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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,ערב טוב לכולם .אני מקדם את כולכם בברכה .אנחנו נפתח בישיבת התקציב .הדיון
יתנהל כמפורט .אני אפתח בכמה מילים כלליות .גזבר העירייה יציג את עקרונות ואת תקציב
שנת  .2005לאחר מכן אנחנו ניתן את רשות הדיבור לאופוזיציה ,אם יש כזאת ,מי שמוכן
לשאת את דברי האופוזיציה ,נשמח לשמוע ,ולאחר מכן נעבור להצבעה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

יש לי הערה לפני הסדר יום.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תן לי רק לסיים את המשפט לפני שיש לך הערות .לאחר מכן נעבור להצבעה ,ונמשיך בישיבה
נוספת שיעלו בה מספר נושאים נוספים .כן ,מה רצית להעיר?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

גם איך שמצוטט החוק לגבי דיוני תקציב ,וגם איך שנהגנו במשך כל שנותיה של ראש העין,
לא רק  20שנה ,אלא כל שנותיה של ראש העין ,נושא תקציבי נדון באותו ערב בנושא אחד,
ואין שום דבר אחר בלתו .לעולם לא היה נושא נוסף ביום או בערב בו מתקיים ישיבת
תקציב .לעולם לא היתה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה זה אומר? שאתה לא רוצה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,תרשה לי להשלים .לעולם לא היה ,כי זה היה יחס ,לא היה מעולם דבר כזה ,אני לא
זוכר.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אז אתה תרענן את הזיכרון שלך ,כי היה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא ,לא היה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

היה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ובטח לא בנושא השני ,שהוא כל כך קריטי ,אתה עושה ישיבות ,זה בעצם עניין של כינון
קואליציה חדשה ,בחירת סגנים ,נושא כשלעצמו מורכב ,אלא אם אתה מתנהג בחוסר יחס,
או בזלזול ,או אי אכפתיות ,או שחברי המועצה שמחכים לתפקיד סגן האמינו והבינו לאור
הניסיון של שנה שאין סיכוי אם זה יתעכב אחרי הישיבה הזאת ,לא יוכלו לקבל כי הדברים
ישתנו תוך שבוע ,כמו שהשתנו עד עכשיו .אז אולי חוסר האמון ,חוסר הביטחון שלהם לאור
ההתנהלות הלא ברורה ,המבולבלת ,של מבנה הקואליציה ,כולם מבולבלים .לא יודעים מי
בקואליציה מי באופוזיציה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הצלחנו לבלבל אותך,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הצלחת לבלבל את כל העיר ,לא רק אותי .כל העיר בלבלת .לכן אני מבקש ממך לתת כבוד
ויחס לדיוני תקציב ,וגם לחברי מועצת העיר ,לייחד את הדיון הזה רק לנושא תקציב ,כי
הנושא הזה הוא בעל משמעות קריטית לחיי העיר הזאת ,אלא אם אתה מזלזל ולא מתייחס,
או לא אחראי ,גם זה יכול להיות.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,אז קודם כל תודה רבה על המוסר ועל הכבוד שאתה מלמד אותי .אני על פי חוות הדעת
המשפטיות שקיבלתי אין שום בעיה לעשות את שני הדיונים .אני גם מציע לך לרענן את
זיכרונך ,כי גם בתקופתך אחרי ישיבת תקציב היו ישיבות נוספות ,ואני פותח את ישיבת
התקציב .בבקשה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא היו ,וזה לא היה מקרה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בשנה שעברה ,מתקנים אותי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא ,לא ,סליחה ,בפעם שעברה  ...לא היה דבר כזה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

היה גם היה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

חוץ מזה ,סיני בזמנו התמנה אצלי בזמנו כיושב ראש ועדה ,וזה היתה הצבעה פה אחד ,אז
זה היה אפשרי,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אבל יש כאן דברים שאתה לא יודע .יתכן שסיני יודע מה שהוא עושה .הוא יודע שהוא סגר
כאן עם כולם ,כולם מרימים את היד על התקציב ונגמר הסיפור.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בכל זאת לא צריך לנהוג ככה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

בוא נשמור על תרבות דיבור .בבקשה ,אני רוצה להתחיל בישיבת התקציב ,ואנחנו נקיים
אותה כסדרה .תקציב  ,2005הישיבה נפתחת.
תראו ,אני לפני שאנחנו עוברים להדגשי הפעילות הנוכחיים ,אני רוצה לנצל את ההזדמנות,
מאחר ואנחנו גם סוקרים את השנה האחרונה ,לומר כמה מילים על הדגשי הפעילות בשנת
.2004
נתחיל ולומר שלראשונה בהיסטוריה העירונית הושג איזון תקציבי מיוחל ,מעולם לא היה
בראש העין .שנת  2004הסתיימה ,לשמחתי ,ולשמחת כולנו ,באפס גירעון שוטף .זה היעד
האסטרטגי שהוצב ,ובנחישות ,ובביטחון קידמנו אותו לכל אורך השנה ,למרות שהיו לנו כאן
כל מיני קולות שטענו שהגירעון הוא דבר שצריך לעשות אותו ,אפילו חובה לעשות אותו .אני
אמרתי מהתחלה ,וככה הנחיתי את המערכת העירונית ,ככה היא עבדה ,ככה צריך לעבוד,
שהעירייה הזאת תהיה באפס גירעון בשוטף ,ואני חושב שיש כאן הצלחה מרשימה.
דבר שני  -צמצום משמעותי ביותר ,הייתי אומר ברמה דרמטית שאני לא מכיר אותו באף
עיר אחרת במדינת ישראל של גירעון  ...מ  68 -מיליון שקל ל  46 -מיליון תוך הקטנת
הוצאות המימון ,הקטנו את ההלוואות ,הקטנו את עומס הוצאות המימון .אני חושב שזה
דבר אדיר ומרשים בכל קנה מידה שאני מכיר.
הדבר השלישי שחשוב להדגיש אותו  -פרוייקטים שנתקעו כאן בעיריית ראש העין במשך
שנים ארוכות חולצו סוף סוף מקיפאונם ,ואני אתן לכם שתי דוגמאות :כולנו זוכרים את
הספרייה ש  3 -שנים עבדו עליה ושדרגו אותה ,ושיפצו אותה ,ושיקמו אותה ,ושיפרו אותה,
את כל שמות התואר אנחנו כבר שמענו ,בשנת  2004הספרייה הזאת פועלת .יש שמה למעלה
מ  6,000 -מינויים בספרייה .אני חושב שאנחנו מקבלים הרבה מאד הדים חיוביים לעניין
הזה ,וצריך לברך על כך.
חטיבת היובל  -שהיתה תקועה גם היא ,היתה צריכה להיפתח בשנת  ,2002לא נפתחה בשנת
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 ,2002גם לא נפתחה בשנת  ,2003לצערי הרב .אנחנו נכנסנו ,העמדנו אותה על הרגליים תוך
השקעות של זמן ומשאבים .נכנסו ילדי ראש העין לחטיבה מודרנית וחדשה בלוח זמנים קצר
ומרשים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה הקמת אותה ,אתה בנית אותה ,אתה תיכננת אותה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רק נותן את תמונת המצב,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה הבאת כסף עבורה .יפה מאד,

מר משה סיני  -ראש העיר:

יגאל ,אני נותן את תמונת המצב.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תדע להגיד גם תודה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הדבר הנוסף  -יער ראש העין ,יער שהיה מוזנח מזה שנים ארוכות התקדם ,נפתח ,היום הוא
מצטייר כפרוייקט איכותי .אני ביקרתי שם בשבועיים שלושה האחרונים ,אני אומר לכם,
ראיתי שם פשוט הנאה רבה של תושבים ,ילדים ,אני רוצה להודות לשרי סלע ,חברת
המועצה ,שליוותה אותנו בפיתוח ובהקמת היער ,יחד עם קרן קיימת .אני חושב שהיער הזה
הופך לפרוייקט מרכזי בעיר.
לפני היער ,דילגנו על נושא של מהפכת התשתיות בעיר .פארק לב העיר מושקעים בו כספים
רבים .רחובות רבים משודרגים מהיסוד 4 .מועדוני נוער נפתחו.
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ומפה אני רוצה לומר שאלמנט בולט וחשוב שצריך להדגיש אותו ,זה כל הנושא של פיתוח
מערך קשרי החוץ של העירייה ,והצלחה מדהימה ,אני לא ראיתי דבר כזה במשך השנים
שאני מכיר את עיריית ראש העין בגיוס כספים בחו"ל .השנה אנחנו השגנו כ  5 -מיליון שקל,
ואני זוכר את כל הספקנים שדיברו פה שאי אפשר להשיג כספים ,שזה קשה ,שזה בעייתי5 .
מיליון שקל הושגו מתרומות בחו"ל על ידי קרנות שונות .הקמנו מרכז לגיל הרך ,והילדים
הרכים שלנו נמצאים שם ,מקבלים את הטיפול הנדרש .השגנו תרומה להיכל התרבות
העירוני ,אנחנו משדרגים את המתנ"ס הקיים להיכל תרבות .בונים שם גם במה מקצועית.
בסך הכל התרומות ,אנחנו נחלק לכם אחר כך גם חומר בעניין הזה ,בסך הכל התרומות
מתקרב ל  5 -מיליון שקלים.
החינוך כמוקד העשייה  -במהלך השנה האחרונה הצבנו את נושא החינוך כנושא חשוב בסדר
עדיפויות של העירייה .השלמנו טיוטת תכנית אב לעשור הקרוב .אנחנו נפתח בקרוב במהלך
ציבורי ,אנחנו נציג את התכנית הזאת לציבור ,לכל מי שיכול לתרום אני אשמח שכל אחד
שנמצא פה גם יוכל לתרום ולקדם את התכנית .זאת תכנית שרואה קדימה ל  5 -ול 10 -
שנים הקרובות .אני חושב שזה דבר יפה ,דבר שייתן לנו את הבסיס ללכת קדימה בטיפוח
תחום החינוך בראש העין.
גרעין הנח"ל  -אני רוצה לבוא ולהדגיש שהדבר הזה ,למרות שזה ,גם הנושא הזה אני זוכר
כאן את הביקורת של האופוזיציה בזמנו ,עשו לנו תנועות ביטול ,מה הבאת לפה גרעין נח"ל.
אני זוכר את התנועה הזאת שהיתה כאן ,באולם הזה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ההתפארות המוגזמת ,זה היה רוב הזמן ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אתפאר שוב בגרעין הנח"ל הזה ,כי זה לדעתי דבר היסטורי ,דבר חשוב ,דבר מהותי,
ודבר איכותי ,שאני לא אתן לאף אחד לזלזל בו .יש פה כ  20 -חיילים וחיילות רציניים
ביותר ,צעירים ,דינמיים ,מנהיגי העתיד שלנו שעושים כאן עבודה מדהימה .הם הופכים כאן
את מערכת החינוך ,הם נמצאים במוסדות החינוך ,בגנים ,הם מפעילים נוער בסיכון,
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בשוליים ,הם עושים את מה שלדעתי נקרא :ארץ ישראל היפה ,ואף אחד לא יזלזל בהם .אני
מאד מאד מרוצה מהפעילות שלהם ,מהמהפכה החינוכית שהם עושים פה .הדבר הזה הפך
היום למודל .אנחנו מציגים אותו בכל מקום ,ואנחנו גם זוכים להרבה מאד שבחים על
הפעילות של גרעין הנח"ל כאן.
שדרוג תיכון בגין  -גם פה ,רק במהלך השנה האחרונה הושקעו בו כמעט  4מיליון שקלים גם
בשיפוץ כיתות האם בבית הספר ,וגם בבניית מגרשי ספורט שיעמדו לרשות הקהילה.
החברה הכלכלית ,שצריך לשבח אותה גם פה ,עובדת בקצב על מגרשי הספורט ,ואני סמוך
ובטוח שלאחר מכן הרבה מאד חבר'ה צעירים ,הנוער שלנו ייהנה ממה שמתחולל ומתפתח
שם.
מיזוג חטיבת היובל  -חברים ,גם פה אני באתי ואמרתי :כאן צריך לעשות אקט סמלי.
להראות שגם עיריית ראש העין משתתפת בדברים שבעבר העירייה תמיד זרקה על ההורים.
אנחנו מיזגנו את  20כיתות האם בחטיבת היובל .אני חושב שזה צעד סמלי ,אבל גם צעד
מהותי.
מועצת הנוער העירונית  -מועצה שהיתה כאן והופיעה בפני חברי מועצת העיר .אני אומר
לכם ,העתיד שלנו טמון בנוער ,לא יעזור שום דבר .אני חושב שמה שהתחולל פה ,גם פה זה
יכול להיות מודל .אני רוצה להודות לסיגל על הפעילות שלה ,ועל התרומה ,ועל השעות
הרבות שהיא משקיעה בעניין הזה .מודל בקנה מידה ארצי .היום המועצה הזאת זוכה באמת
להרבה מאד הערכה גם על ידי משרד החינוך ,ערים אחרות .היו כאן לאחרונה ראשי ערים
שאנחנו ,המועצה הזאת הופיעה בפניהם ,וראשי הערים האלה באו ואמרו :חבר'ה ,אנחנו
רוצים אתכם שתבואו לערד ,תבואו לאשקלון ,תבואו ותלמדו אותנו איך לקדם את נושא
הנוער.
קודמו פרוייקטים איכותיים ,כיתות כתומות .אני מניח שכל חברי המועצה כמובן יודעים מה
זה כיתות כתומות ,אבל מי שלא יודע ,אז אני אזכיר שיש שתי כיתות מתוך  5במדינת
ישראל ,שהספרים והמחברות שלהם למעשה הם מחשבים ניידים .כ  80 -תלמידים לומדים
היום עם מחשבים ,עושים את שיעורי הבית במחשבים בכל התחומים .זה מפתח אותם ,זה
מקדם אותם ,וגם פה ,אני חושב שראש העין היא הופכת לאחת הערים המובילות ביותר
בתחום של היוזמות הפדגוגיות והיוזמות החינוכיות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שודרגו ושופצו הרבה מאד מוסדות חינוך .אנחנו ניתן את הרשימה אחר כך ,אם המנכ"לית
תשאף להרחיב.
נפתחה ישיבה ,או תיכון דתי ,וזה גם ,אני רוצה להודות לשלום דארב על הפעילות שלו למען
הנושא הזה .אני מזכיר לכם שאותה ישיבה ,תיכון דתי ,נסגרה ,נדמה לי ,בשנת ,2003 ,2002
ואני חושב אחד המהלכים היפים שנעשו כאן זה מאמץ כולל לפתוח את הישיבה הזאת .נכון,
צריך עוד לשדרג אותה ,צריך לקדם אותה ,זה מחוייבות שלנו .אבל עצם זה שבאנו ואמרנו
בנחישות :אנחנו רוצים חינוך דתי ,אנחנו רוצים פה ישיבה תיכונית דתית ,ואנחנו נפעל
לקדם אותה ,ולפתוח אותה ,אני חושב שעמדנו במחוייבות הזאת ,ועל זה אנחנו ראויים
לשבח.
הנושא של תרבות ,ספורט ואיכות חיים  -אני חושב שהמתנ"ס היום נמצא בתנופה .יש פה
שורה ארוכה של פרוייקטים שבעבר לא חלמו עליהם :תיאטרון קהילתי ,פסטיבל זמר וספר,
אני זוכר אותו כהצלחה רבתי שבמשך  3ימים פה היו כאן אלפי אנשים כל יום ,רק התנועה
הלכה והתגברה .אני מאד נהניתי ,ואני בטוח שמי שהיה שם ,ואני מזמין אתכם גם להיות
בפסטיבל הזה גם בשנה הבאה .אפשר לחייך ,יש כאלה אולי שזה לא מדבר אליהם ,אבל אני
חושב שלמרבית האנשים פה הדברים מדברים ,ומספר רב של אירועים ייחודיים נוספים,
שסיגל אם תרצה תזכיר .אני חושב שבאמת מגיע יישר כוח לפעילות של סיגל שיינמן בעניין
הזה.
גובשה תכנית אב לספורט .גם זה אני רוצה להודות למר אבי סמובסקי שסייע רבות בעניין
הזה .אנחנו גם נפעל לקדם לפחות מרכיבים מרכזיים בתכנית האב ,ככל שיהיו לנו משאבים.
הושלם היכל הספורט רבין ,גם זה אותו היכל ספורט שהיה תקוע יחד עם חטיבת היובל.
אנחנו השגנו מימון ממפעל הפיס ,מהטוטו .השקענו גם את המיזוג ופרקט .הוא אמור
להיפתח בימים הקרובים.
נפתח ,חברים ,בית המתנדב ,כמעטפת לארגוני המתנדבים .אני מתנצל אם היו תקלות
בזימון לפתיחת בית המתנדב ,ואני אבל מזמין את כולם כמובן להמשיך ולהתנדב ,ללא שום
קשר אם יש בית מתנדב או אין בית מתנדב .בסך הכל אני חושב שזה דבר נפלא .אנחנו ,עד
כמה שאנחנו יודעים ,העיר השמינית במדינת ישראל שבכלל יש בה בית כזה שיכול לתת
שירות .אני רק רוצה לייחל שהדברים האלה ילכו ויתקדמו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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נושא קופת חולים  -זה משהו סמלי ,אבל חשוב .תיראו ,לפעמים הסמלים מדברים יותר
מהרבה מאד דברים אחרים .אני זוכר,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כל הזמן זה סמלים ודיבורים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בוא נמשיך .חברים ,אני בטוח,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

למה הויכוח? קופת חולים הכללית ,אותו סניף שבראש העין הותיקה ברח' צה"ל מספר ,8
שאני מניח שהרבה מאד מהתושבים בראש העין הותיקה היו צריכים להגיע אליו בסירה או
בשחייה ,סוף סוף הם יכולים להגיע אליו כאשר יש שם אספלט .אני חושב שזה דבר יפה ,זה
לא סמלי ,זה מעשי ,כמו שאני קורא לזה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תכניות שלך ,וכסף שלך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,הכל כסף שלכם.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הכל טוב ,מאה אחוז.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,קשה לשמוע ,מה לעשות?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

למה קשה? קשה לך להגיד מילת תודה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא חיכית לסוף,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...שותפים ,עשו יחד איתי ,מילה קצת צניעות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

למה אתה מפריע?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני לא מפריע .אני רק מיישר את העובדות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תן להמשיך ,אין בעיה .חברים ,בואו לא ניכנס להיבטים האלה .עבודות להנחת קו הביוב
המאסף ,פתרון לשכונות העיר .גם פה אנחנו בהתקדמות ,ואני בטוח שהנושא הזה יתקדם.
אני חושב שהדובדבן בקצפת ,שאמור להיחתם ביום חמישי הזה ,אני רוצה לומר לכם
שבשנת  2004נפתח והושלם ,לאחר הרבה מאד שנים ,הרבה ,הרבה ,הרבה ,לא נזכיר כמה,
המשא ומתן על פרוייקט גן לאומי מגדל צדק ,ובתחום הזה אנחנו מקיימים ואתם כולכם
מוזמנים ,אני רוצה להזמין את כל מי שיושב פה ביום חמישי הזה בשעה  ,4השר לאיכות
הסביבה יהיה פה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

כן.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בנוכחות השר לאיכות הסביבה ,טקס ראשון של חתימת ההסכם .אנחנו נעשה לפני פסח
טקס יותר רציני בעניין הזה ,ויוזמנו לפה גם שרי ממשלת ישראל ,כאשר הכוונה לקדם
ולשדרג את פיתוח הפארק כפארק עירוני ,אזורי ,מטרופוליטני.
אני חושב ששנת  ,2004בסך הכל ,למרות שהיא היתה שנה קשה ביותר לשלטון המקומי
במדינת ישראל ,קשה ביותר בראש העין ,שנה ראשונה שבה מועצת העיר הזאת התחילה
להתפקד ,קיבלה ירושה ,חבל על הזמן ,אני אומר לכם ,חבל על הזמן,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תגיד תודה העיר שקיבלת .תגיד הרבה ,הרבה תודה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מאד אומר תודה על  70מיליון שקל במינוס,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בוא הנה 70 ,מיליון .בנינו עיר .אתה גאה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא מתווכח .אני לא מתווכח,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה כל כך גאה עד שהבאת קבוצות חיילים .בנינו עיר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני לא מתווכח .אני רק אומר את העובדות.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תדע להתייחס לכל בפרופורציות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רק אומר שבשנה הכי קשה בתולדות השלטון המקומי עיריית ראש העין,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,הערה קטנה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

למה אתה מפריע?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה יודע? יש פה ענייני דיומא .אחשורוש המלך בדיוק חוגגים עכשיו ,עשה מסיבה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה מפריע לי באמצע המשפט,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

רגע ,רגע ,משפט ,משפט,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא .אתה מפריע באמצע המשפט ,ותתנהג כמו ילד מבוגר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כשאני רואה ילד קטנוני ,מתנהג בצורה ,רק סיסמאות ,סמלים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

למה אתה מפריע?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני ממלא את החסר .ממלא את החסר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,תעזבו אותו ,נו ,בחייכם ,נו ,באמת .סתם ,בא להפריע ,נו באמת,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא ,לא ,זה הערות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

הערות ,אתה יהיה לך כל הזמן שבעולם לדבר אחר כך,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בשמחה רבה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז אני אומר ,בסך הכל ,בשנה הכי קשה בתולדות השלטון המקומי ,ולא אני אמרתי את זה,
מדבר על זה גם בנק ישראל ,וכל ראשי הרשויות המקומיות ,השלטון המקומי ,עיריית ראש
העין עמדה ,הייתי אומר ,בנחישות ,בביטחון ,השיגה את היעדים ,בנתה את המסד להמשך

