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משה סיני – ראש העיר:
לפרוטוקול :תוקנה הקלטת ,אז אנחנו למעשה ממשיכים את הישיבה .ולפרוטוקול אני אומר
שהקלטת עכשיו בסדר .רחבעם ,בבקשה.

חיים רחבעם  -גזבר העירייה:
תקציב  2007גדל בכמעט ב 6 -מיליון  ₪מתקציב  .2006אנחנו אחרי כן בהמשך נדגיש שהוא
למעשה גדל בהרבה ברוב הפעולות ,מכיוון שצמצמנו גם כן את הוצאות המימון .נעבור עכשיו
לכל אגף ואגף .החידושים העיקריים בתקציב ,חלק רשומים וחלק לא רשומים ,בתקציב
מצויה גם כן  ,חידושים בתקציב כל השלוש שורות הראשונות ,הקמת וואדי רבא

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה תקציב לא רגיל ,אני מבין ,זה תקציב חדש.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
לא לא ,אני אסביר למה .מאחר ובישיבה הבאה אנחנו אמורים לאשר קבלת הלוואת מימון
פרוייקטים ,זה כבר נמצא בתוך השוטף ,ולכן הכנסנו את זה פה כחידושים עיקריים.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כלומר ,אתה לוקח הלוואה לטובת פיתוח.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
כן ,לטובת פיתוח ,בישיבה הבאה יש לנו שם אישור הלוואה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה מביא לרווחים מסוכנים ולא נכונים.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
ממילא כל ראש העין משועבדת ,אז מה זה משנה.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
השנה העברנו גם כן את כל הפעילות לחברה למוסדות מאחר ולמעשה אפשר לומר שזו היתה
חברה פיקטיבית יותר ,לכן העברנו את הכל לעירייה ,כדי שהעירייה תבצע את כל הפעולות
באופן ישיר ,לכן זה לכאורה מוסיף הוצאות שכר בסביבות ה 18-מליון ,אבל זה רק משהו
טכני בלבד .בסה"כ הפעילות דרך החברה לא הועילה ,היא רק יותר הפריעה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אגב ,רצוי שאפשר יהיה לעשות הערות ביניים ,או לציין ובסוף? כי הנושא הזה מאד חשוב
ומורכב.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אחרי כן אני אענה על שאלות .בנוסף יש לנו פה הכנסות ריבית כחצי מליון שקלים ,לאור
מצבנו היחסי טוב ,בהמשך נמשיך אחרי כן את כל המגמות .מה הסיבה שהמסגרת גדלה
בכמעט  7מליון שקל? ארנונה יש גידול בכמעט  7.5מליון ,קרן פיתוח יש לי מליון ,חברות
ממשלתיות זה נשאר כמו בשנה שעברה ,ומהלך יורד –

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הערה קטנה  -זה משקף מצב של קיפאון של חוסר התפתחות של העיר .כשקרן פיתוח יורדת
והתושבים סובלים מעודף דרישה לתשלום לארנונה .ירידה בקרן פיתוח זה דבר שמעיד על
חוסר פיתוח .חוסר היתרי בניה .זו הערת ביניים ,זו לא שאלה.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
בתוך מסגרת התקציב ,יש לנו שם בסביבות  4מליון שקלים במותנים ,כפי שהיה בשנה
קודמת ובשנה שקדמה לה .עד היום הצלחנו לממש את כל המותנים ,לכן אני מקווה שגם
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השנה ,כאשר יש לנו כאן מבצע ארנונה  1.9מליון ,מענק האיזון יש לנו פה ,מקווים שזה לא
ירד ב 1.150 -מליון ,אבל זה המצב שקיבלנו כל שנה ומקווים שגם השנה ,ועוד הכנסות
אחרות בסביבות ה 4.3 -מליון ,כל שנה קיבלנו ואני מקווה שגם השנה נקבל ,זה המותנה.
אחת הסיבות זה נקרא מותנה .אגף שפ"ע ,אני בכוונה מציג את כל האגפים בראייה לפחות
תלת שנתית ,כי לעתים נשכחת שנת  2005ואז רואים שהגידול הוא בסה"כ גידול מינורי.
יחסית לשנה ,אבל אם אנחנו מסתכלים בפרספקטיבה של שלוש שנים ורואים את הגידול מ-
 22.5ב 2005-ל 27.8-תוספת נכבדה של  5מליון שקלים בערך ,ומה עשינו בשנה הקודמת ,זה
מה עשינו בשנה שניה באגף שפ"ע .אבל הפעילות באגף שפ"ע היא המשך הכפלת ימי הניקיון,
שיקום ותחזוקה ,שיפור חזות .אגף החינוך כנ"ל .בשנה האחרונה אנחנו רואים הרבה
שיפוצים ,זה דוגמאות למה שנעשה ,חלק היה בשוטף וחלק היה בתב"רים .גם באגף החינוך
וגם בפרספקטיבה של שלוש שנים ,אנחנו רואים שיש פה תוספת משמעותית ,כל שנה ושנה
יש תוספת מהותית ,גם השנה .השנה ,עד כמה שאני זוכר ,העירייה מסבסדת את אגף
החינוך בסביבות  16מליון שקלים 16-17 ,מליון

