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מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב .אני פותח את הישיבה .טוב ,חברים .ערב טוב לכולם .אני מקדם את כולם בברכה .את
חברי מועצת העיר שנמצאים פה ,את הקהל .אני אתן כמה הערות לגבי עצם הדיון בתקציב
 .2006אני אפתח בכמה מילות פתיחה .גזבר העירייה יציג את ההדגשים בתקציב ,לאחר מכן
נקיים דיון ,כאשר האופוזיציה תקבל את זכות הראשונים לשאול שאלות ולהעלות תהיות או
כל מה שהיא רוצה .לגבי עצם צורת ניהול הדיון .אנחנו לא נחזור על מה שהיה כאן בישיבות
הקודמות .הקהל ,אין לו שום רשות ושום יכולת ,בהיבט המשפטי להעיר .זה ישיבה של חברי
מועצת העיר ולא ישיבה של צעקות בקהל .כל מי שיקום מהכיסא וינסה ליצור כאן איזושהי
הפגנה ,פשוט יוצא מהאולם הזה ללא שום התרעה נוספת .חשוב שהדברים האלה ייאמרו
כבר בתחילת הדיון ,כדי שלא יווצרו כאן שום בעיות ושום תקלות .כמה דברים לגבי תקציב
 .2006קודם כל ,אני רוצה לשבח את הצוות המקצועי לפני שאני מדבר על התקציב ,על
העבודה האינטנסיבית שהם עשו לקראת התקציב .אני חושב שגם התוצר הוא תוצר טוב
ואני מודה ,קודם כל לגזבר .לכל החברים כאן באגף הגזברות על הפעילות שלהם ועל
התרומה שלהם .אני רוצה לשבח גם את חבר המועצה  -מר אבי סמובסקי ,שעזר לנו לגבש
את התקציב .גם שאל שאלות ואני מקווה שגם השאלות הועברו לחברי מועצה אחרים,
יכולים להסתייע גם בשאלות שלך ובשאלות אחרות .בכל מקרה ,אבי נטל חלק פעיל ומרכזי
בתכנית .אני רוצה להודות לך .אדם שהשקיע מזמנו וממרצו ולהודות לכל חברי מועצת העיר
הנוספים שעבדו איתנו על התקציב ,העירו ,שאלו ,הוסיפו ואני מודה לכם כבר מראש על כל
שיתוף הפעולה שקיבלנו .תקציב  2006מהווה תקציב בעייתי ,שיש בו כמה וכמה בשורות
מרכזיות .בראש ובראשונה נתנו את הדגש לאגף שפ"ע  -שיפור חזות פני העיר .כאשר פה
התבצעו כמה מהלכים כוללים .קודם כל ,אנחנו נכפיל את ימי הניקיון בעיר ,פעם ראשונה
בהיסטוריה של העיר .חברים ,פעם ראשונה בהיסטוריה של העיר אנחנו נעבור לפעמיים ,שני
ימי ניקיון .אנחנו נבצע מהלך כולל בכל הנושא של מדרכות העיר ,השורשים שהעלו את
המדרכות ,גם הם יטופלו .אנחנו נקדם בתחום החינוך שורה ארוכה .אני מבקש תוציא אותו,
אני ביקשתי לא להסתובב עם מצלמות ,דני תוציא אותו מהאולם .תוציא אותו בקשה
מהאולם .תוציא אותו בבקשה מהאולם.

חבר -למען השירות הטוב

4

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  54/11מיום 4/4/2006

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה זה כתוב? איפה זה כתוב,

מר משה סיני  -ראש העיר:
את אל תתערבי .לא דיברתי איתך ,אל תתערבי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בדיני יום,

מר משה סיני  -ראש העיר:
תוציא אותו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שאסור לצלם ישיבת מועצה?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני ביקשתי להוציא  -אני אמרתי שאנשים לא יסתובבו .תוציא אותו בקשה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני שואלת ,איפה זה כתוב?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:
אישור של המועצה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אז אני מעלה את זה להצבעה ,בבקשה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אני התחלתי את הדיון .התחלת .את לא היית פה ,אני ממשיך .את לא היית כאן ואל תפריעי
לי בקשה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אל תבלבל את,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז  -מה זה? מה אמרת?

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

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה אמרת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
סליחה ,תקשיב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא רוצה להקשיב לך כשאת מדברת ככה .בסדר?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה אתה אמרת? מה אתה אמרת?
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא רוצה להתעסק איתך .קדימה .אני ממשיך בהצגת התקציב.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איתי להתעסק? לא להתעסק איתי?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני ממשיך בהצגת התקציב ואני דיברתי על שיפור חזות פני העיר .דיברתי על שיפור חזות
פני העיר .בתחום של החינוך אנחנו הולכים למספר מהלכים ,כולל מחשוב בתי הספר .כולל
מחשב לכל ילד יכנס כאן בעיר ולמעלה מ 140 -מחשבים השנה .מה? בתחום .עוד הפרעה
אחת הוא יוצא .תוציאו אותו מהאולם ,תוציאו אותו מהאולם .תוציאו אותו ,הוא לא,
תוציאו אותו בבקשה מהאולם .תוציא אותו מהאולם .אתה ,אל תגיד לי מה .תוציא אותו
בבקשה מהאולם ,תוציא אותו מהאולם .אתה ,לא ביקשתי שתעזור לי .הבן אדם ,אסור לו
להתווכח עם הקב"ט ,אסור לו להתווכח איתנו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
...ישיבות המועצה יהיו פומביות .בשום מקום,

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים .הבן אדם הפריע.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
...

מר משה סיני  -ראש העיר:
הוא לא מוכן לצאת?
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא כתוב בשום מקום ,בבקשה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אל תציע לי ,אל תציע לי שום דבר .תזמין משטרה .אל תציע לי כלום .לא רוצה להתעסק .אל
תפריע ,תוציא אותו בבקשה .תוציא אותו בבקשה ,כן.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איפה זה כתוב? אני רוצה לשמוע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
סליחה .אל תפריעי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
 ...בבקשה( .צועקת)

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני לא מדבר איתך.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בבקשה .שהיועצת המשפטית תגיד ,אנחנו רוצים לשמוע אותה .מה היא אומרת.

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:
שנייה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
סעיף  17בדיני עיריות .מה כתוב? מה כתוב?
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עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:
מי שמנהל את הישיבה ,סליחה ,זה ראש העיר,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כן?

עו"ד פרומה פורת  -יועצת משפטית:
וזכותו ,מי שמפריע ל ...של הישיבה זכותו להוציא אותו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני יכול להוציא אותו ואני אוציא אותו .אתה ,חברים .הוא אמור להיות מחוץ לדלת .הוא,
אנחנו לא נעשה,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
הגב' קולן ,הגב' קולן ,הגב' קולן ,הגב' קולן ,הגב' קולן .את באת לישיבה של תקציב .אני לא
יכול ,זה מפריע לי .אתה לא מנהל את הישיבה ואת לא מנהלת את הישיבה .זה הכול .אני לא
אמשיך עד שהבן אדם הזה לא יצא ,תוציא אותו מהאולם.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
סיני ,עם כל הכבוד .אני חושבת ש ...שלא יצלמו פה... ,

מר משה סיני  -ראש העיר:
שיצא בבקשה מהאולם ,תוציאו אותו מהאולם .חברים ,אתם באתם להפריע ,זה לא יעזור
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לכם .לא יעזור לכם .טוב ,חברים .הגב' קולן ,אני מבקש שתפסיקי להפריע .אנחנו כבר
מכירים את ההפרעות שלך ואני מבקש ממך תתחילי להתנהג כיאות ,בנימוס ,בקצת נימוס,
לא יזיק לך .לא יזיק לך באמת הגב' קולן.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה אתה אומר?

מר משה סיני  -ראש העיר:
באמת שלא .את לא צריכה להצדיק את השם שלך ,בסדר? קולניות של מקומות אחרים .פה
אנחנו ננהל את הישיבה בצורה מסודרת .או.קי ?.אז בבקשה .קצת תתנהגי כיאות ,קצת
תלמדי דרך ארץ .בסדר ,הגב' קולן .או.קי ,.בבקשה .אני לא מחמם את האווירה ,אתה
מחמם את האווירה .אתה ,אל תלמד אותי מה לעשות .קדימה .אתה פשוט מפריע לי ,למה
אתה מפריע לי? אתה מפריע לי ,אחרי זה תגיד שמפריעים לך .חבר המועצה יגאל יוסף ,אתה
פשוט מפריע .אחרי זה אתה תתלונן שמפריעים לך ,חבל .חבל .אני התחלתי .חברים ,אני
מבקש את שניכם  -שני הליצנים פה שלא יפריעו ,קדימה .אני ממשיך ואומר ,חברים .אתם
מתנהגים כמו ליצנים ,נו ,מה אני אעשה? שניכם מתנהגים כמו ליצנים ,נו ,מה לעשות? צריך
להגיד את האמת ,צריך להגיד את האמת .צריך להגיד את האמת .עשרים דקות אנחנו
יושבים פה ,אתה מפריע ,היא מפריעה ,אתם לא נותנים לנהל דיון .אז קדימה .אני פרופסור,
או.קי .אנחנו התחלנו כבר בהשמצות ,קדימה .אני ממשיך ,חברים .אני באתי ואמרתי כבר
שתקציב .אני מבקש לא להפריע .תקציב  2006משקף התקדמות מהותית במהלכים לקידום
פני העיר .העיר משתנה .מה שאנחנו רואים פה ,גם בפן של חזות פני העיר ,אנחנו ניתן
עדיפות לאגף שפ"ע .מערכת החינוך רצה קדימה .גם ברווחה הגדלנו את התקציב ,כמעט בכל
תחום שאני יכול להסתכל עליו .התקציב העירוני נותן מענה .אני מזכיר שזה תקציב מאוזן,
העירייה אני חושב בפעם השלישית  -שלוש שנים רצופות תשמור על איזון תקציבי .אני חושב
שזה הישג מהמדרגה הראשונה .זה מאפשר לנו למעשה להפנות משאבים יותר למען הציבור.
פחות הלוואות ,פחות עומס מלוות ,ירידה דרמטית בגרעון המצטבר שלנו .התנהלות ללא
שום גרעון שוטף .עיריית ראש העין הפכה לעיר שמתנהלת בצורה יעילה .מקבלת הרבה מאוד
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שבחים ממשרדי הממשלה וזה תמונת המצב .מה לעשות? זה אולי קשה לשמוע את זה ,אבל
זה המצב ואני מבקש מגזבר העירייה עכשיו להתחיל בהצגת התקציב ,בבקשה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
עשינו מצגת באורך של עשר דקות  -רבע שעה .המצגת למעשה נותנת את כל ההיבטים -
היבטי המאקרו של התקציב ונעבור על כל אגף ואגף ,ניתן את ההיבטים המיוחדים
שהתקציב משקף ואחרי כן נעבור להיבטים רב שנתיים .מסגרת תקציב ,כפי שראיתם לפני
זה גבוהה ב 8 -מיליון שקלים בערך משנת  .2005כאשר החידושים בתקציב זה שיפוצים
והקמה של מוסדות חינוך .אנחנו ,זה יהיה בפירוט יתר בהמשך .מחשוב ,שיקום הגנים
הציבוריים ,הכפלת ימי ניקיון ופרוייקטים מוסיקליים ביישוב .הגידול במסגרת תקציבית
נובעת מארנונה  ,3,700 -קרן פיתוח  -השנה הגדלנו את התקציב ל 4 -מיליון וכל מיני סוגים
של  ...אחרות .ממשלתיות גדלו ב 2 -מיליון בערך ,בעיקר חינוך ורווחה קצת והמענק יורד
במיליון וחצי סה"כ להגדלה של התקציב בסביבות ה .8.2 -כפי שהיה בשנת  2005ו 2004 -יש
לנו שם מספר הכנסות מותנות בסביבות ה 5 -מיליון שקלים .כפי שעמדנו בזה בשנת 2005
אני מקווה שגם השנה נוכל לעמוד בכל ההכנסות המותנות ולתת מענה לכל הצרכים .השנה
יש לנו מחזור הלוואות .אני אתן לזה דגש בהמשך בהרחבת יתר ,אבל השנה יש סיכוי רב ,כי
כבר קיבלנו הצעות .אגף שפ"ע מקבל השנה תוספת תקציבית נכבדה של שני מיליון שקל
מאה .בעיקר זה יהיה עבור .המגמות ב 2006 -הכפלת ימי הניקיון בעיר ,סיכום תחזוקת
הגנים הציבוריים ,חזות העיר גם כן .יהיה הרבה כניסות ,זה השאיפה שלנו .פרחי העונה,
אנחנו השנה גם כן נמשיך ,כפי שעשינו את זה בשנה שעברה .כל תושב ראה את כל הפריסה
היפה שהיתה .נעבור לאגף החינוך ,אגף החינוך מקבל גם כן נתח נכבד ,במיוחד בתבר"ים.
כאשר למעשה התבר"ים נבעו ,יש לנו פה גידול יחסית יפה בתבר"ים ,שאנחנו ,יש לנו פה
תוספת של  6.6מיליון שקלים בחינוך .כאשר מתוך זה יש לנו פה  5.6התבר"ים מושקעים
ב .5.6 -אנחנו עוד מעט נסביר בדיוק איפה כל ההשקעות האלו מועברות ומושקעות בחינוך.
מחשוב מוסדות חינוך :הכוונה היא להגיע להסכם ,כאשר אנחנו משקיעים בצורה מסיבית
בכל הנושא של חינוך בתפיסה של שלוש שנים .יש לנו פה איזושהי תכנית מיוחדת בנושא
הזה .גידול מוסדות חינוך ,זה נמצא בתוך המכרז שפרסמנו .כיתות כתומות ,גם כן ,גם השנה
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זה גדל .בשתי כיתות כתומות אנחנו מגדילים .זה אומר שעוד כמה כיתות  -כמה עשרות
ילדים יהיה להם מחשבים.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,לא מגדילים בשתיים .בנוסף לשתיים יש עוד כיתה ,זה שלוש כיתות.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
אז אנחנו השנה גדלים בשלוש כיתות .גם פעילות פנימיות יום .זה אומר תוספת ,יותר הייתי
אומר הדגשה על עזרה לכל תלמיד שזקוק .אנחנו מגדילים את זה גם כן .אולפנת זבולון
מקבלת השנה שדרוג של מיליון שקלים וגם בשיפוצים .בחוץ וגם בפנים .בי"ס בגין מקבל
שדרוג ב 700 -אלף שקלים .אולם ספורט בסביבות המיליון  -מיליון  ,200הקמת אולם
ספורט חדש .גם כן בתקציב  ...גם כן .אנחנו בתב"ר מגדילים אותו ב 130 -אלף .השנה יש
כוונה לשלב כדוגמת קרן קרב ,גם כן במגזר החרדי .יש כבר איזשהו הסכם עקרוני עם איזה
גוף  -יד אליעזר .גם השנה אנחנו ניתן דגש גם כן בנושא של החינוך התורני .יש לנו שם תב"ר
בסביבות ה 125 -אלף שקלים ,שניתן להם היבטים .בי"ס נאות אילנה ,כנ"ל .תיקוני בטיחות,
הקצבנו השנה במאה אלף שקל ,לתת איזשהו מענה לפחות מינימלי ובי"ס בגין כבר קיבל
נכון לעכשיו מיגון מצלמות וכו' ,כדי למנוע את כל הונדליזם שלעיתים קורה ע"י התלמידים.
תרבות נוהל ספורט ,גם המחלקה הזו קיבלה תוספת מסוימת .אם כי השנה ההיבטים היו
יותר בנושא של שפ"ע ובחינוך .יש תוספת של תרבות בתקציב .המוסיקה מקבלת השנה
איזשהו נתח מסוים ,נתח במספר היבטים .אגב ,גם בבי"ס בגין השנה תיפתח שם מגמת
מוסיקה ,שזה ישתלב בכל עדות המוסיקה ברחבי העיר .תקציב פעילות הנוער ,גם כן תגדל.
עד כמה שאני זוכר בשבעים אלף שקלים ואנחנו גם כן ניתן ,אני מקווה ,יש כבר הצעה
לבעיות של המתנ"ס מבחינת תזרים מזומנים ,נמשיך .יש כבר הצעה כזו ואז למעשה כל
הגופים שלנו  -של הרשות המקומית יעלו על דרך המלך .לא רק הרשות המקומית ,אלא גם
המתנ"ס וגם כפי שקרה גם כן לחברה הכלכלית .תרבות תורנית ,גם הם מקבלים איזשהו
הגדלה .אנחנו רואים שיש להם פה גם כן תוספת של  167אלף שקלים .התמיכות גדלים ,גם
התקציב פעולות קצת גדלים במינון הסביר .אגף לשירותים חברתיים ,התוספת היא למעשה
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פונקציה של תקציב משרד העבודה והרווחה וברגע שיש  -ברגע שמשרד העבודה מתקצב
יותר אנחנו גם כן אמורים לממן את חלקנו .גם כן יש שם תוספת של  .750גם בשנה שעברה
היתה תוספת בגודל הזה .אגף ההנדסה ,בעיקר הוא יקבל יותר תוספת תקציב בנושא של
תבר"ים .אנחנו מודעים לכך שהם אמורים לבצע מספר תכניות רחבות היקף ,שכבר הגיעו
לאגף הגזברות ואנחנו משריינים להם תבר"ים ,בערך בסביבות ה 500 -אלף שקלים .באגף
הכללי ,יש שם תוספת של  800בעיקר .זה אומר ,זה דוברת העירייה מול מנהל רכש ויש פה
התאמות שכר בהתאם לחוקים  -לכללים ,אבל אין שם תוספת של פעולות מסוימות .אגף
הגזברות ,אגף שנמצא בירידה מבחינת תקציב ,לא מבחינת פעילות ,אבל זה בגלל שסיימנו
מבחינת את החובות שלנו כלפי המדידות .המדידות עדיין נמצאים בשלבי סיום ,אבל
מבחינת החובות כלפי המדידות ,למעשה סיימנו אפשר לומר ,אני מקווה .לכן יש ירידה של
 900אלף שקלים .גם בנושא של פרעון מלוות והוצאות מימון .גם בזה אנחנו רואים הפחתה,
לפחות בזה .בעיקר בהוצאות מימון יש הפחתה בכמיליון  .200זה דבר שאני מקווה שימשך
לאורך השנים ,עד שנגיע לאיפוס .עכשיו .נעבור ליעדים ונתונים רב שנתיים .נתחיל גם כן
בנושא של פרעון מלוות והוצאות מימון ,שזה למעשה הנטל העיקרי של הרשות .זה מה
שלמעשה מפריע לרשות המקומית .הרשות המקומית עברה תכנית הבראה ,אבל בתכנית
ההבראה לא נתנו מענה לנושא של החזרי הוצאות מימון והחזר הלוואות שמכבידים
בסביבות ה 20 -מיליון שקלים על התקציב .מתוך  180מיליון זה נתח כבד .לכן אנחנו בחנו
את האפשרויות ויש  -היום הייתי אומר יש הסכמה עקרונית ,הייתי מדבר מבחינת המשרדי
ממשלה לאפשר לרשויות המקומיות לבצע איגוח או לקבל הלוואות ולצמצם את פרעון
ההלוואות .קיבלנו עקרונית משני בנקים כבר הסכמה לקבלת הלוואות .בסביבות ה50 -
מיליון שקלים ,כאשר מתוכם אנחנו רוצים למחזר  30מיליון .אתם רואים את הגרף .הגרף
הסגול למעשה זה הגרף הקיים נכון לעכשיו ללא מחזור .אתם רואים שלמעשה אנחנו בגלל
החובות של העבר ,אז אנחנו צריכים  -אנחנו אמורים לאט לאט לרדת ,אבל במשך השנים
 2008 ,2007 ,2006עדיין יש לנו החזר מלוות באופן גבוה .למעשה ,ברגע שאנחנו עושים מחזור
מלוות של  30מיליון אנחנו מאשרים את העתיד ביחד עם העבר .אנחנו למעשה מותחים
איזשהו קו מסוים ומאפשרים לבצע החזר .למשל ב 2006 -אנחנו במקום  16מיליון נחזיר 14
מיליון וב 2007 -נחזיר ,במקום  16מיליון נחזיר בסביבות ה 11 -וחצי או  12מיליון .תוספת
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של  4מיליון שקל לתקציב .זה תוספת משמעותית ,על אף שאנחנו לא מגדילים את המסגרת
התקציבית .זה אופציה כאשר נקבל הלוואות לפרעון למשך  15שנה .קיימת אופציה נוספת,
שבו אנחנו נקבל הלוואות לפרעון למשך  20שנה ואז למעשה אנחנו גם כן דורשים .שימו לב
שהחל משנת  2009למעשה החזר המלגות הוא יוקטן ב 50 -אחוז ,אבל אחר כך אנחנו צריכים
לנשום במשך השנים הללו ולכן הפתרון הזה הוא פתרון טוב .יש כאלה שהולכים על דרך
האיגוח ,אבל האיגוח היום על פי הנתונים שנכון לעכשיו .על פי מספר רשויות שביצעו את זה
הדוח הוא מאוד יקר .הם קיבלו למעשה ריביות בגובה של  6אחוזים ,אנחנו מקבלים היום
ריביות גדולות של .5.3 ,5.2