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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ההתפתחות קדימה.
בסך הכל אני רוצה להודות לכל מי שעסק בעשייה ,נטל חלק בדברים היפים שעשינו כאן
בשנת  ,2004החל מחברי מועצת העיר ,גם אלה שהיו באופוזיציה ,אני חושב שבסך הכל גם
אופוזיציה ראויה היא אופוזיציה שתורמת לעיר .בוודאי לחברי הקואליציה ,לדרג המקצועי,
שחלקו נמצא כאן איתנו ,ואנחנו עכשיו עם הפנים קדימה לתנופה נוספת בשנים הקרובות.
תקציב לשנת  2005תיכף יוצג בהרחבה על ידי הגזבר .אני רק רוצה לתת את המבוא לתקציב
הזה אני חושב שבשנת  2005אנחנו נלך בקפיצת מדרגה נוספת לאחר שייצבנו את העיר
מבחינה כלכלית .ואגב ,אני לא יודע אם אמרתי לכם ,אבל היום ראש העין אי אפשר
להתווכח ,בכל כנס של גזברים של רשויות מקומיות ,ובכל כנס של חשבים מלווים ,מוצגת
שנת  2004כשנה שבה העירייה עשתה קפיצה דרמטית בהתייעלות שלה ובפעילות
התקציבית ,והיא למעשה מוצגת היום כמודל בכל כנס של משרד הפנים .אני חושב שגם השר
שהיה פה ,שר הפנים ,שהיה בקיא בנתונים ,וקיבל את תמונת המצב מהדרג המקצועי
במשרד הפנים ,ידע גם לפרגן ,גם להגיד מילה טובה ,וגם לשבח את חברי מועצת העיר ואת
ראש העיר על ההשקעה שהם משקיעים פה בעיר .אני בטוח ששנת  2005תהיה שנה של
המשך הליכה קדימה .אנחנו נצא לקראת עצמאות כלכלית ,ונוכל גם לשדרג יותר את
השירות לתושב.
אנחנו ניתן בשנה הקרובה עדיפות לפן החזותי של העיר ,מתוך הנחת עבודה כי בסך הכל
טיפוח של חזות העיר יוצר גם את הגאווה העירונית ,ומטפח את הגאווה העירונית.
נושא הנוער יזכה כאן לתנופה .אנחנו בסך הכל עיר צעירה .אני מזכיר לכולם שמתוך  40אלף
תושבי העיר כ  20 -אלף הם מתחת לגיל  .20עיר דינמית ,צעירה ,חייבת לטפח את הנוער
שלה ,לתת לו עדיפות ,לקחת אותו קדימה ,לתת לו עמדות הנהגה ,לשתף אותו ,ועשינו את
זה גם בסוגיות מרכזיות בחיי העיר ,ולשמוע את קולו .מבחינתנו הנוער זה הלב .נוער זה גם
קשור לחינוך .הנוער ישולב כאן בשורה ארוכה של פרוייקטים .הנוער הזה נפגש עם כל מבקר
שמגיע לעיר .החל מהרמטכ"ל ,דרך ראש הממשלה ,דרך שר הביטחון ,דרך שר הפנים ,השר
לאיכות הסביבה .וכל מי שמגיע לפה באמת מסיר את הכובע מול הנוער הנפלא הזה.
החינוך  -אנחנו נמשיך לתת לו עדיפות לכל מגזריו .תרבות עירונית  -אני חושב שחשובה
למרקם העירוני .הספורט העממי וההישגי  -גם פה אנחנו נשתדל לתת מה שאנחנו יכולים.
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מיקוד ומיצוי משאבי ההתנדבות העירונית  -זה משאב שלא עולה כסף ,אבל יש בו הרבה
נשמה ולב .אנחנו ,לאחר שהכרזנו על שנת  2004כשנת ההתנדבות ופתחנו את בית המתנדב,
אני סמוך ובטוח שהארגונים האלה יזכו לתנופה .אנחנו גם נגביר את שירותי הרווחה על רקע
המשבר הכלכלי שפוקד כיום את המשק ,ואני מקווה שההתקדמות בתהליך המדיני תאפשר
גם פה יציאה מהמיתון ,ככה שהדבר ישפיע לחיוב גם על התושבים כאן בראש העין.
אני ביקשתי לשים פה כמה אפשרויות במימד החיובי שיכולים להשפיע על התקציב מבחינת
משתנים שיכולים לתת לנו עוד כמה נקודות זכות ,שנוכל להחזיר אותו לתושבים.
יש אפשרות למיחזור הלוואות בסך של  3מיליון שקלים .על רקע מצבנו הכלכלי ההולך
ומשתפר אנחנו זוכים לדירוג משופר גם אצל הבנקים ,ודירוג כזה גם פורסם בעיתונות
הכלכלית .היום הבנקים ,לא שאנחנו רודפים אחריהם ,אלא הם רודפים אחרינו בנכונות
לתת הלוואות ,ואם אנחנו נחליט לקחת הלוואות נוכל למחזר הלוואות אחרות שקיבלנו
בעבר בריביות הרבה יותר גבוהות ,ולהוריד עוד יותר את הוצאות המימון ,שגם כך פחתו
וירדו ,אז גם פה יכולה להיות איזה שהיא פריצת דרך.
פרוייקט חורשים והמע"ר  -שני פרוייקטים שלא התקדמו ,מאחר ויש לנו כאן ויכוח על
פרוייקט אחד עם בנק הפועלים שמנסה לכופף אותנו ,ואנחנו עומדים איתן בעניין הזה.
ונושא המע"ר  -נושא שעדיין לא מוצה מול היזמים ,אז תהיה כאן פריצת דרך אני מניח שגם
זה יכול להשפיע לחיוב על התקציב.
קבלת תקציבי פיתוח ממשרד הפנים  -בשנה האחרונה לא קיבלנו שקל אחד תקציב פיתוח
של משרד הפנים .יש אפשרות שהמשרד יקבל בתקציב המדינה סכים שיוכל לחלק לתקציבי
פיתוח .אם הוא יקבל אני מקווה שגם ראש העין תימנה בישובים שיוכלו ליהנות מתקציב
פיתוח מטעם משרד הפנים ,וזה יכול גם כן להשפיע על התקציב ,והגדלת מענק האיזון מעבר
לתיקצוב  -אם מענק האיזון יגדל ,אז גם פה אני חושב שישפיע כמובן לחיוב על התקציב.
מעבר לזה ,פה אני חייב לחדד לכם .עצם זה שעיריית ראש העין עומדת בייעדי התקציב,
ועומדת במחויבויות שהיא נטלה על עצמה במסגרת תכנית ההבראה מול משרד הפנים יוצרת
לנו אווירה מאד מאד טובה אצל המשרד ,ומבטיחה לנו לקבל את המשך ההלוואות
והמענקים שהובטחו לנו בשנה האחרונה .סך הכל אנחנו מדברים על קבלת מענקים בסך 3
מיליון שקל ,ועוד הלוואות בסך  11מיליון שקל ,ככה שאם אנחנו נתנהל בצורה יעילה ,נעמוד
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בתכנית ההבראה שלנו ,אנחנו נצליח עוד יותר לצמצם אתה גירעון המצטבר ,יקטנו הוצאות
המלוות ופירעון המלוות ,ובסך הכל שנת  2005יכולה להיות שנה שבה באמת אנחנו נצא
לדרך המלך ,בהנחה וחלק מהדברים החיוביים שמה יתגשמו.
מצד שני  -אנחנו צריכים גם להיות אובייקטיבים ,לשים גם את האילוצים בפעילות
העירונית .ופה יש כמה ,הייתי אומר ,אתגרים ,עם כל זה שאנחנו רוצים להתקדם ,אני אומר
לכם פה ,ושוב ,אני אמרתי את זה גם בשנת  ,2004אני חוזר על זה בשנת  ,2005בראייתי,
חשוב להדגיש את זה ,אנחנו נשמור על מסגרת התקציב .אני לא אתן לגרור את עיריית ראש
העין לאותו מצב של גירעונות ,זה לא מצב בריא .פסיכולוגית זה לא נכון .זה לא נכון גם
מבחינה איכותית .זה לא נכון שעיר והתושבים שלה יחיו בידיעה שהבנקאי שלהם ,או מי
שמנהל להם את ענייני העיר לא שומר על הכספים שלו ,ונמצא באוברדרפט .ראש העין לא
תהיה יותר באוברדרפט.
הדבר השני  -זה צורך בהעברת כספים לגירעון המצטבר .כחלק מההסכמים שלנו עם משרד
הפנים אנחנו מחוייבים להעביר חלק מהתקציב ,או מההכנסות שלנו כל שנה לכיסוי הגירעון
המצטבר .הצלחנו לשפר את התנאים במאבק ,או אפילו בדיאלוג ,הייתי אומר ,מול משרד
הפנים ,אבל עדיין יש צורך להעביר כמיליון וחצי ,שני מיליון שקל לשנה לגירעון המצטבר,
וזה יוצר איזה שהוא אילוץ על היכולת שלנו להזיז כספים לפעולות .טרם התקבלו
האישורים למיחזור ההלוואות .אנחנו בדרך .הכיוונים הם נכונים ,אבל עדיין לא התקבל
האישור הסופי .זה עלול להתעכב .יש לנו בתקציב הוצאות מותנות באישור הארנונה .אני
חושב שהצו הזה יאושר .גם שר הפנים אמר שהוא יאושר ,גם הסביר את הנימוקים למה הוא
הולך לאשר את זה .יש לנו עליה תלולה בהוצאות החשמל .את התחום הזה אנחנו בודקים.
אנחנו מנסים לבדוק מדוע היתה ההוצאה הזו ,ואם נצטרך אנחנו גם נוציא את ההנחיות
המתאימות כדי שבתחום הזה נחזור למצב של חיסכון .יש לנו עדיין חוסר בתב"רים בעקבות
עצירת פרוייקט המע"ר וקשיים בקידום פרוייקט חורשים .צריך להגיד את זה .לא כל
הדברים הם כפי שאני הייתי רוצה לראות אותם .אם היינו מקדמים את שני הפרוייקטים
האלה היה לנו יותר אפשרות לקדם תב"רים בתחומים רבים.
תכנית ההבראה של המתנ"ס עדיין צורכת תשומות מהעירייה ויוצרת נטל על התקציב
העירוני.
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אלה ,הייתי אומר האילוצים בפעילות העירונית .בסך הכל אני רואה אתה שנה הבאה כשנה
חיובית לראש העין .אני בטוח שיחד כולנו נקדם את העיר .אני מבקש מרחבעם להציג את
תקציב .2005

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

ראש העיר הציג את הרוח שעמדה ,את האיפיון של תקציב  ,2005אני אגע יותר בדברים
הכספיים ברמת מקרו,

]מוסיקה  +דיבורים ברקע[

מר משה סיני  -ראש העיר:

כן ,בבקשה רחבעם.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תקציב  2005נמצא במגמת עליה ,כאשר אנחנו נביט בהמשך ונראה שלמעשה העלייה
בתקציב היא כמעט  ...העירייה.

משתתף בדיון:
זה לא רציני ,לא שומעים אותך ,שומעים את ...

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מסגרת תקציב  179 ,2005מיליון ,הוסיפו עוד  200אלף שקל בגין העדכון שקיבלתם היום,
לעומת  .172יש לנו בסך הכל תוספת תקציב ,יחסית ל  6.5 ,2004 -מיליון .אנחנו רואים את
זה בגרף .זה מתבטא בצורה ברורה מאד .המסגרת גדלה כתוצאה מארנונה  .5.3 -אחרות
ירדו בסביבות המיליון ,ובמיוחד היטלים שאנחנו צופים שהשנה יקטנו ,זאת אומרת ,גם
בעבר לא גבינו אותם ,אז השנה החלטנו שאנחנו לא מתקצבים אותם ... ,גם כן גידול צפוי של
 ,2.2זה מענק איזון מיליון .שיפוי בגין פיצויים של עובדים  -בסביבות ה  ,750 -ותוספת
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לרווחה גם כן .בסך הכל  6.5מיליון שקלים.
בתוך המסגרת הזאת ,לא לשכוח ,יש את המותנות .צד הארנונה זה  2.6מיליון .מענק איזון
שעוד לא קיבלנו אישור סופי  -מיליון .ושיפוי ,שעוד לא קיבלנו את הכספים הללו ,קיבלנו רק
הבטחות ,והכסף הזה עוד לא הגיע.
אנחנו צופים ,כפי שנאמר לפני כן ,במידה והשכונות החדשות יכנסו למהלך ,נקבל  10מיליון
שקלים .המשמעות היא שאנחנו יכולים להגדיל את התקציב השוטף בעוד  3מיליון שקלים.
יש איזה נוסחה שקובעת בדיוק כמה אפשר להכניס היטלי השבחה לתוך התקציב השוטף.
אצלנו זה בסביבות ה  3 -מיליון ,ומיחזור הלוואות  -שהיום כבר קיבלנו אישור לפחות על
הלוואה אחת ,ולא כל הרשויות קיבלו אפשרות לקחת הלוואות .קיבלנו כבר הלוואה אחת,
וכנראה שבקרוב נקבל את האפשרות הזאת .כמה שאני יודע ,גם היום שר הפנים הולך על זה
בצורה חזקה .גם היום שמעתי אותו מדבר ,וכנראה שזה ילך לכיוון הזה.
אגף שפ"ע  -אגף שפ"ע הוא למעשה מקבל השנה תשומת לב מיוחדת .יש לו תוספת תקציבית
של מיליון  .644זה בנוסף לעוד הכנסות שיהיו לו דרך תב"רים ,כאשר המגמות באגף שפ"ע:
א'  -הכפלת ימי ניקיון בעיר .שימו לב ,אנחנו כבר התחלנו כבר בהכפלה של הניקיון .תחזוקת
גנים ציבוריים באופן סדיר .בשנת  2004זה תוקצב ל  10 -חודשים .השנה תיקצבנו את זה
למלוא השנה .ישפור חזות העיר .פריסת פרחי העונה במקומות מרכזיים .פה אנחנו מקבלים
את התמונות שקיבלנו אותם כבר,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מתי זה נבנה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אנחנו מדברים על,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ... 2004צעירה,
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]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה סימן שזה לא התחיל ב  .2004 -זה המזל שזה לא ב  2004 -התחיל.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה דוגמאות מהגינון שנמצא היום.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מהיום ,מהיום,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,זה צולם לפני שבוע.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הוא לא יצא מזה .הוא תקוע.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה אנחנו שואפים להגיע בשנה הזאת.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

עוד שאיפה להגיע בשנה הזאת.
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משתתף בדיון:
פראייר מי שלא גר בראש העין.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אנחנו שואפים להגיע למצב הזה.

משתתף בדיון:
זה גבעת הרקפות.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

שואפים להגיע .אגף החינוך  -תקציב  2005יחסית ל  2004 -יש תוספת של  3.6מיליון שקלים
באגף החינוך .תקציב  2005מופיע תוספת תקציבית נכבדה לאגף החינוך ,כאשר בתקציב הזה
אנחנו נותנים פתרונות כמעט לכל הקשיים שהיו בשנת  .2004כאשר המגמות הם :מחשבים,
תחזוקה סדירה של הגינון ,תחזוקה שוטפת ,כאשר זה מתוקצב גם בשוטף וגם בתב"רים.
עיצוב אומנותי בבית ספר צורים  -זה גם כן בשיתוף של העירייה .זה היה בבית ספר נופים,
אנחנו רוצים,

משתתף בדיון:
זה יהיה אוטוטו,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה יהיה בבית ספר נופים .אנחנו שואפים שכל בית ספר ,במהלך כל שנה ,יהיה פה איזה הוא
 ...של העירייה כדי לעצב את בתי הספר בעיר .שאיפה גם כן  -שדרוג חצר בית ספר אוהל
שלום,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,זה נושא לתב"רים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

הגברנו את התקציב של ציוד לבתי ספר ,יוזמות פדגוגיות ,פנימיות יום בסביבות ה 200 -
אלף שקלים בעדכון .שיפור החזות באולפנת זבולון .החלפת דלתות בגני ילדים בחינוך
החרדי ,הגדלת תקציב התחזוקה בחינוך החרדי.

משתתף בדיון:
עם כמה כסף?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אמרנו .אגב ,את כל המספרים הקטנים אתם יודעים אותם ,קיבלתם אותם ,לכן אני לא
מלאה אתכם .אני נותן פה תמונה יותר במקרו .תרבות נוער וספורט  -יש פה הגדלת תקציב
הפעולות .תוספת לפעולות  -לפעולות בלבד אני מדבר ,לא שכר ,בשנת  600 - 2005אלף
שקלים .התמקדתי בנושא של פעולות .יש פה תוספת פעולות לתרבות נוער וספורט 600 -
אלף שקלים בשנת  ,2005כאשר מתוך התוספת הזאת  300אלף שקלים מופנים לתרבות נוער.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סליחה ,איזה תוספת יש לספורט ולו גם גרוש אחד תגיד לי בבקשה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תרבות נוער וספורט,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,רגע ,אתה אמרת גם ספורט .איזה תוספת יש לספורט ולו גרוש אחד?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תרבות נוער וספורט זה מחלקה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

24

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני שאלתי שאלה פשוטה ,תגיד לי :כן ולא .איזה תוספת יש באגורה אחת לספורט?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני הסתכלתי על מחלקה .מחלקת תרבות נוער וספורט.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אה! מחלקה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני עוד פעם שואל ,מה זה :ללא הפחתת שכר מנהל אגף?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כי הם רוצים להעיף את האגף הזה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

היתה פה הפחתה של מנהל האגף שהיה בשנת ,2004

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני שאלתי שאלה ,אפשר לקבל תשובה על זה? מה זה מנהל אגף? אין דבר כזה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בשנת  2004שכרו תוקצב תחת התרבות נוער וספורט .מנהל האגף מאיר מחזרי .ברגע שהוא

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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פרש אז לכאורה יש פה ירידה בהוצאות שכר .אז אני פה  ...אך ורק בפעולות .תוספת פעולות
ללא שכר.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

המנהל החדש הוא מהחברה למתנ"סים משולם?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא ,זה לא קשור .זה מתנ"ס.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אז זה לא כלול פה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

רואים פה את הגידול יחסית לשנת .2004

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מאיפה בא הגידול של התקציב בעיקר? בעקרונות? מארנונה? מהכנסות  ?...ממשלה? מי?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

ארנונה .בעיקר ארנונה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מה היחס של הגידול? אני רוצה להבין.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בסוף אנחנו נראה את הסיכום הכללי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הגידול ,אני רוצה להבין .הגידול ונמשיך הלאה? זה יכול להיות בעייתי,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בעיקר ארנונה ,כאשר ארנונה היא תוספת של  4מיליון שקלים לשנת  .2005המגמות לשנת
 :2005הגברת פעילות תרבות באופן משמעותי .פעילות מועצת נוער עירונית .המשך פעילות
חיילי נח"ל ,והגדלת תקציב הפעלה לכל תנועות הנוער .התחלנו כבר לפתוח את כל
המועדוניות .המועדוניות הללו הם מצריכות תקציב,

משתתף בדיון:
מועדונים .מועדונים.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מועדונים .הם מצריכים תקציב הפעלה.

]מוסיקה ברקע[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

צריך להדגיש כל מועדון .זה בסדר.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תרבות תורנית .תקציב פעולות גם כן יש פה תוספת פעולות .גם התרבות תורנית קיבלה
תוספת,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

עוד פעם ,תרבות תורנית לפי מה שראיתי בספר התקציב ,בהנחה שאני יודע שהולך להיות פה
עוד דיון בנושא סגנים ,האם התוספת היא סגן ,שכר סגן ,או תוספת בפעולות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

פעולות.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ואיפה הסגן?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בשכר .תמיד סגן זה שכר.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כן ,נכון ,אבל לא מופיע .לא ראיתי מופיע פה .אני רוצה שתראה לי .אז פיטרתם עובדים.
פיטרתם עובדים והכנסתם סגן? זה סיפור אחר.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

המגמות לשנת  - 2005תיגברנו שם את התקציב של פעולות ,שיעורי תורה וגם כן בפעולות
דת.
אגף הרווחה  -גם אם אנחנו מסתכלים על כלל העיר ,עדיין אי אפשר לשכוח גם כן את אלה
שזכאים לקבל שירות .גם שם יש תוספת כמיליון  .200מתוך זה פעולות כ  900 -אלף.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

רגע ,אבל רחבעם ,תסביר לי את הלוגיקה של המצגות שלך .אתה מעלה מהגידול .אני לא
יודע מהכנסות ממשלה בעניין הזה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה יכול לשאול ,אבל תן לו ,הוא יגמור את ההצגה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא ,הוא אומר שקפים ,אני לא צריך ,אם זה הכנסות ממשלה ,אז אני יודע שהכנסות
ממשלה .אם זה תרומה של העירייה מארנונה... ,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

ברווחה ,כאשר יש לך תוספת מיליון  ,200מתוך זה העירייה משתתפת ב  matching -של
.25%

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל בכל מקרה ,גם להביא את התוספת של מיליון  200זה לא הולך ברגל.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

יש פה מאבק ,יעל בישלה את כל המאבקים ,בניגוד לרצוני,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

חברי מועצה לא מכירים ,שידעו,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אנחנו ,תאמין לי ,מכירים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תאמיני לי שאת לא מכירה את התקציב שלך פה,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני לא מכירה את התקציב שלי?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מי שרוצה לשאול על תקציבי הרווחה שגדלו במשך השנה ,יעל יכולה לתת להם פירוט .כל
שנה שהיא מצליחה להגדיל את התקציבים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

כל הכבוד .אני רוצה לשבח את אגף הרווחה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מינהל ההנדסה  -למעשה ,לכאורה יש פה הפחתה ,אבל בדרך כלל ההנדסה עובד לפי
תב"רים .באופיו הוא תב"רים .יש פה תוספת של  200אלף שקלים ,כאשר במידה והוא צריך
לקבל עוד כספים לתכניות או לשמאות ,הוא מקבל בדרך כלל מתוך התקציב של היטלי
השבחה .פה אנחנו רואים את התוספת.
מינהל כללי  -תקציב  7 - 2005מיליון .פה במינהל הכללי יש ירידה של מיליון שקלים ,כאשר
הירידה העיקרית זה בשכר ,לאור כל השינויים שנעשו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

שניה ,תחזור רגע לשכר .תתמקד על זה שניה .זה אומר שלמעשה ,כל מה שכתוב בתקציב,
המשרות כלולות בספר התקציב .נכון?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן .כל מה שאנחנו מפרסמים זה נמצא בתוך ספר התקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בתוך ספר התקציב ,ורשימת העובדים גם כן יכולה להיות מצורפת,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מצורפת ,כן.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מי שרוצה שיעיין אצל אירית.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כל רשימת העובדים .אנחנו תיקצבנו פה גם כן כל העובדים הקיימים ,ואת כל העובדים
הפוטנציאליים .כולם מתוקצבים על פי רשימה מאד מפורטת שאפשר לראות אותה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתם יכולים לעיין .חברי מועצת העיר

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

חברי מועצה ,כולם .הכל גלוי .מינהל כספי  -יש פה תוספת של  888אלף שקלים .כאשר
התוספת העיקרית נובעת מעליה בעמלות הגביה בגלל גידול ההכנסות .ככל שהכנסה גדולה
יותר מארנונה ,ומים ,וכו' ,אז העמלה גדולה יותר ,וגם כן השנה אנחנו מקווים לסיים את
סקר ארנונה ,שגם כן הוא גובה מאיתנו עמלות ,אבל מצד שני  -הוא מכניס לנו הכנסות מאד
מאד יפות.
פירעון מלוות והוצאות מימון  -זה נקודה מאד חשובה .השנה יש לנו ירידה במיליון וחצי

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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כמעט .אני מקווה שהיא תימשך גם כן במהלך השנים .זה כתוצאה ישירה מצמצום גירעון
נצבר והאיזון התקציבי אתה צורך פחות אשראי ,אתה משלם פחות ריביות ,והתוצאה ,אתה
משלם פחות ריביות לספקים ,התוצאה היא באה לידי ביטוי בשנת .2005
תוספת מסגרת תקציב  -ב  2005 -כ  6.5 -מיליון שקלים .להיכן הלכו כל התוספת הכספית
הזאת? מתוכם כ  5.3 -מיליון שקלים מופנים ישירות לתושב באמצעות האגפים נותני
השירותים .כלומר ,זה לא הלך למינהל ,או לכל מיני פעולות .זה הלך יותר לאגף שפ"ע ,אגף
החינוך והתרבות ,אגף הרווחה ,מפעל המים שזה גם כן נותן שירותים ,ופעולות אחרות .סך
הכל כ  5.3 -מיליון שקלים מכל תוספת המסגרת של התקציב ל  2005 -שעוברת ישירות
לתושב .ואם גם כן נזכור את התוספת של הארנונה שהיתה  2.2מיליון שקלים ב 2005 -
הצפוייה ,אז ברור מאליו שכל התוספת הזאת למעשה נבלעת בתוך האגפים שהם נותני
שירותים בלבד.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אין אגף חינוך ותרבות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,אולי יש כוונה.

משתתף בדיון:
הוא איחד אותם לצורך הנושא.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בראש העין לא קיים אגף חינוך ותרבות.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

למה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב

32

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אין דבר כזה .יש אגף חינוך ,ויש אגף תרבות נוער וספורט.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
מה לא? השתנה משהו שאנחנו לא יודעים עליו ,רחבעם?

מר משה סיני  -ראש העיר:

פיני ,גם עוד אין ענף קהילה .אנחנו בכיוון.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
תפרט לי בבקשה את המיליון  860אלף בתוספת הזאת.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

פיני ,ברגע שאתה מאשר את התקציב על פי ספר התקציב ,אתה למעשה מאשר שמדובר
באגף החינוך והתרבות,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בספר התקציב זה מפורט.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוא צודק .הוא עשה שינויים ארגוניים בתקציב ,על דעתו של ,לא על דעת חברי מועצת העיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל זה נושא לדיון .יהיה דיון.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל מה זה יהיה דיון? פיני שאל שאלה ,הוא רוצה לקבל תשובה .בוצעו שינויים ארגוניים
במסגרת התקציב ללא תהליך של בחינה ,ללא תהליך של חברי מועצת העיר ... ,החלטות.
נקודה .זה הכל.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה אולי לא שותף ,כי אתה לא בעניינים.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

נתוני הגידול  ...את כל תוספת הגידול .אתם רואים את המאפיינים .למעשה אגף שפ"ע צרך
יותר עלויות ,והשנה הוכרזה יותר ,זאת אומרת ,ההתמקדות היא באגף שפ"ע ,וגם תרבות,
וגם חינוך .אגף שפ"ע קיבל פה איזה שהוא תוספת משמעותית מתוך סך הכל התוספת
הכללית ,ואגף החינוך ,וכו' ,וכו' ,והכל מונח מול העיניים.
עכשיו ,מה לא יהיה בעיר בשנת ?2005

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
סגנים.