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה זה המושג הזה העירייה מסבסדת בשוטף ,במשרד החדש.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
על פי החוק.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
יש לי הכנסות ממשרד החינוך ,מעבר לזה העירייה –

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
היא מחויבת על פי החוק להוסיף  25אחוז ,מה מסובסדת? אתה יכול להגיד לא נכון ,אבל זה
נכון( .כולם מדברים יחד)
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מתי יצחק – חבר מועצה:
סיגל ,זה השתתפות של  25אחוז גם בחינוך וגם ברווחה .השתתפות ,הכוונה.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
נכון.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
הכוונה השנה ,במסגרת זאת למחשב את הוצאות החינוך בסביבות ה 1.5-מליון שקלים.
נושא מוסיקה ,נפתחו מספר מגמות מוסיקה במספר בתי ספר ,גינון מוסדות חינוך נכנס
לשוטף ,התקציב השוטף של בתיה"ס העלינו אותו השנה ,נכון שזה בסעיף מותנה ,אבל גם כן
יש מגמה שזה יתקיים .מגמות חדשות באולפנת זבולון ,כנ"ל בבי"ס בגין .פה אני מדבר על
סבסוד העירייה בלבד.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הערה קטנה עוד פעם ,אתה אומר התקיים ,בי"ס זקוק לכסף הזה במהלך השנה ,מותנה
לקראת סוף השנה ,איך אתה בכל זאת מצליח להשפיע על זה במהלך השנה?

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אני משער שמנהל אגף החינוך פה ,יענה על שאלות חינוכיות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה זה ,זה כאילו? אם זה מותנה –

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
עוד פעם ,זה בהמשך ,זה בנושא של החינוך החרדי .תרבות ונוער כנ"ל 2007 ,בכוונה שמתי
פה השנה ,החלטנו שאנחנו מעבירים חלק מפעילות המתנ"ס ,מוסיקה וספורט העברנו את זה
ישירות לעירייה ,או דרך העמותה של רווחה חברתית ,לכן לכאורה ,יש שם איזו ירידה,

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יחסית ל ,2005/2006-יחסית ל ,2006-אבל בפועל ,אם אני מוציא את ה 300-לכאן ,אז יש פה
עליה גם יחסית ל 2006-וגם יחסית – רואים שיש פה עליה,

יגאל יוסף – חבר מועצה:
על אף ההעברה יש עדיין ירידה.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
ספורט יש עליה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה מה שאתה אומר ,על אף ההעברה יש לך ירידה.

סיגל שיינמן  -חברת מועצה:
לא ,הוא מראה שיש עליה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
למרות ההעברה יש עליה.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
למרות ההעברה יש עליה .מהמתנ"ס.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז יש לך עוד יותר היקף .אתה אומר יש לך  2.7מליון במקום  3מליון.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
 2.9מליון .לא ,אבל תוסיף עוד  300אלף שקל ,למרות זאת יש עליה .ספורט ייחדנו אותו
לפיני דניאל ,הוא למעשה מנהל את זה ,לכן הוא קיבל ייחוד משלו .ספורט ומצילה זה חדש.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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ז"א מבחינת ההתייחסות הייחודית שלו,

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
זה הבחירה של פיני.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
זה הטעם שלו.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אם כן ,אני אתלהב ואמשיך בהתלהבות את הפעילות.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
זאת המזכירה החדשה של אגף הספורט( .כולם מדברים יחד)

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
כי מי עשה את זה אם לא גבר .היא ידעה שזה צריך לעבור את האישור שלו.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
גם לתרבות התורנית שפר חלקה בתקציב .תרבות תורנית ,גם בהתייחסות  2005רואים שיש
פה עליה יפה מאד ,כמו בספורט.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
נהדרת ,אני בעד .בעד .חד משמעית.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אפשר לומר שזה כמעט כולם

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מתי יצחק – חבר מועצה:
רק תסביר לרב אדמוני ,למה זה כולל תמיכות ,במותנה.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
זה כולל תמיכות ,שזה במותנה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אצל רחבעם הכל מותנה ,ה 192-המותנה –

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אני מזכיר ,עד היום כל המותנים אושרו.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
שנאמר ,כל המותנה הרי זה משובח.