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יש כתבה מאוד מעניינת בעיתון היום על האיגוח ועל המשמעויות הנוספות שקשורות
לאיגוח .למי שתרצו תקנו.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מי שלא עובד נכון.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
לא .כן ,למעשה איגוח זה הלוואה למועצה ,פשוט קוראים לזה בשם אחר .זאת אומרת,
מאחר וזה עובר דרך הבורסה ודרך גופים פרטיים ,אז זה נקרא אגרות חוב ,אבל זה למעשה
הלוואה ,אבל הלוואה עם ריבית ויכול להיות עם ריבית .אז הבנקים קוראים לזה הלוואה,
גופים אחרים קוראים לזה איגוח ,המשמעות הכספית זה היינו אך ואנחנו כרשות צריכים
לקחת  -אנחנו צריכים לכבד את האלטרנטיבה הכי זולה לרשות .אין פה עמלות ,אין פה
הוצאות הנפקה וההוצאות הם מה שמבחינתי הן זה .אנחנו בכל מקרה נזמן את ועד הכספים
אחרי החג ,כדי שנדון בשתי ההלוואות ,נקבל פה אישור .אנחנו נכנס את המליאה לקבל את
האישור ונעביר את זה לאישור של משרד .שוב ,ישנו פה גרף שמשקף את ההכנסות השנתיות
העצמיות ,שהן גדלות בקצב כמעט קבוע כל שנה .ב 2001 -ועד  ,2002שימו לב בסביבות
החמישה מיליון שקלים ,כמעט כל שנה חמישה מיליון שקלים .יש לנו גידול בהכנסות
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העצמאיות .אני לא המשכתי קדימה ,כי אני לא יכול לצפות להגיד .אני מקווה שזה ימשיך.
מענק משרד הפנים ,הוא נמצא בקצב ירידה ,אנחנו כבר הוכרזנו כרשות נטולת מענק .כל
שנה אנחנו אמורים לקבל קיצוץ תמיכה .השנה זה אמור לרדת ל .4.7 -נכון לעכשיו אפילו זה
פחות וזה אמור לרדת לכיוון אפס או לכיוון סכום מינימלי .אלה הכללים ,אנחנו צריכים
לקבל את זה כמות שהוא .גרעון שוטף ,התחלנו ב 2004 -לנוע ואנחנו נמצאים קבוע במצב של
כמעט איזון ,איזון ,אבל עם פלוסים .עוד תוספת מסוימת .גרעון מצטבר .על פי התכנית
אנחנו אמורים לקחת לתוך ה 50 -מיליון  20מיליון שקלים מתוך ההלוואה יופנו לצמצום
הגרעון ,נצבע .זה אומר שבסוף השנה אנחנו נעמוד על  16מיליון שקלים בלבד ,שזה למעשה
סביר מאוד ויכול לעמוד בכל המבחנים .הוצאות מימון ,גם כן בקצב של ירידה ואני מקווה
שבסוף השנה ,שבתוך שנתיים הן ירדו לסביבות בין ה 500 -למיליון שקלים בלבד .זה למעשה
הוצאות של  -הוצאות יותר של עמלות בנקים.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה אחרי הלוואת המחזור?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
כן .אנחנו אמורים כנראה .אני מקווה שנוכל להגיע סוף סוף לא לקצב הזה .שימו לב ,זה היה
בשיא  ,4,700אנחנו לאט לאט נערכים כבר ב .2.100 -אני מקווה שההוצאות מימון,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,אתה מדבר על השנה .אתה מדבר על ירידה דרסטית השנה?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
השנה אנחנו אמורים לרדת ל .2,100 -אחרי המחזור.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה במידה ותיקח את המחזור ,אתה עדיין לא לקחת את המחזור?
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
לא ,לא.

מר מתי יצחק –ס/מ"מ ראש העיר:
אלא?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
ה 2,100 -זה בלי מחזור.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אז איך אתה אומר?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
אני אומר 2,100 ,זה ללא המחזור .אם יהיה מחזור זה ירד מתחת לזה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מתחת ל?2,100 -

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
מתחת ל.2,100 -

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
רחבעם .על איזה היקף חיוב של ארנונה אתה קבעת את צפי ההכנסות של  ?2006על פי
החלטת מועצת העיר או על פי חוק ההסדרים שאתה מתכוון אולי כאן להביא את זה לפני
החלטת מועצת העיר?

חבר -למען השירות הטוב
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
החלטת מועצת העיר.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
אני שאלתי .אז מה זה מותנה כל סעיפי,

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
אני אמרתי .אני מסיים עכשיו את המצגת .סיימנו את כל הנקודות הרב שנתיות .סיכונים
אפשריים ,קיזוז משמעותית במענק משרד הפנים .אי אפשר לדעת היום ,יכול להיות שהם
צריכים לתת ,אני חושב כבר היום מדברים על קיצוץ יותר מאשר  25אחוז וקשיים ובמידה
ופתאום יחליטו שהם לא רוצים לבצע מזעור הלוואות ,גם כן זה יכול להיות מצב ,שאנחנו
נעשה חלק מהתכניות שלנו .משכר המינימום שכולם מדברים עליו ,זה מאה  -מאה חמישים
עובדים ,שבמידה ושכר המינימום יעלה זה יהיה לטובת העובדים ,אבל לרשות יש בעיה .כי
זה קפיצה אדירה בנושא של שכר .אנחנו היום נמצאים בתהליך חברתי ,ככה שאני לא יכול
לדעת מה היתרה עד סוף השנה .בקיצור ,יכול להיות שיהיה קצת סחרחורת ,אבל אני מקווה
שבסוף אנחנו נהיה .כמו שבשנה שעברה בסוף סיימנו עם כל החזיתות .עדיף שנישאר
אופטימיים .לסיומת ,אני חייב להודות לכל אלה שעסקו במלאכה .אני חייב להודות .דב
שערך את התקציב .אורי דורון שבאמת מכל מרצו  -השקיע את כל מרצו בדיני התקציב,
אורי דורון ורויטל יהודה שמנהלת את התקציבים ,רוית בן דוד שהשקיעה בכל המצגת ,נתנה
שעות רבות בבניית המצגת וצוות הגזברות שלמעשה גם כן הכין את כל החוברות היפות
האלה שקיבלתם .תודה רבה לכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני רק רוצה שלפרוטוקול ,יש לנו את התיקונים שהוספנו על התקציב .תגידי את זה .אנחנו,
רק לפרוטוקול נגיד שמונח ספר התקציב וכל אחד קיבל פה מחברי מועצת העיר גם דף
תיקונים לתקציב וגם את הנושא של כוח אדם שיכול להגיע למנכל"ית העירייה ולראות את
כל נושא כוח האדם בעירייה .עכשיו ,עכשיו והכול אנחנו נאשר כמקשה אחת .עכשיו חברים.

חבר -למען השירות הטוב
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אני רוצה לפנות לגב' אלונה דור-קולן ,בתור זאת שיש לך כנראה הרבה מה להגיד ,בבקשה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
קודם כל ,אני הבאתי לכל מי שלא הצליח לראות את המספרים .שימו לב ,זה כתוב בגופן
הכי הכי קטן ,אבל המספר הוא חביבי ,יש לכם ראייה טובה .שש שש.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני רק מזכיר לך שאת חברת מועצת עיר ואני מבקש ממך התייחסות עניינית לתקציב.
בקשה ,יש לך מה להגיד ,תגידי .אין לך מה להגיד ,תגידי שאין לך מה להגיד ובאת לעשות פה
הצגות .אז אם את רוצה לעשות הצגה תעמדי ותעשי הצגה .מה זה פה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לניהול והצעת התקציב עולים סימני שאלה רבים באשר לסדרי עדיפויות של ראש העיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תדברי ,למה את מקריאה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני לא שואלת אותך ,אני לא שואלת אותך איך להגיד את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תדברי ,מה את עושה לנו כאן הרצאה? כן?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני אשיר את זה גם.

חבר -למען השירות הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
בקשה ,כן?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מעיון בהצעת התקציב עולים מספר סימני שאלה רבים באשר לסדרי העדיפויות של ראש
העיר .במקום לייעל את המנגנון העירוני ולהגדיל את תקציבי הפעולות למען התושבים ,אנו
רואים גידול בהוצאות מנגנון ,פרסום ,יחצנ"ות והוצאות משפטיות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
שאלה .מה תקציב הפעולות? רגע ,מה תקציב הפעולות? את יודעת מה תקציב הפעולות?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אל תפריע לי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תגידי לי מה תקציב הפעולות ,שאת מדברת ככה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
עכשיו אל תפריע לי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תגידי לי מה תקציב הפעולות?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
עכשיו אל תפריע לי.

חבר -למען השירות הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
את לא יודעת אפילו מה התקציב.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
עכשיו אל תפריע לי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תגידי לי במספר אחד.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
עכשיו אל תפריע לי ,אני לא עונה לך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כי את לא יודעת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
במסגרת  ...לתקציב מופיעה המלצה לשקול בחיוב הצמדת תעריפי ארנונה לחוק ההסדרים.
הדבר נראה כניסיון להכשיר את הקרקע לביטול החלטת המועצה בנושא ארנונה בה נקבע
שהארנונה לא תועלה מעבר לעליית המדד.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
אבל שאל את זה יוסף וענו לו כבר.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
הקשבת לדברים שהיו כאן ,אלונה?

חבר -למען השירות הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני לא יודעת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
את לא מקשיבה ,את חוזרת על דברים שעלו בדיון ,את שאלת ,את קיבלת תשובה ואת עוד
פעם חוזרת על זה כמו תוכי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אל תפריע לי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא נשב פה עכשיו שמונה שעות בגללך .קדימה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה קיבלת תשובה? הוא לא קיבל תשובה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
את לא שמעת את התשובה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הנה ,יוסף לא קיבל תשובה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
הוא קיבל ,את לא שמעת.

חבר -למען השירות הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא לא קיבל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה רשום בפרוטוקול .הוא אמר.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא לא קיבל תשובה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תמשיכי ,בבקשה .תמשיכי להקריא .אלונה .אלונה ,תמשיכי להקריא.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מעיון בטבלה שבעמוד  4עולה ,שתכנית,

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מעיון בטבלה שבעמוד  4עולה שתכנית ההבראה ופיטורי הייעול היו ככל הנראה אחיזת
עיניים .ההוצאות לשכר ופנסיה משנת  2006צפויים לגדול במיליון  854אלף שקלים לעומת
שנת  2004וזאת בנוסף להוצאות על שירותים שונים שלא נכללים בסעיף שכר .יועצים
משפטיים ,יועץ ארגוני וכו' .אנו רואים בזבוז במקום התייעלות .במקום,

מר משה סיני  -ראש העיר:
איפה יש יועץ ארגוני? לא ,איפה יש יועץ ארגוני? על מה את מדברת בכלל?

חבר -למען השירות הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
עובדים ישנים נתקבלו עובדים חדשים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
את בתקציב .2006

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לקופה הציבורית בכלל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא יודע על מה היא מדברת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מעיון בעמוד  28שירות משפטי ,אנו רואים עלייה בלתי מובנת של  100אלף שקלים בסעיף
ההוצאות המשפטיות .יש לקוות שהדבר לא נובע מהצורך לספק פרנסה לעו"ד מסוימים
העוסקים ומועסקים תוך ניגוד עניינים לכאורה .לא ברור,

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה רבה על התקווה ,כן?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
לא ברורה הסיבה לבקשה להגדלת תקציב ההסברה ויחסי הציבור .מ 183,600 -ל467,200 -
ש"ח ,הגדלה של  283,600ש"ח.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ואת לא יודעת למה?

