י"ב טבת תשע"ו
 24דצמבר 2015
מספרנו פ – 23
פרוטוקול ישיבה מספר 23
מישיבת ועדת כספים של עיריית ראש העין
שהתכנסה בתאריך  23בדצמבר  2015בשעה 17:00
שהתקיימה בחדר ישיבות
נוכחים:
עדי אביני  -יו"ר הוועדה.
בן ציון בית אור  -חבר וועדה.
יעקב אדמוני  -חבר וועדה.
סיגל שיינמן  -חברת וועדה.
אלכס קפולוביץ  -מ"מ חבר וועדה.
עומר רצון  -חבר וועדה.
אנשי מקצוע:
רחבעם חיים ,רו"ח  -גזבר העירייה.
אורי דורון  -סגן גזבר.
רויטל יהודה  -מנהלת מחלקת הוצאות.
ארגמן צדוק  -חשבת אגף כללי.
אורטל רצון  -חשבת אגף הרווחה.
כרמלה עובדיה – מנהלת מחלקת ארגון ותיאום .
חסרים:
חנוך עוז – חבר וועדה
על סדר היום:
אישור תקציב העירייה לשנת 2016
עדי אביני
בן ציון בית אור
רחבעם

מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת כספים לתקציב  ,2016אני מבקש
דיון ענייני בלי ניגוחים פוליטיים.
בסעיף ארנונה צריך להיות יותר תקציב כי האיכלוס כבר קיים
וזה בטוח.
האיכלוס הקיים מהשנה כבר מעודכן בתקציב ורק האיכלוס
החדש שיהיה מינואר מתוקצב בנפרד.
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אלכס קפלונוביץ נכנס לוועדה בשעה 17:30
בן ציון בית אור

כמה מהווה תקציב החינוך מסה"כ תקציב העירייה ?

אורי

כ – .39%

בן ציון בית אור

חשוב להראות ולציין לתושבים שתקציב החינוך הינו  39%מכלל התקציב
למה לא מציגים תוכנית פיתוח של העיר לחברי המועצה (תקציב התב"רים).
לדעתי לא מקבלים את כל העזרה האפשרית מהמדינה דרך קולות
קוראים ,לדוגמא:
ממשרד הספורט מקבלים  ₪ 150,000אפשר לדרוש ולקבל עזרה נוספת
ראש העין לא מקבלת שום תיגבור מאבטחה למשרד פנים.

רויטל

עיר ללא אלימות ואגף החינוך בתחום האבטחה מקבלים תקציבים
מהמשרד לבטחון פנים.

רחבעם

במהלך השנה יש הכנסות רבות דרך קולות קוראים.

בן ציון בית אור

בתיירות יש תקציב ע"ס  ₪ 42,000 ,₪ 54,000מתוכם קשרי חו"ל,
על איזה תיירות מדובר? אולי תיירות צלבנים
בנוסף ראש העין היא עיר שיושבת על קו התפר ואמור להיות מימון
מהמדינה בגין תאורה  +גדר.

אורי

כמעט כל שנה אנחנו מ'קבלים מימון ע"פ תקנה  , 49רק לפני כחודשים
קיבלנו כ  ₪ 50,000עבור עבודת גידור.

בן ציון בית אור

אני חייב לציין שאני רואה גידול בעובדים בכל האגפים.

אלכס

במחלקת תרבות לא גויס אף עובד ,יש עד היום דרישה ליועץ תרבות במידי.
בעקבות האמירה של מ"מ ראש העיר כי יש תוספת כ"א ,אני רוצה לציין כי
מחלקת תרבות לא קיבלה תוספת כ"א  ,ההפך הוא הנכון אני צמצמתי בתקן
אחד.

בן ציון בית אור

אני גם חושב שצריך להיות מחלקת תרבות מכובדת.

בן ציון בית אור יצא מהועדה בשעה 17:35
עדי

ברצוני להוסיף לדברי בן ציון בית אור צריך עבודה מסודרת של
קולות קוראים או ליזום קולות קוראים.

אלכס

אני מבקש הסבר מה החברה הכלכלית מוסיפה לרה"ע?

רחבעם

עיר בגודל שלנו צריכה את החברה הכלכלית ,אין מספיק כ"א
מקצועי שמתאים לעשות את העבודה כמו בחברה הכלכלית ,יש
אפשרות להקים אגף מקצועי .אולם יצטרך איוש תפקידים בדומה
לחברה הכלכלית.
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אלכס

בוצע קיצוץ מהתקציב ע"ס  ,15%למה במורשת ישראל לא קוצץ
ובמחלקת תרבות קוצץ?
אני רואה בהקמת מחלקת תרבות לאומית חלוקת ראש העין
לפלגים מסוימים ,אני נגד הקמת מחלקת תרבות לאומית .אני
קורא לעדי אביני לחזור בו ולאפשר למחלקת תרבות לנהל את כל
התרבות בעיר בלבד.
בנושא תימנה
לאור הצמצומים במידת הצורך נצמצם את תימנה במידת האפשר.
האם אפשר לחבר את כל סעיפי האירועים לסעיף אחד?