מתי יצחק – חבר מועצה:
תגיד לי ,תנועות הנוער לא מותנה בחלקן,

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
הכל מותנה .אגף שירותים

מתי יצחק – חבר מועצה:
סיגל לא הלכה לישון אם זה לא נסגר.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
שוב ,גם כן יש פה מגמת עליה .לכל אורך הדרך אתם תראו שבכל האגפים ,קיימת עליה
משמעותית.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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פיני דניאל – חבר מועצה:
כמה מזה לשכר?

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
באגף ההנדסה ,יש לציין שחלק נכבד מהפעולות שלו אנחנו למעשה מממשים את זה .למעשה
אנחנו נותנים לו פעילות באמצעות תב"רים ,מאחר והוא נשען על תב"רים ,זה השבחות
ותכנונים ,כבר היום יש בקנה תב"רים שאושרו בסביבות החצי מליון שקלים ,וכן אפשר
לומר ,שבמידה והוא זקוק לתוכניות ,לאישור ,לשמאות – אנחנו בדרך כלל לא עוצרים.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אבל בהשבחות יש לך ירידה ,פיתוח והשבחות יש לך ירידה.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
יחסית כן.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה יוריד את הסיכוי לבנות.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אנחנו מעבירים לכם את זה כדי שתראו את זה בראיית מקרו בלבד .אני משער שכל אחד
רוצה לשאול את השאלות ,לא רוצה לקחת מכם דבר .דווקא נקודה חשובה יגאל ,זה הנושא
של פירעון חובות .שימו לב לירידה הדרמתית מ 2005-ל ,2007-שזה למעשה המשמעות של
איזון תקציבי ,רואים את הפירות עכשיו .מגמות רב שנתיות מתקופת הכהונה של המועצה
הנוכחית ,אתם רואים את זה שזה ממשיך בהתמדה כמעט כל השנה .כל ההכנסות העצמיות
עולות באופן קבוע ,מענק משרד הפנים גם כן לצערי ,הוא יורד באופן קבוע .בשנת 2006
קיבלנו בסה"כ .4.7
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מתי יצחק – חבר מועצה:
המגמה היא לא רק לכספי – לא מענקים ,לא רזרבה בצד ולא שום דבר .פתוח לקב"ה.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
כנ"ל גם איזון תקציבי ,הגרעון המצטבר ירד ל 16-מליון שקלים ,והוא ירד גם כן אולי עד
סוף השנה ל 12-מליון שקלים .גרעון מלוות גם כן יש פה ירידה מ 16-שזה כתוצאה ממחזור
ההלוואות גם כן .הסיכ ונים האפשריים בתקציב כפי שגם כן אני מסביר את זה כל שנה,
במידה ויש קיזוז משמעותי במענקי משרד הפנים עד כדי ביטולו ,קיימת אופציה כזאת,
קיבלנו הנחיה בחוזר מנכ"ל ,שיש אפשרות שמענק משרד הפנים לרשויות ,שאנחנו שייכים
לסוג שלהן ,שאולי הוא אפילו יתבטל.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כלומר ,המותנה של המענק גם זה יכול לרדת.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אמרתי סיכונים .גם בשנה שעברה אמרנו סיכונים ,חלק קיבלנו אישור וחלק לא .הכנסות
בהיטלי השבחה ,אני מקווה שהם לא יהיו באותה מתכונת של  ,2006אלא אני רואה פה
תנופה  ,הייתי אומר ,ברבעון האחרון של שנת  2006רואים שבאמת יש עליה בחזרה של
היטלי השבחה ,והסיכון האחרון זה נושא של מבצע ארנונה ,שאני מקווה שנוכל להפשיר
אותו לתקציב השוטף ,כי הוא הוכנס בסביבות ה 1.9-2-אפילו  2מליון שקלים לתקציב .אלה
הסיכונים האפשריים שאני רואה בו ,דברים אחרים אני לא צופה.

יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
מה הכוונה להפשרה?