חבר -למען השירות הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
בתקציב הקיים העירייה מוציאה כסף על מודעות יחצנו"ת מיותרות לראש העיר ואני
מדברת על מידע לתושב ממקור ראשון .כך שצריך לקצץ בתקציב ולא להגדילו .אני,

מר משה סיני  -ראש העיר:
זהו?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
כאן פונה אליך אדוני ראש העיר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה הכול?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אולי אתה לא יודע מה קורה אצלך בעיר ,אני מציע לך לעשות איתי סיבוב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
באיזה רחובות?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
באיזה רחובות!?

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מתי בפעם האחרונה הסתובבת?

חבר -למען השירות הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
לא ,לא .אני אתמול הסתובבתי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מתי אתה ראית,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אתמול הסתובבתי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
איך תושבי העיר שלך חיים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תגידי איזה רחובות ,איזה רחובות?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
יושבת פה מנהלת אגף הרווחה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תספרי לי איזה רחובות ,זה יפתור את זה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מנהלת אגף הרווחה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
תני לי איזה רחובות שאת מכירה בעיר הזאת .רחוב אחד תני לי ,אלונה.

חבר -למען השירות הטוב
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
והיא תספר לך כמה תינוקות,

מר משה סיני  -ראש העיר:
איזה רחוב?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אפשר להאכיל,

מר משה סיני  -ראש העיר:
רח' רוטשילד ,איזה רחוב להסתובב? אמרת רחוב בעיר ,איזה רחוב ללכת? איזה רחוב ללכת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
במודעת פרסום ,מודעת פרסום בכל שבוע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
איזה רחוב ללכת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה עושה כל כך הרבה דברים טובים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
איזה רחוב ללכת? תגידי לי רחוב אחד בעיר?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
למה צריך לתלות מודעות?

חבר -למען השירות הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר:
רחוב אחד שאת מכירה תגידי לי?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
למה אתה צריך לתלות מודעות?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל תשאלי אותי .אמרת להסתובב ברחובות.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
נו ,באמת?

מר משה סיני  -ראש העיר:
איזה רחוב ללכת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה ראית איך התושבים שלך חיים כאן?

מר משה סיני  -ראש העיר:
איזה רחוב? שאלתי איזה רחוב?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה ראית?

מר משה סיני  -ראש העיר:
רחוב אחד תגידי לי שאת מכירה? רחוב אחד תגידי לי.
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה יודע שלאנשים כאן שכר,

מר משה סיני  -ראש העיר:
רחוב אחד תגידי לי ,רחוב אחד .בהרבה רחובות הסתובבתי ,אתמול הסתובבתי בהרבה
רחובות .בהמון ,רק תגידי לי רחוב אחד.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
משפחות שלמות חיות מתקציב של  2,800שקלים לחודש .למה הוא לא פותר את הבעיה של
אובדן בעיר?

מר משה סיני  -ראש העיר:
בבקשה ,אלונה .או.קי ,.הבנו .מה עוד?

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
זה לא בעיה כאן ,זה בעיה מדינית.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה עלית על זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תמשיכי .לא אתה ,את ,את .אלונה ,את .לא הוא ,את ,את .תגידי מה עוד .מה את שואלת את
חבר המועצה מר אבי סמובסקי? תגידי מה את ,מה את ,יש לך להגיד על התקציב.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא יושב בועדת תקציב.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
צעקת חצי שעה פה ,לא נתת לנו לקיים דיון .עכשיו כשאומרים לך תדברי עניינית על
התקציב .מה יש לך להגיד? אין לך כלום.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא ישב בועדה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כלום .בושה וחרפה ,איך שאת מדברת .בושה וחרפה ,לא ראיתי דבר כזה .שום דבר ענייני על
התקציב ,לא עשית שיעורי בית ,לא קראת את התקציב ,את מקריאה מכל מיני מקומות.
מאיפה את לוקחת את כל הדברים האלה? איזה מן צחוק את עושה פה? את עושה צחוק
מאיתנו .קדימה ,יגאל .בוא אתה תיתן עניינית את הדברים .יגאל קדימה ,בוא תשפר את
המצב ,תשפר את המצב.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא גילה שהוא הוציא כספים בלי שהוא קיבל אישור חברי מועצה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תמשיך.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה לא מקבל אישור מועצה להוציא את כל הכסף.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברת המועצה אלונה ,בושה וחרפה .הדיון הכי חשוב במועצת העיר ,זה מה שיש לך להגיד
על התקציב חוץ מאשר לצעוק? בושה וחרפה .לכי תלמדי איך מכינים תקציב ואיך מגיבים
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על תקציב.

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

מר משה סיני  -ראש העיר:
עכשיו יגאל ישפר את העניין .בבקשה.

מר פיני דניאל  -חבר המועצה:
יגאל מסיים  ...אגב ,אני גם עדיין אופוזיציה ,אז זה בסדר .רשמי .לא ,אני מדבר עכשיו בשם
פיני דניאל ,אני חבר הנהלת העיר .בבקשה .יש לי מחוייבות אישית לבן שלי ואני בעניין הזה
שנים עושה ואני מבקש את אישורכם כן לומר כמה מילים וללכת ואל תעלבו מזה שאני
הולך .אני בכל זאת ,מה שאני רוצה להגיד זה שאני תומך בתקציב אישית במה שהוצג לנו
כחברי מועצת העיר וכפי שהוצג פה ע"י הגזבר .אני כן רואה בתקציב הזה פתח לשינוי בסדרי
עדיפויות בעיר ,שיבוא לביטוי גם בתקציב הזה וגם בתקציב הנלווה של התבר"ים ,שיכנס
ויתחיל לטפל בנושאים שדוגמת בעיות החניה והבטיחות בה' באייר ,שיקבל השנה כעדוף
ויתחילו לטפל בו אחרי תקופה ארוכה מאוד ,שנים רבות שלא טופל  12 -שנים השכונה הזאת
קיימת ולא נפתרו הבעיות .אז אני מקווה שהשנה באמת הצלחנו לקדם את הנושא הזה
והנושא הזה יטופל .התמיכה שלי בתקציב היא תחת שתי הנחות .ההנחות הן כאלה ,שאם
ועל פי הבטחות שנאמרו ע"י גם ראש העיר וחברי הנהלת העיר ,שבמידה ויהיה בתחום של
מניעת האלימות בעיר .תחום שאני נכנס ומטפל בו עכשיו .במידה ויוצגו להנהלת העיר
פרוייקטים מוגדרים וברורים שדורשים תוספת תקציבית על מנת לפתור בעיות חשובות לנו
בראש העין בתחום של מניעת אלימות וכל מגוון הנושאים שקשורים לזה ,הנושא יתוקצב
ויאושר על מנת שאפשר יהיה לנהל את הפרוייקט הזה וזה פרוייקט שחשוב לכולנו  -לכל
חברי מועצת העיר ולכל תושבי העיר והדבר השני ,שבמידה ואכן חלק מההנחות יסוד
שהוצגו ע"י הגזבר אכן יהיו אופטימיות יותר ממה שקיים ,נוכל לתגבר נושאים שקשורים
בספורט העירוני ובתחום הזה שהשנה אנחנו מנסים לקדם ,בתחום של מניעת האלימות
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והגישור-פישור בעיר .לקדם אותם ולעשות דברים נוספים ושזה לא יהיה קצה אור במנהרה,
כבר נתחיל לראות את האור רחב יותר ומסודר יותר .אז אני לא אשתתף בהצבעה ,כי אני
מבין שהנוהל המשפטי לא מאשר .אז אני מביע חד משמעית את תמיכתי בתקציב העירוני
לשנת  2006ואני אלך לבן שלי ,תודה לכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
עכשיו יגאל ,בקשה ,הבמה שלך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
קודם כל ,בסה"כ ,אני אמרתי את זה הרבה שנים ואני אומר את זה גם היום ,המבנה
התקציבי הוא די קשיח ,המשחק הוא מאוד קטן בעיקרון .מה שמבחינים פה בתקציב זה שני
דברים מרכזיים .א .ירידה במענק של משרד הפנים באופן דרמטי .לדעתי זה התנהלות לא
מספיק חכמה או לא מספיק טובה מול משרד הפנים .היה אפשר למתן את התהליך הזה
בשלבים יותר מוקדמים בהורדת המענק .יש סיבות ונימוקים מספיק טובים כדי לשכנע את
משרד הפנים שתהליך הורדת המענק לעיריית ראש העין צריך להיות הרבה יותר  ...ממה
שנעשה היום ,אבל זה מדיניות של ראש העיר .עשית כהבנתך ,אני חושב שזה לא נכון והסיבה
היא שנייה .כלומר ,הנימוק השני שלי זה התשובה לטענה הראשונה .הפתרון שלך היה הכי
קל להיכנס לכיסם של תושבים ,גם זה לכאורה יכול להיות לגיטימי .היו בחירות ,החליט
הציבור מה שיגיד .העליה היא מאוד דרמטית בקצב ההכנסות  -גידול ההכנסות .ירידה,
כמובן משרד הפנים ועליה מאוד גדולה בהכנסות עצמיות של דמי ארנונה .אני חושב שהקצב
של העלאת הארנונה הוא גבוה יותר ,אפילו מיחס הירידה של משרד הפנים במענק ואני
חושב שמרגישים את הכבדה זו בחלקים מסויימים בעיר ואני אומר בחלקים מסוימים ,כי
אני מכיר את הציבור הזה בכל הכיוונים ,בכל הרבדים שלו .זה קשה ,קשה לאנשים .עכשיו.
היות והתקציב עלה בזכות הארנונה או בגלל הארנונה ,אז אני רואה בכל מקרה ניצול מסוים
טוב מהתקציב מהתוספת .זה התגבור לשפע .אני חושב שהוא תגבור חיוני ,אבל לצערי הרב
זה פגע בתחומים אחרים .בתרבות זה פגע ,מתוך הבדיקה שלי בחוברת לא נכנס ל ...כספים.
על חשבון דמי הארנונה עלה או עלו ההוצאות המשפטיות ,ההוצאות הפרסום .כמו שנאמר
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פה ,כל משמעות תכנית ההבראה בנושא של פיטורי העובדים חזרו בדרך זאת או אחרת,
אפילו יותר משרות ממה שפוטרו או שווה .אין שום דבר שלא למדתי בתקציב .עכשיו .גם
נושא של בתי ספר ,גני ילדים ,כל נושא חינוך ,רואים שם באופן דרמטי היקפים של הוצאה.
הדוגמא הזאת קצת יפה .אבל בנושא מים וחשמל והוצאות ,שהן לא ישירות שמשפרות את
החינוך או מקדמות אותו באופן דרמטי .כלומר ,כל העליה של הכנסות מארנונה לא באו
מלבד לשפע ,לא באו למקומות אחרים בצורה טובה ומשמעותית .זה האבחנה שלי בגדול
מהתקציב .עכשיו .דבר נוסף שלא מובן לי פה ,כי אני רואה פה גידול שתחשיבית אני לא מבין
איך זה נעשה .אם הולכים רק לפי הצמדה ,איך הגידול בארנונה כזה גדול? צמחו נכסים
נוספים באו בחשבון הגדרת תעריף? כי נראה לי פה שהגידול בהכנסה העצמית ,כלומר
מארנונה גבוה מאוד באופן דרמטי ביחס להגדרת התעריף ,כמו שאישרנו אותו .יש פה או
מקור הכנסה אחר ,אני לא יודע מאיפה מקור ההכנסה הזה .אני מדבר על אכיפה ,לא על
בסיס תקציב שנתי ,קביעה של שנים עברו .צריך לקבל הסבר האם זה בגלל מדידה של כל
מיני נכסים .כי הגדלת התעריף לפי ההצמדה לא משמעותית ,לכאורה לא כל כך גדול .אז
איך הפעם משנת  2005בתקציב השנתי ,לא מדבר על העבר .כזה פער גדול פתאום קפץ
בהיתר הכנסות .זה אני צריך לקבל הסבר.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
התשובה היא מאחר ,זאת אומרת ,א .כאשר אנחנו קובעים את תקציב הארנונה ל,2006 -
אנחנו למעשה בוחנים אותו על סמך חיובים של ינואר ועל סמך החיובים של ינואר ,בהנחה
של הנחות מסוימות ושל אחוז גביה מסוים ,אנחנו קובעים את ההכנסה מהארנונה הצפויה
ל .2006 -עכשיו .כדי להניח את דעתך ,ב 2004-2005 -סיימנו באותו סכום בדיוק שתקצבנו ב-
 .2006אני אומר 2006 ,למעשה מתוקצב כפי שסיימנו ב 2005 .2005 -גם כן סיימנו ב,'84 -
שזה למעשה,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
אבל הכנסת בחשבון של גביה של חובות עברו?
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
הכול.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
אני רוצה לדעת את ההכנסה של הפילוג  -את הפילוח של שני הדברים האלה .עכשיו .אגב.
אני רואה בכל מיני סעיפים של מותנה היקף .קודם כל ,אני רוצה להבהיר ,אני קיבלתי ,אני
רק אתמול ידעתי שיש ישיבת מליאה ,כי אני קיבלתי שתי הזמנות לועדת כספים .לא
למליאה בועדת הכספים .אני קיבלתי שתי הזמנות לועדת כספים .כנראה שזה טעות ,אני
מעריך שזה טעות ,אבל קיבלתי את שניהם .אז לא יכולתי לבדוק את היקף ההוצאות
המתוכננות שתחת הכותרת מותנה .כי אני מבין שיש פה סעיף אחד ,יש באיזשהו ספק פה על
מיליון וחצי מענק ,אבל שאר ההפרש חסר פה .מאיפה  -על סמך מה? אני ,יש לי הרגשה
שהפטנט הזה שנכנס פה מותנה ,זה יוצר תחושה פסיכולוגית לחברי מועצה ,הנה ,יש לכם.
אבל שאלתי לפני כמה דקות האם ההפרש בין חוק ההסדרים ארנונה נרקם ההסדר בהכנסה
עצמית אמר לא .סליחה .אני יודע מה שאני שומע ,אבל אני לא יודע איך מתקנים את
התשובה .אז אם מתקנים את התשובה אז אני שומע גם את התיקון של התשובה .עכשיו .אני
רק אומר ,שאת כל הפטנט הזה של המותנה ,נראה לי חברי מועצה ,זה טוב ,יש לי הרגשה
טובה .יש לנו סעיף בתקווה שאנחנו נקבל אולי את מה שחשבנו שנקבל.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אגב ,כל המותנה של שנה שעברה נוצל.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
שנייה .בגלל שיש גבול גם לגבות כסף ,גם זה יש גבולות .עכשיו אתה תבוא ,אני רואה ,על פי
המלצה שיש לך פה אני לא יודע אם זה המלצה רק מקצועית ,אלא אולי מגמה להביא את
הבקשה על פי חוק ההסדרים .אז יבואו התושבים ,עוד פעם יקבלו חיוב ארנונה מכאן דרך
אוקטובר או ספטמבר .אני דיברתי רק על הצמדה.
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[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,שנייה אחת .חברה ,אני רוצה לשמוע את יגאל ,הוא מדבר לעניין .רגע ,דקה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
רגע ,רגע .תשמע רגע .אני אומר שהגביה מהתחייבויות עבר ,יש לה גם גבולות .אתה לא יכול
כל הזמן לסמוך על הכנסות העבר .יש דברים שמשפיעים שם .אלא אם תוציאו לאנשים
מהפה את האוכל ואת המים שלהם .אז יש גם סוג כזה של אוכלוסייה לצערי הרב .אז
המותנה זה  4מיליון שיש אולי הסבר ,אולי גם הוא ,אתם מעגנים בשני משפטים שתומכים
אחד בשני שיש ירידה במענק ,אבל בכל זאת מכניסים עוד מיליון וחצי מותנה .זה נראה לי
אשלייתי ,נראה לי לא רציני .נראה לי מטעה את האנשים ויש פה חברי מועצה שאני יודע את
סוג התמימות שלהם .לצערי הרב ,אחרי שהם שנתיים עוד לא יצאו .בסה"כ הגזברות עושה
את מלאכתה בתנאים של מציאות החיים הקיימת .המדיניות שנקבעת ,לקחת יותר ארנונה,
להגביר את הארנונה ,כמה לאכוף ,איך להגביר נכסים ,זה שאלה קצת שונה .אבל גם זו דרך,
אפשר להגיע לעידן שהתושבים ישלמו הרבה יותר ארנונה ,ישלמו על כל שירות ,זה יהיה גן
עדן .רק לעירייה יהיה גן עדן ,לתושבים יהיה הרבה יותר קשה ובהצלחה ,תודה לגזבר על
ההכנה הרצינית .אני ראיתי את האותיות הקטנות ,כי יש לי משקפיים הרבה יותר גדולות.
אבל הרבה לעומק הזה אני בטוח שחברי המועצה לא יוכלו להיכנס.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,יגאל .אני רוצה להודות לך על ההתייחסות העניינית .אני חושב שזה דוגמא להתייחסות
בוגרת ,עניינית ,לעניין .אני חושב שחברי מועצת העיר,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
תראה ,אני מחזיר לך ,אני לא תומך ,אני מחזיר לך שהצבעת איתי על התקציב פעם אחת.
אבל אני מצפה ממך ,שכמו שהצבעת לתקציב וביקשת אז תוספת לכדורסל  750אלף.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
אז הקמנו ועדה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
תשמע 750 ,אלף בחינוך.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ושלחת אותי לועדה שנה שלמה .אבל ועדה ,היה רעיון טוב ,יגאל ,תשמע .להקים ועדה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
בכל מקרה ,זה לא בשורה בתקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
הבנתי .אבל בכל מקרה ,אני מודה לך על ההתייחסות העניינית ,אני חושב שככה צריך לנהל
דיון וככה באמת גם לומדים ,גם שומעים ודוגמא יפה מאוד .עכשיו ,אני רוצה .חברים ,אני
גם לא רוצה כרגע לענות ,אני אעשה את הסיכום .אני חושב שגם חלק מהדברים היו גם דברי
טעם .דקה ,אני אסביר .דקה ,אני אענה .חברים ,אני רוצה ,לפני שאנחנו נסביר וניתן את
הכיוונים ,אם מישהו עוד רוצה להתייחס ,אז זה הזמן ,בקשה .אני חושב שייעשה סיכום של
הכול ,כי בטח יהיו עוד שאלות .רחבעם ,תרשום את הזה ,כן.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
אני חושב שמה שהכי מעניין את האנשים פה שני דברים מאוד בולטים .זה ההוצאות
המשפטיות שצמחו באופן דרמטי והפרסומים שצמחו בהיקף,

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר גמור ,תרשום.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יגאל חסך לי שתי הערות ,לכן אני אזכיר אותן רק במשפט .אחד ,אני כתבתי לי גם כן
שהנושא של הדיסוננס בין התכנון לביצוע של  2005של ההוצאות המשפטיות הוא באמת דבר
שהוא צורם את העין לכאורה .עליה של  300אחוז בין הביצוע לתכנון של  2005של הוצאות
משפטיות ,זה דבר שמחייב התייחסות ,הוא לא דבר הגיוני ,הוא לא דבר סביר ,הוא מחייב
התייחסות.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה יודע מה זה חמש שעות עבודה של בומבך?