רחבעם

במורשת ישראל לא בוצע קיצוץ כי לא קיבלו תוספת לפעילות.

אלכס

במחלקת תרבות ישנם שתי משרות אחת של אריאלה חיימי והשניה של
מישאל חביב ,כיום מישאל חביב נוייד לאגף אחר ,אני מבקש לקלוט יועץ
תרבות.
אני מבקש לקבל הסבר מה ההבדל בין תרבות דתית לאומית לתרבות תורנית.

רחבעם

אני בונה את התקציב עפ"י הנחיות ראש העיר ולכל אחד יש את האג'נדה שלו.

אלכס

אני עובד לפי הצרכים של העיר ולא לפי אג'נדה ואי אפשר לקצץ ב.₪ 400,000-

רחבעם

הייתה הסכמה לקיצוץ רוחבי לאחר כל התוספות .

אלכס

אני לא הסכמתי לקיצוץ  40%מהתקציב הוא מותנה ,לדעתי נבטל את
פסטיבל תימנה.

רחבעם

אני רואה תוספת של  ₪ 600,000איפה יש קיצוץ של .₪ 400,00

אלכס

אבל הכל מותנה ,אם תוריד את פסטיבל הג'אז ,תימנה ,יום העצמאות לא
נשאר תקציב.

עומר רצון נכנס לוועדה בשעה . 17:52
סיגל

המותנה ישוחרר בפברואר.

עדי

עומר רצון הינך משקיף בלבד בוועדה ,לא ניתן שגם אתה וגם אלכס תשתתפו
בוועדה.
עומר רצון נכנס לשמש חבר ועדה ואלכס משמש כמ"מ.
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עומר

לא נוכל לקיים אירועים בתקציב הנוכחי ,אני מבקש לתת מענה.
תרבות ציונית – הצגנו שלדעתנו אין צורך במנגנונים נוספים
והוספת כח אדם .חברה לתרבות יכולה וצריכה לבצע את
האירועים .המצב הנוכחי יוצר תעדוף בולט לפלח ספציפי בעיר,
כמו כן לא יתכן שיקויימו אירועים במקביל לאירועים ממלכתיים
מרכזיים במקביל כמו :יום העצמאות ,הקפות שניות ,אנחנו בעד
שיופנה תקציב לאירועים לכלל הציבור המסורתי בעיר ובתיאום
מול כלל הגורמים באמצעות החברה העירונית.

רחבעם

לדעתי עם התקציב המותנה כן ניתן לקיים את האירועים.

עומר

מחלקת ספורט סעיף  1829100857פעולות כדורסל מותנה לשנות
שם סעיף לפעולות ספורט ייצוגי סעיף ספורטאים מצטיינים
מותנה מבקש לשנות מ ₪ 4,000 -ל₪ 10,000 -

רחבעם

יש השלמה לסעיף זה אצל ראש העיר.

עומר

זה מספק אותי.

סיגל

ישנם סעיפי משרד החינוך שבוצע בהם קיצוץ והם סעיפים שיש
בגינם הכנסות ממשרד החינוך ויש סעיפים שהם כנגד חוזים.

רחבעם

במידה ויש הכנסות ממשרד החינוך הסעיפים יתוקצבו בהתאם.

סיגל

סעיף אנגלית כיתות א' ב' אופס לגמרי.

רחבעם

במידה ויש תקצוב ישיר או תקצוב ממשרד החינוך כספים אלה
ישולמו .סעיף מנהיגות יושלם לסכום המקורי  +סעיף עתודה
מדעית.

סיגל

סעיף הצטיידות למעבדות רשום כמותנה

רחבעם

סעיף זה מיועד למחצית השנייה של השנה.

סיגל

ביקשנו הוספה למשרה של רינת מגידו הכסף מגיע ממשרד החינוך.

רחבעם

כל התחייבות שיש לנו בגין היקף משרה של רינת מגידו מול משרד החינוך
תבוצע.

עומר

מה התוספת באגף החינוך?

סיגל

יש תוספת ע"ס  ₪ 300,000ונשלחים קולות קוראים מרובים ,השנה
תהיה השקעה בקידום התלמידים בבגרויות אנחנו מעוניינים להשאיר
את ילדי ראש העין ללמוד בעיר ולא להוציא אותם מחוץ לעיר לכן
המאמץ הוא כפול.

עומר

 ₪ 300,000מותנה לא מספיק ולא נכון.
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סיגל

אני אשמח אם עומר יוכל להעביר כספים מתקציב הספורט לתקציב
החינוך.

עומר

אז גם אני אשמח אם גברת סיגל שיינמן תוותר על השכר שלה
ותתרום אותו למען העיר והתושבים.

עדי

אני מסכים שתקציב החינוך צריך תקציב נוסף ויש עוד הרבה מה
לשפר יותר 44 ,מיליון בתקציב החינוך מגיע מהרשות ולא ממשרד
החינוך.