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
כי על פי חוזר מנכ"ל ,הכנסות מהמבצע על חובות שנצברו עד סוף  ,2004אמורים להיכנס כדי
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לצמצם את הגרעון הנצבר .מאחר והגרעון הנצבר שלנו הוא נמוך ,אז אנחנו רשאים לפנות
בבקשה ,וזה יעבור לשוטף .אנחנו מודים לכל האנשים שעשו במלאכה ,רו"ח דבר רוזנבאום
שנמצא לידי ,אורי דורון – רויטל יהודה ,תקציבנים ,כולם עבדו קשה ,ורווית בן דוד
שלמעשה היא פעלה קשה בכל המערכת הזאת .תודה רבה לכם.

משה סיני – ראש העיר:
קודם כל אני רוצה להודות לגזברות העירייה ,מחלקת הגבייה על העבודה הבאמת
אינטנסיבית שהם השקיעו לקראת

הכנת התקציב ,כמובן גם המצגת שהיתה קצרה

ותמציתית ,ואני רוצה לפתוח כאן את הדיון .אני רוצה לתת את רשות הדיבור לחברי
המועצה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
ברמת העיקרון ,יש לנו גידול בכל מיני דפים ולכאורה בפעולות ,מפתיע שמי שמסתכל על
הטבלה בעמ'  ,2תראו את תקציב  2002ברובריקה של פעולות  99.529מליון שקל ,היה בשנת
 ,2002תקציב  2007פעולות –  ,97.297ירידה בהשוואה לפעולות שהיו ב .2002-זה מראה
קודם על היקף הפעולות ,אבל בוא נגיד שיש פה ושם כל מיני טריקים חשבונאים ,אני גם
יודע את ההפרשים ,חוץ מזה ,זו פרשה בפני עצמה.

משה סיני – ראש העיר:
חברים ,בואו ניתן ליגאל לדבר עד הסוף ,אתה תרשום את ההערות והתשובות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
גם העניין של חברי המוסדות ,לא היה דיון כמו שצריך ,ראיתי את מכתבו של יו"ר וועד
ההורים ,אני בכלל לא ידעתי ,רק עכשיו מתי הראה לי את המכתב ,זה נעשה כאילו
במחתרת ,יכול להיות שזה צודק ,יכול להיות שלא ,אף אחד לא נתן –
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חיים רחבעם – גזבר העירייה:
זו עבודה של הדרג המקצועי.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא היה דיון אצל גורמי קבלת ההחלטות ,האם כדאי לסגור דבר כזה ,עלה בפני הרבה פעמים
השיקול הזה לסגור או לא ,והחלטתי לא לסגור .יש יתרון לגוף המשפטי הזה ,הנפרד
מהתהליכים הרגילים של הרשות המקומית ,יש לזה יתרונות משלהם .אני לא יודע למה
אתם רצים ללכת לבטל את חברת המוסדות ,אם יש לזה סיבות מצדיקות .אם תזמין אותי
לייעוץ ,אני אבוא להסביר לך ,עכשיו זה לא הזמן .רגע רגע ,יש לזה מספיק סיבות ,כדי
להשאיר את החברה למוסדות ולא להוריד .אתה פה הבאת לאישור עמותה את נושא
הספורט ,כי אמרת שיש יתרון שלא תהיה מעורבות פוליטית יותר ,והלכת לעשות עמותה
ואני תמכתי בזה ,אני אמרתי שזה צודק .יש לך עמותה פה ואתה הולך לבטל אותה .אני
חושב שזו טעות .זה חוסר שיקול דעת .לפעמים מגישים למקבלי ההחלטות משהו מגושם
מבלי לבדוק .צריך לבדוק את זה ,לדעתי זו טעות .עוד כמה דברים שאמרתי טעות ,אבל גם
אם החברה למוסדות בפערים האלה ,זה לא מצדי את הפער הדרמתי – שים לב בהכנסות
עצמיות ,בין  2002ול .2007-יש לך למעלה מ 30-מליון שקל תוספת הכנסות עצמיות .כלומר,
כל התהליך שראש העין עברה ,זה רק מכיסם של התושבים .זה לא משום יוזמות ופעולות
של יכולת הגברת ההכנסות של העירייה ,לא בהשבחה ,לא מפיתוח ,לא ממשרדי ממשלה.
גרמתם בתהליך הזה להוריד את הסיכוי שראש העין תוכל לקבל מענק ,ולכן היתה ירידה של
מענק במשרד הפנים כבר בשנים קודמות ואם תראה את הגרף ב 2002-ירדנו ,ב,2003-
סליחה ,מי שיראה מענק משרד הפנים ירד באופן דרמתי 5 ,מליון שקל ,כשרק היינו בחוזה
ההבראה ,כשהיה פורז שר הפנים ,הוא חתך את הרשויות  5מליון שקל ,אחרת ,ב 2003-היינו
עם עודף של  2מליון שקל .מי שיראה את הביצוע של  ,2003עם הורדה של המענק הפתאומי
באפריל ,כי זו היתה מכה של פורז ,שאח"כ הוא הצטער עליה ואמר :טעיתי .והוא הלך כנגד
הרשויות ,אבל היינו מביאים את העיר כבר לעודף ולא רק לאיזון ,בלי להעמיס על התושבים
את כל ההפרשים האלה 36 .מליון שקל הפרש .אז הפעולות הן כאלה ,עכשיו ,בוא נלך ,אם
אני דפדפתי בתוך ספר התקציב ,אני רואה כל כך הרבה רכבים ,בהיקפים כספיים שרק
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הולכים ועולים ,העלויות שלהם הולכות ועולות .זה באופן עקיף יוצר נטל מאד משמעותי על
התקציב .אני לא יודע אם זה המהלך הכי יעיל ,עובדתית .שכר אותו הדבר .אני רואה
תוספות תקנים פה ושם