מר משה סיני  -ראש העיר:
למה את מפריעה לו?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה יודע מה זה חמש שעות עבודה של בומבך? זה משכורת של פרומה פורת .אתם יודעים
מה השכר לשעה של עו"ד אילן בומבך? (צועקת)

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה קרה לך? את היית בשקט .מה קרה ,מה קרה? תסבירי לנו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
(צועקת  -לא ברור) כמה זה עולה לנו? כמה זה עולה לקופה הציבורית? זה על הגב שלנו.
לאנשים אין פה מה לאכול והוא לוקח עורכי דין.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא יודע מה קורה לה ,היא פה מתעוררת ,משום מה.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
ביצוע הוצאות משפטיות .נושא נוסף ,מכלול עלויות .אני העליתי אותו גם בדיני קדם תקציב
מול הגזבר .נושא של עלויות הדוברות ,בסה"כ ,למרות שנתלים בכל מיני כללים של השלטון
המקומי .עדיין עלויות הדוברות על כל גווניה ,כולל השכר של הדוברת נראים לי גבוהים מדי
ונראים לי גבוהים מדי ,נראים לי לא סבירים .כמו השוואה לסקטורים האזרחיים .צריך את
כל נושא המכלול הזה גם כן מחייב התייחסות לבדיקה .זה דבר שני .דבר שלישי ,אחד
הדברים שעוזרים בהכנת תקציב לגבי השנה הבאה היא הביצוע של השנה הקודמת .עם כל
הפרובלמטיקה של מתן ביצוע בזמנים אמיתיים של ביצוע של  ...איקס לגבי ביצוע תכנון
עתידי לגבי איקס פלוס אחד ,עדיין חייבים לתת איזשהו ביצוע משוער .כי סטיות לא סבירות
של ביצועים מול תכנונים או מול תקצובים או מול הכנסות מתוכננות שלא מגיעות או מול
הוצאות יותר מדי ממה שתוכנן ,נוצרת איזושהי אינדיקציה או הארה לגבי כל מיני דברים
שחייבים בדיקה ולכן המלצתי לגזבר לגבי שנה הבאה לתת ביצוע ולו גם ביצוע משוער לגבי
הנושא  -השנה החולפת ,כדי לעמוד בעיצומה לגבי התקציב של איקס פלוס אחד .דבר נוסף
שהמלצתי ,זה הנושא של שינויים במשרות .הגזבר מציג במשך על פני כל המגזרות השונות
את השינויים במשרות ,אבל הוא מציג אותן בצורה סטטיסטית בלבד .דלטות של שיעורים
או גדילה או קטינה ,כולל הייעודים וכולל התוספות האבסולוטיות .בסה"כ השנה ,למשל מי
שמסתכל שיש,

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
אני יכול להתנצל? פשוט יש לי אזכרה של בן דודי.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אין שום בעיה.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
ואני לא ידעתי ,רק אתמול שיש לי ישיבה .אני מאוד מתנצל .אני מתנגד.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,תודה רבה לך.

מר יגאל יוסף  -חבר המועצה:
להתראות .בהצלחה שיהיה לכם הערב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
להתראות ,תודה רבה ,יגאל.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
גם בשבילך ,אני אצביע ככה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נושא של משרות .כאמור ,הנושא של המשרות מוצג באמצעות דלתות ,באמצעות מספרים,
לא מוצג באמצעות משרות .כאשר בודקים תקציב או דנים בתקציב קשה מאוד להבין,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבי .אתה מתכוון לתוספת שכר או אתה מתכוון,

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,משרות.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
משרות?
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כן.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא תוספת השכר?

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

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
תקנים ,מדבר על תקנים?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תקנים .על תקנים ,לא על שכר ,נכון ולכן ,למשל ,בסה"כ אנחנו מתקרבים ,אנחנו  6.65ועל פי
משרות תוספת הפסלות לאותה שנה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
וזה יותר?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
 .6.75תאמין לי ,חשבון הוא חייב לדעת ,יודע לחשב ,פלוס-מינוס ,הוא יודע ועוד יש לו שני
רואי חשבון .גם אורי וגם דובלה .בקיצור ,אבל מה שחשוב יותר מאשר המספרים ,חשוב
ביותר השמות של המשרות .כי אם היינו מפרסמים גם את השמות של המשרות או על
תקנים ,כמו שמתי מחדד בצורה נכונה ,זה אני קיבלתי אחר כך .אזי יכולנו לראות באמת את
הנושא של הניידות ובאמת התוספות הצורך .יכול להיות שיש צורך בתוספות.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר :
זה יכול להצביע על התפלגות מ.2005 -

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה לא יכול להצביע.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
למה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כי סטטיסטית,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
יש לך ביצוע.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני מקווה ששנה הבאה  -בשנה הבאה זה יהיה שמי .אז אנחנו נוכל לדון לגופו של עניין .אם
התוספות הן רציניות ,אמיתיות ,נכונות ,עם הקיזוזים כמו שצריך .היום אני לא יודע ,אם
ירד מינוס אחד ,מה זה,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מאיפה אתה לוקח את ה?6.75 -

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כי זה הסה"כ בדוח  -בדוח של הספרים.
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
אבל יש לך ליד כל מחלקה  -ליד כל מחלקה  .2006 - 2005כלומר ,אתה יכול לבודד את
הדלתות לכל מחלקה ומחלקה.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נכון .אבל מה זה עוזר לי? אני רוצה את התרשים ,התרשים של התקן.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
הבנתי למה שאתה מתכוון.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
תקשיב טוב .אם לקחו פקידה ו ...בצדק .אני צריך לחשוב אם הדבר הזה הוכח ,הוא נכון.
שריה הוא כמו אג"ח ,הוא  .20/80הוא ,לא יודעים מאיפה הוא .כשהוא ,פעם כשרוצים הוא
בעירייה .כשלא רוצים הוא במתנ"ס ,שלא רוצים הוא בדלת .אף פעם לא יודעים איפה הוא.
טוב שיש לו פלאפון ,הלאה ,זה בשביל הבדיחה .ולכן ,מה שרציתי להגיד בעניין הזה ,בשביל
לסכם את הדיון ,צריך להקדים נושא משרות .בגלל בעיקר בגדילה של משרות .גם בנושאים
של גידול משרות ,צריך להבין אילו משרות נוספות ,אני חושב שזה גם נותן הרגשה הרבה
יותר טובה מאשר רואים שם לתוספת אבסולוטית ,את הערך המוחלט ואחר כך כל אחד
אומר מה פתאום לא בוצעה ,התכנית עברה ,קוצצו ,הכניסו יותר מאשר יצאו וכן הלאה וכן
הלאה וכן הלאה .נושא נוסף שמפריע לי בנושא של הרכבים זה הוצאות שכר ,זה הוצאות
רכב .תמיד בונים אותי ,בונים אותי תמיד בכל מיני סיסמאות ,שאני לא אמרתי שהן
סיסמאות לא נכונות ,הן סיסמאות נכונות על מה שנקרא הסדר  '99וכל מיני עוולות
שמונצחות ע"י מדינת ישראל .אני חושב שבאיזשהו שלב צריך לבדוק את הדברים האלה ,אי
אפשר לבוא למשל ולהגיד שרכבים הם לא נגזרת מביטוח עיסוק .בתחום הניהול ,הניהול.
אני למדתי קצת שנים בתחום הניהול .אני למדתי מספר שנים לא מועטות באוניברסיטה
בתחום הניהול והארגון .לא יכול להיות שדברים כמו תוספת נזק או כמו רכבים נגזרים ,אין
להם שום קשר לניתוח עיסוק .הרי למה האבסורד יכול להגיע? אני לא אומר שזה בהכרח
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אצלנו .למשל ,יכול להיות פקידה שמחממת את הכיסא במאה אחוז מזמנה בעבודה ויכולה
לקבל ,יש לזה שמות מצחיקים  -ד ,200 .ד ,500 .ד ,.כל מיני כותרות מצחיקות של שירות
המדינה .מקבלת תוספת רכב של איזה  3,000שקל ואחר כך ,כדי לחסוך ,עוד הגזבר המסכן
מה הוא צריך לעשות? הוא צריך להמיר לה את זה לליסינג .כדי להרוויח את אותם  500שקל
בחודש .אז אם זה היה בשוק הפרטי,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
המדינה מפסידה ,לא אתה .את השתיים וחצי מיליארד.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
והמדינה עוד מפסידה כמה כסף כל הקומבינה הזאת של הליסינג גם עולה למדינה .אבל זה
לא מעניין אותי עכשיו .אני הפלתי על המדינה? ,הפלתי על,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,אבי .אתה מדבר על ההשתתפות של הרכב או על ההשתתפות של הנסיעות?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה אותו דבר.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,זה לא אותו דבר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני אסביר לך למה זה אותו דבר.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה שני ערוצים שונים ,כי עובד משתתף.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כי זה ורסטילי .עזוב את העובד ,אני לא מדבר על העובד.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,יש השתתפות בעניין.

מר אבי סמובסקי – חבר המועצה:
תקשיב .תקשיב לי טוב .זה לא רלוונטי .אני אומר דבר ככה .רכב הוא לא צ'ופר ,רכב הוא
חלק מהעיסוק .אם יש פה את הקב"ט ,אז הקב"ט יחולל בעלמא צריך רכב ויש פה בעלי
תפקידים סטטוטוריים ,שרכב הוא נגזרת הגיונית אצלהם .יש פה מנהלי אגפים .מצד שני ,יש
דברים שמצחיקים ,שמגוחכים .שאומרים תמיד ,נתפסים כולם אומרים הסדר  .'99אז אני
אוהב את הסיסמאות ,זה בסדר ,זה כדי לזרוק אותי.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
אבל הוא מקבל תוספת שכר דרך רכב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
בסדר .את הפטנטים שלכם אני מכיר.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
נו מה לעשות? מה זה שלכם? זה האוצר.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
של ש"ס ,הפטנטנים של ש"ס.

חבר -למען השירות הטוב

43

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  54/11מיום 4/4/2006

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
זהו ,עכשיו אתה בקדימה ,לא בש"ס .אתה מתפתה לסיסמאות של שינוי.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא .תתמודד עניינית.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
עניינית זה האוצר ,לא אתה ולא אני.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אז מה?