]צוחקים ומדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני מודה לרואה חשבון דב ,רווית מהמיחשוב  ...תודה רבה לכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה להודות על המצגת .אני חושב שבאמת גם ההומור קצת שנכנס זה דבר שמשפר
ומעלה חיוך על השפתיים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה  ...טרגי קומי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

יש אנשים שאולי יש להם טרגדיות ,אני לא מתייחס לזה ,שלא התאוששו מהם .חברים ,אני
רוצה עכשיו לפתוח את הדיון .אני מבקש באמת שהדיון הזה יהיה מכובד ,רציני ,תרבותי,
אני סומך עליכם .אני מבקש ,יש פה ,אני חושב שסיעת האופוזיציה הגדולה היא סיעת שינוי,
ואלונה דור קולן גם בתור זה שאת יושב ראש ועדת הביקורת ,גם בתוקף זה שאת מייצגת
סיעה גדולה יחסית ,במבנה הקואליציוני של העירייה 2 ,מנדטים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

גם איכותית היא גדולה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

גם איכותית ,אני רציני ,ואני מייחס לכם מלוא הרצינות .אני רוצה שאת תפתחי בבקשה את
הדיון בשם האופוזיציה ,ותציגי את ההערות העיקריות ,המרכזיות .הזירה שלך .בבקשה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
יש לנו הרבה מאד הערות .אני רוצה להגיד שמה שתפס אתה עין,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רק ארשום את כל ההערות .אני לא אגיב אחת לאחת .לאחר שאת תסיימי ,ואם יהיה
עוד מישהו מחברי האופוזיציה ,אז אני אענה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה שתפס לי את העין זה באמת המשך הקיפוח בחינוך .חטיבות הביניים גוונים והיובל

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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שנמשך הקיפוח בעברת הכספים לשתי החטיבות האלה .משרד החינוך מעביר כסף לעירייה,
וכנגד זה העירייה אמורה להעביר לחטיבות הביניים כ  4 -מיליון ש"ח לפחות ,בהתאם ל -
 matchingהמתחייב .אבי ,אני מצטערת ,היתה לנו שיחה כאן לפני כן ,אבל אני גם בדקתי
את הנושא ,ויש כאן  matchingשל  30% .30:70הסכום שמשרד החינוך נותן ,והעירייה
שמשלימה .יש כאן  ,matchingומה שאני רואה כאן,

מר משה סיני  -ראש העיר:

תרדי לפרטים .מה זאת אומרת .70:30

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
המספרים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

פרטי את המספרים.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
את הסכום צריכים ,הסכום שמשרד החינוך נותן צריך לחלק ב ,70 -

מר משה סיני  -ראש העיר:

כמה הוא נותן?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כמה משרד החינוך נותן .יש כאן שתי חטיבות ביניים .לגוונים משרד החינוך נותן .1,158,000
יש להם הכנסות עצמיות של  .96,700ביחד זה  .1,254,700בפועל מה שהעירייה מעבירה זה
 .1,127,200לא די שהעירייה לא נותנת לחטיבות הביניים ,לא העברת אפילו את הסכום
הנומינלי,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אלונה ,עכשיו את צריכה להוכיח ,בדברים שלך ,שהוא לא מקופח.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תשמע ,יתכן והוא מקופח גם כן.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אלונה ,או.קיי .תמשיכי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא די שלא מעבירים את הסכום הנומינלי ,אז לוקחים את הסכום הנומינלי ,ולא מעבירים,
וגם את ה  matching -לא נותנים .ואני לזה לא מוכנה לתת יד .אני נורא מצטערת .וזה מופיע
גם ביובל וגם בגוונים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

או.קיי .רשמנו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אנחנו כאן הכנו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה הכל? על כל התקציב זה מה שיש לך להעיר?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא ,לא ,זה רק התחלה .זה רק התחלה .אבי ,אני אמשיך כי אנחנו ישבנו על התקציב ואנחנו
עברנו סעיף סעיף .אני דיברתי על החינוך .עכשיו אנחנו נעבור .אבי ימשיך.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חוץ מזה כל התקציב ,חוץ מהסעיף הזה בסדר?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אנחנו לא מסכימים גם לתקציב ,ואנחנו לא נצביע בעד התקציב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נחלק את ההתייחסות לתקציב להערות עקרוניות ,ולהערות פרטניות פר הסעיפים השונים.
נתחיל בנושאים העקרוניים של התקציב .במסגרת התקציב הנוכחי הוכנסו באופן מובלע,
ובהערת ביניים ,יגאל ציין משהו בעניין ששווה בדיקה ,שאין סעיף פה לסגן ,ואם זה יכול
לפגוע באותו תשלום שכר לאותם סגנים ,מה שיגאל ציין בפרולוג של הדיבורים שלו ,כל
התקציבים של הסגנים מובלעים במסגרת אגפים מסויימים .אין סעיף בצד שכתוב :סגן ראש
עיר .נקודה.

משתתף בדיון:
גם לא כתוב ראש עיר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כתוב .כתוב .בלשכת ראש עיר כתוב :ראש עיר .תראה ,חבר'ה ,זה לא מעניין אותי ,ההפך,
מצידי שלא יקבלו .אני אומר את ההערה הזאת בשביל ההוגנות של העניין.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רק נתתי את זה כהערת ביניים .זה לא מהות .זה סתם הערת ביניים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

בוא תבוא לעיקר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
העיקר .העיקר הוא אני חושב ,יש לנו מחסור בדברים שהציג רחבעם .למשל ,בעיקר בנושא
החינוך .כספים לחינוך ,אין לזה מקום לתת שכר לסגנים .אפשר בהחלט למנות סגנים
שיתפקדו כעוזרים לראש העיר ויקבלו האצלת סמכויות ,אולם אין מקום לשלם סכומי עתק
של משכורת לסגנים ,עדיין במצב הכלכלי של העירייה שאנחנו נמצאים .העלות של הסגנים,
שכר הסגנים פלוס נושא הרכב שלהם ,ופלוס נושא המתנות ,הוא מגיע לסדר גודל של כ 1.2 -
מיליון שקל .אם אתם עושים אנלוגיה זה בערך שווה ערך ל  2% -ארנונה ,אם אני לא טועה,
רחל תתקן אותי 1.2 .מיליון שקל זה  2%ארנונה? כמה אז אחוז ארנונה?  .1.7סליחה ,קצת
פחות .אני חושב שבסיטואציה הקיימת בהחלט היה אפשר לוותר על הדבר של הסגנים
השנה ,ולהקצות אותו לפעולות חיוניות נוספות ,והדוגמה היא ,למשל ,נושא החינוך .כל
תקציב החסך שניתן לבתי הספר ,רווחה ,תמיכות שלא הצלחנו לעמוד במשימות של שנה
שעברה ,וכיוצא באלה .דרך אגב ,לא צויין בכלל ,עוד פעם ,הערת אגב לגזברות ,כולנו ציינו
את ההישגים היפים שלנו ,אבל אף אחד לא ציין שלא עמדו ביעדים של התמיכות .חבל .רק
למען ההוגנות והאיזון היה צריך גם לציין שבכל תקציבי התמיכות לא עמדנו בהם .באף אחד
לא עמדנו במה שתכננו.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

עמדנו בכל יעדי התקציב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סליחה ,עמדת ביעדי התקציב שעשית לו איזון .אבל לא ציינת את כל זה שחתכת את כל
התמיכות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא הוא הכתובת .יעדי תקציב  ...יעדי חברה הוא צריך לעמוד.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני דיברתי על להציג .אני לא דיברתי על להגיד שהוא אשם .הוא היה צריך פשוט להציג את
זה למען ההוגנות .כשמציגים את הדברים אז מציגים גם את הלא הישגים .אני חושב שלא
נתנו לתנועות הנוער ,ולא נתנו לכוללים ,ולא נתנו לספורט את התמיכות שהתחייבנו בהם,
נכשלנו .אתה רק אוהב להציג את הדברים היפים ,ואת התמונות של גבעת הרקפות ,אז זה
בסדר .אני חושב שצריך גם להציג את מה שלא הצלחנו לעשות.
אם אני מסכם את הסעיף הראשון בנושא העקרוני ,יש לבטל את שכר הסגנים ולהקצות את
הכספים האלה לטובת פעילויות ,אני מדגיש את המילה  -פעילויות חיוניות בתחום החינוך,
בעיקר בתחום הרווחה ,ובתחום התמיכה שחתכו אותם בלי הכר.
סעיף שני  -יש פה תופעה שלכל אורך רצף התקציב מוצגת והיא לא מובנת ,זה נושא
הניקיונות .יש פה עליה מאד מאד לא מוסברת בעלות של הניקיונות השונים .הן בניקיונות
של המוסדות ,המועדונים ,המתנ"סים ,בתי הספר .משהו שנראה מאד מאד לא סביר ולא
הגיוני .אם אנחנו מסתכלים ,מנתחים ,מפלגים את הנושא של הניקיונות בכל מקום יש פה
תוספת לא סבירה .שתי אפשרויות יכולות להיות :או שמישהו לא עשה עבודה טובה ולא
קיים משא ומתן כמו שצריך ,ולא עשה מכרז כמו שצריך ,ולא בחר את המנקים כמו שצריך,
או שאני לא יכול להסביר את זה .לא יכול להיות שמישהו שטאטא כיתה אצל יהודה אליאש
ב  X -שקל ,דורש עכשיו לטאטא את אותה כיתה ב  X3 -שקל .זה משהו שהוא לא סביר .אם
היה מבקש  X1.5 ,1.3 ,1.2שקל ,אז זה נראה קצת הגיוני .אבל פי  4 ,3כדי לנקות כיתה? יש
פה משהו לא סביר .צריך לבדוק את כל נושא הניקיונות ,לבצע חשיבה יצירתית בעניין.
לראות את הכל כמכלול .לא צריך לקיים משא ומתן על כל חתיכת מועדון .צריך לראות את
התמונה הכוללת ,לבצע ראייה כוללת של משא ומתן בתחום הניקיון עם חברות קבלניות.
לעשות מכרז כמו שצריך ,ולהוזיל באופן משמעותי את העלויות של הניקיון ,כי זה דבר
שמאד מאד לא סביר .צריך לקחת את כל המתקנים העירוניים ,לרכז את כל הניקיון שנגזר
מהמתקנים העירוניים ,ולבצע מכרז מסודר עם חברה מסויימת כזאת או אחרת ,ולהגיע

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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לסיכום של ניקיון שיהיה בצורה הרבה יותר הגיונית.
יש עליה בלתי מוסברת וגבוהה בתחום של התקשורת הסוללרית .אני חושב ,עם כל אהבתי
לעובדי ופקידי העירייה ,אני לא חושב שכל פקיד עירוני בכל דרג שהוא צריך ללכת עם טלפון
סוללרי עירוני שמשמש גם פתח לכל מיני שיחות שאינם אינהרנטיות לתפקיד שלו ,כי זה
באופן טבעי ,ואלה החיים ,והשור לא נחסם בדישו .יש היום תוספת גדולה מאד של עלויות
של תקשורת סוללרית ממש לא הגיוניות .עכשיו ,קודם כל ,ברמה ארגונית ,וברמה המעשית,
צריך להקצות ,צריך לעשות בדיקה מי צריך לקבל טלפון סוללרי .אני לא מבין למה שתי
הפקידות ,אני מדבר אצלי איפה שאני עבדתי ,למה שתי הפקידות שיושבות באגף הנדסה
כפקידות ,צריכות לקבל ,למשל ,טלפון סוללרי מטעם העירייה .סתם דוגמא .אני מבין שפקח
שמסתובב באיזה שהוא מקום בפארק סיבל וביער צריך לקבל טלפון סוללרי.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
זה חיסכון כספי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
חיסכון כספי? מרוב חיסכון תקראי את התקציב ,גב' סיגל היקרה ,ותיראי כמה את משלמת
על תקשורת סוללרית הפעם מול שנה שעברה ,ובזה את יכולה לכסות עוד  30מקרים
סוציאליים של יעל .תבדקי .אני עושה את העבודה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
שאלה :האם בדקת אם יש עליה ,וכמה עליה משנת  2004בכמות הטלפונים במספר
הטלפונים המנויים? יש?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,אני דיברתי על כספים פה.
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,אבל בפועל יוצא שאין הגדלה במינויים ,אם לא ,זאת לא הבעיה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא בהכרח .יכול להיות הגדלה בדיבורים ,יכול להיות הגדלה בעלויות ,יכול להיות גידול
אחר,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל אתה שכחת להגיד דבר אחד שהוא מהותי :שהתקשורת הסוללרית ברשת הפנימית היא
חוסכת המון כסף .אין להם תקציב למעבר לרשת הפנימית,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סיגל ,אני אומר לך שאם שילמתי  200אלף שקל בשנת  2004על כלל התקשורת הסוללרית,
ואני משלם עכשיו  700אלף שקל ,אז זה לא הגיוני .העלייה היא דרמטית מאד .אני חושב
שמעבר גם לעליה הכספית יש פה גם עניין עקרוני שצריך לבחון את הצורך ,ואני לא בטוח
שמישהו עשה את זה ,אולי מנהל המנגנון יתייחס ,לבדוק גם את הצורך בהקצאת הטלפונים
הסוללריים לגבי עובדים .נראה לי שהיתה  ...בעניין.
מהתקציב אנחנו למדים על שינויים ארגוניים .פיני נגע בזה באיזה שהוא מקרה פרטי אחד.
אני ראיתי עוד כל מיני שינויים ארגוניים .יש גם עניין של תוספת משרות ,לפחות פר מסגרות
כאלה או אחרות .למשל ,חיבור של אגף החינוך עם אגף התרבות ראיתי למשל דוגמא .ראיתי
למשל מסגרות חדשות של רישוי עסקים .ראיתי את ביטול אגף תנו"ס ,התמסמס .השאלה
היא כזאת :א'  -לבצע שינויים ארגונים זה דבר חיובי .אנחנו כבר שנה רצים על מערכת
בחינה ארגונית שתעשה שינויים ארגוניים .אבל אני לא מבין למה אחרי שנה ורבע עדיין לא
הצליח השולחן הזה לקבל איזה שהיא הצעה למבנה ארגוני חדש ,עתידי ,שמשקף את
היעדים החדשים של העירייה ,כדי שיבוא לשולחן הזה לדיון ואישור .אני לא חושב שהשיטה
צריכה להיות שיטת סלאמי ,שכל פעם תופסים איזה שהיא מסגרת ,מבצעים בה שינויים
כאלה או אחרים ,למשל ,אני אתן לגם דוגמא ,אחת הדוגמאות של טריגר לביצוע שינויים
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היה דו"ח מבקר המדינה שאמר שלמעלה מ  70% -מהעסקים בראש העין אין להם רישוי ,אז
הלכו והקימו מסגרת לרישוי עסקים .מחר יהיה ביקורת על משהו אחר ,יעשו את זה .במקום
לעשות ראייה כוללת של כל הדברים ,עם מסגרת ארגונית.
שנה שעברה העסיקו יועץ ארגוני בעלויות שאני לא זוכר כמה הם ,רחבעם בטח יעזור לי,
כאשר המשימה המרכזית של יועץ ארגוני הינה לבנות מבנה ארגוני חדש לעירייה על פי
היעדים החדשים שלנו .היועץ הארגוני ,התהליך מת באופן טבעי ,הוא עזב את תפקידו,
ומבנה ארגוני לא ראינו ,ותהליך של שינוי ארגוני לא עשינו .אבל השיטה של ביצוע העניין
במסגרת התקציב היא שיטה טובה בבחינת הסוס והפריץ .או שהפריץ ימות ,או שהסוס
ילמד לא לאכול .גם זו שיטה.
נושא התב"רים  -יו"ר ועדת הכספים הציעה במשך השנה ,ונלחמה רבות כדי להילחם
בתופעה של התב"רים ,אני קורא לזה :התב"רים הנשלפים .שיטת התב"רים הנשלפים ,או
שיטת התב"רים של האצבע .אני אסביר .יש תב"רים שתקציבם הוא בגופי הממשלה ,ועל זה
נברך .זאת אומרת ,אף אחד כמובן לא מתנגד לתב"ר שניתן על ידי משרד ממשלתי .ההיפך,
בכיף ,ככל שירבו .אבל יש תב"רים שהמימון שלהם הוא מכספי ההשבחה של העירייה ,שזה
המקור המקומי ,מה שנקרא ,המקור העצמי של תב"רים .עכשיו ,מה קורה? למשל ,עולה
תב"ר ,יום בהיר אחד עולה תב"ר של תוספת מחשבים לבית ספר .חשוב ,נכון? באמת חיוני
וחשוב .למחרת עולה תב"ר של האסבסטים של מלמד .וואלה! גם כן חשוב .למחרת עולה
תב"ר של שיפוץ הגג של הצופים .וואלה חשוב .למחרת עולה תב"ר של גינון ,אני יודע מה? ...
אבל השיטה היא לא נכונה ,היא לא מדברת על סדרי עדיפויות .היא מדברת על מי שלוחץ,
ולא על דרך נכונה ויעילה בארגון לבצע סדרי עדיפויות ,ולכן שרי ביקשה הלוך ובקש ויצרה
נוהל בעניין ,וביקשה לראות תמונה כוללת של תכנית עבודה במימון העירוני ,ועל בסיס זה
לבנות סדרי עדיפויות לתב"רים .גם היום ,במסגרת ועדת הכספים שהתקיימה לפני שעה
קלה ,לא זכינו לקבל את זה ,וגם כן ,היינו צריכים להצביע על תב"רים שמישהו חשב שהם
דחופים עכשיו .למשל ,אני אתן לכם כמה "למשלים" ,ככה שיהיה מעניין .למשל ,שמאות של
אגף הנדסה .למשל,
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מר משה סיני  -ראש העיר:

תב"ר חשוב מאד,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הכל חשוב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

בלי זה לא ייכנס כסף לעירייה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
קירוי של הצופים .הכל חשוב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

גם חשוב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בטח חשוב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה נגד?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,אני תמיד בעד .למשל ,תכנון .מי אומר אבל שזה סדרי עדיפויות? מחר יבוא עוד רשימה
שהיא חשובה .זה מה שניסיתי להסביר .הכל חשוב .אבל זה תב"רים שמתבססים על השבחה
שבכלל איננה ,ואתה שחסיד התקציב המאוזן ,ובצדק ,מה אתה אומר? לגבי לא יהיה שום
פעילות ,ולו בסנטימטר שתחרוג מהתקציב ,אבל לאשר תב"רים שאין עליהם תקציב זה
בסדר? היום יש כספי השבחה ב  100 -אלף שקל .זה יכול להתאים רק לאסבסטים של
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החינוך התורני .אין היום שום כספי השבחה לכל התב"רים האלה .אבל מה? מכניסים.
בשיטת מצליח .שיהיה.
אנחנו העברנו הצעה ,במסגרת ההצעות לתוספת למקורות תקציב נוסף בתחום של מבנים
עירוניים שניתנים למוסדות פרטיים ויש אפשרות לגבות מהם כסף :שכר דירה ,תשלומי
חשמל ,מים .שום דבר ,ולפחות בזה להיעזר כמקור לנושא התמיכות שחתכו .לא זכינו לשום
התייחסות .כמובן שקל יותר ללכת ולהטיל מסים .ראה למשל היום הדיון הממשלתי שהיה,
שלפחות אנשים מסויימים אמרו שלא ללכת לפתרון הקל ,לפחות בתפיסה היום ,שהתפיסה
היום אומרת מה שפחות מסים ויותר התייעלות ושיפור עבודה וכיוצא בזה .אז אנחנו,
כמובן ,הולכים קודם כל לפתרון הקל של העלאת ארנונה ,לשבת על התושבים ,להוציא מהם
עוד יותר כסף מהתושבים ,ואחר כך מחפשים את המקורות האחרים ,במקום שהדבר ייעשה
הפוך :קודם כל צריך לחפש את המקורות ,ורק אם אין ברירה אז להטיל את הארנונה על
התושבים .כי ארנונה זה מסים .זה לא משנה איך תקראו לזה .ומסים הם בעדיפות אחרונה.
ככה בחברה מתוקנת.
לגופו של עניין יש לי  61שאלות שאני רוצה להפנות לרחבעם לגבי הסברים לגבי ספר
התקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תתחיל להקריא אותם.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
להתחיל להקריא? אתה רושם?

מר משה סיני  -ראש העיר:

תקרא אותם ברצף .אל תענה שאלה שאלה ,תענה על הכל .תקריא ,תקריא את כולם.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הסבר ל  4.6 -משרות בנושא שמירה וביטחון בפרק ריכוז הוצאות.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה יודע מה אני מציע ,ככה הצעת ייעול ,שתיתן לו,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני גם אתן לו ,אז אני אעבור מהר ואני אתן לו .הסבר לתוספת של  57אלף ש"ח בסעיף
השתתפויות .הסבר לרווחה קטן יחסית של  3מיליון שקל בלבד למפעל המים .יש מקומות
אחרים שהוציאו הרבה יותר רווח בין הקניה ממקורות והמכירה שמושתת את התושבים.
הסבר להוצאה של  2,000ש"ח בחוק חופש המידע .אני מניח שכל חברי המועצה שלא
שואלים את השאלות יודעים ,שולטים בחומר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בסדר .אתה שולט.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הסבר לירידה בהכנסות מפרסום חוצות בנכסים ציבוריים .לא ידעתי שהשלטים שלנו קטנו
פתאום ויש לנו ירידה בהכנסות מפרסום חוצות .בתכנון ובניין עיר  -איך יתכן שלאור
השיפורים במערכת הפיקוח והבקרה ,רישוי עסק ,עבודתה היפה של המנכ"לית ,הכנסה
מאגרות נשארת אותו דבר? הקמנו מסגרת ,הקמנו נוהלים יפהפיים ,הקמנו  7משרות לטובת
העניין ,והאגרות נשארות אותו דבר .איך מוותרים על מיליון וחצי שקל מאגרות וחוקי עזר
עירוניים בעקבות דחיית ההפעלה בשכונות הותיקות לעוד שנתיים?

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה ההמלצה שלך היתה? לגבות מיד בשכונות הותיקות?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לגבות כמו שאתה גובה מכולם.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנתי .טוב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אגרות  -גני ילדים  -יש תופעה של ירידה בהכנסות העצמיות לאורך כל גני הילדים .השאלה
אם מישהו שם לב ומסביר את התופעה הזאת .רשת עתיד  -כולנו התגאנו במעבר לרשת
עתיד ,משה שם דגש גדול על זה .בעקבות המעבר לרשת עתיד יש ירידה בהכנסות באופן
דרמטי מול השנה הקודמת .אז מה עשינו?

מר משה סיני  -ראש העיר:

]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תסתכל .תקרא.

]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
 150מול  .178אל תגיד לי אפס מול אפס .שירותים למפגר הקהילתי  -מדוע בוטלו הכנסות
הממשלתיות? התגאנו ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

הממשלה החליטה לבטל.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איך מוסברת העלייה בעלות המשרות בלשכת ראש העיר? יש עלייה בעלות המשרות בלשכת
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ראש העיר .בסעיף מעמד האשה יש עלייה פי  4בהקצבה למעמד האשה .האם מובלע שם
תוספת שכר לאורנה צאיג שהתפקיד שלה הוגדר כתפקיד מתנדב? איך מוסברת העלייה ב -
 100אלף שקל ,שימי לב אירית ,בהוצאות התקשורת במזכירות?  100אלף שקל תוספת
הוצאות תקשורת במזכירות .במנגנון יש דבר מעניין ,יש תוספת  15אלף ש"ח לניקיון ,מנקה
במילוי מקום .זה פטנט שאני לא שמעתי בחיים שלי .מנקה במילוי מקום .אני מצטט :מנקה
במילוי מקום .יש דבר כזה ,רחבעם ,מנקה במילוי מקום? אני יודע שיש מורה במילוי מקום.
אני יודע שיכול להיות מנהל אגף במילוי מקום .מנקה במילוי מקום? מעניין.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

יש ,יש דבר כזה .רק נתנו לו מקום מיוחד של כבוד.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז איפה הוא היה?

מר משה סיני  -ראש העיר:

חבר'ה ,אחד עונה לשני פה .אבי תמשיך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
ועד עובדים  -תוספת של  95אלף שקל הוצאות עודפות .אנחנו מממנים בלי עין הרע את
המתנות אני רואה .אז תסביר לי למה  95הוצאות עודפות.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הפרשי מיסוי זה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,זה לא מיסוי .הוצאות עודפות זה לא מיסוי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הוצאות עודפות זה מיסוי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוצאות עודפות שאתה נותן למישהו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תתווכח .בוא תשאל.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
גזברות  150 -אלף שקל תוספת למיכון.

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה טוב או רע?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה הרבה .יש היום חברה קבלנית ,כי מצד אחד אני אגיד לך למה ,מצד אחד הרי יש חברה
קבלנית שעושה את כל נושא הגביה ,ומקבלת אחוזים גבוהים מאד ,מצד שני מגדילים מיכון
ב  150 -אלף .נשמע תמוה.
גבייה  -מחלקת הגבייה ,יש לה תחזוקת מבנה של  50אלף שקל של הגביה .ויש לה כיבוד של
 6,000שקל .ואיך מוסברת תוספת של  200אלף שקל עבודות קבלניות בגבייה? הרי יש לנו
חברה .מה קרה? פתאום נותנים לה עוד  200אלף שקל לחברה? כנ"ל  150אלף שקל תוספת
מדידות שטחי גינון .תוספת  150אלף שקל למדידות שטחי גינון? וואלה! אני מוכן לעשות את
זה ב.100 -

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תתנדב כל כך מהר.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אל תדאג ,אני מתנדב .אני מצוטט לא? מקליט.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אמרת ב .100 -

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אמרתי ב  .100 -כן .יש תוספת  6,000שקל לבת שירות לאומי .מה זה? חברת אורהייטק שיש
איתה טענות מטענות שונות להרבה מאד תושבים ,יש לה תוספת של חצי מיליון שקל,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה בתמורה למה שהיא הביאה במדידות,

משתתף בדיון:
שלא מדדה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא יודע .אם בודקים כל מיני תלונות שלה ויש  8,000התייחסויות של תלונות של תושבים
לגזברות בעניין ,לפנחס שהיא כבר עברה בינתיים להיות רישוי עסקים משום מה ,עדיין
נותנים לה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,בבקשה תמשיך .איזה שאלה הגעת? שנהיה בתמונה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
 .22יש  .61תיראו ,אני התנצלתי מראש,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אין שום טענות .ההיפך ,אני גם מכבד וגם מעריץ ,ואני אומר את זה ברצינות .קדימה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תוספת של  50%ל  720 -אלף ש"ח באבטחת אזור התעשייה 50% .תוספת לאבטחת אזור
התעשייה ,ועוד  100%ל  160 -אלף ש"ח תוספת באבטחת מתקנים ,אבטחת מבנים .תאמין
לי ,אני זוכר את עצמי בצבא ,עם אחיו של רוזנבלום פה ,אני יודע שהיינו מאבטחים מתקנים
בצבא ,הייתי שולח חיילים ,אבל לאבטח מתקנים ,אנחנו מאבטחים מתקנים?  160אלף שקל
לאבטח מתקנים? יש עוד דבר מעניין ,יש תוספת  100אלף שקל לחשמל מקלטים בהג"א .לא
ידעתי שאנחנו בתקופת חירום שאנחנו פותחים את המקלטים 100 .אלף שקל חשמל
מקלטים הג"א .אני חושב שראש העיר עוד לא יצא מהמקלט מהמערכון של הגשש.