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
מה זה פה ושם? זה תקנים שהוסיפו.

יגאל יוסף – ראש העיר:
לא ספרתי אותם ,אבל יש תקנים שהוספו ,שאני לא מבין את הצורך שלהם .בסופו של דבר
התוצאה היא ,שכסף לפעולות יורד .התושבים מרגישים שמשלמים הרבה כסף ,בפועל
התוצאה יורדת .כלומר ,הפעולות לא בהיקף גדול יותר .עכשיו ,אם כבר הגנו למצב
שהצלחתם לגבות כל כך הרבה כסף ,ושיבחתם את הגזברות והעירייה ,ואני חושב שברמה
המקצועית ,אני מוכרח להגיד ,הם עושים עבוד המצוינת .אני מדבר ברמת המדיניות .איך
מחברים את הכסף ,ה 36-מליון שקל תוספת הכנסות עצמיות ,היה צריך לתת ביטוי קצת
יותר ברמת הפעולות לכל הסקטורים האחרים ,כך שזה לא נראה מספיק .ראיתי פה באגף
החינוך ,בשורות התחתונות ,לא נכנסתי יותר מדי לפרטים ,יש ירידה בהרבה מאד פרמטרים.
אני רואה את השורה הטוטאלית ,ירידה בבתי"ס וירידה בהיקפים הכספיים.
אז אני לא יודע מה צורת המדיניות וחלוקת הכספים באיזושהי צורה ,אם נכנס קצת אולי
לדוגמאות ,כדי שנבין :אני סימנתי פה כמה סימונים ,דווקא על ההוצאות .בעמ' ,25
הוצאות .יש ייעוץ ארגוני – התפתחות העיר ,מותנה 40 ,אלף שקל .מה זה ? זה לא היה בעבר,
ופתאום מופיע ,צרכים קהילתיים שהיו בשנה שעברה ,פתאום נעלמו עכשיו .אני לא מבין את
ההסבר של זה .פה למטה יש צרכים קהילתיים ,ב 2006-היה 30.000

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
זה עלה למעלה ,תסתכל תסתכל 8.7.3
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פיני דניאל – חבר מועצה:
עכשיו זה לא מותנה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,זה עלה ב 10-אלפים.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
לא לא לא לא

מתי יצחק – חבר מועצה:
מה אתה אומר לי לא ,זה  ,7.8.3צרכים קהילתיים ,אין לך הוצאות ב .2006-נכון? שניה,
7.8.3

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
עלה למעלה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עידוד מנהיגות ,ב 2006-לא היה ,למעלה ,ב 7.8.2-פתאום זה  ,40לא מבין מה זה .זה לא היה
פה בעבר.

מתי יצחק – חבר מועצה:
יש את זה במקום אחר.

יגאל יוסף -חבר מועצה:
סליחה ,אני לא יודע אם נדון בהנהלה או בוועדת הכספים הסעיף הזה מה משמעות הסעיף
הזה .ההערכה שלי – לא דנו בזה בצורה מפורטת .זו דוגמא שמזמינה שאלה .רכבים .האם
זה שדרוגים ,תוספות או התברר שהעלויות בעצם יותר גבוהות ממה שתוכנן ב .2006-אם כך,
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בעמוד הבא  ,26אני רואה רכב  53-381-14היה  49אלף ,הפעולות בפועל ,עכשיו עולה ל-
 58.000קפיצה ל6לא מעטה ,זה לא מעט כסף ,זה פתאום קופץ .וזה לאורך כל הדרך .כל
הרכבים .כל הזמן,