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
מה זה אז מה?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
נושא אחרון שלי .אנחנו  -תראו ,בתקציב אני ראיתי הרבה תחומים שעולים לנו ביוקר
בתחום המים והביוב .אתן לכם רק דוגמא אחת ,שבסביבות של כשני מיליון שקל עלו מים
שבוזבזו .אז יש שמות יפים בגזברות .מים אבודים ,או כל מיני,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
פחת.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
פחת או כל מיני,
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מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
זה עד שבע אחוז.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
זה בטח מתי המציא את השם הזה ,כדי שיראה יפה .סה"כ שני מיליון שקל הלכו לאיבוד.
עכשיו .אני רואה במשרדים למה זה לא הולך לאיבוד .אני ,בתור גנן חובב ואחראי על הגינון
בנווה אפק בשעות הפנאי שיש לי אני רואה למה .הצנרת משפריצה כמו המזרקה שהיתה
פעם בדיזינגוף ,אגם ,איך קוראים לו? וכן הלאה וכן הלאה .חלק גונבים מים ,קבלנים ,חלק
גונבים מים מהגינון הציבורי .חלק מתפוצץ והולך וכן הלאה וכן הלאה .חברה ,עזבו ,PFI
עזבו שטויות .יש הזדמנות להעביר ,להתחבר עם תאגיד המים והביוב של פ"ת ,להעביר את
כל הקוף הזה הבעייתי לטובתם ,לקבל רמת שירות הרבה יותר טובה לאזרחים .לקבל כסף
טוב לעירייה בגין מכירת התשתיות ,לקבל מענקים ממשלתיים טובים לטובת פיתוח
התשתית וככל שנעשה את זה יותר מהר ,כן ייטב ,בסה"כ נרוויח מזה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,על זה נעשה דיון בנפרד ,בקשה .מי עוד רוצה לדבר? רגע ,בוא נלך לפי הסדר .כן ,בקשה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
תראה ,אבי .ההמלצה שאתה ממליץ לגזבר לקראת השנה הבאה ,אני ביקשתי אותה
כהמלצה לפני שנה ולפני שנתיים .אז אנחנו  -טוב שאתה אופטימי ,אבל טוב שאתה
אופטימי ,אבל היות וזה לא היה בשנה השלישית ,אז אני גם לא כל כך רואה את זה בשנה
הרביעית ,אבל אולי הגזבר יפתיע אותנו .הנושא של להתבסס על טיב ועל ביצוע .זה א-ב
בעצם.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
חזרתם בכם מתקציב אפס?
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
תקציב אפס זה איזושהי החלטה של מדיניות אם הולכים בדרך הזו או בדרך אחרת .שהיא
גם לא הובאה על שולחננו.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
זה שני דברים שונים לחלוטין.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אז אני לא פותחת את הדיון על זה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
או רוצים להתחיל מאפס ,או שרוצים לעשות לך בית סוהר.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
סליחה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
זה טעות.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא ,אני בכלל לא פותחת את הדיון .אני כן מעירה שבכל מקרה ה ...שעושים בשנה
החמישית .זה הבטחתם גם שנה שעברה.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
לפחות זה נרשם.
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
כשאז בשעתו הייתי יו"ר ועדת כספים ,זה נאמר  -זה נכתב גם בפרוטוקול .בעיקר אני גם
אומרת את הדברים מכיוון שאני רוצה להזכיר לכם .ישבנו בספטמבר ,זה היה הפעם
האחרונה שדנו במועצה בנושא תקציב ודנו בדוח החצי שנתי ועל פי הגזבר גם היינו צפויים
אז לגרעון של  3או  4מיליון שקלים .זה היה מגמתי שנאמר כך או זה ,או כך אירוע מספרים
ואחר כך הם תוקנו .אנחנו לא יודעים ומשום כך כל כך כל כך היה חשוב שאנחנו כן נקבל את
התמונה של החצי שנה השנייה ,מאוד חשוב .משום שאחר כך ,גם באיזשהו שלב נראה גם
הכנסות שאיך הם יתפלגו בין הסעיפים ,או אם אכן מומשו כל הסעיפים המותנים או לא או
באיזה אחוזים .מי יודע? זה שאתה פה אמרת את אורי לפני כמה דקות 'הכול נעשה' ,נורא
מצטערת' .הכול נעשה' לא תופס בעיני .רק טבלאות של מספרים תופס ואנחנו בעצם
באיזשהו לוטה בערפל ולא יודעים מה היה הסיכום של שנת  .2005אז היום אתם באים
לבקר שנאשר תקציב  .2006על סמך מה? על סמך משהו שהוא בעינינו לוטה בערפל .אני
חוזרת על משהו שאמרתי בישיבת הנהלה ואני רוצה לומר את זה גם עכשיו בצורה יותר
מחוזקת .תראו ,כשבונים תקציב ,יש לזה גם איזשהו עיקרון הגיוני וזה נכון למגזר פרטי ,זה
נכון על אחת כמה וכמה למגזר ציבורי .כאשר אנחנו עוסקים בכסף שהוא בעצם כספי ציבור.
הוא צריך להיות מושתת בין היתר על איזשהם שלושה דברים מרכזיים .אחד ,שתהיה בו
רקע להשלמת הפערים ,התחייבויות מן העבר .במקרה שלנו אנחנו עומדים להתבסס על
הלוואה שאולי תתקבל ואולי לא ואנחנו על זה מתבססים ובעצם בתקציב השוטף לא נותנים
שום התייחסות לגרעון מצטבר .שתיים ,שיהיו בה סעיפים לביצוע כמובן פעילויות שוטפות
בסיסיות ושלוש ,שיהיו בו סעיפים לפיתוח עתידי .כי אם לא משקיעים היום בסעיפים
לפיתוח עתידי ,איפה אנחנו רואים את הגידול העתידי אם אנחנו משקיעים את הכול באותם
פעילויות שוטפות סדירות? אז לא זה נעשה ולא זה נעשה ואלה בעיני שני דברים מאוד
עקרוניים .ההשקעה שאני הייתי מצפה שתושקע בסעיפים עתידיים ,זה כמובן בראש
ובראשונה שיפור תכניות בינוי שכונתיות .כי אנחנו יודעים שזה איזשהו מקור ,לא רק מקור
הכנסה כספי .אלא זה איזשהו שדרוג של העיר כולה .אם אנחנו רוצים לשווק אותה כאילו
מתקדמת .השקעה כמובן בשימור אתרים ,שזה חלק כמובן מתוך השקעה בתיירות כוללת
והשקעה במשאב האנושי ,בחינוך .אז אנחנו גם משדרגים פה עכשיו בתי ספר ,אבל אנחנו לא
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הוספנו שקל אחד לנושאי פרוייקטים .אם הוספנו זה בטל בשישים לעומת הגידול הכללי
בתקציב .תראו .חסר לי ,חוץ מההסתמכות ,חוץ מזה שזה לא מתבסס על הביצוע של .2005
חסר לי כמה דברים בסיסיים ואני חושבת שאנחנו כחברי מועצה שבאים לאשר תקציב
צריכים לדעת ולקבל אותם .אנחנו בשנת התקציב האחרונה הוספנו לתקציב שני סגנים
שמקבלים שכר בסך של כמיליון ש"ח לשנה .היכן דוח הסיכום הביצוע השנתי שלהם ואם
לא סיכום שנתי ,דוח חצי שנתי על הפעילות שלהם? מיליון ש"ח יושקע .המועצה מעבירה
באופן שוטף תקציבים לעמותה לשירותים חברתיים .היכן דוח הביצוע של העמותה? האם
מישהו מחברי המועצה ראה? לא .המועצה מעבירה באיזושהי דרך את ההכנסות של פיקוח
החניה לחק"ל .היא מקבלת את זה אחר כך בפרוייקטים .את הדוח .דוח של רשות החנייה
מישהו מאיתנו ראה? דירקטוריון החק"ל ,אבל אנחנו חברי המועצה .היה צריך לעירייה .לא
קיבלנו באסיפה ,גם לא באסיפה הכללית.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
גם אני לא קיבלתי.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
אבל מה הבעיה לבקש?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה הבעיה?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לעירייה יש מבקר פנימי שפועל בה עוד מעט כשנתיים .המועצה טרם ראתה דוח פניה מלא.

מר משה סיני  -ראש העיר:
איפה המבקר באמת? איפה הוא?
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הוא היה צריך לתת לי את הדוח ,אז הוא נעלם .עד ה 31 -במרץ הוא לא הגיע .הוא הבטיח
לתת לי אותו היום ,לפני הישיבה ואני לא קיבלתי את הדוח .רק שתדעו לכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
היום אנחנו יודעים .כן ,בבקשה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתם יודעים .טוב שאתה יודע ,אדוני ראש העיר.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
תראו .את מנכ"ל העירייה מינתה בעצם המועצה .לכן גם המועצה היא זו שצריכה לקבל
איזה שהם דוחות מטעם המנכל"ית על פעילות .אז לא רק שאין לנו את הביצוע ,גם אין לנו
את הדוחות.

מר זכי קוממי  -חבר המועצה:
לא ,לא .המנכ"לית היא עובדת נון סטופ .הלוואי ולכל עיר מנכל"ית כזאת ואת זה אני אומר
בכנות.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
גם אני יודעת .גם אני יודעת ,אבל אני צריכה לראות,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
(צועקת).

מר משה סיני  -ראש העיר:
מה קרה? ...
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[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אלונה ,היה לך תקופת רגיעה של עשר דקות .תמשיכי אותה עוד כמה דקות ,תעשי לנו טובה,
בבקשה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני רוצה לומר שאני באופן אישי גם עדיין מחכה לקבל את הסיכום של ועדת ההבראה
המקצועית .חסכו מאיתנו חברי הועדה ואמרו זו תהיה ועדה מקצועית ,אני עדיין מחכה
לסיכום הועדה ואני חייבת לומר שאני מצטערת שאני נשמעת כמו מנטרה ,אבל שכחנו
שהוצאנו מהתקציב  200אלף ש"ח ליועץ ארגוני ו 80 -אלף ש"ח ליועץ חינוך ותוצאות
בינתיים איין .אני מקווה שאולי בשנה הבאה .תראו .מספר החלטות מדיניות ,שחברי
המועצה לא היו שותפים בהם השפיעו על התקציב .אני רוצה לציין אותם ולחזור שוב ,אנחנו
 חברי המועצה לא היינו שותפים .אולי פה ושם באיזשהם דיונים ,אבל לא כמועצה ולאכהנהלה ,אגב .הגידול של ה 6.7 -במשרות ,שאני לא כל כך מבינה איך זה מסתדר עם
התכנית הארגונית ועם תכנית ההבראה ואותו נושא שאבי דיבר עליו ,הגידול במספר
הרכבים ויסלחו לי כאן באופן אישי העוזרים האישיים ,באמת סלחו לי ,אבל לא ברור לי
מדוע עוזרים אישיים צריכים רכבים צמודים ובאופן כללי לא ברור לי על פי אילו
קריטריונים העירייה פועלת בנושא של הרכבים .סעיף של הסעות לתלמידים ,קוצץ עוד
בשנת התקציב הקודמת .עד כה אנחנו לא קיימנו דיון עקרוני האם זה נכון והאם זה תואם
את המדיניות שלנו .אני לא מדברת בכלל כאן על הנושא של החיסכון הכספי ,אלא על
הפגיעה שיצרנו במו ידינו במצב התנועה בעיר ואני לא מדברת על הנושא הזה של הפגיעה
בתדמית בכלל .דווקא בתלמידים מחוננים או דווקא באיזשהם קבוצות מסוימות ,שיחזור
אלינו כבומרנג .אותו קיצוץ קטן בתקציב יחזור אלינו כבומרנג במקומות אחרים .חל גידול
משמעותי באגף השפע .דיון במועצה או בהנהלה לא התקיים .עכשיו .בין אם הדבר נכון ובין
אם לאו ,היינו חייבים לקבל החלטה על סדרי קדימויות .באגף השפע התקבלה החלטה על
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שיקום גופי התאורה בשבילים בנווה אפק בשנת התקציב הקרובה  -ב .2006 -הסעיף נמחק
באגף המנכל"ית עוד לפני שזה הובא פה לדיון במועצה ורבותיי ,מדובר בנושא בטיחותי .לא
בנושא אסקפטי ,בטיחותי .כל סעיפי החשמל והמים במוסדות החינוך עלו באחוז ניכר מבלי
שלמנהלים יש את הכלים לבקר ולשלוט בהוצאות הללו .אז זה סתירה .מצד אחד ,זה נמצא
איתי בבתי ספר ,מצד שני למנהלים אין כלי לשלוט בתקציב הזה .זה איזשהו אבסורד .את
תקציב החינוך העלו ב 4 -מיליון ,הגידול בא לידי ביטוי בהוצאות חשמל ,מים ,ניקיון ,שכר
ושדרוג מחשבים ובתבר"ים הם יהיו בתשתיות .האם ועדת חינוך עירונית היתה שותפה
בקביעת סדרי קדימויות? לא בטוח .יש כאן נקודה שסיגל ,צר לי שאני מעלה אותה ,אבל אני
חייבת להעלות אותה ,מכיוון שזה גם היה חייב לבוא לדיון עקרוני פה במועצה .התקורות
שמעבירה חברת טומש עם הפעלת הצהרוניות בבתי הספר בשעות הצהריים היו לטעמי
אמורות לחזור במלואן לבתי הספר .התקבלה החלטה שונה ,אני חושבת שההחלטה היתה
צריכה לבוא לאישור המועצה ,משום שזה נושא עקרוני .אני חושבת שהצהרוניות הן לא עסק
כלכלי שמישהו פה צריך ליהנות מהרווחים .זה שירות שהעירייה צריכה לתת לתושבים.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,אבל את טועה .כי זה חוזר לבתי הספר בסל קיבוץ ,שרי.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אם אני טועה תציגו את זה במועצה .אני לא אטעה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
זה הוצג בישיבת הנהלה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
בואי תוכיחי לי .על הנושא של התבר"ים עוד לא דיברתי וזה נושא שעדיין לא סגור .לא נערך
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סדר קדימויות בנושא התבר"ים .בין אם אושרו סעיפים ובין אם חשובים יותר עדיין
המועצה לא אישרה את סדרי הקדימויות ולא יתכן ,אני רוצה לומר עוד דבר .בכלל ,בהליך
אישור תבר"ים הנושא צריך להגיע למועצה בשתי תחנות .פעם אחת ,תחנה ראשונה קביעת
סדרי קדימויות ותחנה שנייה ,אחרי שמקבלים את מקור המימון התקציבי .אלינו זה מגיע
פה לראש העין בגמר כל התהליך .החזון של עיר מוסיקלית .שוב ,מי החליט? ראש העירייה,
המועצה? ולמה לא עיר בטוחה ללא אלימות? חבל שפיני הלך ולמה לא עיר ירוקה שומרת על
איכות האוויר ולמה לא תיירות ולנצל את המיקום שלנו על פרשת קו המים? אבל יותר
חמור ,אם כבר אנחנו הולכים למוסיקה .למה לא תוגברו כל הילדים בחינוך בשיעורי
מוסיקה? למה לא זה ולא פרוייקטים מוסיקלים אחרים שאנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה
הסוף?

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה בתכנית עכשיו.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
או.קי ,.אבל זה לא מסומן בתקציב .יש הרבה אבסורדים בתקציב .אבי העלה לכם גם
רשימה ארוכה ,אני רוצה להוסיף לכם עוד כמה דברים .אני מניחה שאני לא אקבל תשובות
עכשיו ,אבל זה כבר לא כל כך רלוונטי עכשיו .ביטוח תלמידים אמור להיות ביטוח חובה.
איך יש פערים בין ההכנסות? לא ברור .גם בחינוך התורני וגם בממלכתי .מוזיאון מהמורשת
של יהדות תימן ,יש לו הוצאות .הכיצד אין לו שקל אחד של הכנסות? הרי יש חדר תצוגה ויש
סיורים .לאן מגיעות ההכנסות אם יש הוצאות? עיני לא כל כך צרה בזה שמוסדות דת עומד
לעלות ב 300 -אחוז ,אבל גם תקציב תנועות הנוער עולה באיזשהו אחוז? קצת פחות ,משהו?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
מה קרה לך? אני לא מבין אותך?

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]
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גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
החשמל האזרחי גדל מ 6,000 -ל 32,000 -ש"ח .כמה תחנות חדשות הצטרפו?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
זה לא מדוייק ,הקטע הזה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לא?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
יש ניצול של,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
 6ו.32 -

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
תקן אותי יצחק ,אם אני טועה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
 6ו.32 -

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
ביקרנו את הנושא.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
חשמל למקלטים  100אלף ,אני לא חושבת שהחשמל עלה ב 50 -אחוז.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
יש פעילות במקלטים.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מצויין ,נפלא .לא ,זה לא בתרבות .אין שום בעיה .אמרו לי שיש תשובה ,אבל לא קיבלתי
אותה .כל המחלקות עם סעיפי השכר עלו .באגף הנדסה זה ירד אותו מספר עשר .לא יודעת
איך הנוסחה הזאת .לעניין תזמורת המנדולינות.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יש דוח של המבקר הזה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
מצויין .אני מאוד רוצה  -אני נוטה להאמין שכולנו רוצים בשיקומה ,אבל בראייה שלי
שיקום צריך להגיע מתקציב למנצח ולמדריכים ,שיש לה רק דור עתיד .שאלמלא דור עתיד,
אין עתיד לתזמורת .אז אנחנו כאן בוחרים להשקיע בשיפוץ המבנה ולא בדור העתיד .אבל
אני רוצה לומר עוד משהו ,לגבי הקונסטלציה שבה אתה הולך להעביר את ה ...של התזמורת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה קשור לתקציב?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
בוודאי .בוודאי ,כי בקונסטלציה הקודמת ,כשרק דיברנו על בני ,שהוא רצה לחזור.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אז אני אסביר לך ,שרי .חכי שהדוח יתפרסם וחבל סתם להכביר מילים ,חבל אחר כך כי
הפרוטוקול יזכיר כל מיני דברים שלא ,אני מציע שאת הנושא הזה ,תצניעי אותו ,כי אחר כך
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חבל מה יתפרסם בדוח ,אני לא רוצה להיכנס לזה .בסדר?

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
בסדר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
עזבי את זה.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
מאה אחוז ,אבל אני רוצה בכל זאת לומר משפט בנושא .כי בקונסטלציה הקודמת ,כשבני
קיבל שכר מכאן וההכנסות היו באיזשהו מקום ,עלו ולא היה סעיף הכנסות אצלנו בעירייה.
אז אמרנו שזה קונסטלציה שהיא לא טובה וגם נכשלה .מה שאתה עומד לעשות עכשיו בעצם
תואם את אותה קונסטלציה קודמת ולא שינית שום דבר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא רוצה להיכנס לזה ,בגלל הדוח ,שרי.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אבל אתה עומד לאשר תקציב ,שזה המבנה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבל אני אומר שלא כדאי להרחיב.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אין קשר בין ההוא לבין מה שאתה חוזר עכשיו .אתה רק מחמיר את העניין הזה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
בואי לא נרחיב .אני לא רוצה להיכנס לזה בגלל הדוח.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
בסדר ,או.קי .חבל שאנחנו לא רואים דוח של מבקר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,או.קי.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
טוב ,לסיכום .לא מוכח מה שאתם רואים מהמון דברים פה מהתקציב .אני רוצה לומר
משהו .אני מניחה שהאמירה תהיה שאת בעצם חברת הנהלה ואת חברת קואליציה ואת
בעצם שותפה לדברים ,אני מאוד רוצה להיות שותפה לדברים .אבל כשאותי מצרפים
לתהליך התקציב ,בשלב הסופי שלו ומבקשים מחברי ההנהלה להתייחס למוצר המוגמר ופה
אנחנו עוזרים לשפר אי אילו תיקונים קוסמטיים ,אז אני לא רואה שמתייחסים אלי
כשותפה והופכים את הנושא לנושא תיאורטי ולכן בנושא התיאורטי הזה אני מרגישה די
משוחדת.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כמה מילים חיוביות על היער.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
אני לא רוצה להתנגד לתקציב ,מאוד לא רוצה להתנגד לתקציב ולכן אני ממליצה להחזיר
אותו לתיקונו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,הבנו .רגע ,בוא נלך לפי סדר.
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אתם יודעים? הייתם כל פעם צריכים להסתכל על רחבעם .כשרחבעם אמר את המשפט שלא
היה קיצוצים באיזשהו תקציב ,הוא ישר הרים את העיניים אלי .כשהוא אמר שהכול
המקרה שוחרר ,הוא הרים את העיניים אלי .זאת אומרת ,חבריה ,אני ,לא היו סיוטים ממני.
ממני ,הוא פשוט יודע שאני לא צריכה שתעריצו אותי ,אני צריכה את הכסף ,אני לא צריכה
שתעריצו אותי .עכשיו ,לא .באמת אני רוצה להגיד משהו .תראו .התקציב בעיני הוא ,אני
אגיד ככה .כחברי הנהלה אני רואה איזשהו ,אני חושבת שיש לנו איזושהי אחריות .יש לנו
אחריות כוללת על מה שקורה כאן בעיר .זאת אומרת ,האחריות הכוללת שלי היא גם מה
שקורה בשפע ומה שקורה בחינוך ומה שקורה בהנדסה ומה שקורה בכל מקום .זאת אומרת,
אסור לנו להסתכל כל אחד רק על התחום הספציפי שהוא אחראי עליו .אבל מצד שני ,יש לנו
גם את האחריות האישית על התחום שעליו אנחנו מופקדים ואם אנחנו לא עושים את מה
שאנחנו צריכים לעשות ואם התחום שאנחנו אחראים עליו נפגע ,אז יש סימן שאלה .זאת
אומרת ,האם אנחנו עושים את מה שצריך .אז תמיד יש פה את הממצא בדף פה האם או איך
אתה מוצא את האיזון של הראיה הכוללת של הצרכים של כל העיר לבין האישית שלך לאגף
שעליו אתה אחראי? עכשיו .אני חייבת לומר ,שמאוד ציפיתי שתקציב הנוער יגדל והוא לא
גדל ,הוא אפילו קוצץ .עם כל העליות שהיו מהמקור הוא קוצץ.