מר משה סיני  -ראש העיר:

היית בסדר עד עכשיו ,תמשיך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש  9משרות בועדת תכנון ובניה .נראה לי הרבה .אני הייתי מאד מצפה שתיעשה עבודה
ארגונית של הועדה הזאת כדי לראות את הפרצלציה ,את ניתוח העיסוקים ,חלקות העבודה
בועדה הזאת .יש  9משרות שמוגדרות בספר התקציב .נראה על פניו ,ללא בדיקה מדוקדקת,
אבל על פניו ,עם קצת ידע בעניין ,נראה מוגזם לחלוטין .תוספת פי  5בסעיף שמאות ,ותוספת
של  35אלף ש"ח בנושא הוצאות תכנון ומדידות .תוספת משרה לתחבורה ,שימו לב רחבעם,
זה חשוב ,תוספת משרה לתחבורה ,והגדלת העלות מ  272 -אלף שקל ל  .460 -זה משרה
כבדה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אבי ,בפועל הורידו משרה ,לא הוסיפו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

51

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תוספת משרה לתחבורה ,והגדלת העלות בעקבותיה מ  272 -אלף שקל ל  .460 -כלומר זה
משרה של איזה  200אלף שקל .תסתכלי טוב בסעיף.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

רגע ,אבי ,לגבי המשרות ,לפני שאתה ממשיך ,האם שמת לב שבמקומות אחרים ירדו
משרות? כל מה שאתה אומר זה ייעודי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תוספת בייעוץ תחבורה פי  .5גם כן ייעודי? ייעוץ תחבורה עלה פי  ,5זה גם כן ייעוד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

לא דיברתי על ייעוד ,דיברתי על משרות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז אני אומר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הייעוץ הוא בנפרד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

אמרתי לו ,הייעוץ הוא בנפרד .המשרות זה הכל ייעודים .במקומות אחרים חסר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בשפ"ע ,רחבעם ,הוצאות עודפות לרכבים  160אלף שקל בשפ"ע .איפה היינו? נרדמנו
בשמירה כל השנים שצריכים לשלם הוצאות עודפות? אז למה אנחנו צריכים לשלם הוצאות
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עודפות? הוצאות עודפות צריך לשלם מתי שנתנו את ההטבה .אחרי זה ,זה עבירה פלילית,
אם לא אכפת לך .שילוש ההוצאה בנושא התיעוד .גידול של  450אלף שקל בעבודות קבלניות
בשפ"ע 450 ,אלף שקל .תוספת  7משרות לרישוי עסקים ופיקוח ללא בחינה ארגונית בעלות
של למעלה מ  700 -אלף שקל .שירות וטרינרי  -תוספת משרה בלי בחינה ארגונית כולל
רכישת טנדר מאזדה .תוספת משרה לתברואה מונעת בעלות של  130אלף שקל .תוספת
משרה לתאורת רחובות ,זה מעניין ,תוספת משרה לתאורת רחובות .זה מזכיר לי בלונדון
בתקופה שהיו הולכים ומדליקים את העששיות ברחוב ,כמו מרי פופינס ,היה אחד שהיה
צריך להדליק את העששיות ברחוב .תוספת פי  3לתחזוקת רמזורים .יש תוספת פי 3
לתחזוקת רמזורים ,אבל כשאני ביקשתי לתקן את הצפיפות שנובעת כתוצאה מהבעיה של
הפנייה מקיבוץ גלויות שמאלה לחטיבות הביניים בבוקר ,שזה עבודה של  3שניות ,אז אמרו
לי :זה עולה  10אלפים שקל ,ולכן זה ייבחן בעתיד .אבל פה יש תוספת פי  3לתחזוקת
רמזורים .תוספת של חצי מיליון שקל לעבודות קבלניות בתחום גינון ונטיעות .תוספת של 30
אלף ש"ח לרכישת ותיקון מד מים 30 .אלף ש"ח מד מים? הוא מד יקר .כתוב שם מד מים.
במינהל החינוך יש מונח שנקרא :משרה מותנית .אני מכיר שיש תקציב מותנה ,אני מכיר
שיש משימה מותנית .משרה מותנית? מישהו יכול להסביר לי את המונח :משרה מותנית? יש
מנקה מותנה ,אני הבנתי .משרה מותנית? תוספת רכב למינהל החינוך .למי ומה? תוספת פי 3
באחזקת מחשבים .מרכז לגיל הרך  -תוספת  30אלף שקל לניקיון .מה עד היום לא ניקו שם?
ולנקות מרכז זה  30אלף שקל? מרכז לנקות זה  30אלף שקל .עוד פעם ,זה מתקשר לסעיף
הכללי של הניקיון 30 .אלף שקל ניקוי מרכז?

משתתף בדיון:
זה מעט או קצת?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני חושב שזה הרבה .אם אתה עושה את זה ,או שאני טועה ,אם אתה עושה את זה פר
מקום אחד ,זה עולה לך הרבה .אם אתה עושה את זה במכרז רחב ,אז יהיה לך הרבה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בבתי ספר יסודיים בקרן קרב יש תוספת של חצי מיליון שקל .אני לא מבין את זה .אני יודע
דבר אחד ,סליחה ,אנחנו עשינו עבודה ,קבענו את חלוקת העלויות על פני שלושת הגופים
המשתתפים :ההורים ,משרד החינוך והעירייה .מה זה נקרא ההתניה הזאת? אני לא מבין
את ההתניה הזאת? אם קבענו בועדה מסודרת ,שקיבלו את המלצותיה ,שהעירייה מתקצבת
 ,Xמשרד החינוך  ,Yוההורים  ,Zאז מה זה ההתניה הזאת של העניין הזה בכלל? מה זה
הדבר הזה? בשביל מה אנחנו יושבים בועדות? העבודה שלנו היא פיקציה? אנחנו סתם
משקיעים פה שעות וימים ללא תמורה סתם?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אבי ,אני מציע שתמתין עד שראש העיר יחזור.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
טוב.

]מדברים ביחד וביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סיני ,זה לא בסדר שאתה עוזב את כולנו ככה .אנחנו מרגישים כצאן ללא רועה .אין לנו רועה
עכשיו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתם יודעים להסתדר .קדימה .אבי תמשיך.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

54

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש תוספת למתנ"ס של  30אלף שקל בגין המועדוניות .אז למה למתנ"ס?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה צינור .הם הסבירו לך,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אה! צינור? הבנתי ... .בסדר ,הבנתי.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
הלוואי שהיה לי תוספת .הלוואי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בבתי הספר היסודיים,

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

קדימה ,אבי ,תסיים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הוא לא מוגבל בזמן ,קודם כל.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הוא מוגבל בזמן .אין דבר כזה שלא מוגבל בזמן.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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משתתף בדיון:
מה פרומה אומרת?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:

כל עוד זה ענייני,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אם זה ענייני ,אז קדימה ,תמשיך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה ענייני.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תגמור את השאלות ונמשיך הלאה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בבתי הספר היסודיים יש תוספת  2משרות בעלות של  150אלף שקל .יש תוספת לניקיון
בבתי הספר בעלות של  30אלף שקל .בחטיבת הבניינים של גוונים יש תוספת של משרה וחצי
בעלות של  200אלף שקל .עבודות קבלניות בגוונים  -תוספת של  31אלף שקל ,וקרן קרב
בגוונים  -תוספת של  50אלף שקל ,עוד פעם ,אני חוזר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תחזור ,אל תחזור ,שמענו .תמשיך הלאה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני רוצה לחזור אבל,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תחזור .אני מבקש ממך לא לחזור ,זה לא יהפוך כאן לפיליבסטר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איזה פיליבסטר?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה חוזר על כל שאלה פעמיים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה משמיץ עכשיו ,ואני מבקש ממך לא להשמיץ.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז אני לא משמיץ.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כי אני לא עושה פיליבסטר .אם הייתי עושה פיליבסטר הייתי אומר לך עד מחר בלילה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז בבקשה תמשיך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כי אני יודע לדבר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבל אתה לא חייב לחזור על כל שאלה פעמיים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל אני רוצה להדגיש את הנושא,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז אתה מדגיש פעם אחת .קדימה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה יוצא ,מרשה לעצמך לצאת ,וחבר מועצה אתה משתיק אותו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא משתיק אותו ,אני מבקש ממנו רק שידבר לעניין,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה זלזול ,זה לא סגנון .זה לא מכובד גם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תמשיך אבי,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

עבודה יפה ,מסודרת ,מוכן,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מצויין .בניגוד אליך,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

השקיע .ואתה משתיק אותו בחוסר סובלנות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי תמשיך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני רק רוצה להגיד על קרן קרב עוד פעם ,אני לא מבין את העניין של קרן קרב .קרן קרב
הייתה החלטה של ועדה מסודרת ציבורית בעניין .לא מבין מה זה תוספות ,מה זה התניה.
היה החלטות חד משמעיות בעניין ,לכן מוזר כל ההתנהלות סביב קרן קרב לאור מה שעשינו.
גם ביובל .שימו לב ליובל  -עבודות קבלניות עוד  31אלף שקל ,ניחא .הניקיון  -שימו לב
לסיפור שדיברתי על הניקיון ביובל ,רק דוגמא על יובל .עלות הניקיון ביובל עלתה מ 24 -
אלף שקל ,ל  117 -אלף שקל .יואיל בטובו מישהו להסביר לי איזה היגיון יש לעלייה של פי 5
בעלויות ניקיון בבית ספר .למה כאילו הבית ספר השתנה? גדל?

מר משה סיני  -ראש העיר:

תמשיך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נושא של קרן קרב דיברנו .ביובל יש תוספת של  50אלף שקל לחשמל.

משתתף בדיון:
לאולם.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא .יובל אני מדבר איתך ,לא אולם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תמשיך אבי ,אני מבקש בלי הערות מהקהל.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אם זה אולם ספורט אז זה לא יובל.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,אל תתווכח עם הקהל .תמשיך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,אני לא מתווכח עם קהל .א'  -זה לא קהל ,זה יהודה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בסדר .לא חשוב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
וב'  -אני מסביר לו ,לא מתווכח איתו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש אולם ויש בית ספר .בגין  -בגין יש תוספת הצטיידות למעבדות  50אלף ש"ח .דבר מאד
נחמד .אלא מה? אנחנו כבר אישרנו תב"ר של  150אלף שקל בתחום הזה .האישור של משרד
החינוך שהבטיחה המנכ"לית לא הגיע בכלל.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

עוד יגיע.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
עכשיו ,יגיע בעזרת השם.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מחכים לתקציב בניה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
עכשיו יש עוד  .50אם אני אומר שיש  150ועוד  ,50מוסיפים  50על ה  150 -שעוד לא הגיע.
בשש שנתי דתי בנים יש תוספת שכר מורים בסך של  288אלף שקל .אנחנו עשינו שדרוג של
המורים בשש שנתי דתי? במקום מורים שהם בוגרי תואר ראשון הבאנו דוקטורים? באולפנת
זבולון יש תוספת משרה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

או.קיי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
ברווחה חינוכית יש תוספת של  30אלף שקל לכישורי למידה ולשעות שבועיות של מרכזי
למידה שאנחנו מתקצבים .לא הממשלה חס וחלילה צריכה לתת את התשלום הזה .העירייה
נותנת .הממשלה צריכה לשלם את זה .הסעות תלמידים  120 -אלף שקל תוספת להסעות
תלמידים .בגנים החרדים יש תוספת של  100אלף שקל למים בגנים .מה ,יש להם בריכת
שחיה שם?  100אלף שקל מים? יש דבר שלא מובן לי בתקציב ,רחבעם ,נמשיך הלאה .יש
סעיף שנקרא :הסעות וליווי הסעות .זה בסדר .אתה ממשיך בתקציב ,פתאום אתה מגיע
לסעיף :שונות .מה כולל סעיף שונות ,חבר'ה ,הפתעה! הסעות וליווי הסעות .אני שואל מה
זה? יש סעיף נפרד להסעות תלמידים עם ליווי הסעות .פתאום יש סעיף שונות שהוא הסעות
בליווי הסעות .אז אולי מישהו יסביר לי את העניין הזה? דרך אגב 400 ,אלף שקל ,לא לירה
וחצי .תרבות תורנית  -יש תוספת של חצי משרה לתרבות התורנית עם גידול של שכר פי .3
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אני אספר לכם מה זה .הבליעו את הסגן .לא כתבו אותו סגן ראש עיר ,אלא הבליעו אותו
בתוך השכר של התרבות התורנית ,ואז זה גדל פי .3

משתתף בדיון:
וחיכו שאבי יגלה זאת.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא גילו .לא צריך להחביא את זה .מי שלא מתבייש בזה שהוא מינה סגן בשכר אז שיכתוב:
סגן בשכר .למה צריך להבליע את זה תחת הסעיף של תרבות תורנית? מה גם שיש הרי
חשיבה לאחד את המסגרות של החינוך ושל התרבות ,אז צריך להביע את הסגן בתוך תוספת
תקציב של שכר בתרבות תורנית? ומה יהיה מחר?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה סגנים ניידים .פעם פה ,פעם שם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

קדימה .הלאה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש תוספת אירועי תרבות .יש תוספת של  200אלף ש"ח בנושא אירועי תרבות .אני מקווה
שיש תכנית ספציפית על העניין הזה ,כי אני לא ראיתי .ספרייה  -יש תוספת של  35אלף שקל
לפעולות ספרותיות ,זאת מעבר לכל מיני סעיפים .אני לא יודע מה זה פעולות ספרותיות
כאשר ,אני הולך להראות לכם משהו :ספרייה .אז ככה ,בספרייה יש לנו ככה :תחזוקה,
בסדר .משרות  -כמובן שתי משרות .תחזוקה ,חשמל ,רכישת ספרים .תקשורת ,כלים,
מכשירים וציוד וניקיון .בסדר? פתאום יש נושא של פעולות ספרותיות עוד  35אלף שקל.
באיזה נושא זה? מישהו יכול להסביר לי לאיפה זה נכנס? נושא של הספורט  -נושא של
הספורט יש פה מחטף .במסגרת הצגת היעדים שהציג רחבעם ידידי ,כתוב שהספורט הוא
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אחד מנושאי הדגל של העירייה .בין היתר תרבות ,חינוך וספורט .אני לא מבין איך זה יכול
להיות אחד מנושאי הדגל של תרבות פנאי כאשר הספורט העממי קוצץ התקציב ב  50% -מ -
 50ל  25 -אלף שקל .ספורט עממי .תקשיב טוב קוממי ,נדמה לי שזה עובר אליך .סל הספורט
שמתוקצב כ  82 -אלף שקל כאשר  60כבר הגיע לעירייה מתוכם ,מופיע בתיקצוב של 100
שקל.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא מבין מה זה  100שקל .יש הרבה פעמים,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בתקופה שלי אפילו הוא הסכים לתקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,אתה בשאלה כמה? אבי תזרז את קצב השאלות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נושא של סל הספורט לא מופיע בתקציב ,כאשר הוא ייעודי וצבוע לטובת המשימות
הספורטיביות של הטורנירים .הוא נעלם איפה שהוא ,כנראה בדרכו למתנ"ס באיזה שהיא
תנועה סיבובית ,מה שאסור על פי החוק .ואני מבקש מרחבעם לשים לב לזה .אמרנו
שהספורט העממי יקוצץ ב  .50% -התקציב למכבי ראש העין הורד מ  400 -ל  .200 -סעיף
 1829901.879הורד ל  200 -כאשר היה בעבר  .400כאשר ה  400 -לא שולם כמובן עד היום,
אלא שולם רק  .300גידול פי  3בניקיון של טיפת חלב .טיפת חלב שבכלל היא בספק אם היא
קיימת ,לא קיימת ,נעלמת ,לא נעלמת ,עדיין הניקיון פי  3תוספת .ומשרה נוספת למינהל
הרווחה בעלות של  180אלף שקל .מה שאני רוצה להגיד לסיכום,
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מר משה סיני  -ראש העיר:

סיכום קצר ולעניין ,אבי ,באמת ,הפעם בקצרה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה שאני רוצה להגיד לסיכום זה דבר כזה :בניגוד לכל מיני פתלתולים תקציביים יש פה
סעיפים בהחלט שעבודת מטה מסודרת עליהם יכולה לאתר לנו מקורות כספיים נוספים
בהיקפים משמעותיים ,ולתת מענה למכלול פעילויות שהם במחסור ,שקיימים בעיר ,וכדאי
לעשות את העבודה הזאת כדי לאתר מקורות כספיים נוספים לטובת סדרי עדיפויות כפי
שייקבעו על ידי העירייה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנתי .תודה רבה .אני באמת רוצה א'  -לשבח אותך על העבודה הרצינית והמקצועית.
השאלות ,רובם הגדול הם לעניין ,תקבל ,אני מקווה שעל כולם ,אם לא על כולם ,לפחות על
חלקם ,תשובות .אני מקווה שגם חבר המועצה יגאל יוסף יש לך מה לומר בעניין הזה?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא ,תן לו לענות תשובה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,לא ,אני קבעתי שקודם כל נשמע את כל ההערות ,ואחרי זה ניתן תשובות .בבקשה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה הבטחת גם שתשמע את כל ההערות בסבלנות ,ולא תפריע.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אף פעם לא מפריע ,רק אם אתה מדבר לעניין .קדימה .בבקשה.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

טוב ,אני אתחיל ברקע ,כמו שאתה התחלת ברקע ,גם לי ,אני התרגלתי הרבה שנים לדבר גם
על רקע .קודם כל התקציב הזה לא מהווה שום בשורה ,ושום כיוון ,ושום דרך ,במיוחד לאור
הבומבסטיות של הצהרות .אגב ,הבומבסטיות של הצהרות זה כבר שיטה ,זה סגנון ,זה דרך
חיים .לצערי הרב ,אחרי הצהרות שאני קצת ככה עומד דום ,והרבה אנשים מעריכים
מנהיגות ומקווים סוף סוף שיצא לביצוע ,אבל זה נשאר בגדר הצהרות ,לאורך כל הקו ,לא
ציטוטים שלי ,ציטוטים של הרבה אנשים מכובדים בעיניך יותר ממני ,ואני אתייחס אליהם
בהמשך.
ב  ,2003 -כי בשבילך  2003לא קיימת ,כי שמעתי ,ראיתי לפי דף ההסברה שיורם בחריצותו
עושה בעיתונים ,כתוב שאתה הזמנת ראשי ערים וסגניהם לראות בנפלאות אחשורוש המולך
מהודו ועד כוש .הראית להם את הישגי  .2004אגב ,אחשורוש עשה את זה אחרי  3שנים
למולכו .אתה בשנה הראשונה הזמנת את כולם לראות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה קשור לתקציב?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כן ,כן ,ועוד איך .זה ממלכה ,זה עשייה ,זה פרוייקטים,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה לא ממלכה ,זה עירייה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תן לי ,אני מדבר על רקע ,אל תפריע לי .אני יודע שלא נעים לך לשמוע ,אבל אני אגיד את מה
שמותר לי להגיד.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

דבר רק לעניין.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

להראות להם מה ההישגים של שנת  .2004בנית את גבעת טל ,את פארק סיבל ,את שלושת
המועדונים ,את קריית החינוך ,קריית רבין ,את בית המתנדב .את כל פאר היצירה של העיר
ראש העין הראית לו ,גם את השכונה שאתה גר בה ,שבנית אותה ,ולפני  2004לא היה שום
הישג .אבל מה? אתה מנפנף בהישג אחד מרכזי ,שהוא נשמע עם צליל סימפטי :האיזון
שהגעת לאפס בין הכנסות והוצאות .אז בוא קצת לסבר לך את האוזן ,את הפרופורציות ,ב -
 ,2003אחרי שגמרנו לבנות את העיר ולאכלס פי  4תושבים .בזמן שבונים עיר עולה כסף ,ולא
מחכים לכל מיני ,להגיד ,להנהן כן למשרד הפנים בכל דבר ,כי האחריות לבנות חברה היא
מעל הכל ,והיינו צריכים להוציא כספים כדי לקיים את החברה בראש העין.
אגב ,בדברי הסבר לארנונה ,שזה בסיס לתקציב ,אתה הראית ,פירטת שמה כמה משימות
שרק הם מדברים על תוספת של כמיליון שקל לתקציב שנחוץ .אני את ה  8 -מיליון שקל לא
היה לי ,אז אני עשיתי גירעון .נכון .כדי לקיים חברה .אני לא מתבייש בזה .לא בשביל
בזבוזים .לא בשביל אחד כמו מטרי שנעלם ,לא קיים ,אני לא יודע מה קרה לו ,מה הוא
עשה ,איפה דיווח לגביו ,אני לא יודע כמה כסף הוא צרך בשנה שלמה ונעלם .ולא יועצים,
ולא דרך אגף רווחה חינוכית לממן,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
לא היה לכם יועצים?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני היה לי יועצים פחות ממה שיש לו ,והוצאתי כסף פחות ממנו ,ואני אוכיח את זה תיכף.
בסך הכל ההוצאה ב  2003 -היה  170מיליון שקל .כלומר ,עיריית ראש העין התנהלה ,אגב,
זה מעבר לתקציב 170 ,מיליון שקל זה היה ניהולה של כל ראש העין הגדולה .ב 2004 -
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הביצוע היה  176מיליון שקל .ההפרש  6 -מיליון .עם זה לא עושים מהפכה .אבל מה שילמנו
בשביל  6מיליון שקל ב  16% ?2004 -מכספי בתי הספר קוצץ .תנועות נוער קוצצו .אגודת
הספורט כדורסל קוצצה .תמיכות בכוללים קוצץ .היו עוד כמה פעילויות שנסגרו בראש העין,
לאו דווקא קשור לתקציב .המכללה נסגרה ,שזה היה תשתית להקים מכללה בראש העין.
נסגרה בגלל קטנוניות וחשדנות.

משתתף בדיון:
המכללה נסגרה אצלך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

המכללה לא נסגרה אצלי .מכללת אפק לא נסגרה אצלי .מכללת אפק היא היתה מכללה
שהקמנו אותה בהפרטה כדי לבנות עליה תשתית של קורסים .סגרתם אותה ,סגרו אותה פה
בחוסר אחריות ,באטימות ,ועוד הפיצו שמועות שאני שותף שמה .בריכת השחייה נסגרה ,לא
יכלו להגיע להסדר .בית המורשת ליהדות תימן  -יש תקציב ,גם זה לא ניתן ,התקציב נחסם
בשנה הזאת ,ועוד הרבה פעולות נתקעו .עכשיו ,ומה עוד ב  ?2004 -תוספת ריאלית לארנונה
של  5%בלי שום קשר לרטרואקטיבית של המדידות .והעמקת גביה תוך הפעלת עורכי דין,
ועוד פעם זיגזגו ,חזרו בחזרה לוותר על ה  100 -שקל .כל הגזרות שנחתו על העיר ב 2004 -
כדי להגיע למספר המקודש  -אפס .אני ,אותי עניין חברה ולא אפסים .אצלי האחד משמאל
לאפס יותר חשוב מהאפס .ולא הוצאנו את זה על דברים שלא צריך להוציא.
ב  2005 -הצעת התקציב  179מיליון .עוד  3מיליון שקל הצעת תקציב של  .2004הביצוע של
 ,2004הביצוע  3 .176מיליון שקל זה כל העתיד של ראש העין ב  ?2005 -אתה לא מרגיש שזה,
ואתה גולש להוצאה עודפת .אני יודע שהתקציב ,אני כבר עברתי הרבה מאד תקציבים
כאלה ,אין לי טענות לגזבר .אני חושב שהמזל שלך שיש לך גזבר כזה ,וצוות כזה בגזברות.
אם לי היה אותם לאורך השנים מצבנו היה יותר טוב .זה אולי תעודת עניות שלי בעניין הזה,
אבל מזלך שיש לך גזברות כזאת.
אין מה לעשות ,התקציב אי אפשר לעשות בו פלאים .אין פלאים .אתה לא קוסם ואף אחד
לא קוסם ,אבל לפחות אם אתה לא קוסם תהיה קצת צנוע ,בלי התרברבות מעבר למה
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שצריך .מעבר לכל דבר בואו תראו ,כל העולם בואו תראו מה קרה בראש העין ב ,2004 -
הגעתי לאפס .תקרא מה אמר ציץ' על ניהול עיר ,ותבין מה זה אחריות של ראש עיר .אתה
עדיין לא מבין מה זה אחריות של ראש עיר .עוד לא התחלת להבין ,ולצערי הרב אני צריך
לאחל לך איחולי בריאות .כבר בשנה ראשונה שברת משהו .צריך לשמור על השלמות של כל
המערכת .המערכת הקואליציונית מבולבלת .סיעה שלך הצלחת לסכסך אותם אחד בשני,
ואתה איתם .זה חוסר מנהיגות בצורה מזעזעת .אני לא ראיתי ,אמרתי  20שנה לא ראיתי
דבר כזה .זה דבר ,התנהלות שלא יתכן לעשות את זה.
עכשיו ,לידיעתך ,יש לך גזבר שממשיך מאז הקדנציה שלי ,או לפחות מסופה .אישור הבראה
ב  2003 -היה מוסכם ,וקיבלנו את כל התשבחות כבר ב  2003 .2003 -הסתיימה שנת התקציב
ב  3 -מיליון שקל גירעון ,כאשר באפריל אותה שנה ללא התראה מוקדמת הורידו לנו 5
מיליון מענק איזון .זה אומר שאני הייתי בפלוס של  2מיליון שקל ב  .2003 -הנתונים
בגזברות מונחים .אז אל תתפאר ותרים זנב כמו טווס לא לצדק .קצת צניעות .ובטח לא
להביא ראשי ערים בשנה ראשונה שלך .בחוכמה תנהג .עוד שנה ,עוד שנתיים יהיה לך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

השבוע באים עוד כמה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כן ,תביא אותם .תביא את כולם ,בואו תראו כמו אחשווראש,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אזמין אותך ,אני אזמין אותך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא הזמנת אותי לחנוכת היובל .אני בניתי ,אני נאבקתי נגד כל ההתנגדויות .אתה ,מזלך .אני
עשיתי דברים ,התחלתי וסיימתי .אתה עוד לא התחלת .רק אתה מסיים את מה שעשיתי.
כשתתחיל משהו שלך ותסיים אותו ,אז תבוא תתהלל ותהיה משובח .אתה בדיוק כמו
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הרקפות שצמחו עכשיו באביב המתקרב שלנו .לא יותר מזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תתמקד.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אתמקד .אתה תתמקד למה שאני אומר ,ותפנים ,כי זה חשוב .יש לך עוד  4שנים3.5 ,
כבר .עכשיו ,ב  2003 -אמרתי  5מיליון שקל מענק איזון קוצץ באפריל ,כאשר פורז ,שר
הפנים אמר :עשיתי טעות שקיצצתי לרשויות .זה לא רק לראש העין ,לכל הערים .אבל אנחנו
הגענו למצב הזה .אני מציע לך שתלך ותשמע את רחשי לב הציבור מה קורה להם היום תחת
נטל הכבדת המסים דווקא בתקופה הקשה הזו ,תחת איומי עורכי דין.
עכשיו ,אני רוצה לומר עוד דבר .גם מה שהגעתם היום לתקציב אפס ,זה תשתית שנבנתה
קודם .זה לא נעשה בקוסמות של יום אחד .והגירעון שמשרד הפנים הכיר בו זה הכיר בו
בגלל שהוא ידע שראש העין צודקת בטענות שלה .לא קיבלת כפרס .כי מי שגומר תקציב
איזון בהתנהלות אפס מקבל פרס ממשרד הפנים מיליון שקל .אני קיבלתי ב  5 -תכניות
הבראה כל פעם  10מיליון שקל .העדפתי לקבל  10מיליון שקל כל פעם לכיסוי גירעון ,מאשר
לקבל פרס לניהול תקין של מיליון שקל .אבל הכירו בצורך של ההוצאה שנעשתה בדיעבד.
לכן ,ילד טוב ירושלים אתה יכול להיות ,יקיר משרד הפנים .אני לא הייתי יקיר משרד
הפנים .אני השתדלתי ללכת לראות לפי הצרכים של העיר ,והלכתי בדרך הקשה .אני הקמתי
שמה אוהל .שכבתי שם לא פעם ולא פעמיים כדי להביא כסף לעיר .לא להושיט את היד
להוציא מכיסם של התושבים לאזן את התקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר:

יגאל ,מה יש לך להגיד על התקציב?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אגיד לך ,אל תדאג .לגבי פרוייקטים שהסתיימו .נווה אפק  -הסתיים ,כולל קליטת
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אוכלוסייה.