מתי יצחק – חבר מועצה:
זה לא הבעיה ,הלאה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זו בעיה ,מה לא בעיה .פתאום כל הרכבים ,היקף גדול של רכבים ,והרכבים עולים בהיקפים
לא קטנים.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אם אתה נוסע במזדה  3ועכשיו אתה נוסע במזדה  ,6אז אתה עולה .אני אומר לך שאתה לא
צודק ,זה לא אותו רכב .זה רכב יותר טוב ,זה שדרוג רכב .אם צריך או לא ,זו שאלה אחרת,
אבל אם אתה שואל מה זה ,יש פה שדרוג רכבים ,זה מה שהוא אומר.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,יש פה הסברה ויחסי ציבור .היה ב 2006-שלוש משרות ,אותו עמוד  2007 ,26כתוב
שתי משרות ,כנראה זו אותה דוברת שהתפטרה ,ואני לא יודע אם החזירו במקומה מישהו,
או כבר בחרו שמעתי ,אז בכל זאת ב 2007-מופיע שתי משרות ולא שלוש ,וההפרש ,שימו לב,
נופלת משרה וההפרש הוא זעום ,מינורי בירידה .זה לא נשמע לי הגיוני.

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה בטח טעות.

מתי יצחק – חבר מועצה:
פיני ,אתה חזק.
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פיני דניאל – חבר מועצה:
למה לא ,טעות טכנית.

משתתף בדיון:
אל תשכח שהיא נכנסה ראשונה בחודש אפריל.

פיני דניאל – חבר מועצה:
נכנסים להריון בחודש אפריל ,עזוב אותי נכנסה,

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אולי טעות .העמוד הבא ,27 ,תחזוקת מבנים למטה ,ניקיון מוסדות ציבור מותנה .עד אז,
שיהיה מותנה – לא ינקו? נשמע לי מוזר .מה זה מותנה ,לא ינקו מוסדות ציבור עד אז? אז
מישהו צריך להסתכל על זה .זה גם עשתה מי שעשתה את המצגת ,רווית? אולי היא לא
יודעת מה היא רשמה .ניקיון מוסדות – שאלה נוספת ,ב 2006-זה לא מופיע ,מה פתאום
עכשיו זה מופיע? מה אז לא דאגו לניקיון ועכשיו דואגים לניקיון? זה בית התזמורת שפיטרו
את העובדת ועכשיו מחזירים אותה? אולי ,יכול להיות .בואו נעבור לדף הבא.
אני קופץ עכשיו לעמ'  .28ציוד משרדי מתכלה ,רציתי להגיד משהו אבל אני מתאפק ,ציוד
משרדי מתכלה ,ב 2006-מופיע  10.500וב 15.000 2007-זה מתכלה יותר מהר? מה זה מבנה
גבייה? הגבייה צריכה לעבור מבנה? מה זה ,צריך לקלוט עוד עובדים? גבייה  60אלף שקל ,לא
היה בעבר .רוצים להעביר את זה למרכז חזרה? לאן? לשכור? קחו מבנה ,מה קרה? התנפחה
העירייה?

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
לא יודע ,כיו"ר וועדת כספים הסכמת לו?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה זה מידע על חייבים מותנה? אם צריך מידע על חייבים ,מה זה מותנה? עכשיו צריך לטפל

"חבר" – למען הרישום הטוב
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בזה – מטפלים ,מה זה הדבר הזה ,אני לא מבין את זה .זה גם מושג שאף פעם לא שמעתי,
מידע על חייבים .ולעירייה יש את כל המידע .מה פרוש מידע? חוקרים? מוזר לי שחוקרים
עכשיו .אולי זה גם שיטות חדשות.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא מספיק מה שביתם.

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה נהוג בכל הרשויות בארץ וזה בסדר גמור.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
ככה ,תחת כותרת כזאת? סליחה ,גבו מספיק ,לא צריך עוד חוקרים.

פיני דניאל – חבר מועצה:
לא ,אבל יש עדיין אנשים מתחמקים מגבייה וצריך להגיע אליהם.

מתי יצחק – חבר מועצה:
ליגאל לא היו חוקרים ,היה מודיעין( .כולם מדברים יחד).

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,יש שמות ,יודעים ,יש נתונים ,דוחות ,הכל יש ,יש מודדי מים שהולכים ובודקים.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אם היו יודעים ,למי היו משלמים?

שלום דראב – סגן ראש העיר:
יש אווירה חיובית אלינו ,כתודה על כך שהשרות של הרווחה יותר יעיל.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתה צריך לחקור איפה האגירה הזאת ,אתה מבין? עוד דבר בעמ'  .29מה זה הנחות למשלמי
מסים ,ב 400 2006-ופה לא מופיע כלום .מה השנה החלטתם לא לתת הנחות?