מר משה סיני  -ראש העיר:
את מדברת על בני עקיבא ,כן?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
גם על בני עקיבא .בפירוש ,בפירוש.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
על הגדר הפרוצה שם?
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גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
גם על הגדר הפרוצה .אלונה ,את האחרונה שצריכה להגיד לי מה צריכים לעזור לי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
טוב שאת יודעת.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
תאמיני לי אני יודעת ,את ההערכה הגדולה אני מקבלת מבני עקיבא על מה שאני עושה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני שמחה מאוד.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני שמחה מאוד .מה שאני אומרת ,הפריצה ,את הפריצת דרך היו צריכים לעשות השנה
בתחום של הנוער .בנינו במשך שנתיים והפריצה הזאת לא הגיעה בגלל המחסור התקציבי.
אם אנחנו נראה את התקציבים עכשיו עם ההלוואה שאנחנו מקבלים ,עם כל דרך להעביר,
כי הרי המטרה היא לפתוח בכל שכונה בעיר מרכז לנוער ,כשמרכז לנוער הוא לא מכניס
כסף .הוא מוציא כסף ,אבל זה יהיה מקום שבני הנוער יגיעו אליו ולא יהיו משועממים ולא
יהיה ונדליזם ולא תהיה אלימות ואז בסופו של דבר גם נשקיע פחות משפע בתחזוקה
ובתיקונים .אז אני אומרת להגיד לכם שאני מרוצה ,ממש לא .נושא אחד .הדבר הנוסף הוא
בנושא של המתנ"ס.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ממה את לא מרוצה?

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
בקיצוץ לא .מזה שלא עלה התקציב של נוער או שהתקציב יעלה .אין הסכמות שאתה לא
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יודע עליהן .אני אמרתי ,אני ,על מנת לעשות את מה שאני רוצה לעשות בכל שכונות העיר אני
צריכה תוספת של  150אלף שקל .הדבר הנוסף ,רק לנושא של המתנ"ס אני רוצה להתייחס.
תכנית ההבראה ,רחבעם .תכנית ההבראה של  2005שהיתה בתקציב  2005לא מומשה .זה
הדבר היחידי שהיה בו מותנה כנראה ,כי אנחנו לא ראינו את הגזבר.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
זה לא נכון מה שאת אומרת.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
תכנית ההבראה שהיתה אמורה  -תכנית ההבראה שהייתי צריכה לקבל  300אלף ,לא מענק.
היינו צריכים לקבל  300אלף שקל  295 -אלף שקל בשנת  2005והיינו צריכים לקבל .לא
קיבלנו והמתנ"ס לא קיבל ב 2005 -את תכנית ההבראה .אני רוצה שתבינו מה המשמעות.
חברייה ,המשמעות היא שיש לנו שתי עובדות ,שהן פרשו .שהן צריכות לקבל פיצויים והן לא
מקבלות את הפיצויים האלה .הן דיברו איתנו על הלנת שכר ,המתנ"ס ישלם ,העירייה
תשלם ,כבר שנה אנחנו לא משלמים להם .כי אין לנו מאיפה לשלם .עם כל מה שהמתנ"ס
עושה והגידול של המתנ"ס מדי שנה ב 40 -אחוז ,בפעילות ,בהכנסות ,הוא עובד על איזון
תקציבי ,המתנ"ס עלה על דרך המלך ,אבל הוא סוחב גרעון של  2.5מיליון שקל .אם הדבר
הזה לא יפתר המתנ"ס לא יתרומם ,לא יתרומם .המתנ"ס הוא הגוף היחידי שנותן מענה
לשלוחות בכל העיר ,לאוכלוסיות חלשות ,לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,השכונות
החדשות מממנות את,

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני ממש לא אהבתי את המשפט הזה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אז אני מוכנה .אני לא רוצה שזה יהיה ,זה משק סגור ואנחנו חייבים במועצה הזאת .מה
שאני רוצה לומר את הדברים ,שהמועצה הזאת חייבת לקחת פעם אחת ולתמיד אחריות על

חבר -למען השירות הטוב

59

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  54/11מיום 4/4/2006

המתנ"ס ,המועצה ,המועצה .פעם אחת ולתמיד היא חייבת לקחת אחריות על המתנ"ס.

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
טוב .שתי נקודות אני אעלה את זה ,מה שכואב ללבי.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
בקשר למה שגבירתי  -שרי דיברה על הנושא הזה בשתי תמיכות .חשוב לי שתדע ושגם כן
שהציבור ידע .הרי פה עולים נושא מוסדות דת במשך שנתיים קיבלו  25אחוז מהתקציב
שהיה צריך להיות להם בשנת  .2004זה קוצץ ולא סודר להם ועכשיו לך תבנה את זה
והמדובר שיותר היתרה הזו של תקציב  2006יקבלו פלוס תוספת שנה קודמת וזה לא בוצע.
תרשה לי לעדכן את זה .דבר שני ,אני אומר את התחום שכואב לי .הגיע הזמן ,שדווקא
לתרבות התורנית ,כולנו צריכים להסתכל על זה בצורה ממלכתית ולא להתעקש שזה שייך
לסקטור מסוים או אוכלוסייה אחרת .אנחנו צריכים לעדכן את זה .להעלות את זה בצורה,
אבל אני מאמין בעזרת השם שיהיה הענות גדולה מאוד ,שעוד השנה יועלה בצורה
משמעותית גדולה שהגיע הזמן .אנחנו נמצאים בסה"כ בעליה מזערית שלא מתאים לנו
תכנית גדולה שמתפתחת והתקציב גם כן עולה ,שגם כן התרבות הזאת צריכה  -התרבות
התורנית צריכה גם כן לתת את הצרכים החשובים לתושבים ,שהם צריכים ורוצים את זה.
מתבטא בשיעורי תורה ומועדוני נוער .כל הכספים שהקבוצה הזאת צריכה ולכן אני אומר
את זה ,אני אצביע בעד התקציב .אבל כולנו צריכים ,כי אי אפשר .כמו שאני לא מפריע לאף
אחד ,אני מרגיש שאני רואה כל אחד ,את האוכלוסייה שלו ,שהוא רוצה .אני לא אומר למה
זה מקבל זהו .כל אחד רוצה את הצרכים שלו .אבל גם כן פה ,גם כן צריכים לומר ,לא
מספיק רק את הדברים האלה ולא צריך להיות ,איש באמונתו יחיה ולכן כל המעורבות ,אז
לכן מה שאני מבקש .שזה לא יהיה דיבורים בחינם .יהיה גם כן גידול משמעותי בתקציב של
השנה ,מופרש גם כן לשנה הבאה ,שיועלה בצורה משמעותית ביותר .תודה.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,אנחנו ממשיכים הלאה.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אפשר תמיד לומר שהאוייב של הטוב הוא הטוב יותר .אני מניח שאם היינו יושבים המועצה
יושבים על המדוכה ,אני מניח שלא היינו מוצאים שינויים כאלו או אחרים שהיינו אומרים
אולי .אבל בגדול אני חושב עליה של כ 8.2 -מיליון שקל בין תקציב  2005לתקציב  2006זו
עליה אדירה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
על חשבון הציבור.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אגב ,זה לא על חשבון הציבור ,אם לא איכפת לך ,שרי .בסה"כ העלינו את הארנונה ב,2.5 -
לפי הצעת האופוזיציה,

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
כשלא ידענו את הנתונים האמיתיים .חשוב לומר את זה .ידענו מה ,שלא ידענו מה הביצוע
של התהליך .נהפוך הוא ,אז היינו מצביעים אחרת.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
על כל פנים ,גם אם חלק מהתקציב הלך למים ,כמו שאמרו ,מים בבתי ספר ,לכל הבתי ספר,
הרי היה צריך לקבוע בעצם  ...אז זה התפצל בין שכר באופן טבעי וגם מפעולות .כפי
שאמרתי ,תמיד אפשר היה לעשות טוב יותר ,תמיד אפשר היה לקצץ אולי פה ולהוסיף לשם.
בגדול ,אני חושב שהתקציב גודל בצורה יפה בעיר ,במיוחד אני חייב לציין שלא ראינו ,אני
לא זוכר שהיתה עליה של הקצבה של מיליון שקל באולפנת זבולון ,שאני חושב שזה כדאי
יהיה לציין .סוף סוף בתי הספר בעיר הותיקה גם נהנים.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
הם יקבלו פתרון.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אני אומר מה שיש לי .זה אין לי ספק ,יכול להיות שבעוד שנה או בעוד שנתיים כדאי
להתמ קד אולי בשיתוף באותה שנה בבתי ספר של החינוך התורני .כי בסה"כ החינוך התורני
הוא עצם מעצמינו ,בשר מבשרנו והוא צריך לקבל את כל השירותים וה...

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
שרי העלתה שתי נקודות שקשורות אליך ובכלל אתה לא התייחסת אליהן .אחד ,זה מתי
יצא הדוח של העמותה לשירותים חברתיים ,שאני מניח שזה נושא שלך .ב .מתי יצא דוח
ביקור הסגן .זה שני דברים.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
א .אני רואה את זה בצורה מאוד לא חיובית ,רגע ,תקשיב רגע .אתה הולך לצוות ישיבת
ההנהלה ,אני לא יודע עדיין .ועדת הכספים לא שאלת .יכולת לשבת .אתה תקשיב עד הסוף.
תן לי לדבר.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אני אענה לגופו של עניין וגם לגופו של אבי .אני חושב שהגיע הזמן לכבד ,אם לא לפחות את
חברי המועצה ,לכבד את העובדים בצורה היא ,שבחמש צריכים לבוא לשבת ,לבוא למשרד.
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[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
הדוח בשנה שעברה יצא כמדומני בספטמבר .השנה בעקבות בקשת המבקר ,אני לחצתי על
הרו"ח שיגיש את הדוח העיקרי .הוא אמר לא לפני מרץ  -אפריל .אני מבין שיש לו סיבות
כאלה ואחרות ,אני מניח,

מר משה סיני  -ראש העיר:
גם את הקודם עוד לא קיבלנו.

מר שלום דראב – סגן ראש העיר:
אז או.קי ,.אז אין בעיה לקבל את זה .לגבי דוח של סגן ,לא כל כך הבנתי למה אתה מתכוון,
באמת.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אנחנו דילגנו ,עברנו למשה בן טובים ,בקשה.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
מדברים רבות על האגף שבח שקיבל תקציב  2.1או יותר השנה ,אבל בואו לא נשכח שאגף
שפע ,שנים רבות לא קיבל את התקציב המגיע לו ,חתכו בו וחתכו בו בצורה ואני שמח מאוד
שסוף סוף האגף שפע מקבל את התקציב הראוי ואפילו זה לא מספיק .עם זאת ,אני רוצה
להבטיח לתושבי העיר שעושים ניקיון וגינון ,אני יכול להבטיח בנושא גינון לפחות ,שהעיר
תהיה נקיה ונקיה מאוד וכמובן שזה גם כן כפוף בגזבר שיעביר לנו את ה 300 -אלף שקל
המותנה .אז וגם זה מאוד חשוב .לדעתי אנחנו מדברים על ניקיון העיר ,אז ניקיון העיר כן
יהיה ניקיון העיר ,כן יהיה נקי וזה הבטחה לתושבי העיר .יחד עם זאת ,אני גם פונה
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לתושבים להיות שותפים .אנחנו ננקה והתושבים ישמרו ואז העיר תהיה באמת נקיה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כמו שהיום ,כבר ראינו.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
כבר ,אבל אני מאמין שיהיה יותר טוב .עכשיו .בנושא  -בתקופה האחרונה עם התקציב הדל
שיש לאגף שפע ,כבר  15אלף פרחים נשתלו החודש האחרון .כמו כן ,אנחנו עכשיו צופים
העלאות הסף בכל העיר .עבודת סף של כל הארונות חשמל וכמו כן,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
ומי משלם את הפרחים?

מר משה סיני  -ראש העיר:
תמיד היא עם ההערות.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
...הפרחים ,מי משלם? המפה הצבאית.

מר משה סיני  -ראש העיר:
רגע ,רגע ,רגע .אלונה ,מה אמרת? תסבירי לנו עכשיו מה אמרת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני שואלת מי משלם?

מר משה סיני  -ראש העיר:
אה ,שאלת? את שואלת .קודם את קובעת ,עכשיו את שואלת ,אלונה .למה את לא מכינה
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שיעורי בית?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מי שילם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בינתיים העירייה משקיעה בפרחים ואת אומרת על חשבון מי? מה קרה לך ,אלונה? באמת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מי שילם בשנה שעברה? ...