]מדברים ומתווכחים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סיני ,אני מעולם לא התרברבתי בסגנון שלך על אפס מעשה .מעולם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנתי .או.קיי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה באפס מעשה .עכשיו מכתב ,לא ביקשת ממני לצטט את המכתב ,אבל שמע מה כותב
איש יקר ,צנוע ,עדין ,מעולם לא שמעתי אותו אומר משהו רע על מישהו .אבל גם מה שהוא
אומר אני יודע לקרוא" .ואולם כוונותיך ומדיניותך המוצהרת חייבת להיות מתוקצבת באופן
מלא וראוי" .אנחנו שומעים רק הצהרות .הוא אמר בעדינות .אתה רק מצהיר הצהרות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

הבנתי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

גם למועצת הנוער ,גם לחינוך ,גם לתנועות נוער .לכולם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בוא תתמקד,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אתמקד ,אל תדאג ,אני אמקד אותך איפה שצריך להיות .אל תדאג .עכשיו ,לגבי הנושא
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של הספרייה עירונית שאתה הזכרת ,השגנו מיליון ,השכרת ,לא נעים לך לשמוע על
הספרייה?  6,000מינויים 3 .שנים ,תשמע ,אני אספר לך היסטוריה .לך בהיסטוריה יש
לקונה .עד  2004חייב להחזיר אותך לאחור .יש כאלה שמקבלים מכה בראש מאבדים את
הזיכרון .אתה קיבלת ביד  ...את הזיכרון .בוא תשמע אותו .ספרייה עירונית ראש עיר לשעבר
יסביר לך מה היה היסטוריה של ראש העין .אתה לא מכיר.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל למה בישיבת תקציב? בוא נעשה דיון .אתה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תאמיני לי ,תרשה לי ,אל תפריע.

מר משה סיני  -ראש העיר:

]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,יש לי גם תפקיד ממלכתי יותר חשוב פה .אדוני ,הכל בסדר ,אל תדאג.

מר משה סיני  -ראש העיר:

 ...תהיה מכובד.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אדוני ,אני הכי מכובד .הכי מכובד .תשאל חברי מועצה לשעבר איך היו פה .טוב ,תן להמשיך
עד הסוף .ספרייה עירונית,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תיתקע במקום אחד .קדימה,
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

גוייס ב  3 -שנות תקציב הגענו ממפעל הפיס כל שנה חצי מיליון שקל ,זה היתה האפשרות,
לכן לקח  3שנים .אתה ,למזלך הטוב נשארו דברים שלא הצלחתי לסיים ,סיימת ,אז אל
תתפאר יותר מידי .לגבי מהפכת התשתיות  -החוזה היחיד במדינת ישראל שראש רשות
הצליח לעשות  170מיליון שקל זה אני .אתה מתרברב במה שלא הבאת ואת התכנית שאני
הבאתי ואתה מבצע ,אתה עוד מתרברב? לפחות בצניעות .אל תתרברב .אנשים לא טיפשים.
יודעים להעריך מה שעשית ומה שלא עשית .אל תתרברב לפחות .בית ספר יובל כנ"ל .אני
נאבקתי נגד כל המתנגדים להקים שמה קריית חינוך .היה לי הרבה מאד מלחמה .אתה באת
לחפש אותי למה אני עשיתי הטיית ואדי ואתה בא להתלונן היום .אז אני יצרתי את בית
הספר .היה ראוי שתזמין אותי ,ותגיד לי בפתיחה שם :תודה .לא הייתי צריך לדבר .שלחת
את המזכירה כמו ילד קטן מפחד לדבר איתי .דבר ראש רשות .דבר .מותר לך לדבר איתי
אישית .אני דיברתי עם אחרון העובדים .אתה מתבייש לדבר איתי .שולח את נילי דברי
איתו ,אפילו לא תמי .זה תרבות של ראש עיר? בושה .בושה .קצת כבוד .יער ראש העין .איך
צמח לו יער כל כך מהר? יער צמח מהר מאד .סיני בנה יער ,ותבואו לראות את כל הפלא .תוך
זמן קצר בנה יער .אגב ,למען ההיסטוריה ,עופר רשף התחיל את השיתוף פעולה ,וזה לזכותו,
עם קרן קיימת .שוב המשכת .תפסיק להתרברב .קצת צניעות.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הזמינו את עופר רשף?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא .לא .מועדוני נוער כנ"ל.

]צוחקים[
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני צוחק ,אתה לא יודע כמה אתה מצחיק עד כדי גיחוך .אתה לא יודע .אתה לא יודע.
הלאה .אני עוד לא סיימתי .רגע ,שניה אחת.

מר משה סיני  -ראש העיר:

עוד לא אמרת משהו על התקציב.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

על התקציב? הזכרת את הגיל הרך .אני מציע לך ,לך תרגיע את ד"ר ענבר ,כי אנחנו והוא יחד
עם יעל תגיד לך ,התחלנו את התהליך של מרכז הגיל הרך .תפסיק גם על זה להתרברב ,כי
אתה לא בנית את זה .יעל עם ד"ר ענבר ,איתנו ,התחלנו את התהליך של מרכז הגיל הרך.
אתה תפסיק להתרברב על מה שלא שייך לך .ותרגיע אותו ,הוא יצא פגוע מהאירוע ,אתה
זקפת הכל לזכותך ,הוא כאילו לא קיים .התאדה .והם היו הקטליזטור הגדול של מרכז הגיל
הרך.
היכל התרבות  -בקיץ  2003יצאה משלחת התזמורת שאתה הולך לרסק ,יצאה לארצות
הברית ,עדה ,את היית בסיור הזה ,אצל משפחת קימרלינג .כבר אז התחילו את התהליך אם
אפשר להביא את הכסף .שוב פעם ,אתה הבאת .רוני אזולאי פה? ראיתי אותו פה .הוא מגייס
פה תרומות .הוא גייס תרומות .התרומות האלה נזרעו הזרעים כבר אז ,אפילו יותר מזרעים.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה יודע שאני יודע ממה להתבייש ובמה להתגאות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

התביישת .לא רצית להיפגש עם אורחים זרים .אתה ברחת מהם .מה אתה מדבר?
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה .אתה טועה .אבל מה שאני לא יודע ,אני יודע להודות ,ומה שאתה לא יודע ,אני לא
יודע להודות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

כמה עשרות אורחים רצו להגיע לפה אמרו :ראש העיר לא יודע אנגלית.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אדוני ,הרבה יותר ממני לא יודעים אנגלית .אתה יודע אנגלית וזה מה שאתה יודע ,רק לדבר.
רק לדבר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תגיד שזרעת מה שלא זרעת.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זרענו מה שאתה לא יודע לקצור.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תמשיך ,כן.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

עכשיו בית ספר בגין כנ"ל .אבינועם משה ,יחד עם הצוות קיבלו את הפרוגרמה ,אישרו את
הפרוגרמה של  8מיליון שקל לבית ספר בגין ,ושוב  ...אין בעיה .אתה עושה ,מממש ,אבל
תודה למי שעשה את זה ,ואל תתרברב לי עוד פעם.
עכשיו ,בקשר לתכנית רב שנתית  -אני מציע שתבדוק ,עיריית ירושלים שילמה כסף לאדון
דב קהת שהיה מנכ"ל משרד הפנים ,והוא היום מנכ"ל השלטון המקומי .במסגרת חברת
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חלופה יש שמה את ההתפתחות הרב שנתית של תקציב עיריית ראש העין ,ואתה תראה שם
מה העתיד צופן לראש העין כבר שנחזה הרבה זמן לפני שחשבת שבכלל אתה תישאר
בפוליטיקה .שעוד חשבת להתפטר .תיקח את התכנית של חלופה ותלמד אותה ,כי עיריית
ראש העין השקיעה כסף בצפי העתיד על בסיס נתונים אמיתיים ,עובדתיים ,בנויים על בסיס
תהליכים של תכנון שאנחנו הכנו .תלמד את זה ,ואז תבין לאן התקציב הולך ,ואל תתרברב
שאתה יצרת את זה.
לגבי מגדל צדק עם הפארק הגדול  -אדריכל רחמימוב במימון מינהל מקרקעי ישראל ,על פי
דרישה שלי ,הכין את התכנית המיתארית .אני מקווה מאד שתשכילו לממש אותה ,כי כבר
היום שמעתי שאתם הולכים לשותפויות שהם יהיו לרעת הפרוייקט הזה .רשות הגנים
הלאומית זה שותפות לא טובה לראש העין ,אבל אתה עושה מה שאתה חושב ,נראה הלאה
לאן תגיע עם זה.
עכשיו נלך לסעיפי התקציב .יש לנו זמן ,נכון? לתקציב ספציפית.

משתתף בדיון:
אל תדלג.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא ,אני לא מדלג .אני הולך לאיפה שחשוב .א'  -אני רוצה רחבעם לדעת במדוייק איפה שכר
הסגנים ,אם בכלל ,או יש כוונה ,איך שאני יודע ,וציפור לא קטנה כל כך לחשה לי שבסופו
של דבר לא יהיה סגנים בשכר השנה ,לפחות השנה .ואני מרגיש שזה לא מופיע במקום
הטבעי שלו .אז אני רוצה לראות אם זה מוסווה ,למה זה מוסווה ,ואם זה מפורט ,אני רוצה
שיהיה מפורט ברור ,כי כך צריך להיות שקיפות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני לא יודע .יש פה חבר מועצה שמדבר עם הציפורים .אני לא מכיר דבר כזה.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני חושב שאתה נראה כמו בת יענה ,לא כמו ציפור.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,אתה מדבר עם ציפורים .ציפור לחשה לך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה כמו בת יענה ,לא ציפור.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תתמקד לעניין ,לעניין.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני שואל אותך שאלה ,אני מחכה לתשובה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני חושבת ,באמת ,גם מפאת כבודם של האורחים כאן ,מפאת כובדם של היושבים ,מין
הראוי שנדבר עניינית על התקציב ולא נחלק פה ציונים האחד לשני .לא מחמאות ולא
ציונים .לא ,יגאל ,אנחנו ישבנו והקשבנו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

יגאל ,אני מאד סובלן ,וסבלן ,אבל אני לא רוצה לנצל את זכותי להשתיק אותך ,קדימה.
תהיה ענייני,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני רק העמדתי את ההיסטוריה .ברשותכם ,עמ'  12לצד הכנסות .אני רואה תופעה
מדהימה ,זה דבר ראשון שקלט עיני  -עיקור חתולים.
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משתתף בדיון:
זה היה צריך להיות סירוס.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מגדל לפחות  3חתולים אצלי בבית .אני מכיר אותם.

]צחוק כללי[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סיגל ,פעם אל היה לי זמן להכיר את החתולים .עכשיו אני מכיר אותם .אני רוצה להבין מה
קרה ב  ,2005 -לא מתכוונים לעקר חתולים? עוד פעם ,אני חוזר לתופעה ,עוד פעם התופעה
הזאת של  100שקל בהכנסות ממשלתיות ,או בהכנסות עצמיות ,משהו לא ברור לי בדבר
הזה ,וזה יוצא בהיקפים די גדולים לאורך כל הדרך :השתתפות המשרד לאיכות הסביבה -
 100שקל .אין ,רק  100שקל .לא מבין את זה.
דבר נוסף ,כתוב פה ,הזכיר את זה אבי  -אגרות סלילת כבישים .אני בא מהזווית ההפוכה
לאבי .אני רואה פה כתוב ב  2004 -מיליון צפי של הכנסה ,וב  100 2005 -אלף .האם אכן
קיבלת המלצה לא לגבות את אגרת בעלים ,כמו שאני ממליץ ,כמו שאני נהגתי .אם כן  -אז
חשוב לדעת את זה כשזה מדיניות ,שאנשים לא יופתעו פתאום .אותו דבר אגרות סלילת
מדרכות .מופיע חצי מיליון שקל ב  ,2004 -וב  50 - 2005 -אלף .אם זה המדיניות אני מברך
עליה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
תסביר לנו על האגרות האלה קצת יותר,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הוא יסביר לך,
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]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למה לא לגבות ,יגאל?

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תסביר לי למה אתה מברך על זה שחוקי עזר עירוניים הם רק המלצה ,ולא צריכים לבצע
אותם?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אסביר.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מבקש שתתמקד בתקציב.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מקווה שאכן מה שכתבת בתקציב זה עניין של מדיניות ,שקיבלת את ההמלצה .עכשיו
עוד פעם סעיף מוזר ,לא יודע מה זה חידוש סעיפים פה ,השתתפות  ...במדרכות כבישים .לא
יודע מה זה מדרכות כבישים בשונה ממדרכות ,או מכבישים לבד 30 .אלף בשנת ,2004
ופתאום נעלם ב  .2005 -לא מבין את זה .זה צריך הסבר .אני מבקש ,אתה רושם את זה.
עכשיו אני רוצה להבין שאלה עקרונית ,ואחר כך שאלה ספציפית .היא נובעת מהשאלה
הספציפית :האם התקציב נעשה ל 2005 -לאור למידת הביצוע של  ?2004לכן נאלצתם לעשות
תיקונים מינוריים בגלל שהדברים הפכו להיות יותר מציאותיים בביצוע של  .2005לדוגמא:
גן מילוא  -גביה מהורים כתוב 15,100 :שקל ,וב  13 - 2005 -אלף .בדיוק עגול .האם זה על
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סמך ביצוע או סתם איזה שהוא ארגון מספרים לאורך ולרוחב .אני לא מבין מה המשמעות
של העניין .ומצד שני  -כתוב פה בגני ילדים :שכר לימוד הורים שיקום שכונות .כתוב ,ב -
 2004אין כלום ,וב  2005 -מופיע  181,200ש"ח ,זה בהכנסות עצמיות .האם הוחלט לגבות
מהורים בגני ילדים ,כנראה התבטלה ההנחה של שיקום שכונות או לא? זה לא ברור,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

צומצמה ל .90% -

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אף אחד לא יודע מזה ,אף אחד לא שמע על זה .זה מוחבא ככה .אף אחד לא אמר את זה
בשקיפות .היה צריך להגיד :הזכויות של תושבי ראש העין הותיקה במסגרת שיקום שכונות
צומצמה ב ,80% ,90% -

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
 10%בכל הארץ.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

החלטת משרד החינוך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אומר ,אנשי ראש העין הותיקה חוטפים מכה נוספת ,בנוסף להעלאת הארנונה ,בנוסף
למדידות ,נוסף לזה גם גני ילדים .אני מדבר על שכונות עם קשיים כלכליים.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הוא התחיל את המדידות.
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אתה התחלת את המדידות,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה רגע גבירתי ,את רוצה שאני אדבר?

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,לא נתחיל את המדידות עכשיו ,עזבי,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מוכן לדבר .אצלי יותר שקוף ממנו .אני יכול להגיד הכל .את רוצה? אני יענה לך עכשיו,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,לא ,אל תענה לה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

גם על חוקי עזר וגם על זה .רק שיתנו לדבר .רק חוסמים פה פיות.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,אנחנו רוצים שאתה תגמור על התקציב ,ואז אנחנו נדבר.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

את רוצה שאני אגמור מהר .יש לי זמן .עוד פעם ,שמירה על גני ילדים  100 -שקל .מה זה
הכנסה  100שקל ,מישהו התנדב שמה בשער?
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אתה לא יודע מה זה?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אל תעשה את עצמך ,אפילו אני למדתי את זה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 100שקל גני ילדים הכנסה עצמית? כתוב פה סעיף שמירה ,גני הילדים,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

היות ואני שואל ,ועדיין לא מקבל תשובות .אני שואל ,מה לעשות? אגב ,אני בתקופתי סמכתי
על הגזבר ,לא בדקתי סעיפים עכשיו אני בודק.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
עכשיו אתה לא מאמין לו?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אין לי כוח אדם .אז אני בודק .אגרות לימודי חוץ  -ב  2004 -היה  33,300ש"ח ,ופתאום היום
ירד בדיוק לחצי ,קצת יותר מחצי  .16,600 -למה? האם זה בגלל ביצוע תקציבי? לא יודע
למה .עוד פעם ,מרכז לגיל הרך  -ב  2004 -מופיע  30אלף ש"ח .ב  2005 -לא מופיע כלום
חיסלו אותו .אמרתם עכשיו שבניתם מרכז גיל הרך .מה קרה? אין לו כסף? מצד שני -
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השתתפות קופת חולים גיל הרך  50 -אלף שקל .מה עם ה  30 -הקודמים? לא יודע.
מועדוניות  -טוב ,זה משחק של מספרים פה שאני לא מבין את המשחק ,אבל זה פחות או
יותר אותו סכום .הבדל של  1,000שקל.

]מדברים ביניהם[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הכל אני אדבר .מה שאתם רוצים אני אספר לכם .המדידות .אני 3 ,פעמים עשיתי מדידות.
החוכמה היא אחרי שאתה עושה מדידות לקבל את החומר גלם של המדידות ולהתוות
מדיניות .ואני התוותי מדיניות .אם היו הולכים לפי המדיניות הזאת לא היה קורה מה
שקרה .מה שקרה פה ,נתנו לו את המדידות ,הוא לא התווה שום דבר .הכניסו למחשב ושלחו
לאנשים .וזה יצר,

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני רוצה להזכיר לך שאנחנו הוצאנו את המנה השניה או השלישית .אתה הוצאת את המנות
הראשונות,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מודיע לך ,ההנחיה שלי היתה מפורשת שלא יישלח לאף בית אב אלא מעל  10מטר הפרש
מהמדידה הקודמת שנעשתה על ידינו .זה נשלח בכל מקרה מהסנטימטר הראשון ,נשלח
מהסנטימטר הראשון .מה את מדברת?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

במועדוניות  -שוב יש משחק מספרים ,שהשורה התחתונה הבדל של  1,000שקל בין שני
המספרים 1,900 ,1,100 .אפילו שקל .לא מבין מה ההפרשים האלה .הלאה.
יוזמות משרד החינוך  -אם זה אכן בשביל לשמור סעיף תקציבי ,כלומר ,שאין יוזמות
חינוכיות של משרד החינוך בראש העין בכלל .אבדו כל היוזמות שהיו קודם .אין הכנסת
יוזמות,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,אין הכנסות ממשרד החינוך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא ,תחת הכותרת :יוזמות משרד החינוך .כלומר אין יוזמות .אני שומע כל מיני תכניות ,כל
מיני דברים ,אבל אין יוזמות.
עכשיו ,באולפנת זבולון ,בשונה משאר בתי הספר ,משום מה ,יש פה ירידה של  300אלף שקל.
מה קרה? מספר התלמידות ירד? בסך הכל ,השורה התחתונה של אולפנת זבולון ירד ב 300 -
אלף שקל בערך .לא מבין למה .האם זה מגמה בפגיעה במערכת החינוך הדתי? לא יודע מה
הסיפור.
שוב ,ברווחה חינוכית  -זה לפחות סימפטי .ב  2004 -הופיע  100שקל ,וב  2005 -מופיע 191
אלף שקל .מה? חידשו את זה? התקציב גדל? זה דבר שראיתי לטובה.
ביטוח תלמידים  -תשלום הורים  -ב  2004 -לא היתה דרישה לתשלום ,יהודה אתה כועד
הורים אני לא יודע אם אתה יודע ,לא היה הכנסות עצמיות ב  2004 -לתשלומי ביטוח
בהכנסות עצמיות ,ואילו ב  2005 -יש עליה של  35אלף שקל הכנסות עצמיות שלא היו קודם
בקשר לביטוח.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
בחינוך התורני.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בחינוך התורני .לא יודע .לא היה קודם .שירותים למפגר הקהילתי  -מה שאתה העלית .אני
ראיתי פה ב  44 - 2004 -אלף ,ומה שמפתיע שהם הכנסות עצמיות ,ורק  28אלף שקל הכנסות
ממשלתיות .וב  2005 -אין בכלל .לא הכנסות עצמיות ,לא זה .רק ראיתי אחר כך בהמשך
איזה שהוא שינוי .אני לא מבין למה נדרשתם לשנות את הסעיף הזה .מה שגורם לי לשאול,
ואולי יעל יודעת את זה יותר ,אם משרד ,משרד הרווחה זה על פי הוראות  ...בהשתתפויות
של משרד הרווחה.
עכשיו ,אם יש סעיפי תקציב שאנחנו מוחקים אותם ,האם אנחנו לא פוגעים בעצמנו שלא
מכניסים בהם כלום? שיכניסו  100שקל אפילו ,אם זה השיטה .אז היה צריך להכניס פה
סעיף :שירותים תומכים למפגר ,יש פה אפס .כלומר ,אם גם יתקבל תקציב תחת הסעיף
הזה ,אגב ,ממשלה שולחת אלינו תקציבים גם יש להם איזה שהוא סנכרון עם סעיפי
התקציב של הרשויות המקומיות ,אז פה חסר כסף ,חסר סעיף .צריך להכניס לו תוכן ,אי
אפשר להשאיר אותו ריק .לדעתי זה יפגע מבחינה בירוקרטית בתהליך העברת כספים .כל
הספר התפרק לי עכשיו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

רק אתה אל תתפרק לנו .קדימה.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

תסתכל לעתיד ,נו ,יגאל ,קדימה ,תמשיך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה מייצג את הציבור בסגנות רק .אם אין סגנות  -אתה לא מייצג ציבור .תן לי לייצג את
הציבור איך שאני מבין .ואני מוותר על סגנות מראש.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

זה גדלות נפש .נו ,קדימה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תגיד שגם אני ביקשתי?

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,אני אומר גדלות נפש.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא תגיד שאני גם ביקשתי?

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא ,גדלות נפש .אמרתי גדלות נפש.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אה! באמת .אתה יודע ,יהיה גדלות נפש אם אתה תיתן דוגמא ותוותר על חלק משכרך .אני
עשיתי את זה כמה פעמים.

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
אתה יכול לוותר עכשיו ,יגאל.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אדוני ראש העיר ,אני עשיתי את זה כמה פעמים.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

רגב ,אני מוריד מהתקציב שלי גם עכשיו .אני מוריד פה ... .משכורת ,1/3 .בגלל שאני מעל גיל
 .55אתה לא יכול לקחת יותר מידי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,קדימה יגאל ,לעניין.