משה סיני  -ראש העיר:
סליחה ,אני לא מצליח לשמוע .מה היה הקטע האחרון שדיברת עליו.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עמ'  ,29הנחות למשלמי מסים ,ב 2006-מופיע  400אלף ,סעיף  600בסוף ,הנחות למשלמי
מסים בשנה שעברה ב 2006-מופיע  400אלף ,השנה לא מופיע בכלל .או שאתם לא מספיק
גביתם ורוצים לתת הנחות,

מתי יצחק – חבר מועצה:
או שמשה בן טובים החליט שאין הנחות.

משה בן טובים – חבר מועצה:
זה לא הנחות של הוועדה ,זה הנחות –

פיני דניאל – חבר מועצה:
כן ,אבל אין הנחות כאלה כמעט ,כולם משלמים  ,אתה לא צריך לתת הנחות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
את ה 400-מחקת ,לא צריך הנחות ולא צריך כלום?

מתי יצחק – חבר מועצה:
היא עוברת לאזור אחר.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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דב רוזנבאום – אגף גזברות:
יש בעמ' .56

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה ,החלפתם עמודים?

פיני דניאל – חבר מועצה:
תיתן מילה טובה .לספקים ירדה מ 1.1-ל 200-אלף.

מתי יצחק – חבר מועצה:
מה שטוב – טוב .פיני ,אנחנו לא מדברים על מה שטוב.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,היות ואתה יודע ,שברגע שאתה מגיע לאיזון והסדר שעשינו ב 2003-במשרד הפנים,
אם אתה מגיע לאיזון ,באופן טבעי ריבית הפיגורים יורדת ,לספקים יורדות הריביות .זה
טבעי ,עכשיו ,עמ'  ,30הבטח ה ומוקד עירוני נראה לי שמשהו שבכל זאת צריך לחבר אותו
באיזושהי צורה ,אבל פה אני רואה מוקד בטחוני קבלן 436 ,אלף ,ויש פה מוקד בטחוני נוסף
במוקד עירוני ,עבודות קבלניות שהיה ב ,2006-ירד.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
איחדו את זה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
רגע ,היה  69ופה קפץ ל 436-מה קרה פה? פה היה מוקד בטחוני שהיה תחת המוקד העירוני,
עבר לאבטחה ,כדי להטעות אותנו ,שלא נראה את הגידול והקפיצו את זה למקום אחר,
וניפחו אותו פי .10

"חבר" – למען הרישום הטוב
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שרי סלע – חברת מועצה:
אבל מצאת.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
תשמעי ,אני למדתי ,נאלצתי ,כי לא היה לי גזבר ,הייתי צריך ללמוד לבד את התקציב.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל ירדת למקומות אחרים.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
לפי הבעיה שהוא לא נמצא פה ,זה לא הוגן.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני לא אמרתי מי הוא ,אתה לא יודע מי הוא ,ואתה לא יודע מה אמרתי .גזבר זה שם
מקצוע .ברשותכם ,לא ברור לי ההפרש הזה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
יש לנו גזבר  ,10העניין הוא המדיניות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
לזה אני מסכים .את זה אמרתי לו מראש .וועדת תכנון ובנייה ,עמ'  .31כתוב פה שמונה
משרות ,וועדת תכנון ובנייה ,פה  .8.75עכשיו ,ההפרש הכספי ביניהם בסביבות  100אלף ,אני
מבין שזו אותה גברת שהכניסו בעקיפין ,ועכשיו רוצים להכניס אותה בתקציב ,תחת הסעיף
התקציבי ,אותה גברת שנכנסה לתגבור מס השבחה .נכון? אז פה מכניסים עוד 0.7

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
שלושת רבעי משרה.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
שלושת רבעי משרה ,מכניסים אותה? זה מכרז? מה הולך להיות קודם כל?

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
כן ,בטח ,הכל דרך מכרז.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז המכרז שיש לו ניסיון בעיריית ראש העין .אחד התנאים .נכון? הלאה ,השלב הבא,

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
והמשכיל בעת ההיא ידום.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה רק להפנות את תשומת הלב ,ברשותכם ,נכסים ,היה ב 2006-אותו עמוד למטה ,היה ,217
ועכשיו  .163מה זה .זה הוצאה מנכסים? הורדתם לו את השכר? מה עשיתם לו?
(כולם מדברים יחד)

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תסתכל אחד למעלה ,קיבל אוטו.