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
פרוייקט  ,PFIאין לי ספק שהוא יתן פה חזות חדשה לעיר והעיר תהיה ירוקה ... ,ויפה וכל
זה ,האמת .אנחנו ישבנו ואגף שפע הכין פה הצעה של למעלה מ 5 -מיליון שקלים וזה רק
בשביל לשנות קצת את החזות .יש פה הרבה מדרכות ,יש פה הרבה כבישים בשכונות
מסוימות שעדיין סובלות מהזנחה ואני מאוד מקווה שהשנה בדרך כל דרך  -בדרך תבר"ים
או בדרך כלשהי שאכן נקבל תקציב יותר גדול ,למשל בדרך של תבר"ים ואני מאוד מקווה
שנקבל את זה .דבר חשוב מאוד ,זה בנושא מעשה סביבתי .כל אגף ,אגף שפע ,אגף הנדסה,
החברה הכלכלית ,שעושים עבודה טובה ,למעשה אין תיאום ביניהם וכל אחד מעצב את
העיר כמו שהוא רוצה .אני חושב על ראש העיר ,שהוא חייב לפה אדריכל סביבתי ,אדירכל
נוף על מנת שיהיה תיאום בין כל האגפים ושנקבל חזות אחת .שיהיה לנו קו מסוים ,שיהיה
איזה צבע מסוים בעיר ולא כל אגף יעבוד בצורה שאין קשר בין אגף לאגף .נושא חשוב זה
נושא החובות הישנים .לא שמעתי פה ,לא ראיתי פה בתקציב החובות האבודים  -החובות
הישנים ואני ממליץ שוב .זה גם מקור הכנסה ואני ממליץ בפעם העשירית לצאת במבצע של
חובות הישנים .יש למעלה ,אם אני לא טועה ,תתקן אותי אם אני טועה ,הגזבר ,למעלה
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מ 40 -מיליון שקלים ,תתקן אותי אם אני טועה ופה זה מקור הכנסה שיכול לבוא לידי ביטוי
בעיר .לא ,לא .אני מדבר רק על ארנונה ,בנושא ארנונה בלבד .יש יותר ,אז פה החובות ,צריך
לדעת על זה ,שווה לצאת במבצע של חמישים אחוז ,אם כי זה יכניס פה להערכתי למעלה
מ 14 -מיליון שקלים וזה אין ספק ,זה ישדרג את העיר .אני חושב שהתקציב צריך להתפרסם
גם באינטרנט .אם תקציב המדינה,

מר משה סיני  -ראש העיר:
רעיון מעולה.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
למעשה ,צריכים ,באגף שטח שלי עוד הרבה יותר ממה שיש לנו היום .זה לא מספיק על מנת
כי בשנים שעברו האגף הזה סבל מחוסר של תקציב ואנחנו כולנו יודעים שללא תקציב כרגע
וללא כסף ,במקרה הזה אגף שפע הוא פשוט לא יכול להתקיים .אבל עם זה אנחנו עושים את
מה שביכולתנו ואני עוד מקווה ש 2006 -תהיה הרבה יותר נקיה ,הרבה יותר פורחת וירוקה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה רבה ,משה בן טובים .יבגני ,בבקשה.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
טוב .אני פה עומד לקצר ,כי המשפט הארוך אצלי זה עדיין המשפט הקצר של סיגל.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני קיצרתי.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
אני יודע ,בכל זאת .תראו .קודם כל ,אני מאוד מתחבר עם רוב הדברים של אבי ושל שרי
ואני לא אחזור עליהם ,אבל אני רוצה להמחיש כמה וכמה דברים .קודם כל ,נודע לי שאותו
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דוח שאנחנו כחברי ההנהלה שדנו בתקציב ביקשנו מהגזברות הוא דוח שקיים .זה דוח קיים
וראיתם אותו אצלכם בידיים ויש כמה וכמה נתונים ואני יכול להמחיש לכם כמה דוגמאות
קטנות ,אם אני אקח כל דף בתקציב אני יכול לראות ביצוע של  .2005נניח  7,000שקל .אני
אתן לכם דוגמא ספציפית .אם אני לוקח את אגף החינוך ,לוקח את מינהל התרבות .אני
מסתכל על הוצאות סלולריות ואני מסתכל שזה תוקצב ב 2005 -ב 3,300 -ש"ח,
ב 2006 -ב 3,300 -ש"ח .הוצאות בפועל  7,600ש"ח .זאת דוגמא קטנה ,בסעיפים כאלה אחד
אחד .יכול להיות שאם אנחנו לוקחים פה סעיף סעיף .אז יכול להיות שאנחנו לא נשנה את
האידיאולוגיה של התקציב ,אבל לפחות לקבל איזשהם סכומים שלפעמים חסרים לנו כל כך,
הרבה בסכומים ואנחנו לא יכולים לקבל אותם אם מוצאים את זה במקומות כאלה .לכן
לשנה הבאה אני חושב שראוי ,זה דבר אחד .דבר שני ,אני שמעתי את רוב הנאומים כאן ,כמן
התנצלות על הצבעה בעד התקציב .לא נעשה מזה דרמה ,התקציב הוא בסה"כ עם כל הבעיות
שבו ,הוא לא רע .אני מאוד מברך על הטיפול שהיה .כי באמת אנחנו צריכים סוף סוף
להראות משהו לתושבים ולפי דעתי אנחנו לא מראים את התוצאות לתושבים .אם אנחנו
ניקח את סה"כ התקציב ,אנחנו ראינו שהתקציב גודל ב 7 -מיליון ש"ח ,אבל בביצוע הוא
גודל בסה"כ במיליוו וחצי .אנחנו גובים ארנונה ואני הרמתי את היד בעד העלאת הארנונה
ויכול להיות שתהיה סיטואציה שאנחנו נצטרך להעלות ארנונה שוב פעם ,או לא .אבל
כשאנחנו לוקחים את זה מהחשב ,אנחנו צריכים להחזיר ואנחנו לא מחזירים לו בשום סעיף
חוץ מסעיף פעולות וכאן אנחנו עשינו עוול.

מר משה סיני  -ראש העיר:
וגם תבר"ים.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
אני מסתכל על התקציב הכשר.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
נכון שהביצוע היה קרוב לתקציב הנוכחי ,מצד שני המענק ירד ב 4 -מיליון שקל יחסית
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לביצוע.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
אני מבין.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
קח את זה בחשבון.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
אני מבין ,אבל כשאני רואה גידול של תקציב ב 7 -מיליון וגידול של פעולות במיליון וחצי
במה שאנחנו נותנים כשירות ,אנחנו לא נותנים מספיק.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
בדיוק .כחלק מההוצאות של התושב הצטמצמו ,זה בא על חשבון ,למשל ירד  -הוצאות
מימון ירדו במיליון ,ירדו הוצאות  ...ארנונה בעוד מיליון ו 2 -מיליון ,שזה למעשה הפך
להיות שירות לתושב .על אף שאין פה שינוי במסגרת הפנימית הגדולה של ביצוע.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
גידול בתקציב ,אנחנו רק כי  17-18אחוז בסה"כ נותנים לתושב בחזרה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
ורצוני שבתקציבים הבאים אנחנו נתכנן את זה קצת אחרת ואני עומד להצביע לתקציב הזה,
כי אני חושב שיש כאן עדיין בשורה חיובית.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
מיקי ,בקשה .תודה יבגני.

מר מיכאל מלמד  -חבר המועצה:
אני חושב שבאופן כללי התקציב הוא תקציב טוב ,תמיד אפשר לשפר .אף פעם לא נוכל לתת
מענה לכל הצרכים ,אבל כולם רוצים להבהיר פה בישיבת הנהלה שהעברנו .גם העליתי את
הנושא של הכיתות התורנים .אני רוצה לראות ולא  -רוצה לראות בעיניים ובאופן  -לראות
את הכסף כבר זורם בנושא התבר"ים ובנושא הסבסוד ואני מקווה מאוד שייעשה במהרה
וגם צריכים לקדם צרכים ממשרד החינוך עם אירית .צריך לקדם את כל הנושא של בניית
כיתות וכל הדברים שהתחלנו לקדם .אני מקווה מאוד שנעשה חנוכת בית .זה שאלה
להשלמה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודה רבה ,מתי ,בבקשה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני ,אין לי הרבה מה להגיד .אני מברך על ההערות ,דווקא של חברי אבי ושרי ולזה כרגע
חברי הקדים .אבל לפני שאני אציג את ההערות שלי ,הייתי רוצה לתת הערה חיובית ,אבל
אמיתית ואני הכי צד פה מביניכם ,נדמה לי .צריך לעשות אבחנה .בישיבת תקציב זה ישיבת
תקציב עניינית .כל מה שיש לומר זה בהנהלה .מה שנוצר פה כאב ראש עם ארבע הנהלות על
התקציב .זאת אומרת ,ההערות הן רציניות ,הן נכונות ,הן אמיתיות ,הן גם באים לידי
ביקורת ,אבל כשיושבים על תקציב להערכתי ובאים לאשר אותו זה המוצר המוגמר ,פחות
או יותר וכל ההערות וכל המלל ,זה אולי טוב לפרוטוקול ,אבל לא טוב לנו .כי הבשורה
שאנחנו צריכים לשרת את הציבור ,זה להגיד לו את האמת .עכשיו .כל פעולה שלא תיתן
לציבור ,צריך הכנסה ,אין פה אפס .עכשיו .אני הצגתי את זה בישיבת הנהלה ואמרתי ,חבל
שרוב החברים לא באים לישיבות הנהלה ושם זה המקום היחיד שאפשר לקבוע את אותה
מדיניות שסיגל מדברת עליה ושרי ואבי וכולם ,אבל לעצם העניין .אני יכול לומר בהתחלה,

חבר -למען השירות הטוב

69

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  54/11מיום 4/4/2006

שבעיוני בתקציב ,בראייה הממלכתית ,האמיתית ,הכוללת יש בשורה לציבור ,אי אפשר
להגיד שאין בשורה .להרחיב את הבשורה זה להטיל ארנונה ואני בטוח שפה אף אחד מכם
או מאיתנו לא יסכים להעלות את הארנונה .לפחות לפי מה שאני שומע כאן .אז פה זה
המקום קודם כל לברך את אנשי המקצוע שעושים את העבודה שלהם בצורה הכי מקצועית
ומביאים לנו חומר ,אפשר לומר מוגמר והגזברות שעושה את העבודה שלה במלחמת התשה.
עם כל המתקפות שלנו והשאלות והקושיות והגענו למצב שישנם הרבה השגות .אני גם לא
יודע אם אני לא חשבתי לעצמי שאני לא יעלה אותן פה ,כי לפרוטוקול ,שהוא בעצם ,הוא
נחשף לציבור הרחב ,לא תמיד זה בריא להעלות את הדברים שצריכים להעלות אותם
בהנהלה .בגלל זה אני אומר הרעש שכל אחד יקח ויש לי הרבה בבטן ,אני לא אכחיש ואומר,
יש לי הרבה מאוד בבטן.

גב' שרי סלע  -חברת המועצה:
לכן זה צריך להגיע בתחילת הדרך ולא בסופה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
שרי .אני מגיע לכל ישיבה ,בינתיים לא איחרתי לשום ישיבה והגעתי בזמן ומה שיש לי אני
אומר ,בדרך כזו או אחרת .אבל אני בא ואומר ,להעלות דברים שיכול להשלות את הציבור,
זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות .אסור גם לעשות את זה ,גם ציבורית ,גם אישית .זאת
אומרת ,כי אתה זורק איזה כדור ,אתה צריך לדעת לאן זה פוגע בסופו של דבר .כי מה? ראש
העיר לא רוצה ברעת הציבור או המנכ"לית או אנשי המקצוע ,אני לא בטוח בזה .אלא יש פה
סדר עדיפויות שאנחנו צריכים לקבוע אותם ואנחנו ופה באמת יש לי הערה שהערתי אותה
ואמרתי הצוות המקצועי לפעמים מתבלבל בהיפוך היוצרות .הוא צריך להאמין למשני
המדיניות של חברי מועצת העיר ,שהם מכתיבים את המדיניות .לצערי ,יש פה איזה תחרות
מסוימת או סמויה שאנשי המקצוע מתחרים עם אנשי  -עם חברי מועצת העיר ומובילים
איזה מהלך שבסופו של דבר אולי מתנגש יחד עם הרצונות ועם המדיניות שלנו ,אבל מה
יותר קל לשבת כל אחד,
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה עוד לא הבנת מה תפקידך פה? להרים את היד ולהוריד את היד?

מר משה סיני  -ראש העיר:
עוד פעם התחלת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
מה התפקיד שלך? זה התפקיד שלך .להרים יד ,להוריד יד (צועקת).

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
סליחה ,אלונה .אני אף פעם לא הפרעתי לך.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אלונה דור קולן ,בקשה ,תפסיקי עם הקולניות.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אני שמח שיו"ר האגף ,סתם דוגמא ,שפע שאני מברך על הגיוס של השני מיליון מאה נדמה
לי ,נכון? ובכל זאת נעשו דברים .אי אפשר להגיד שלא נעשו דברים .ראש העין יותר נקיה,
יותר נראית צומחת ,אז אי אפשר לבוא ולומר סתם מילים ,לזרוק פה לפרוטוקול או זה .אבל
אני גם רוצה לומר להערה של שרי ואבי .ואולי יבגני ,יש לי איזה אולי רעיון .להקים ועדת
מעקב מתוך ועדת הכספים או ועדת הכספים תהפוך לועדת מעקב לגבי הביצוע ואז השאלות
שעלו כאן יתייתרו בעצם מעיקרם .אני בא ואני אומר ההערות שלכם מקצועיות,
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מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
סליחה שאני מתפרץ באמצע דבריך ,אבל אני ,בעסקים שלי לא מקים ועדות .אני מבקש
להוציא דוח ביצוע ,תסתכל עליו ,מאזן .ומה ,יש כאן אנשים שיגידו שהמאזן,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבל אתה עונה לי לשאלות שאני לא שואל אותם במליאה .אני שואל אותם בהנהלה או
בועדת הכספים .מן הראוי שנעלה את השאלות שאתה שואל וכמו שאמרתי אני מסכים
איתם ושמעתי מאבי .אני רוצה לומר לגבי כוח אדם ,אני הבעתי את ההסתייגות שלי בנושא
הזה .תראו .אני הבעתי את זה בועדת הכספים וזה בפרוטוקול ואני חושב שאני מעלה את זה
וגם זה חשוב מאוד .תראו ,דיברתם על הלשכה המשפטית ,ש 300 -אחוז גידול .תראו ,אני,
כשהייתי עם ראש העיר בלשכה לפני כמה חודשים ,אני עכשיו שאלתי את פרומה איזושהי
שאלה .הבנתי שיש גידול טבעי .זאת אומרת ,יש גידול טבעי בצריכה של הלשכה המשפטית.
אם היום קרוב ל 200 -תיקים בבנייה נמצאים בדיון משפטי זה עומס .בדיוק .עכשיו .צריך
לראות את זה גם בראייה אמיתית ,כוללנית ,ביחד גם לרשויות אחרות ,בוא נאמר .זאת
אומרת ,כי אם לא תהיה אכיפה זה חוזר אליך בבומרנג .מה גם שישנה איזה מדיניות ,בנושא
הזה של הגידול יכולת לתת איזה רעיון ,יכולת לתת משמעות .אולי עדיף לתת לנו לתת ,לא,
יכול להיות שאם כרגע נאייש עוד שלוש משרות  -עוד שתי משרות בלשכה המשפטית ,נרחיב
אותן ,אתה מבין? ישתלם לנו יותר טוב,

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
הכול אולי ,זה נכון.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,זה לא אולי .זה דבר שצריך לחשוב עליו יותר.

מר משה בן טובים  -חבר המועצה:
אבל אף אחד עוד לא הסביר.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבל אני לא שמעתי משרי ומסיגל חברתי ,שזה נושא מאוד כאוב ,נושא של עובדי המתנ"ס.
מי שלא יודע עובדי המתנ"ס ,קופות הגמל שלהם לא משולמים ע"י המתנ"ס.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני אגיד לך מה לא משולם .משולם,

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
דקה ,אני אגיע לזה גם .זה נושא קרדינלי רציני ,עקרוני .אני חושב שהנושא הזה צריך לבוא
בהנהלה או לבוא לאישור,

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני אשמח מאוד.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
זה נושא שצריך לקחת אותו.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אבל דרך אגב ,זה עלה בישיבת הנהלה,

מר מתי יצחק –ס/מ"מ ראש העיר:
לא לבוא ולומר במלל שלך שאת כאילו לא מרוצה מהתקציב.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אין שום קשר בין הדברים ,מתי.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
גבירתי ,אני חושב שבשנתיים האחרונות .סיגל ,מותר לי להעיר לך .שבשנתיים האחרונות
את עושה ועשית ובשיתוף עם ראש העיר והמנכ"ל לפי דעתי בעשייה מאוד ברוכה ואני לא
חושב שיש איזה בעיות וטענות ,על בסיס גם של משק סגור .אז אני בא ואומר ,לא צריך
לבכות יותר מדי .זה מה שאנחנו יכולים לתת לציבור ,אי אפשר לתת מעל ,אי אפשר .לתת
מעל זה לבגוד.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
מתי ,מתי ,תקשיב .כל מה שאתה אומר זה נכון ואני מוכנה .קח לי את הגרעון שקיבלנו אותו
בירושה מהקדנציה הקודמת ,שהיה  3וחצי מיליון שקל ,אני לא רוצה אגורה ,היום גם את
ה 2 -וחצי ,אני לא רוצה אגורה מהעירייה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
אבל זה לא נכון.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,תקשיב .אם זה לא מאפשר לי תזרים מזומנים לשלם ,דרך אגב קופות גמל אנחנו
משלמים .מתי אנחנו לא משלמים? אנחנו לא משלמים את החובות של,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר מתי יצחק –ס/מ"מ ראש העיר:
זה יבוא .זה לדעתי מבורך ,הפעילות שלך היא מבורכת .אי אפשר לבוא ולומר שהתקציב
הוא ,אין לו בשורה .יש לו בשורה טובה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
אני לא אמרתי שאין לו .בגלל זה אני מצביעה.
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מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,סליחה.