משתתף בדיון:
מה אתה אומר שלום? תעשה איתו יישור קו גם .1/3

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני כבר הכנתי את נחמיה שיוריד לי  .1/3אל תדאג .הוא אוהב להוריד .שירותים לזקן
קהילתי  -היה ב  245 - 2004 -אלף שמהם זה הכנסות ממשלתיות ,ופתאום זה הפך להיות
 199אלף .לא מבין למה .אני מדבר שירותים לזקן קהילתי 199 .אלף ,בהכנסות .אני שאלתי
למה? אז אם צריך לעשות עבודה של גיוס כסף ,אז בסדר.

]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ירדנה ,השאלות לא אליך .מי שאחראי להישגים אחראי גם לתשובות לשאלות .מקלטים
לנשים מוכות  -ברוך השם בראש העין ירדה האלימות .מ  53 -אלף ירד ל  15 -אלף ב .2005 -
מה קרה? יש פה רגיעה בראש העין?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא מרביצים.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ירדה האלימות ירדה או האנשים ירדו ,או גברים ירדו ,מה היה לנו פה?

]ראש העיר עוזב את החדר[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

טוב ,אני אחכה לך.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני לא שומע ,מה אתה אומר?

משתתף בדיון:
אני אומר  ...ממש מבוזה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

למה?

משתתף בדיון:
אני אגיד לך למה .לא אתה אשם ,ולא אף אחד אשם .המצב אשם .אני אומר לך כאזרח ,לא
כנציג ציבור .אני מרגיש ממש ...

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה צודק .גם אני מרגיש רע .כשבן אדם מוחק היסטוריה שלמה ,מוחק היסטוריה שלמה,
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משתתף בדיון:
תקנה  10עמודים בעיתון ,תפרסם את עמדתך,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

יהודה ,אני מאחל לך שתהיה נבחר ציבור פעם,

משתתף בדיון:
]מדבר מרחוק  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה במה ציבורית.

משתתף בדיון:
לא צריך לענות בכלל.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני משיב ,אני לא עונה ,אני רק משיב.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני רוצה להבין ,יש פה הכנסות מקרן פיתוח .פה מופיע ,ב  ,1,945,000 - 2004 -וב - 2005 -
מיליון וחצי .מה זה? למה אתה מתכוון קרן פיתוח? להכנסות מהשבחה שנכנסות לתקציב?
זה אתה מתכוון?
עכשיו אני נכנס לצד ההוצאות .קודם כל ,ברמה העקרונית ,אמרתי ,לא ראיתי שכר נבחרים,
ולא ראיתי תמיכות כהשוואה למה שהיה בשנים עברו ,או שנה שעברה.
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עכשיו ,יש פה פעולות מעמד האשה ,אבי גם הזכיר את זה 20 ,אלף שקל שהיה חדש ,סעיף
חדש ב  ,2004 -צמח ל  80 -אלף שקל ב  .2005 -זה גידול גם לא מובן לי ,אלא,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
כגודל ההצלחה ,כך גודל הצמיחה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני שאלתי אם יש שם משכורת סמויה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,יש הרב הפעילויות שהיו צריכים לצמוח ,והיה להם היסטוריה של פעילות ולא קיבלו
צמיחה ,קיבלו ייבוש ,ודבר כזה קיבל צמיחה .השאלה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
בעקבות ההצלחה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

השאלה היא :האם זה בסדר העדיפות החברתי הכי נכון להצמיח בהיקפים כאלה? עכשיו,
המבקר על הרשות המקומית ,עבודות קבלניות  20אלף שקל נוספים ,בעצם ,יותר מ  20 -אלף
שקל .זה  30אלף שקל לפחות נוספים שלא היו קודם לתוך הדרישה :תוספת עבודות קבלנות
ומבקר העירייה .יש לו הרבה עבודה אני מבין.
דבר נוסף  -השתלמויות וכנסים  -צמח מ  45 -אלף ל  .75 -לא יודע אם זה הזמן להיקפים
כאלה של השתלמויות וכנסים בזמן מצוקה כספית וצורך להתאזן .זה לא מה שצריך להגיע
להיקפים כאלה.
הוצאות תקשורת כבר נאמר .יש פה גידול .עבודות קבלניות כוח אדם  -יש גידול לא
משמעותי ,אני לא יודע למה ההפרש הקטן הזה.
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]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

שירותי ייעוץ ותכנון  -ב  2004 -הופיע  207אלף ,עכשיו החכמתם ,לא צריך יועצים ,מחקתם
את זה לגמרי .זה מטרי? האם זה היה מהכסף של היועץ מטרי? אני רוצה להבין.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אנחנו נענה לך על הכל .תרשום.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני רוצה להבין מה זה יועץ תכנון .יכול להיות שתכנון אסטרטגי ,תכנון מנהיגות ,תכנון
מבנה ארגוני שעוד לא ראינו אותו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

זהו?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

עוד לא.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,חברים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

רגע ,רגע ,עוד לא ,לא סיימתי .לא סיימתי .שוב ,הג"א  -שכר מופיע פה  171אלף משרה ,ב -
 .2004ב  2005 -ירש ל  ,86,700 -איך זה? הורידו לו שכר ,או פיטרו ,או החליפו אותו ,לא יודע
מה עשו פה .איך שכר יורד? לא מבין .והתקציב הכללי של שמירה וביטחון עלה במעט ,אני
לא מבין את השינויים הקטנים האלה .מינהל הנדסה היה ב  ,2004 -ירד ל  6 -משרות .זה
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העברה לחברה הכלכלית ,או פיטורים ,או מה? גם לא ברור כי זה חלק מהתייחסות
תקציבית לאגף הנדסה וכוח אדם .אותו דבר בתכנון  ...היה מופיע ב  3 2004 -משרות ,פה
מופיע רק משרה אחת ,ולכן הירידה הזאת ,האם זה צמצום? גם במינהל ההנדסה ירידה של
שני תקנים ,וכנ"ל בתכנון ועדה ,האם הורידו  2תקנים? האם תקציבים להוריד? האם ירד
קודם? אני לא מבין מה ההוצאה הזאת .או רק כוונות שאולי לא יתממשו.
ספרות מקצועית  2004 -לא היה ,ופתאום קופץ ל  160 -אלף .לא ,סליחה ,הוצאות עודפות
רכבים .לא היה כלום ,ול  .160 -באגף שפ"ע.
ניקוי רחובות  -שוב פעם ,עריכה פה מוזרה של התקציב .כתוב פה :משרות ב 5 2004 -
משרות ,העלות  .587,600ב  2005 -זה לא מופיע .אחר כך ,בסעיף ניקוי וטאטוא רחובות
מופיע ב  1,085,000 - 2004 -אלף ,וב  - 2005 -מיליון וחצי .אז זה ה  500 -שנכנס לפה
השתנה? אני לא מבין מה השינוי בעריכה מה ההיגיון שלה ,אם יש בזה היגיון ,או דרישה של
מדיניות ,או לא יודע מה.
עכשיו ,אני רואה פה ברישוי עסקים ופיקוח  -היה  11תקנים ,זה הפך להיות  18תקנים.
כל אגף שפ"ע אני רואה תוספת של מיליון  600ומשהו .עכשיו ,לפי מה שאני רואה זה חלק
הולך כוח אדם ,או דברים נלווים .אני לא יודע אם זה הולך באופן ישיר לשדרוג השירות.
מינהל חינוך מותנה  -יש פה חינוך מותנה ,אתה התייחסת לזה אבי?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כן.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

משרה מותנית .קודם כל ,ברגע שיאשרו את התוספת ארנונה ויתחילו לגבות אותה ,רק אז
יהיה לכאורה  ...זה ייגמר בסוף השנה ,כמו  3%שהוסף בספטמבר ,אוקטובר ,משהו כזה.
אחזקת מחשבים ,היה  ,31הזכרת את זה .80 .עכשיו ,אגב ,אני חושב שזה לא מספיק ,כי
המצב של המחשבים הוזנח הרבה מאד זמן ,וה  30 -לא מספיק ,וה  80 -לא מספיק,
והמחשבים ,אני חושב יצטרכו לחדש אותם מהתחלה ,כי כל זמן שלא תיחזקו ברמה נכונה,
צריך ,לדעתי ,להחליף את הכל .לשדרג את הכל .זה חבל גם על ה  .80 -צריך להוציא תב"ר
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כבד ,או סכום כבד בתקציב ,ולהביא לכך שהמחשבים יחזרו למצבם הנכון.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יש מחשבים שלא כדאי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא כדאי ,צריך לקנות חדשים ,אני מסכים איתך .אחרי הזנחה כזאת,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה לא בגלל הזנחה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני אומר לך באחריות ,ויש לי ידיעות קצת יותר ממה שאת חושבת ,שהמחשבים האלה
הוזנח הטיפול בהם ,ולכן הנזק הוא הפך להיות גדול יותר ממה שהוא.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
הוזנח גם בימיך ,יגאל,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תסלחי לי,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני הייתי שם.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תסלחי לי ,מה שאת ראית ,בתקופה שלי הכל היה מוזנח,
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא הכל.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מה שראית אצלי הכל לא היה טוב .פתאום הכל טוב היום.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
ממש לא.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מחלקת חינוך תחזוקה  -היה  751אלף ב  ,2004 -שאז גם לא הספיק ,והיום עוד פחות .לדעתי
זה נזק מצטבר.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הוצאות מים גני ילדים  -אני לא יודע האם היו מדידות מים ,היה איזה שיקול ,פתאום ירד מ
  185אלף כללי לגני ילדים ,ל  .140 -לא יודע למה קוצץ? סגרו את הברז? שעות מסויימות?מזכירות בתי ספר יסודיים  -טוב זה עלייה שולית .אב בית בתי ספר יסודי כללי ,עולה ל 2 -
תקנים .מה קרה שעולה  2תקנים? יכול להיות שזה החלפה מעובדי קבלן לעובדי תקנים? לא
יודע מה זה? אבל יש פה עליה של תקן ,חשוב לראות ,כי כל תקן יש לו הוצאה כספית בצידו.
חטיבת ביניים גוונים,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יגאל ,אתה יודע ,זה רק מראה לנו ,אתה כל כך מנוסה ,רק מראה לנו שעשינו עבודה טובה.
באמת,
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני חושב שאתם בודקים את העבודה שלכם עכשיו.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא ,מה פתאום? כל מה שאתה אומר זה דברים שהעלינו ויש לנו את התשובות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

טוב ,קדימה ,בבקשה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

משרות  3.5 - 2004משרות בבית ספר גוונים .ועכשיו הגיע ל  5 -משרות .לא מבין מה הצדקה
לזה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
וצריכים עוד  2משרות.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

עוד  .2בסדר .גוונים .בתי ספר אחרים לא צריכים?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
כולם.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ולמה את לא מכניסה לכולם?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא ,שאלת על גוונים ,אז אני אומרת על זה.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אבל למה רק גוונים ולא אחרים? אין לי טענה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני אמרתי שצריכים עוד  2כולם.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני בא לשאול שאלות ,כאן יש תוספת ,מקום אחר אין .הסבר.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
או.קיי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה רואה שאת לא מבינה עוד.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני מבינה ,הרבה אני לא מבינה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תשמעי ,תקשיבי ,תביני .חטיבת ביניים היובל  6.6 -משרות ,ומפתיע ,ביובל ירד ל .2.5 -

משתתף בדיון:
זה ניקיון.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא ,לא יודע .לא חשוב.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

לא חשוב ,באמת לא חשוב.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני שואל שאלה ,הסבר אני צריך לקבל.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
טוב ,תקבל.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

יכול להיות שירד ניקיון,

משתתף בדיון:
כתוב.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא כתוב .קח דף  ,59ותראה בראש העמוד .לא כתוב .למה בגוונים לא כתוב אותו דבר?
תסביר .פיטרו את העובדות ניקיון? הכניסו  ...לא יודע.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מה עם בגין? אותו דבר 67 .אלף ,עלה ל  100 -אלף ,ושש שנתי דתי ירד מ  471 -אלף ל 350 -
אלף .גם לא מבין למה ירד בשש שנתי .שאר בתי ספר עלה.
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מר שלום דארב  -חבר המועצה:
אתה מחקת הכל.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מחקתי ,אם אתה למדת תלמוד ,יש ירידה לצורך עליה .אי אפשר להקים חטיבה עליונה
עם  50ילד .תכניס לך לראש .זה לא מועדון של מקבלי שכר .אתה היה לך אינטרס לקבל
שכר ,כמו שאתה רוצה פה סגנות ,אתה רצית שם שכר .לא עניין אותך בית הספר ,לא מאיפה
התלמידים ,הרסתם ילדים .ילדים הלכו לאיבוד ,לצערי הרב ,הלכתי להציל אותם .אתה
מדבר על תפקידך,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
הלכת להציל אותם? ...

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה אדוני 50 ,ילד לא ...

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
ל  50 -ילד היה כסף מיליון  300אלף שקל משרד החינוך נתן לאותם  50ילד .מיליון וחצי,
ואתה סגרת הכל .הבאנו את הכסף הזה ממשרד החינוך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 50ילד,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
אמרת תודה רבה למשרד החינוך,
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 50ילד חטיבה עליונה?

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
זה משרד החינוך מימן את כל הכסף הזה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הטריד אתכם הפעמון שמצלצלים ...

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
משרד החינוך מימן .אתה ,את המנהלים אתה הבאת .אתה הבאת את המנהלים .הם קיבלו
את מלוא הגיבוי,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה ,דרדרתם את בית הספר,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
את מלוא הגיבוי קיבלו כל המורים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הוצאתם שם רע לבית הספר .על מה אתה מדבר? אתה לא מתבייש פה לדבר

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
לא.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

יש לך עוד מה לדבר? עשיתי את כל ההשקעות בבית הספר הזה,
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מר שלום דארב  -חבר המועצה:
שום דבר לא עשית,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הורדתם לטמיון,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
השקעות הכל באוויר היה ,אותיות פורחות באוויר הפכת להיות,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

שטויות,

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
אותיות פורחות באוויר,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אותיות פורחות באוויר? אני רוצה לראות אותך  ...בית הספר .הרסת את בית הספר.
באסיפת מורים התעסקת בפעמון שמצלצל ולא החשמלי האלקטרוני .זה מה שעניין אותך.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כל מורה קיבל משרה וחצי אצלך .על מה אתה מדבר?

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
הוא עבד משרה וחצי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

99

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הוא עבד משרה וחצי? תבדוק את החשבונות,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
סליחה ,איך נתתם משרה וחצי למי שלא עבד משרה וחצי?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כשהיה ירידת תלמידים לא היתה ברירה ,לסגור לא רצינו ,אבל היה גבול שלא היתה ברירה,
סגרנו .סבסדנו ,נכון... ,

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה תמשיך,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

שוב ,הזכירו קודם מים ,מים גני ילדים חרדי .אני מבין זאת היתה הוצאה שכנראה נספגה
במקום אחר ,והיום ,את ה  100 -אלף שקל מים של גני ילדים העמסתם על התקציב ,כדי
להראות בשורה התחתונה שנתתם תוספת לחרדים ,וזה לא כך .אני רואה בתלמוד תורני
מיליון וחצי.

משתתף בדיון:
עוד פעם ,מים של החינוך החרדי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מים של גני ילדים .ה  100 -אלף היה חיוב של  ...היה הוצאה למים ולא היתה רשומה תחת
הכותרת של חינוך החרדי .מה עשיתם עכשיו? לקחתם את ההוצאה ממקום אחר ,והכנסתם
אותה לפה ,והיה כאילו תוספת ויזואלית לא מהותית.
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]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תרבות תורנית רשום פה משרה וחצי .האם ה  2 -זה תוספת חצי משרה לסגן? יש פה 1.5
קודם ב  ,2004 -שלא היה סגן .עכשיו בתרבות תורנית יש שתי משרות .זה חצי סגן ,או
שפיטרו עובד והכניסו את  ...יכול להיות שמובלע פה חצי סגן .לא יודע .אני רק מעלה שאלה.
יש שם יותר מ  1.5 -בתרבות תורנית .יש את גברה .גברה סיים.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,גברא קיים ,והשני חצי משרה סיים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

שלמה סיים? רגע ,הוא מופיע בפנסיה שלהם? עלות הפנסיה ,ההוצאה של הפנסיה ...

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
 ...שנתיים העסקת אותו .את שלמה נהרי העסקת שנתיים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא שלמה נהרי ,שלמה חג'בי אני מדבר.

מר שלום דארב  -חבר המועצה:
הוא עדיין עובד.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אז היה שלמה חג'בי משרה מלאה?
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מר שלום דארב  -חבר המועצה:
הוא בחינוך התורני.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

רגע ,היו שם ,היה יותר מ  1.5 -בתרבות תורנית .היה יותר .אני יודע .אז אם חצי רק שלמה
נהרי,

מר יעקב אדמוני  -חבר המועצה:

שלמה נהרי לא נמצא,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ומה עם משכירה ,על חשבון מה?

מששתף בדיון:
החינוך החרדי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בסדר .קיבלנו הסבר .השתתפות במוסדות נוער ותרבות .מופיע ב  73 - 2004 -אלף .ב 2005 -
ירד ל  51 -אלף .לא מבין ,אם אתם מדברים על עתיד הנוער,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
למה? למה? יש לך שם  51ו  .51 -תקרא למטה .זה מותנה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מותנה ,עזבי ,זה לא,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

102

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מה זה עזבי? זה כסף שמגיע.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

את מאושרת מזה? בסדר.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
זה פחות מהתכנון של שנה קודמת אבל.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
זה יותר אבל ממה שהיה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

יש דברים אחרים ששם הוא לא מותנה ואת לא אמרת .זה את מוכנה להיות מותנה.

]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אם אני מקבלת את כל מה שאני צריכה לקבל  -אני לא מוטרדת.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תכנית הבראה  -היה  ,235ירד ל .118 -

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
ויש לך עוד  118לפני ,עוד ,210
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אבל הכל באוויר .תביני,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מה? זה לא באוויר... .

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כדי שתביני ,הגביה של ארנונה מותנית היא רק דרושה במקרה הטוב  ...ספטמבר ,אוקטובר,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
בסדר.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

עד אז זה לא יהיה לך,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
יהיה לי ...

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ספורט עממי  -כנ"ל .ירד מ  50 - 2004 -אלף ,ירד ל  25 -אלף,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כי אנחנו מקבלים עוד כספים ממקומות אחרים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...ירד  200אלף .אצלי היה .400
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]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ב  ,2003 -מכבי ראש העין היה  400אלף ,ב  2004 -ירד ל  300 -אלף .ב  2005 -ירד ל 200 -
אלף .זה מותנה .אגב ,גם ב  2004 -אמרו מותנה ולא  ...הורדנו את ה  ,100 -גם זה היה חסר.
עמותה לשירותים חברתיים  150 -אלף שקל .כל הסכום הזה אני מבין שהולך לממן שכר
למגייס תרומות 150 .אלף שקל לעמותה לשירותים חברתיים .קודם כל צריך לקרוא לזה
משהו אחר :גיוס כוח אדם ,לא עמותה לשירותים חברתיים .אל תקראו לזה עמותה
לשירותים חברתיים .וזה לא נכון ,לדעתי ,לא מוסרי ,לא צודק .זה ציני אפילו להכניס
בעמותה כזאת  150אלף שקל לצורכי גיוס תרומות ,וזה ויכוח אם צריך או לא ,אבל לא
חשוב ,זה ציני להכניס.
עמותת מיתר  -עמותה חדשה שאני לא יודע מהי  125 -אלף אפשר לקבל עליה הסבר? זה
יהיה מעניין לשמוע גם עליה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא שמעת עליה?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא .יש הרבה דברים שאתה עושה אני לא שומע עליהם.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה חלק מהפרוטוקולים .זה כתוב בפרוטוקולים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אז תגיד ,אז תלמד אותי .ככה אני צריך להתעסק בעדכונים שלך? אני רואה את התוצאות
שלך.
פעולות קהילתיות לילד  -היה  ,144ירד ל  .124 -אני חושב שפעילויות קהילתיות אגף רווחה
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עושים פעולת קודש ,ואסור להוריד אף שקל מעבודות קהילתיות ,לא לילד ,לא להורים ,לא
לקהילה ,ולא לקשישים .צריך תמיד לשמור על זה ,כי זה אחד הנושאים ,לפי דעתי ,התרומה
שלהם ולאתגר של השילוב החברתי.
חשמל למועדון  - ...מה זה? צמצום ב  10,000 -שקל בחשמל? החליטו לכבות שם את
האורות? לא מבין .הורידו  10,000שקל .העלו .סליחה ,נהיה עוד יותר .חשמל עלה ... .10,000
חשמל לזקנים ,לא יודע מה זה .טיפול בקשישים  -לא ,זה בסדר .צרכים מיוחדים לקשיש -
ירד ב  20 -אלף שקל .למה ירד  20אלף? אדוני ראש העיר 20 ,אלף שקל ירד מצרכים
מיוחדים לקשיש.
יש פה עבודות פיתוח שהיה ב  450 - 2004 -אלף ,והיום  -חצי מיליון .זה שאלה שצריך פירוט
לזה .כי אני מבין שטומן בחובו בסעיף הזה דברים שאולי מועצת העיר צריכה לדעת מה הם
כוללים ,וחשוב שנדע .יש פה הנחות ארנונה ,עד כמה שאני יודע שהמצב הכלכלי של
התושבים בעיר לא השתפר יותר ,ודווקא אני רואה ,אומנם לא הרבה 100 ,אלף שקל ירידה
בפוטנציאל ירידת ההנחות ,זה בגין  10%מהנחות  ...סליחה ,טעיתי ,צודק.
עכשיו לסיכום כמה משפטים .מתוך ניסיוני במשך כל השנים ,התקציב בדרך כלל זה מין
הצהרת כוונות ,תכנית עבודה ,לפי ההתנהלות של כל השנים ,ה  tolerance -של הביצוע של
התקציב פחות או יותר ,פלוס מינוס ,בשנים שהתחלנו להתייצב אחרי שגמרנו לקלוט את
האוכלוסייה ,זה היה בסביבות בין  ,5ל  3 -מיליון שקל של צרכים נוספים שחסר תמיד
לתקציב .אומנם השנה האיזון נבע במחיר ,לצערי הרב ,כבד מבחינת תחושת הקהילה
וגורמים מסויימים .זה גם במחיר של העלאת ארנונה ,במחיר הורדת התמיכות לכל
העמותות השונות ,כולל ספורט ,כולל תרבות תורנית ,כולל עמותות שנתמכות במסגרת
התרבות התורנית .פיטורים ,ובכל זאת הגענו ל  -אפס איזון ,שלדעתי המחיר הוא גבוה .גם
שנת התקציב  ,2005אני לא רואה פה מהפכה גדולה .אני לא רואה פה שינוי כיוון מרכזי .אני
לא רואה בו שום בשורה ,ואני רואה את הנטל הנוסף של ארנונה ב  2005 -כדבר שיכביד עוד
יותר על התושבים .יש פוטנציאל בתקציב ,הפוטנציאל הכלכלי של ראש העין להגיע לתקציב
הרבה יותר איכותי וטוב ממה שהוגש לנו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

106

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רב .אני אבקש מרחבעם ,בתמצית על השאלות המרכזיות ,גם של אבי סמובסקי ,וגם
של יגאל יוסף ,בבקשה לענות ,באמת ,על העיקר.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

נתחיל מאבי סמובסקי .אגב ,יש לי פה תשובות בכתב,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,התשובות בכתב ...

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

נושא סגנים  -העלות שלהם היא פחות ממיליון שקלים .היא בסביבות ה .850 -

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כולל רכב ומתנות?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כולל ,כן .הם מתחילים מ  1 -למרץ על פי התכניות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אם נמשוך את זה עוד יותר  -זה יהיה פחות עוד יותר.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

עכשיו ,בנושא ניקיונות  -על פי המדיניות שהנהגנו פה במשך השנים האחרונות ,עלות של
עובדת ניקיון היא פי  3מאשר עלות קבלן ,לכן המדיניות היא להוציא עובדי ניקיון ולהכניס
עובדי קבלן.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז למה עלית?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זה פיצויים .זה פרישה ופיצויים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל יש לך את הפרישה ופיצויים במקום אחר .אתה מעמיס את זה פעמיים?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

או שהוא יוצא לפנסיה ,או שהוא ...