עומר

תבדוק ברשויות אחרות ואז תגיב שוב לדוג' שוהם ,הוד השרון,
פתח תקווה.
אני רוצה להעלות את נושא שמירת המתקנים באולמות בבתי
הספר ,יש וונדליזם בבתי ספר חוזר על עצמו וכל הוצאות התיקון
נופל על מחלקת הספורט ,מן הראוי שתהיה חלוקה עם אגף
החינוך ,ברגע שמערכת החינוך תכנס לתחום הזה ושתהיה
השתתפות אז באופן אוטומטי ישמרו על המתקנים בצורה ראויה.

סיגל

אולם נווה אפק מתוחזק ע"י המתנ"ס ,כל שאר האולמות מתוחזקות
בניהול עצמי .הכנסות ניהול עצמי לא מגיעות לאגף החינוך אלא למחלקת
הספורט אתם מקבלים את הפרה המניבה ולא מוכנים לתחזק.
אין לי בעיה תחזירו לנו את האולמות ואת ההכנסות מניהול עצמי
ואנחנו נתחזק אותה.
בנוסף הוונדליזם נעשה בשעות אחר הצהרים.

עומר

הנתונים שאת מציגה שגויים בחלקם ,נושא הוונדליזם אין אתם
ואנחנו ,נושא התפיסה שהחינוך מציג הינו שטות גמורה ,המדיניות
היא ביצוע הפעילות ע"י מחלקת הספורט ומקום בלב ואני חושב
שאגף החינוך צריך להיות שותף בהוצאות ובתהליך כדי לשמור על
המתקנים של כולם.
בנוסף אני אשמח שיהיה תקציב נוסף לשדרוג האולמות.

סיגל

מחלקת הספורט מנצלת את הכנסות ניהול עצמי שמתבצע לטובת בי"ס.

רחבעם

תקציב נוער וצעירים.

אלכס

תגדירו מי זה נוער ומי זה צעיר.

סיגל

נוער עד גיל  ,18צעיר מגיל .18

רחבעם

תקציב נוער וצעירים סעיף פעולות צעירים כולל מותנה ע"ס , ₪ 123,000
נעביר מסעיף מרכז צעירים והצטיידות מותנה  ₪ 17,000וסעיף פעולות
צעירים יעמוד ע"ס . ₪ 140,000

עומר

נוער עולה ביחידה לקידום הנוער ,ממליץ להעביר ₪ 10,000
מתקציב אתיופים "שמלה" מותנה.
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עדי

תקציבי השכונות החדשות ממוספרות אחרת יש סיבה לכך?

רחבעם

צריך ללמוד מחדש את תקציבי שכונות החדשות ולכן הם בנפרד,
בנוסף יש התאמה בין ההכנסות והוצאות בהתאם לארנונה ולא
הכל מותנה.

עדי

מי מטפל במורשת יהדות תימן?

עומר

שייך לראש העיר.

עדי

למה יש הוצאות עודפות לרכבים?

רחבעם

רכב שלא סגור משעה  17:00מחויב במס ,אנחנו מצהירים על מספר
רכבים שלא נעולים ולכן משלמים.

עדי

במחלקת גנים ונטיעות רשומים שמונה משרות נראה לי קצת
המון.

עומר

אני מבקש לפנות את תקן של מישאל חביב במחלקת תרבות כי
הוא עבר לאגף שפ"ע.

יעקב

אני באתי להצביע נגד התקציב ,אני מאוד מאוכזב ,כרגע אני נמנע,
במליאה אצביע בעד.

עדי

ממליץ במורשת ישראל להעלות את תקציב משוער מ₪ 100,000-
ל₪ 200,000-בנוסף מבקש שכל מה שקשור לרב יצהרי יעבור
למורשת ישראל
(פרויקט בר מצווה).

יעקב

ההצעה בקשר לרב יצהרי לא הובאה בישיבת ההנהלה ולכן אין לדון בה.

סיגל

לא מסכימה בתוקף.

עומר

אני בעד הסכמת הרב.

סיגל

אני מתנגדת בתוקף פרויקט בר המצווה מיועד לתלמידי החטיבות
החילוניות.
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מעלים להצבעה :
מאשרים את תקציב העירייה כולל מה שסוכם במהלך הדיונים :
 .1השלמות תקציב לכ"א בסעיפי החינוך שמקורם במימון ישיר או ממשרד החינוך .
 .2העברה  ₪ 15,000ממנהיגות גוונים למנהיגות יובל.
 .3השלמת  ₪ 17,000לפעולות צעירים מסעיף מרכז צעירים והצטיידויות.
 .4העברת  ₪10,000מתקציב "שמלה" מותנה לנוער עולה ביחידה לקידום נוער.
 .5הגדלת תקציב " משוער" במורשת ישראל בעוד  ₪ 100,000בהכנסות והוצאות.
 .6פעולות ספורט ופעולות תרבות שנוספו השנה ,יעודם לפעולות אחרות ולא השלמה
לפעולות קיימות.
מאשרים:
עדי אביני ,סיגל שיינמן ,עומר רצון.
נמנע:
יעקב אדמוני

בכבוד רב
עדי אביני
יו"ר הוועדה

עיריית ראש העין ,רח' שילה  ,21ראש העין 48036
טלפון | Tel:-03 :פקסFax: :
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