אחזקה.
חן :אתה כישוב לא יכול להחזיק אולם בלי רותם .כל האולמות מוחזקים על ידי רותם
פיקוח:
חן :עלה שוב נושא הפיקוח .אין החלטה רשמית אבל בהנהלת המועצה הוחלט להשיג פקח אחד
למועצה .וגם הסל שונה בין הישובים .המועצה קיבלה גם את זה  .צריך לאשר במליאת המועצה .מנדי:
כמה יבוא לפה?
חן :לא בשליטתך
שטחים ציבוריים:
חן :בעיקר במערבית יש הרבה פלישות לשטחים ציבוריים
במקרה מסוים של מכירת בית ראינו שיש פלישה של  14מטר באורך .בגלל שנמכר הבית ובאו אלי
אמרתי שאי אפשר לאשר והעברתי לוועדה והם ישמינו לחקירה וכנראה יעשו בדיקה בכל המערבית
מדרחוב:
חן :סנדרוב לא רוצה
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אורי :מי בעד לאשר גם למשרדים ב 1500שח בחודש?
גיל :יקר
דוד :לא יקר?
חן :על  750עשו רעש לאדריכלית אני לא יכול להעלות כי כבר
חיים :אבל אף אחד לא אמר
מנדי :אבל אם היא חתמה או העבירו טיוטת חוזה אז בואו לאחת
גיל :אשפר חוזה לשנה ואז להעלות
חן :היא לא תבוא וחבל היא רוצה להשקיע הרבה כסף  .אני מבקש דברים ברורים.
אורי :משרדים  1500שח .לא מביאה אנשים  .מקצוע חופשי.
גבעה מזרחית
חן :משרד הבינוי מסר שטחים לזוכים .אחד שקיבל כבר מוכר .פנו אלי מה המשמעות .אמרתי שמי
שקונה שם את כספו על קרן הצבי כי כרגע אי אפשר לקבל היתר בנייה
דוד :מה עם הצבא?
אורי :אנחנו כבר לא צד .בידיים של אביגדור יצחקי מול האוצר
חן :צריך M 60לסבסוד ההנחה.
אורי :הבעיה החלמאית שאין לנו שליטה על כך שיצא מכרז מחר.
חן :יש מעורבות פוליטיקאים למניעה אבל כל שינוי..
אורי :אמרו ש M60זה כסף קטן  .הבעיה שהמנהל הוא מלכ"ר בפני עצמו ויצחקי ,גלנט וכו' לא יכולים
עליו
דוד :למה שמשרד הביטחון לא ייתן את הכסף?
חן :לא יתנו  .נותנים מנהלת תכנון ושיווק אבל לא כסף.
אורי :מנהלת מגורי הקבע זה לא חבר .יש קריטריונים
מנדי :זה שדרת האיכות של הצבא .המצטיינים עם אופק שרות
חן :גילאים  20-29ואין להם כסף
מנדי :הצבא נותן להם הלוואה וכובל אותם לעתיד
אורי :אולי לוביסט ..הגענו לכולם .הפחד שלי זה שפתאום המנהל יתחיל לשווק
חן :אי אפשר לשווק בשלב זה כי אין ביוב
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רישיון לכבאית
מנדי :אחרי ארבע שנים של תהליך שמח לבשר שקיבלנו לפני שבוע רישיון נהיגה זמני לכבאית לשלושה
תושבים מהישוב .עוד שנה זה יהיה קבוע .וזה שלב א להביא לכאן כבאית  .יש פה  6כבאים  3 .עם
רישיון ( 3צוותים)
אורי :הציוד הגיע?
מנדי :זה משהו אחר  .עדיין לא.

רשמה :ענת רוט
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