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למה להעמיס פעמיים?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה כאן להבהיר משהו .יש קטע שניתן לכם לדבר ,יש את התשובות של הגזבר .אני
מבקש שזה לא יהפוך לעוד פעם פינג-פונג .לא הכל אפשר לקבל .לא חייבים לקבל את הכל.
אני מבקש ברצף תיתן את התשובות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה לא שאלה של לקבל .זה שאלה של הבנת  ...הוא לא עונה לי כדי להגיד שעניתי לו .אם הוא
אומר שהוא מעמיס,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,הוא מסביר.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אם הוא אומר שעלות קבלן היא קטונה פי  3מעלות עובדת .ברק אומר לי,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז אתה אל תקבל את ההסבר שלו ,אז אני מסביר,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
 ..שהעלות היא עולה ,קשה עוד יותר  ...זה תרתי דסתרי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אבי ,הייתי מאד סבלן וסובלני .שמעתי אתכם בשקט ,נתתי לכם מעבר לזמן ,אבל אני אומר,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה לא שאלה של זמן ,שאלה של הבנה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה שאלה של זמן .אז אני אומר ,הוא מסביר .אתה לא חייב לקבל אתה הסבר ,אבל זה
ההסבר .אז קדימה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בדרך כלל אתה רואה את הירידה בשכר ,אגב ,יש עובדות שהגיעו לגיל פרישה.
נושא של תקשורת סוללרית  -אין עליה בהוצאות תקשורת סוללרית ,יש עליה בהוצאות
תקשורת .ולאחר כן אנחנו עכשיו בודקים את זה ,ומנסים כמה שיותר השנה לצמצם את זה.
עכשיו ,יש לך גם כן הוצאות נוספות של אינטרנט .אנחנו מחוברים ,וכו' ,אבל זה נושא
שאנחנו השנה מטפלים בו.
בנושא של תוספת משרות ושינויים ארגוניים שנעשו פה ,זה אירית תענה לך בצורה יותר
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מורחבת ,זאת אומרת ,כללית על הכל .אני לא אגע בנושא משרות ,אבל היו פה הרבה מאד
שינויים ארגוניים ,וזה גם כן תשובה אליך ,ותשובה גם ליגאל ,שנעשו פה הרבה מאד
ייעודים ,הרבה מאד שינויים .לכם המשרות שהיו ב  2004 -הם לא זהים למשרות שקיימים ב
  .2005וזה גם כן משפיע על השכר ,וגם כל על המשרות .לכן יש שמה מספר תהיות .אבל זהנעשה לאחר בדיקה מעמיקה ויסודית על כל עובד ועובד.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מי עשה את זה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אירית המנכ"לית,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה שינויים ארגוניים .שינויים ארגוניים צריך לעשות איש מקצוע.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זה לא שינויים מבניים .אני אסביר לך ,אם עובד אחד עבד ,למשל הסמנכ"ל .כל הלשכה
הזאת איננה היום .ויש עובד כמו אלי מליחי ,שהוא נמצא בתחבורה ,אז אין יותר סמנכ"ל,
יש תחבורה .אז אתה תראה היום כל המשרות זה כמו שהם היום בפועל .כמו שהם נמצאים
היום בפועל.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בנושא התב"רים  -היום קיבלתם רשימת תב"רים מתוכננת לשנת  ,2005מתוכננת ,שבו
למעשה אנחנו לוקחים בחשבון פוטנציאל של היטל השבחה על סמך השנים שעברו ,בין  3ל -
 4מיליון שקלים ,שבו אנחנו למעשה הכנו תכנית שנתית .נכון להיום .במידה ויחולו שינויים,
או שההשבחות יגדלו או שיקטנו ,אז אנחנו נעשה איזה שהם עדכונים .נכון לעכשיו קיבלתם
תמונה שלמה על פי התב"רים שהועברו לכל חברי המועצה.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ראינו דבר כזה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

קיבלתם עכשיו.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אה! עכשיו הגיע .ועדת כספים היתה ב  ,6 -דרך אגב ,רק לידיעתך.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא,

מר משה סיני  -ראש העיר:

זה לא קשור לועדת כספים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בטח שזה קשור לכספים.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא ,זה תכנית שנתית שתבוא לאישור.

]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה תכנית שנתית שאמורה,
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
טוב ששרי פה .אני חושב שאני מטומטם.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תכנית שנתית שאמורה לבוא לועדת כספים ולמליאה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני מברך על זה ,אבל אני רק אמרתי שועדת כספים היתה ב .6 -

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

הסבר ל  57 -אלף  -השתתפויות זה בגין חברות במרכז השלטון המקומי,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה עם ה  0.6 -משרות של שמירה וביטחון?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה אמרתי בנושא משרות ,היו שינויים ועדכונים ,לכן אני לא נוגע בנושא משרות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז מישהו אחר  ...את זה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מפעל המים,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,רגע ,מה זה  ...לא שמעתי.
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אמרתי שזה השתתפות בגין חברות במרכז השלטון המקומי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
חברות במרכז השלטון המקומי אתה משלם  57אלף שקל?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן .מפעל המים,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יותר מהגולף של געש,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מפעל המים יש רווח של  3מיליון.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למה רק  3מיליון? השאלה למה רווח רק  3מיליון?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מי קבע ש  3 -מיליון שקל זה רווח ?...

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני אסביר לך ,כי אני יודע כמה אתה קונה במקורות ,וכמה אתה מוכר לתושבים .לכן
השאלה שלי היא זאת.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

נכון להיום אנחנו נמצאים ב  ... 10% -מעל  10%פחת משמעותו פחות מיליון שקל ...
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כלומר ,אם יש לי רווח של  4מיליון הוא הופך ל  3 -מיליון אוטומטית .זה מה שאתה אומר.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

במינהל כללי יש לנו הכנסות של  2,000שקלים .מי שרוצה לבקש איזה שהוא ידע הוא צריך
לשלם .הערכות הם  2,000שקלים .פרסום חוצות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
חופש המידע אתה קורא לזה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן ,חוק חופש המידע.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה שאילתא שאתה גובה עליה כסף?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן .על פי חוק חופש המידע .פרסום חוצות ,בסך הכל הירידה  4,000שקלים על פי הערכות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל למה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

על פי הערכות ...
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה מוריד,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

 4,000מתוך  200אלף .אני לא מוריד ,זה מה שיש.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה זה מה שיש? אתה לא עשית פרסום ...

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה שונה קצת .תכנון ובניין עיר  -אנחנו הולכים לפי תכנית אפשרית .נכון לעכשיו שנה
שעברה ,על פי הערכות זה לפי מיליון וחצי .אגרות סלילת כבישים ומדרכות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,רגע ,אבל לפני זה ,השאלה היתה איך התוספת ,הרי הוספת מסגרת שלמה שאירית
בנתה לתחום הזה .איך למרות זאת האגרות נשארות זהות?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא ,זה לא רישוי עסקים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
 ...בקרה רישוי עסקים.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

איפה זה? תכנון ובניין עיר זה לא רישוי עסקים .הבנת? זה לא רישוי עסקים .זה שני דברים
שונים.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
ככה זה כתוב שם.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא .מיליון וחצי זה אגרות סלילה .תיקצבנו את זה במשך שנתיים ,מתברר שהציפייה
לגבות בשנת  2005היא בסך הכל  150 ,100אלף שקלים .לכן צמצמנו את,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,זה לא בגלל הדחייה של חוקי העזר?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא ,לא ,פשוט יש בעיות קשות  ...וגם כן אם אנחנו נשלח גבייה ,גם הציפייה שאנחנו
נצליח לגבות את הכסף בפועל ב  45 -הוא נמוך .גני ילדים  -יש ירידה בגני ילדים ,לכן יש
ירידה בהכנסות .ברשת עתיד  -יש לנו הסכם איתם .למעשה הם לוקחים את כל המימון על
עצמם .אמורים לשלם לנו עבור העובדים שנשארו שם ,ונשארו שם בסביבות  4עובדים .זה
על סמך החלק היחסי שהם מקבלים ממשרד החינוך ,לכן תיקצבנו אותם בסך הכל ב 150 -
אלף שקלים .אבל כעיקרון זה אמור להיות אפס מול אפס .נכון לעכשיו כל עוד שהעובדים
נמצאים שם זה התיקצוב .כל הנושא של הרווחה באופן כללי ,אני עונה גם לך וגם ליגאל,
אנחנו מתקצבים כפי שמשרד הרווחה מתקצב .אם המשרד מתקצב יותר  -אנחנו מגדילים.
הוא מקטין  -אנחנו מקטינים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה לא מתקצב כלום?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,זה  .matchingהשנה דווקא יש גידול של  800אלף שקל בתקציב העירייה ,בגלל שהם
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הוסיפו תקציבים .אז חלק הם הוסיפו ,חלק הם הורידו .אנחנו צמודים למשרד העבודה
והרווחה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

יש מצב מסויים באגף הרווחה ,אם אתה מוציא הוצאה ,ומוכיח צורך ,ואתה נותן חבל לאגף
הרווחה לבצע ,אתה יכול לקבל הרבה פעמים תוך כדי ביצוע .לדוגמא :ילדי פנימיות ,ודברים
כאלה ,טיפול במשפחה .אתה יכול לקבל מעבר למה שכתוב פה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

איך מוסברת העלייה במשרד לשכת ראש העיר? מדובר פה בעוזר ראש העיר .עוזר ראש העיר
שאישרתם אותו עובד .עליה באורנה צאיג לא מכיר אותה ,אני יודע שתיקצבנו,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מה זה אומר התוספת  80אלף,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא יודע .זה תוספת.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
השאלה שנשאלה היא אחרת .השאלה היא אם מובלע שם שכר לאורנה צאיג? אמרו ברור,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא חתמנו הסכם עם אף אחד .אני לא חתמתי הסכם עם אורנה צאיג.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
האם הובלע שם שכר לתפקיד שהוגדר בזמנו כתפקיד התנדבותי? זאת השאלה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

117

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בשלב זה לא נכתב הסכם.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
האם אורנה צאיג מקבלת משכורת? שאלה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

הוצאות תקשורת  -יש עליה ,נכון .בכל העיר יש עליה .אנחנו מטפלים בזה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בודקים את זה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן .אירית מטפלת בזה גם כן ,כבר היה דיווח.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא קיבלנו תשובה על ה  80 -אלף,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
הוא לא יודע .הוא אמר שהוא לא יודע.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זה עבור פעילות של פורום נשים העירוני ,עבור,
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למה ההגדלה הזאת?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

ההגדלה בגלל הפעילות שלהם.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,לא ,זאת לא השאלה .השאלה היתה :האם מובלעת בעלייה פי  4שכר לאורנה צאיג? זאת
היתה השאלה .לא למה הגדילו פי  4את מעמד האשה .האם מובלעת באורנה שכר שם? זה
השאלה היתה ,והשאלה מחודדת .תגידו כן או לא .זה לא יכול להיות תשובה אחרת.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

התשובה היא מחודדת .המשכורת היא לא ברמת משכורת שאתה מוציא תלוש בעבור
פעילות של אורנה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני לא מבין את התשובה.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

לא רק אורנה ,כולל הפעילות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני שואל .יש לי שכר ויש לי פעילויות.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זה לא שכר.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
האם יש לאורנה כסף שהיא מקבלת עבור פעילות שהוגדרה כפעילות התנדבותית?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
את יודעת מה את מזכירה לי? את הבלופים של העמותות עם היושב ראש בשכר .זה עבירה
של חוק העמותות .יושב ראש עמותה אסור לקבל שכר.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני שואל אם היא מקבלת שכר? זה הכל .תגידו לי כן או לא.

משתתף בדיון:
אמרו לך שלא.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא אמרו לי :לא .אף אחד לא אמר לא.

מר משה סיני  -ראש העיר:

היא לא בפיירול של העירייה .קדימה .תגיד לי ,היא מועסקת עירייה? מה אתה רוצה?
קדימה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בנושא תמלוגים  -אנחנו משלמים ל  3 -גופים על פי חוק ,על פי הסכם עם השלטון המקומי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה זה? עוד פעם.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תמלוגים אנחנו משלמים ל  3 -גופים עבור השמעת מוסיקה ,וכו' ,זה על פי הוראות השלטון
המקומי ,ועל פי חוק ,אין מה לעשות עם זה .הייתי מוכן לשלם לפחות .יש עבודות קבלניות.
יש לנו עובד כוח אדם בלשכת מזכירות 15 .אלף שקל מילוי מקום לעובדות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה זה מנקה במילוי מקום?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מילוי מקום עבור עובדות .עובדות עירייה שנעדרות מהעבודה וצריך לנקות אז אנחנו
מביאים כוח אדם מקבלן.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זאת אומרת ,אם קמינסקי יום אחד יהיה חולה ,אז תביא לי ...

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

עובדת ניקיון ,לא?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא ,ניקיון צריך .מזכירה לא צריך .ועד עובדים,
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]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תגיד לי ,אם נעדר אצל קמינסקי עובדת הניקיון ,אז אחת הפקידות של קמינסקי לא יכולה
לטאטא את המשרד? אתה מביא ממלא מקום? אני לא מבין את זה .איפה אני חי? אני לא
מבין את זה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בנושא של הוצאות עודפות .אולי פעם אחת אני אתן הסבר קצר .הוצאות עודפות זה מכה.
מכה שמס הכנסה מטיל עלינו .העירייה מחוייבת לשלם הוצאות עודפות בגין השתתפות
בתשלומים לועד העובדים,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איזה תשלומים?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

שאתה משתתף בכל מיני הוצאות של ועד העובדים לעובדים ,מתנות לחגים,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מתנות?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מתנות לחגים .נכון.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תגיד מתנות.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

וכן עבור כל כלי הרכב שנמצאים בעירייה ,כולל כלי רכב מסחריים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה לא תקין .זה לא צריך לשלם את זה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני חייב לשלם.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה לא צריך לשלם .רכב שלא עושה  ...לא צריך לשלם.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תן לי להסביר לך,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני מצטער מאד... ,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

ב ,2003 -

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
על רכב מסחרי לא צריך לשלם .יש לך יועץ מס גרוע.
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

 2004 ,2003לא שילמנו ,חטפנו קנסות ,והוזמנו גם כן,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סליחה ,עבור אחד שלא עושה  ...אתה לא צריך לשלם ...

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא נכון .לא נכון .תפנה לאהוד רצהבי ותשאל אותו.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אבי ,אני מוכן לקחת אותך איתי למס הכנסה ,תשכנע אותם.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל תתמודד.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

התמודדתי שנתיים ,לא הצלחתי .הוצאות מיכון,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני אקח אותך לאלתר... .
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

הוא לא יעזור.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה? אתה הגוף היחיד שמשלם הוצאות עודפות?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

היום שכרנו יועץ לטפל בזה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מי?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא משנה .הוצאות מיכון תוספת של  ,150פשוט  ...את כל ההוצאות שהיו בעבר מחולקים
בהנדסה ,בחינוך ,הכנסנו את הכל תחת שם אחד... .

]מדברים ברקע ,לא ניתן לשמוע את הגזבר[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני יכול להמשיך הסברים? נראה לי שחוץ מאבי ומהמיקרופון אף אחד לא ...

]מדברים ברקע ,לא ניתן לשמוע את הגזבר[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אתה שומע?
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני נהנה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

 200אלף עבודות קבלנים בגביה .נכון ,יש לך יותר הכנסות אתה מקבל יותר עבודות ,אתה
משלם יותר לחברת  ...עכשיו ,הגינון ירד ל  100 -אלף שקל .אתה לא הסתכלת בתקציב
המעודכן .גינון ,מדידות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה זה מדידות גינון רק תגיד לי,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אנחנו עושים בדיקה מחודשת של כל ההקצבה לגינות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סקר שטח הגינון?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
 100אלף שקל?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

עשינו .ב  100 -אלף שקל בערך עשינו ...
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סקר שטחי גינון,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא ,התשלום זה פונקציה של הצלחה בלבד .אתה חייב לתקצב את ההוצאה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש לך הכנסה ממול?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

יהיה לי הכנסה .כן .במים .הכנסנו את המים ,הגדלנו את המים .בת שירות לאומי  -הכנסנו
עכשיו אחת .אנחנו צריכים שמה כוח עזר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איפה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בגבייה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בגבייה בת שירות לאומי?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
שירות לאומי לגבייה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן .מתן שירות לקהל .אפשר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני לא חושב שזה יאה .אני לא חושב שזה יאה שתפקיד של בת בשירות לאומי לעשות גביית
משכורת.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

היא לא גובה .היא פונה ללקוחות .היא מקבלת טלפונים ,מדברת ,מכתבים .אורייטק  -אני
מקווה שזה השנה האחרונה שהם יקבלו את השכר .ולכן השנה זה סיום הסקר .הם אמורים
לקבל את כל התשלומים,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
היה צריך לתת להם בעיטה בתחת ,סליחה ,לפני ה  500 -אלף האלה,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אבטחת אזור תעשייה  -אנחנו פשוט ,היות וזה על פי אגרת שמירה.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אנחנו מתקצבים את ההכנסות .היות וזה על פי אגרת שמירה,
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כן ,לא עמדו בתנאי ההסכם בכלל.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אנחנו מתקצבים את ההוצאות מול ההכנסות .אם אנחנו צופים שיהיה יותר הכנסות באגרת
שמירה ,אנחנו חייבים להגדיל את ההוצאות ,כי על פי חוק העזר אנחנו חייבים להכניס את
הכל בחזרה להוצאה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא הבנתי .כלומר ,אם אתה תרוויח מהאבטחה שם עוד  200אלף שקל ,ואין לך צורך,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני חייב להחזיר את זה בחזרה .חייב,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה תקנה עוד סתם  5מאבטחים כדי להגיד ששמת? בחייך! זה נשמע לך הגיוני? זה לא
נשמע הגיוני.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כעיקרון כן.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה מגיע לרמת האבסורד.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אז אם נגיע למצב כזה אז אנחנו נוריד את האגרה .אבל עוד לא הגענו למצב כזה .מקלטים -
חוייבנו השנה,
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,רגע ,מה זה אבטחת מבנים?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אבטחת מבנים זה אחד של העירייה,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אחד של העירייה בלבד ,ואחד ירד ,של הגביה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
ה  160 -אלף שקל,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא.80 .

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לאדמוני למטה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

.80

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז למה כתוב פה ?160
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בהתחלה היה אחד לגביה .הורדנו אותו.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז זה יורד ל ?80 -

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן .אבל זה חוזר בחזרה לאבטחה .זה לא מתבטל מהתקציב .זה חוזר לאבטחה רגילה.
חשמל  -חוייבנו .מה לעשות?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה זה חוייבנו? אני לא מבין,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

חוייבנו בהוצאות חשמל .יש שמה פעילות כנראה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,מה? לא הבנתי.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

חלק מהמקלטים עובדים .הם עובדים ,עובדים המקלטים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא הבנתי .מקלט הג"א ,מה זה :חשמל מקלט הג"א אני לא מבין עדיין,
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מקלטים ,מקלטים ,יש שמה פעילות במקלטים ,צריך לשלם חשמל.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז למה הם לא משלמות את זה? למה אנחנו משלמים את זה? ]בתשובה לדברים שנאמרו
ולא נשמעו[ אני לא יודע מי זה מלדי שמלדי .אבל למה אני משלם לעמותות את הכסף? אני
יכול לשלם לעמותות? חשמל לעמותות? זה לא תקין .מה זה הדבר הזה?
]מדברים ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני יכול לשלם כסף לחשמל של עמותות? אני משלם חשמל של עמותות?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
בוא נגיד כזה דבר :מוסרית כאילו הדבר אומר ...

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סליחה ,אז אני אכניס אותו בתמיכות.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל הם לא מקבלים תמיכות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
סליחה ,אז אני משלם חשמל של עמותות? לא תקין .רחבעם ,תשמע מה שאני אומר לך .לא
תקין .אתה צריך ,אתה רוצה לשלם לעמותות האלה? תכניס להם תמיכות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה לא עמותות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
חבר'ה ,אז תספיקו לספר לי סיפורים .תחליטו מה אתם רוצים.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
זה הערכות של חברת חשמל שעכשיו אנחנו עושים בדיקה ,וכנראה שנקבל את הכסף הזה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

חלק.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
הדבר עוד לא נגמר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא הבנתי.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

קיבלנו חיוב  180אלף.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני מת שיהיה חשמל לעמותה ,בשביל זה יש תקציב תמיכות .לא בשביל זה משלמים חשמל
למקלטים .העירייה לא תפקידה לשלם חשמל למקלטים ,אלא אם יש מלחמה ואתה פותח
את המקלטים.
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משתתף בדיון:
מקלטים עובדים?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
כן ,כן ,יש שם עמותות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל מי יושב במקלט?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
עמותות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל עמותה לא יכולה לקבל כסף בצורה כזאת .היא צריכה לקבל את התמיכות .אתה לא
יודע את החוק? אתה סגן ,אתה צריך לדעת את החוק.

משתתף בדיון:
זה לא עמותות.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מלבי זה לא עמותה... .

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה לא מבין .לא מבין את זה 100 .אלף שקל סתם זורקים? אז תן את זה ליהודה  ,...יעשה
בזה יותר טוב.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

או.קיי .יש פה שאלה .בוא נמשיך.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
עדיין לא קיבלנו תשובה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אנחנו לא אמורים לתת פתרונות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
צריך תשובה ,צריך תשובה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

גידול  400אלף שקל בקבלניות,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
קפצת לי.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אמרתי לך במשרות אני לא נוגע.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
או.קיי.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

שמאות  -יש לנו תוספת .בסדר.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
למה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כתבנו ,למה לא?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אה! סתם הוספת.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

למה לא? יש לנו הוצאות לשמאות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
איפה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

יש תמיד הוצאות שמאות.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
עכשיו ,למה שמאות לא ילך על תב"ר? כי אתה יכול לממן את אגף הנדסה,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אתה חייב להתחיל.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אתה יכול לממן את אגף ההנדסה בתחום השמאות והתכנון באמצעות תב"רים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אתה חייב להתחיל .אתה חייב להתחיל קודם כל בהוצאות מימון ,ואחרי כן לרוץ הלאה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז למה לעשות עוד  35אלף שקל שם  ...תב"ר?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא תוכל לשלם לשמאי במידה ואין לך תקציב .בנושא של משרות אני לא נוגע .שפ"ע  -עוד
פעם ,זה הוצאות עודפות ,הסברנו לפני כן.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה לא מקובל.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

שילוש הוצאה בנושא התיעוד  -מה הכוונה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אכיפת גביה כותבת רחל.

רחל מדר – מנהלת מח' הוצאות:
כן .זה בשפ"ע.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן ,כן ,אכיפת גביה .יותר צילומים ,יותר פסולת ,וכו' .גידול  400אלף שקל בקבלניות זה
בסדר ,כי אנחנו רוצים תוספת ניקיון .אני לא נוגע משרות ,הגעתי לסעיף  - 34תוספת עלות
של  .585נכון ,חשמל עלה בצורה תלולה .תיקצבנו אותו כמו שצריך.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תוספת  585אלף שקל?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

נכון .בפועל.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
על חשמל?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

היתה עליה מאד חדה בנושא חשמל .תוספת רמזורים  -יש לנו עוד רמזורים ,לכן הוספנו .מד
מים  -לפני כן היה תב"ר ,השנה אין לנו תב"רים .מינהל חינוך,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
מה? אין תב"ר לעשות תיקון מד מים?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

לא ,לא ,תב"ר ממינהל המים.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז תיקח תב"ר מהשבחה ,בשביל מה אתה עושה ...

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אתה לא יכול כל דבר לקחת תב"ר .תב"ר יש לו ...

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אבל אתה לוקח פה  20תב"רים על השבחה שאין לך היום ,ועכשיו את זה אתה לא יכול,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

תב"ר יש לו אופי מסויים .אתה לא יכול כל דבר לשלוח תב"ר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא כל דבר ,אבל החלפת מד מים.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מינהל המים מתקצב אותך בעבר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז רגע ,היום אין תיקצוב?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אין תיקצוב היום .הם סיימו את התיקצוב ...

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

להמשיך?

מר משה סיני  -ראש העיר:

כן .תמשיך.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

139

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

]מדברים ביחד וביניהם  -לא ניתן לתמלול[

]הפסקת הקלטה[

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אנחנו רוצים להיכנס חזרה .אם יש למישהו עוד משהו לומר ,בבקשה .אנחנו נכנסים
להליך של הצבעה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא יכול,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני יכול,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...פרוטוקול,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז תודיע לפרוטוקול,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא יכול .אתה לא שמעת חברי מועצה .אתה חייב לשמוע את כולם ,ולתת לכולם את
הזמן שלהם .אתה לא יכול לעשות.

]צועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[
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מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,אני מודיע כאן ,אם מישהו מחברי המועצה רוצה עוד לדבר ... ,בבקשה ,פיני דניאל,
אחריו מיקי מלמד ,ואחרי זה אנחנו ניגשים להצבעה .אף אחד לא ביקש את רשות הדיבור.
אני מודיע לפרוטוקול,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מציע לך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מבקש ממך ,אל תפריע לי .אני נתתי מספיק זמן  ...אל תנהל לי את הדיון,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא יכול להיות שחבר מועצה ישאל ולא יתנו לו תשובות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

ענה את התשובות שהוא יכול ,וזה לא דיקטטורה ,באמת יגאל ,תתנהג כמו בן אדם .אני
מעביר את רשות הדיבור ,אל תפריע,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא יודע ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תפריע לי לנהל את המשא ומתן .אתה קיבלת את רשות הדיבור .אני אוציא אותך פשוט,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה תוציא אותי?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:

אני אוציא אותך ,כן,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

מה אתה אומר?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני פשוט אוציא אותך .תראה איך אתה מתנהג? מתחת לכל ביקורת .אתה מפריע לניהול
התקין,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה מונע תשובות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה מפריע לניהול התקין ,ואני פשוט יוציא אותך מפה .אני לא רוצה להשתמש בזכות
הזאת .אז תשב בשקט.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא יכול להמשיך,

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה ,פיני דניאל.

]צועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[
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מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה ,ותפסיקו להפריע .יש גבול לסבלנות.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

איזה גבול? יש גבול לחוסר מנהיגות .חוסר מנהיגות ,חוסר הובלה מזגזג בלי סוף .אתה מזגזג
בלי סוף בתוך הסיעה שלך ,אין טיפה מנהיגות,

מר משה סיני  -ראש העיר:

פיני דניאל ,בבקשה,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אבל לא קיבלנו את התשובות.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
קודם כל אני רוצה להגיד שאני מאד רציתי להיות פה היום במעמד הזה של הצגת תקציב
עיריית ראש העין למועצת העיר במצב אחר .זאת אומרת ,לתמוך בתקציב מתוך רצון
והתלהבות ,ולא לתמוך בו מתוך חוסר ברירה מעצם זה איני רוצה להיות חבר בקואליציה
העירונית .זה הפתיח .ויחד עם זה אני גם אומר שלצערי לי אין את ש"ס .לי אין את אלי ישי
שיתקשר עכשיו לרב אדמוני ,ויפעיל דרכו ,ודרך ידידי מלמד ,לחץ על ראש העיר ,ולכן
הדברים שאנחנו מייצגים ,והעלינו אותם לאורך כל הדרך בישיבות הנהלה ,אליך כבוד ראש
העיר ,לא זכו למענה ,בסופו של דבר .ובסופו של דבר ,מי שלוחץ קצת יותר ,זוכה למענה.
וכשקבוצת הכדורסל של מכבי ראש העין ,שהיא הדגל האמיתי ,וכתבתם שאתם רוצים
להפוך את זה למשהו ייצוגי ולטפח את זה יותר ,נכנסת בדיוק לאותו סחרור של פעם
שעברה 200 ,אלף שקל ,פלוס  200אלף שקל מותנה .שנה שעברה היה אותו מצב ,אגב .שנה
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שעברה היה אותו מצב ,אירית ,וגם אמרנו יקבלו את זה ,והובטח לבן אדם שהוא יקבל.

מר משה סיני  -ראש העיר:

המצב השתפר השנה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
המצב השתפר ,אבל בתכל'ס זה  200פלוס  200מותנה ,דהיינו ,יכול להיות תיאורטית,

מר משה סיני  -ראש העיר:

פיני ,אני אתייחס לזה .תמשיך.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
או.קיי .מאה אחוז.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בסדר .לקחתי את זה לתשומת לבי.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
דהיינו ,תיאורטית יכול להיות מצב שבו יהיו עוד פעם  300אלף שקל .לא צריך יוסי נצר
להוציא את הכל מכיסו כל שנה .יותר מזה אני אומר ,אנחנו מחפשים סמלים .אנחנו
מחפשים משהו להתגאות בו .אנחנו בתוך שנת נוער .היום מכבי ראש העין כדורסל מרכזת
סביבה נוער רבים מאד ,בני נוער ,וילדים בגילאים נמוכים יותר שמסתכלים קדימה .בשבילם
מכבי ראש העין זה החזון שלהם .לזה הם רוצים לשאוף .זה בשבילם דגל .אל תורידו את
הדגל הזה ,תחזירו את ה  400 -אלף שקל ,פלוס מה שהיה צריך להיות שנה שעברה ,כי זה
יצא מכיסו של אדם .לי אין את ש"ס .לי יש אותך .אתה הש"ס שלי ,ואתם חברי המפלגה.
אם אף אחד לא יעזור לנו ,זה לא לי .לא עוזרים לי .לנו לעזור ולהכניס את זה לסעיף
התקציבי .להכניס ולתקן את זה ,אף אחד אחר לא יעשה את זה .זה מתחבר לאותו דבר
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שאנחנו מדברים עליו רבות ,ואני קורא פה לשלום דארב ,ומר אדמוני זה ,יפה להפעיל לחץ
על כל מה שאתם רוצים ,אבל זה יהיה עוד יותר יפה אם זה לא יבוא כאכיפה מהכיוון הזה
לכיוון שלכם ,או מהכיוון של ראש העיר .יוזמה שלכם לוותר לא על כל השכר ,את הולכים
להיות סגנים ,הולכים לקרוע לכם את ,במירכאות ,תעבדו ,בסדר גמור .תקבלו שכר ,אבל
השנה הראשונה שאנחנו בראש העין עדיין נמצאים במצב כלכלי לא טוב ,ושואפים ,יש לנו
שאיפה קדימה ,תוותרו אתם על  50%מהשכר שלכם .אתם תצהירו על זה ,אתם ,יוסי יעשה
לך שמה באולם כדורסל :נתרם על ידי מר שלום דארב.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הוא לא מוכן בשביל החינוך,

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני אמרתי  .50%אתם אחרי זה תציעו מה שאתם רוצים .אני מבקש .אני גם חושב ,אגב,
ראש העיר ,שהיה חשוב גם להצביע לקואליציה ,בשביל לראות את המסגרת שלה ,ואחרי זה
להצביע על התקציב ,אבל זה שיקולים שלך ,אני מכבד אותם .לא תמיד אני חייב להסכים.
לא הוצג כל נושא הביטחון ,סיני .יש בעיה עם המוקד הביטחוני העירוני לשנה הבאה ,זה לא
הוצג בכלל במצגת של הגזבר בשום צורה .אז אני ,כאחד שאיכפת לו מהדברים האלה,
מוטרד מזה עוד יותר עכשיו .מה קורה פה? באמת מוטרד מזה.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

המוקד יהיה רק במסגרת  ,4.4נכון רחבעם?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא ,לא ,הוא לא הוצג בכלל במסגרת המשימות של שנה הבאה .מוקד עירוני ביטחוני זה אחד
הדברים שאנחנו רוצים.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,אולי אין לך כסף לזה?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אנחנו בבעיה ,וצריך להגיד לחברי מועצת העיר שיש בעיה בדבר הזה .לא כולם ישבו בישיבות
הנהלה .יש בתוך הקואליציה אנשים שלא ישבו בישיבות הנהלה ,ולא מכירים את זה.
חייבים לעדכן אותם בדברים האלה .כי הם רק מאתמול בקואליציה ,ואהלן וסהלן,
 .welcomeעוד לא? או.קיי .גם אני אגב עוד לא.
תקציב החינוך  -אני חייב .ישב פה יהודה אליאש בישיבת הנהלה ,ישבו פה חברי מועצת עיר,
חברי ועדת הנהלה ,והצגנו לכם בצורה מסודרת טבלה שהכנתי שבה רואים שהעלייה
בתקציב אגף החינוך היתה עליה טכנית של משכורות ,של עובדי ניקיון ,ולא עלייה בפעולות.
מה שאנחנו רוצים זה עלייה בפעולות .אני שמח שזה תוקן במסגרת הדברים שהצגתם בפעם
האחרונה ,חלק מההערות שלך ,אגב ,כבר תוקנו ,חלק מההערות ,יהודה .אני שמח שזה
תוקן ,וזה צריך להיות הקו המנחה .העלאה בשכר ,העלאה בפעולות ,העלאה בעובדי ניקיון
זה דבר חיוני ,אבל זה לא מה שמוסיף,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מנצל את ההזדמנות להודות ליהודה עליאש על התרומה שלו לגיבוש התקציב.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
עזר יפה מאד ,אבל אני חושב ,כל הכבוד יהודה .רק אם היית בא גם לישיבה של המרכז
גישור היית מקבל שני תיסלמים עכשיו ,אבל לא נורא.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אחרי המכתב עדיין אני מבין שיש בעיות.
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מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
לא ,לא ,יש עדיין בעיות ,אבל זה ייפתר .אני מניח שזה ייפתר .אני לכן רוצה להעלות פה
שבמקביל להצעת ההצבעה הסופית ,אם תהיה כזו הלילה ,להעלות להצבעה גם את ההצעה
לקיצוץ גם מה שדיברנו כל הזמן בסעיפי התקשורת ומים ,חשמל ,להגדיר קו ,להגדיר :הנה,
פה נחסוך פה  200אלף שקל .ואת ה  200 -אלף שקל האלה לייעד לשיפור מוסדות החינוך
בחינוך התורני ,שמה שצריך ,איפה שיש בעיות של מתיחות נטו ,ולכדורסל מכבי ראש העין,
ואם נחסוך בשכר הסגנים אז נעשה גם אחרי זה את מה שאנחנו צריכים ,ולא נחכה
לתב"רים .יכנסו התב"רים אחרי זה  -אהלן וסהלן ,השמים הם הגבול .או.קיי? תודה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה מיכאל מלמד .תודה פיני.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני חושב שעירייה שמתנהלת ,ויש תהליך זרימה מסויים שועדת כספים מתכנסת .הרי היא
לא וירטואלית .היא דנה בצורה מאד רצינית ,ומסיקה מסקנות ,ומביאה המלצה לתיקון
סעיפים בתקציב ,ובישיבות הנהלה היא נדחית על הסף ,בכלל לא מוזכרת ,אין טעם לדון בה
בכלל ,צריך להפסיק לקיים דיונים בועדת הכספים .סתם מיותר.
כיו"ר ועדת תמיכות לשנת  2004סידרנו תמיכות בתחילת השנה הן לספורט והן לרווחה ,והן
לדת ,וקיבלנו קיצוץ לראשונה ב  75% -ברוב העמותות ,מלבד תיקון בעמותות הנוער.
לקראת סוף דצמבר קיבלנו הבטחה שעמותות הדת ועמותות הרווחה יקבלו את יתרת
התקציב ,השלמה ל  .100% -יתרה מזאת ,אפילו הועלה רעיון שבשנת  ,2005במידה ולא
נוכל ,נעשה את ההשלמה הזאת .לא רק שלא השלמנו ,גם חזרנו וקיצצנו ב  75% -לפחות
בעמותות הדת והרווחה .החינוך התורני תוקצב ,בשנת  ,2004תוקצב ב  200 -שקלים פר
תלמיד ,פחות מילד בחינוך הכללי ,ואני שנה שלמה שהתרעתי בעניין הזה ,וביקשתי לתקן
את העוול הזה .גם בשנת  2005זה לא תוקן ,ואפילו גדל הפער .מצב מוסדות החינוך התורני
בעיר כבר ידוע לכולם ,כולם כבר מודעים לבעיה הקשה שנמצאת שם .ילדי החינוך התורני
נמצאים ללא חוגי העשרה ,ללא פעילות ,ללא תכנית פדגוגית לא כזו ולא אחרת ,וכל פעם
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שולפים פה כמו פנימיות יום שמבקשים לאשר אותם ,ככה ,בדקה ה  ,99 -אז אני אבקש
לשאול אם ילדי החינוך התורני נמצאים? אז לא עונים לי ומתחמקים ,ומספרים שמשרד
החינוך לא יכול לאשר את הדברים האלה .אני לא יודע מה ילדי החינוך התורני שונים מילדי
החינוך הכללי.
אני רואה את התקציב הזה תקציב שפוגע פגיעה קשה בעיקר בציבור הדתי ,הן בחינוך
התורני והן בעמותות .אני העליתי את הארנונה לפני כחודש ימים ,מתוך ראייה של חזון כדי
לתת עזרה,

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

לא העלית ,תמכת בהעלאה,

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
תמכתי בהעלאת הארנונה ,העליתי את הארנונה ,מתוך ראייה שקופת העירייה במצב של
גירעון ,וצריך פה לעשות מעשה אמיץ ,ולתת שירות לתושב ,ואני חושב שאני חטאתי פעם
אחת לציבור ,ואני לא הולך לירות בהם סכין נוספת ,ואני לא הולך לאשר את התקציב הזה,
אלא אם אני אראה באמת שינוי מהותי בעניין ,שאני לא מבקש העדפה בו .אני מבקש תיקון,
ושהציבור  ...יקבל בדיוק מה שהוא צריך לקבל כמו כולם.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה מיקי מלמד.

גב' עדה אהרון  -חברת המועצה:
יש לי איזה בקשה קטנה ,אני מבינה ,אני פשוט לא הייתי בישיבות הנהלה .אני מבינה
שהוקצב לתזמורת המנדולינות  70אלף שקלים .דיברתי אתמול עם יושבת ראש ועדת
כספים ,ואני מבינה שיש איזה שהיא הבטחה להשלים את הסכום הזה ,כי זה הרי ברור
שהסכום הזה הוא אפילו לא שליש ממה  ...שכרו של המנצח .השאלה היא :איך זה בא לידי
ביטוי.
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מר משה סיני  -ראש העיר:

יש  70אלף שקל שהקצינו בועדת תמיכות .יש הליך מסויים שראש העיר הקודם ,יגאל יוסף,
התבקש להשתחרר מניהול העמותה על פי החלטה של מועצת העיר שצריכה להיות עמותה
חדשה ,או שועדת הנהלה ,עמותה חדשה .אם התהליך הזה יושלם אנחנו נוכל להיכנס
לפעילות מלאה בתזמורת המנדולינות,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כלומר ,אתה תחסל את התזמורת אם אני לא אתפטר? זה מה שאתה אומר?

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא אמרתי שאתה צריך להתפטר .זה הליך טבעי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הליך טבעי .אני הצעתי לך בשיחה בארבע עיניים שאני מוכן לעזוב את העמותה כדי שאתה
תוביל אותה ,בתנאי אחד,

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז בוא תציע לי עכשיו,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני הצעתי לך ,אתה אמרת שלא הצעתי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מה אתה מציב לי תנאים?
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני מציב לך תנאים.

]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתם ממש פוחדים שאני אהיה בעמותה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

לא פוחדים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני לא מקבל שכר ,לא יוצא לחוץ לארץ איתה ,אני רק ,אבל אל תשקר ,אמרת להורים שאני
לא הצעתי את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

או! באמת .נו ,באמת,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני הצעתי את זה קבל עם ועדה .אני מוכן לעזוב את התזמורת המנדולינות ,העמותה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

ללא תנאי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בתנאי,
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מר משה סיני  -ראש העיר:

לא בתנאי ,בתנאים,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

שאתה תמשיך להעסיק את בני בילסקי במסגרת חוזה אישי בעירייה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

תודה רבה לך .טוב מאד שאמרת את זה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אם לא  -אין תזמורת.

מר משה סיני  -ראש העיר:

יפה מאד .עכשיו אמרת את העניין .בבקשה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אמרתי בדיוק.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אז כשלא יהיו תנאים אנחנו נטפל בתזמורת כמו שצריך,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני ,זה התנאי .בלי זה ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

אתה לא במעמד שמציב פה תנאים.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ראיתי מה עשית במורשת ,לכן התפטרתי .הרסת את מורשת תימן.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הרסתי את מורשת .או.קיי .אז אני אומר ,הכיוון הוא ,יש החלטה ,הסכום לא דיברנו.
הסכום יהיה  70אלף שקל כרגע .צריך להתנהל איזה שהוא מהלך .ברגע שיתנהל המהלך -
אני אישית לוקח לחסותי את התזמורת.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...התזמורת לערובה בגלל פוליטיקה קטנה וקטנונית שלו.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מי שעושה פוליטיקה זה אתה .קדימה ,הוא עושה לי התניות על העסקות פה של אנשים.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כי אתה הרסת אותה מהרגע הראשון.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הרסתי אותה ,או.קיי .בסדר.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני הייתי מוותר על החברות שלי שם,

מר משה סיני  -ראש העיר:

או.קיי .אתה תידבק לכיסא .בבקשה ,שרי תמשיכי,
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה קטנוני ,זה הבעיה שלך.

מר משה סיני  -ראש העיר:

בבקשה שרי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא יודע להיות מתנדב .אני מתנדב,

מר משה סיני  -ראש העיר:

מתנדב בתנאים ,כן,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ואני גם מוכן לתת לך את ההתנדבות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אין בעיה .כן ,תמשיכי ,באמת ,בוא לא ניכנס לזה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...איזה שהיא אטימות ...

מר משה סיני  -ראש העיר:

 ...באמת ,איזה מין פופוליטיקה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא מתבייש? אין לך טיפת רגש?
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מר משה סיני  -ראש העיר:

ממך אין לי מה להתבייש.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אין לך טיפת רגש,

מר משה סיני  -ראש העיר:

קדימה ,לרדת לרמה שלך אני לא מוכן.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 30שנה התזמורת  ...פשוט ילדותי וקטנוני .אגב ,זה גם חוסר ביטחון זה מראה .פשוט בושה.
אתה הורס את התזמורת.

מר משה סיני  -ראש העיר:

באמת ,חבל לנו על הזמן.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הרסת את התזמורת .הכית בן אדם שמגיע לו יקיר העיר,

מר משה סיני  -ראש העיר:

איזה בושה ,בושה ,נו ,קדימה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אתה לא מתבייש ,פשוט ילדותי.

מר משה סיני  -ראש העיר:

ממש בושה איך הוא מתנהג האיש הזה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

154

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  31/11מיום 1/3/2005

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יגאל ,זה שווה דיון בפני עצמו,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...קטנוני ... ,לא פיקח ,לא ...

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יגאל ,כל מה שאתה אומר עכשיו,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...כמו שצריך ,מזגזג עם הקואליציה ,הורס את הסיעה שלו .פשוט לא ...

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יגאל ,יגאל ,די.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 20שנה לא היה דבר כזה .מה זה? החזרת אותנו לימי שנות ה ,'60 -

מר משה סיני  -ראש העיר:

שרי ,בבקשה תמשיכי.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בגלל החברות שלי אתה הורס את התזמורת .תתבייש לך.

מר משה סיני  -ראש העיר:

אויש ,נו ,קדימה שרי ,באמת.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ילד קטן ,ילד מגודל.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
יגאל ,סליחה ,זה באמת,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

סליחה ,זה ילד ,מתנהג בילדותיות.

משתתף בדיון:
אבל קצת כבוד.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

בשביל זה הורס תזמורת?

מר משה סיני  -ראש העיר:

אל תענה לו .תן לו להמשיך ...

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...להרוס תזמורת .אני נהנה ממנה? אתה לא מתבייש? אתה היית צריך  ...סגן בתזמורת... .
כולכם .אתה לוותר על הסגן שלך בשביל התזמורת .פשוט לא מתביישים ,כולכם כמו דגים.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא ,אף אחד כאן לא דג.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כולכם צבועים בשביל התזמורת .מפקירים מפעל תרבותי,
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מר משה סיני  -ראש העיר:

קדימה ,שרי ,בבקשה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
סליחה יגאל ,זה דיון בפני עצמו ,והמילה אחרונה תיאמר במקום אחר ,מי באמת הרס את
התזמורת.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

את הרסת ,את צבועה .את אמרת נגד והפכת פרצופך,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
איך אתה מעיז?

מר משה סיני  -ראש העיר:

שרי ,בואי לא נרד לרמה שלו .עזבי,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

 ...בקואליציה  ...פתאום הפכה את פרצופה,

מר משה סיני  -ראש העיר:

שרי ,אל תרדי לרמה שלו ,נו,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
זה חוצפה מה שאתה אומר.
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מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

זה חוצפה? תזמורת יקרה,

]צועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מבקש ממך ,שרי ,תעזבי ,אי אפשר לנהל דיון כזה איתו ,נו עזבי ,הוא פשוט איבד את
העשתונות.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני איבדתי עשתונות?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
תתבייש במה שאתה אומר .היחידה שנלחמה פה על התזמורת זה שרי,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

לא נלחמה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא נלחמה? בושה וחרפה!

]צועקים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני מבקש ממך ,תפסיק להפריע .תפסיק להפריע עם זה ,די .רחבעם ,בבקשה תתחיל לעדכן,
עדכונים ,אני אוסיף את המילים שלי ,ואנחנו עוברים להצבעה ,ואני לא רוצה שאף אחד
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יפריע פה .קדימה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

 ...לכל חברי המועצה את ספר התקציב .יש מספר שינויים בספר התקציב כפי שהועבר לכל
חברי המועצה .יש פה שני עמודים מה כתבנו את השינויים שאנחנו מתכוונים לבצע בספר
התקציב .אנחנו מבקשים שזה יבוא עכשיו לידי אישור .עדכון קטן ,מאחר ויצאנו מתוך
הנחה שהשכר של מינהל החינוך הוא מותנה ,ואז אין אפשרות להעסיק ,אז אנחנו עכשיו
ממירים אותו שכל המותנה ילך על מינהל תרבות ורכש ,ורישוי עסקים ,ששם אנחנו,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
מה אמרת? לא הבנתי אותך .עוד פעם בבקשה .על איזה סעיף אתה מדבר?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

אני מדבר על הסעיף האחרון ,אני בכוונה ,ואני אפילו פה ארשום את זה ,כדי שתראו את זה,
יש לנו פה את שני העמודים שקיבלתם ,כל הסעיפים שקיבלתם .קיבלתם שינויים בתקציב
המוצע,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

תחת הכותרת :אגף גזברות?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

כן.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כן ,איפה?
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

שמה עדכון להצעת תקציב  .2005שני העמודים .יש פה מספר שינויים לספר התקציב שהוכן
עבורכם ,כאשר ישנו סעיף מסויים שאנחנו רוצים לבטל שם מותנה .יש פה בשכר מינהל
חינוך שמה מותנה  ,148מותנה ,מבטלים את המותנה ,כלומר ,הופכים אותו לחלק
מהתקציב ,ובתמורה אנחנו למעשה ממירים את שכר במינהל תרבות ,רכש,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
איפה זה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

זה עכשיו אני מוסיף .כל זה אנחנו מוסיפים מותנה  148בתמורה של זה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
מה זה :מינהל תרבות?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

בתי ספר.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני לא רואה את זה .בטבלה הגדולה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

בעמוד הזה יש בשורה השלישית לפני הסוף 148 ,אלף שקלים מותנה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

כן,
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

מבטלים את המותנה הזה והופכים אתה שכר הזה ...

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

את מה הופכים?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

את השכר של מינהל תרבות ורכש ... 148 ...

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני לא מבין איך משנים את זה בסעיפי תקציב ,מה יורד שם?

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
איזה עמוד?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

.68

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
עוד פעם ,תסבירו בדיוק לאנשים מה זה .אני לא צריך להבין מה זה מינהל תרבות ,למה
ככסף מיועד ,ומשכורת למי,
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:

עמוד .66

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

רגע ,רגע ,אני רוצה לראות את זה .66 .איפה הסעיף תקציב ,איפה זה?
]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

רחבעם ,אני מבקש לעבור על זה בשורה אחת.

]מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה לסכם,

]מדברים ביחד ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

רחבעם ,הודעת על השינוי ,הסברת ,מספיק.

]מדברים ביחד ביניהם  -לא ניתן לתמלול[

מר משה סיני  -ראש העיר:

אני רוצה לומר כמה מילים לסיכום .אני מעמיד להצבעה את תקציב  ,2005כפי שהובא
בהצעת התקציב ,כולל השינויים המתחייבים ,כולל כוח אדם ומשרות .ואני רוצה להצהיר
כאן איזה שהיא הצהרה נוספת.
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אנחנו נעשה עדכון תקציב בלוח זמנים איך שיתפרסם הרבעון הראשון .אני בטוח שהרבעון
הראשון יראה תוצאות חיוביות ,ובמסגרת עדכוני התקציב האלה הכוונה שלי לתקן כמה
עיוותים .העיוות הראשון  -אנחנו חושבים שצריך לתת יותר למוסדות דת ולכוללים ,ואני
מקווה שנוכל לתת בסביבות כ  140 -אלף שקל .כנ"ל אני רוצה לתגבר גם את נושא הנוער
והחינוך בעיר ,עוד  140אלף שקל .מכבי ראש העין בכדורסל  -אני רוצה להוריד להם בעדכון
התקציב הראשון שאפשר יהיה לעשות ,את המותנה של  200אלף שקל ,כדי שכבר במהלך
החודשיים הקרובים ,במחצית הראשונה ,כל ה  400 -אלף שקל יהיו למכבי ראש העין
כדורסל לא מותנה שום דבר ,זה אני מתחייב לעשות כבר בעדכון תקציב הראשון ,ואני מעלה
להצבעה את התקציב .מי בעד?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הערה לפני זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מי בעד?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

הערה לסדר לפני ההצבעה.

מר משה סיני  -ראש העיר:

חברים ,שאלתי מי בעד?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

זכי? אבי סמובסקי ,אלונה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
נגד.
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

מיכאל?

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
נגד.

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נגד .פיני דניאל?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
]לא ברור  -לא ניתן לתמלול[

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

נחזור אליך .יגאל יוסף?

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

אני נגד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

הוא אמר :נגד.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:

ואני מודיע תהליך ההצבעה לא היה תקין ,וחברי המועצה לא קיבלו תשובות.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מי בעד?
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גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

וזכי בעד.

מר משה סיני  -ראש העיר:

מנית את כולם?

גב' אירית נתן  -מנכ"לית העירייה:

פיני?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אני נמנע.

מר משה סיני  -ראש העיר:

פיני נמנע .הצעת התקציב עברה.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הצעת התקציב  ,2005כולל השינויים שהוצגו,כולל כ"א
ומשרות.
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החלטות
.1

אישור הצעת התקציב לשנת .2005
החלטה :אישור תקציב  2005כולל השינויים שהוצגו  ,כולל כ"א ומשרות.
בעד ההצעה :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דארב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע,
יעקב אדמוני ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד ההצעה :אלונה דור-קולן ,אבי סמובסקי ,מיכאל מלמד ,יגאל יוסף.
נמנע :פיני דניאל
נעדר :יבגני מלמוד

________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

_________________
משה סיני
ראש העיר
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