גב' סיגל שיינמן  -חברת המועצה:
לא ,אני אמרתי שבתחומים שאני אחראית עליהם ,הם נפגעו וכואב לי שלא,

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
רבותיי ,בואו נתקדם.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לכן אני חושב שלאור עיון בתקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר:
כן ,רק לסיכום.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לאור עיון בתקציב ולאור רוב הסקטורים שבתקציב ורוב הקולות נשמרו ואולי גדלו
באחוזים מסוימים ,אני חושב שצריך לתת גיבוי מלא ובהזדמנות זו ,אני חושב שצריך
להודות גם לעובדי הגזברות ולחברה שעסקו במלאכה ומכאן אני רוצה להודות לגב' אלונה,
שהכינה שיעורי בית לגבי התקציב .לדעתי את עושה עבודה טובה ובתור  ...ואני מדבר
ברצינות .זה גם אגב ,אני חושב שאף אחד לא מחמיא לך ,אבל אני חושב שמן הראוי
שמבחינה ציבורית,
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גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני לא מחכה לשום מחמאה.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,אני אומר רק לך.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני כאן בשביל לשרת את הציבור.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
עכשיו .אני רוצה להודות לכל עובדי העירייה באמת על כל הפועל שלהם והעשייה ואיך
אומרים? במצב הכי קשה שיכול להיות .זאת אומרת ,אני מכיר עובדים בעירייה שלוקחים
על עצמם עבודה של  3-4עובדים ביחד .עובד אחד מבצע עבודה של  2-3ביחד ואני אומר לכם
את זה ביטחון .זה ההזדמנות ,סליחה ,זה ההזדמנות להודות גם לעובדי העירייה ,שאף פעם
לא מזכירים אותם ,כי הם לא היו,

מר משה סיני  -ראש העיר:
ואין להם שעות נוספות.

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
נכון ,אבל בשביל לתת להם שעות נוספות צריך להעלות את הארנונה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,חברה תודה .סיכום ,רחבעם .כמה משפטים לסיכום ,אחרי זה אני אסכם ונעלה את
ההצבעה ,כן?
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מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
אני רוצה רק ,זאת אומרת היו פה מספר הערות של שלושה או ארבעה חברי מועצה ,בקשר
לנושא של התאמת התקציב לביצוע .אני רוצה ברשותכם לתת מספר דוגמאות שלמעשה
הביצוע לא מאפיין את התקציב של  .2006שימו לב למשל.

מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
אגב ,רחבעם ,עד שאתה מוצא את זה ,בתמונות הראשונות היה לך כלב משוטט .למי
התכוונת?

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
למשל ,שימו לב בעצמיות 2005 .הסתיים ב 17 -מיליון .השנה למעשה תקצבנו אותו ב.122 -
כלומר ,במידה והייתי מתייחס לביצוע ,אז הייתי חושב  -הייתי קצת חושש להגדיל את
ההכנסות של  2006בסביבות החמישה מיליון שקלים ומעלה .אם אני עובר גם כן לשקף הבא
של ההכנסות של מענק ,מענק משרד הפנים .שימו לב איזה ירידה קיימת .קיבלנו ב2005 -
בסביבות ה 7 -מיליון וחצי ואנחנו לא עכשיו יורדים ל 3 -מיליון .כלומר ,המענק ,כלומר
הביצוע של  - 2004של  2005לא משפיע על  .2006אסור שזה ישפיע ובמידה ואנחנו נבנה את
שנת  2006על סמך הביצוע של  ,2005אנחנו פה יכולים  -אנחנו עלולים פה להיכנס לטעויות.
לא רק במיליון אחד או שניים ,אלא במיליונים רבים .אגב וזה אחד הדברים שאני עליתי
עליו ,גיליתי אותו כשאני נכ נסתי לתפקיד לפני שלוש שנים וראיתי פערים גדולים מאוד בין
הביצוע לבין התקציב וכששאלתי מה הסיבה אמרו לי שלמעשה הם תקצבו את זה על סמך
השנה שעברה .כאשר זה לא רלוונטי .הממשלתיות גדלו למשל השנה בשני מיליון שקלים.
מה הסיבה? על סך הביצוע .לכן צריך להסתכל על הביצוע רק בדברים מסוימים ,שאין לך
אפשרות לתמחר אותם .למשל ,הוצאות מים ,הוצאות חשמל או משהו כזה ,שאין לך .אבל
שאר הדברים נבחנים אחד אחד ,כל סעיף לגופו ובסוף  -בסופו של דבר הביצוע הסופי מעיד
שלמעשה התקצוב היה הנכון וזה כבר הוכח משך השנתיים-שלוש שנים האחרונות.
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מר יבגני מלמוד  -חבר המועצה:
אתה צודק ,אין ספק במספר ,אבל זה לא תואם את המציאות .החלוקה היא לא נכונה .אתה
אמרת את זה על פי התאמה לביצוע הדוחות וזה לא תקציב.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
אתה לקחת במקרה סלולרי בעייתי ,שהמחלקה שאמורה לחלק בין הסלולרי ,היא לא עשתה
את זה נכון.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
יש עוד נקודה ,בהקשר למה יש גם לבדוק .אתה צודק ברמה ה ...אתה צודק ,אבל אף פעם
לא הסברת למה ירד ומה עשינו כדי למנוע את הפרסום הזה ,הבלתי סביר.

מר רחבעם חיים  -גזבר העירייה:
תמיד יש דיון.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא ,אבל זה מה שאני אומר .אז זה נכון שזה עושה בעיה ,אבל השאלה למה הגענו לבעיה
כזאת .מה עשינו לפתור אותה ,מה היתה המלחמה שלנו כדי לא לעשות את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר:
על מה ,על מה אתה מדבר?

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני מדבר על המענקים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
בסדר ,אני אסביר לך.
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[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבי ,אני אסביר לך את הבעיה ,אני אסביר לך .טוב ,אני רוצה לסכם .מוישה .רגע ,רגע ,רגע.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
רגע ,אני רוצה לסיים .כמו שעיריות אחרות שאני מכיר ואני עובד איתן או שמשרד הפנים לא
מדובשך ולא מעוקצך .לא צריכים אותך,

מר משה סיני  -ראש העיר:
זה התהליך ,כן.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
לא רוצים אותך ,אנחנו נותנים כסף לחברי המועצה בניגוד למה שפרומה אומרת .אנחנו
נותנים מחשב אישי לכל חבר מועצה ,אנחנו נותנים כל מה שאנחנו רוצים.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב.

מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
כי אנחנו צריכים אתכם.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אבי ,טוב ,אני רוצה לסכם ,חברה .בוא נעשה סיכום קצר ,דקה ,דקה .סיכום קצר ,סיכום
קצר ולעניין .טוב ,חברים .אבי.
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מר אבי סמובסקי  -חבר המועצה:
אני שומע.

מר משה סיני  -ראש העיר:
טוב ,חברה .קודם כל ,אני רוצה להודות לכם על ,רגע ,אני לא יכול ככה לדבר .זכי .אני חושב
שבסה"כ היה דיון מאוד מאוד חיובי .שרי ,את שומעת? אלונה ,אני מבקש לא להפריע.
לפחות בסיכום תשבי בשקט .היה דיון מאוד חיובי ומקצועי .דיון חיובי ,מקצועי ואני חושב
שגם באווירה עניינית לאורך מרבית הדרך .אני רואה בהצעת התקציב הצבעה חשובה
ומהותית מצד כולנו .זאת הצבעה שלמעשה משקפת את סדר העדיפויות של עיריית ראש
העין לשנה הקרובה .אני חושב שבסה"כ הצבענו על סדר העדיפויות כפי שאנחנו רואים אותו
וכפי ששמעתי ממרבית חברי המועצה ,בסה"כ רובם ככולם מסכימים שיש בתקציב הזה
בשורה .נכון ,תמיד אפשר לעשות יותר ,תמיד אפשר לשפר ,אנחנו בתהליך כזה ואני חושב
שתחת המגבלות הנתונות של עירייה שיצאה בשנתיים האחרונות מתכנית הבראה שבעבר
נכשלה  3-4פעמים ,החשב המלווה עזב את העירייה ,מאחר ואנחנו מתנהלים בצורה יעילה
ומקצועית ,צמצמנו את הגרעונות המצטברים ,אנחנו עובדים באיזון תקציבי ,משרדי
הממשלה  -החברים רואים בנו היום עירייה מתפקדת ,יעילה ומקצועית ובסה"כ בנסיבות
האלה אני חושב שעשינו צעד אחד גדול קדימה בתקציב  2006ויש פה בשורה משמעותית
לציבור ואני חושב שאחת העדויות המרכזיות לזה ,לא רק שאגף שפע הולך לקבל תגבור ,גם
החינוך ,גם במהלכים שלנו מול ועד ההורים היישובי ,שקיימנו בשבועות האחרונים הגענו
לסיכומים חיוביים ואני חושב שעצם זה שהם ,עד כמה שאני מבין ,בירכו בגדול על התקציב,
כולל בפגישה האחרונה שהיתה לי איתם ,משקפת את העובדה שתקציב  2006הוא תקציב
טוב .3 .תבר"ים .אני חושב שהתבר"ים הם משלימים את התקציב ,למרות שהם לא מופיעים
בספר התקציב עצמו .יש כאן בשורה משמעותית לציבור מבחינת התבר"ים .הן בהיבט הזה
של השקעה ושדרוג מוסדות החינוך וכל נושא אחר שנוכל להשקיע בתבר"ים בצורה
שוויונית .כן? שוויונית ,סוף נוכל להסתכל בראש העין .להסתכל בצורה שוויונית על הצרכים
של כולם .אין פה בנים חורגים ואין פה בנים יתומים .יש פה ראיה כוללת על צרכי העיר,
החרדים ,הדתיים ,המסורתיים והחילוניים .אנחנו נעזור ונסייע לכולם .הנושא הרביעי,
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ארנונה .אני פה מצהיר חד משמעית אני לא מתכוון להעלות ארנונה .לא יודע מי העלה פה
את הרעיונות האלה ,היו כאן כל מיני רעיונות ,אני לא מתכוון להעלות ארנונה לשנת .2006
הארנונה לא תעלה בשנת  .2006למרות שאנחנו כאן יכולים להעלות .אני רק רוצה לומר
שבפן המקצועי מי שבודק את הנתונים ולא בא ככה כמי שבא מהירח ,מי שבודק את
הנתונים רואה שבשמונה שנים האחרונות עד  -מעבר למה שמועצת העיר אישרה .לא מעבר
לזה .זה ברור ,זה ברור לחלוטין ,מעבר למה שכבר אישרנו ,כן? אבל אני כבר אומר,
שבשמונה שנים האחרונות משנת  1996עד שנת  2003הארנונה בעיריית ראש העין עלתה
ב 70 -אחוז ותבדקו אותי .בשנתיים שאני מכהן בתפקיד היא עלתה ב 7 -אחוז .בשמונה שנים
האחרונות העלו ב 70 -אחוז ,נכנסו לגרעונות ,לא עמדו בתכניות הבראה ,חשב מלווה עבד פה
וישב פה ועקפו אותו.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
(צועקת).

מר משה סיני  -ראש העיר:
איפה את היית? גב' אלונה קולן ,איפה את היית כל השנים האלה? איפה ישבת לך? במגדל
השן ,בפוליטיקה? איפה את היית ,בירושלים? ...

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
אל תפריעי לי .אלונה דור-קולן ,אל תפריעי לי ,אל תפריעי לי .באמת ,את ממש.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
(צועקת  -לא ברור).
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מר משה סיני  -ראש העיר:
הארנונה לא תעלה ,למרות לא יודע מה את רוצה ,לא יודע מה את מתעוררת .הארנונה לא
תעלה מעבר למה שאנחנו ,למה את לא זה ,באמת?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
(צועקת  -לא ברור).

מר משה סיני  -ראש העיר:
תפסיקי להפריע .חוצפנית.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
יושב ומשוויץ.

מר משה סיני  -ראש העיר:
ארבע ,אני רוצה להודות לצוות המקצועי ,שעשה עבודה מדהימה בראייתי ,שעשה עבודה לא
פשוטה .אני אומר לכם להכין תקציב זה לא דבר קל ,לא דבר קל .צריך לשבת ,לחשוב,
להסתכל קדימה ,לתכנן ,להתעלם מהרבה הפרעות שיש לנו כאן ואני אומר לכם אני באמת
מודה מאוד.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
הפרעות ,אני אמשיך להפריע לך ,אני אמשיך להפריע לך,

מר משה סיני  -ראש העיר:
והנה ,יש לנו עוד הפרעה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני אמשיך להפריע לך ואני זאת שאוריד אותך מהכיסא.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
הו ,תודה רבה ,תודה רבה.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
תזכור .יהיה פה  ,...יהיה כאן סדר.

מר משה סיני  -ראש העיר:
יהיה כאן סדר ,כן .לא קיבלת סגן בשכר והרווחת ,יש מה להגיד .לא קיבלת סגן בשכר?
(צועק).

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אתה לא מתבייש? ( ...צועקת)

מר משה סיני  -ראש העיר:
את רצית להיות חברת כנסת בשינוי ,זה מה שאת אמרת לי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
יש לי הסכם ,יש לי חוזה( .צועקת)

מר משה סיני  -ראש העיר:
לא איכפת לך מהעיר ,זה מה שאמרת ,כי אמרת שאת רוצה סגן בשכר בשנתיים הראשונות.
זה מה שאמרת ,תתמודדי עם זה .זה מה שבחרת .ככה אמרת ,ככה אמרת .ככה אמרת.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שקרן פתולוגי.

חבר -למען השירות הטוב

83

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  54/11מיום 4/4/2006

מר משה סיני  -ראש העיר:
או.קי ,.סגן בשכר רצית... ,

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
עם עובדות לא מתווכחים ,יש לי הסכם לסגנות ראש עיר ועם זה אתה לא יכול ,עם זה אתה
לא יכול.

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודי שחתמת ...

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
אני באתי אליך ואמרתי (צועקת  -לא ברור).

מר משה סיני  -ראש העיר:
תודי ,תודי.

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
שקרן ,שקרן( .צועקת).

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני שקרן .אל תשתוללי ,למה את עומדת? שבי ,שבי... .

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
(צועקת  -לא ברור)
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מר משה סיני  -ראש העיר:
חברים ,אנחנו עוברים להצבעה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אישור הצעת תקציב  ,2006כפי שהונחה בכפוף לשינויים בדף פירוט השינויים מיום ,4.4.06
כולל דוח כוח האדם .מי בעד?

מר משה סיני  -ראש העיר:
מי בעד ,קדימה?

גב' אלונה דור-קולן  -חברת המועצה:
(צועקת ברקע).

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי  -נגד ,אלונה  -נגד ,אבי סמובסקי תכף
יגיע ,אדמוני  -בעד ,מיכאל מלמד  -בעד ,פיני  -נעדר ,יגאל יוסף  -נעדר ,מתי יצחק?

מר מתי יצחק – ס/מ"מ ראש העיר:
טוב ,אני בעד ,אבל את הקראת פה משהו שלא מצא חן בעיני.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הנה ,הדוח פה ,אתה יכול לקחת אותו.

מר משה סיני  -ראש העיר:
אני אומר ,מי שרוצה לראות את זה זה מונח אצל המנכ"ל.
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מר משה סיני  -ראש העיר:
את מוכנה לשבת בשקט? אל תפריעי להצבעה.

[מדברים ביחד  -לא ניתן לתמלול]

מר משה סיני  -ראש העיר:
את לא הסמכת את יבגני לזה.

גב' אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אז מי שבעד ,אני חוזרת .משה סיני .אישור הצעת תקציב  2006כפי שהוכן בכפוף לשינויים
בדף פירוט השינויים מיום ה 4 -באפריל  2006כולל דוח כוח האדם המצורף .מי שבעד אני
מקריאה וזה משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד,
מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,בן טובים וזכי קוממי .אבי ושרי כרגע יצאו ,אז הם בינתיים
מבחינתי לא רשמתי אותם .נגד  -אלונה דור-קולן .נעדרים  -פיני דניאל ויגאל יוסף .אם אבי
סמובסקי  -נעדרו .אבל הם אינם שניהם  -אבי ושרי נעדרו בהצבעה ברגע האחרון.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הצעת תקציב  2006כפי שהוכן בכפוף
לשינויים בדף פירוט השינויים מיום  4באפריל  2006כולל דו"ח כח האדם.
בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד )1( :אלונה דור-קולן.
נעדרו )4( :שרי סלע ,פיני דניאל,אבי סמובסקי ,יגאל יוסף.

מר משה סיני  -ראש העיר:
חברה ,תודה רבה ,אני נועל את הישיבה ,תודה רבה לכם.

הישיבה נעולה.
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דף ריכוז החלטות

 .1אישור תקציב העירייה לשנת .2006
החלטה :מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות הצעת תקציב  2006כפי שהוכן בכפוף
לשינויים בדף פירוט השינויים מיום  4באפריל  2006כולל דו"ח כח האדם.
בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל
מלמד ,מתי יצחק ,יבגני מלמוד ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
נגד )1( :אלונה דור-קולן.
נעדרו )4( :שרי סלע ,פיני דניאל ,אבי סמובסקי ,יגאל יוסף.

_______________
משה סיני
ראש העיר

______________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה
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