פיני דניאל – חבר מועצה:
קיבל אוטו ,תחבר את זה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
תסלחו לי בבקשה ,מה ,אתה נותן לו אוטו ומוריד לו את המשכורת?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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פיני דניאל – חבר מועצה:
כן.

מתי יצחק – חבר מועצה:
מה ,אתה לא מכיר את השיטה?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כלומר ,את עלות הרכב שלו

שלום דראב – סגן ראש העיר:
זה בשביל העירייה ,לא לגורם חיצוני .זה כסף של העירייה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
נכון ,הוא קיבל רכב וירד לו הוצאות נסיעה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז זה עובד שהיה קיים קודם?

פיני דניאל – חבר מועצה:
ככל הנראה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה הערך הכספי של האוטו שלו וזה יורד מהשכר שלו?

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כן ,נתנו לו אוטו ולא קיבל הוצאות נסיעה.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אגב ,בסיכום זה ירד.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
ירד משהו ,אבל לא חשוב ,העירייה רוצה להראות שהיא חסכה כסף .תיירות ,מה זה
התיירות הזה? שימור אתרים ,מה זה  10אלפים שקל?

מתי יצחק – חבר מועצה:
עזוב ,זה לשרי.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה שלטים נא לא לדרוך על הדשא? מה?

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
במהלך השנה זה יקפוץ בעוד  3אחוזים.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כן ,אבל אני רוצה להבין מה זה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה התוכנית לשימור אתרים ב?2007-

שרי סלע – חברת מועצה:
זה הזמן לדבר ,אני תחילה לדבר.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
העמוד הבא  ,32תחבורה ,שמאות  50אלף ,שמאות ,לא ייעוץ .מה זה שמאות מותנה ,שלא

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יהיה ב ,2006-אדריכלות ונוף מותנה .מה האדריכלות ותחבורה ,מה זה ,עיצוב איי התנועה?

סיגל שיינמן -חברת מועצה:
לא לא ,זה תקלה ,זה עובר היתר.

פיני דניאל – חבר מועצה:
את רואה שיש תקלות?

מתי יצחק – חבר מועצה:
תקלה טכנית ,טעות לעולם חוזרת.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
טוב ,תרכיבי כלבת .עמ'  .35או שנגמרו הכלבים – שרות ווטרינרי ,אתה ראית בכלל את
הסעיף הזה בחיים שלך? ראית פעם את סעיף הזה? סליחה ,אתה שואל אותי? ברשותך ,היה
 40פתאום ירד ל .30-למה אני לא מבין.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
חלק הולכים לווטרינרים פרטיים .למה אתה לא מבין? (כולם מדברים יחד)

יגאל יוסף – חבר מועצה:
יחידת כלבים –

משה סיני – ראש העיר:
יגאל ,תתקדם.

יגאל יוסף –חבר מועצה:
לכידת כלבים היה  120אלף שקל ,ירד ל ,86-התמעטו הכלבים? לא צריך לעשות לכן תרכיבי

"חבר" – למען הרישום הטוב
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כלבים? שבבים פתאום פחות לכלבים .מה קרה? אני יודע שיש צרות עם הכלבים עדיין.

משתתף בדיון:
הכלבים בורחים למשל ,לבד.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כלבים נובחים בראש העין .האנשים כבר מחונכים? בסדר ,כל הכבוד ,שיגידו ,שנשמע ,שנהנה
מזה .יש פה ייעוץ – עמ'  ,36ייעוץ חסכון באנרגיה ב 2006-היה  ,30ופה  .37ייעוץ חסכון
באנרגיה ,היה  30אלף שקל בשנה שעברה ,ועכשיו  .36ייעוץ לחסכון הוא לא  for everהוא
פעם בשנה ,נותן את ההמלצות שלו ,נותן את החסכון ,וזה נגמר .מה פתאום הוא מוסיף עוד
כסף? אז אני לא יודע איפה נגמר הייעוץ ,וראה הפתעה – אין שום חסכון .תראה ,חשמל
תאורת רחובות  1.7מליון –  , 1.7אז זה שזה לא עלה ,זה חסכון .זה נשמע לי גם בעייתי .זו
הצעה שנראית לי מוזרה ,לא מובנה לי.

משתתף בדיון:
יש משהו במדע באופן ניסיוני שצריך לתת תשובות .

יגאל יוסף – חבר מועצה:
גנים ונטיעות ,באותו עמוד ,מים לגינון למטה 1.3 ,מליון ,איפה היה בשנה שעברה פה? אני
לא רואה אותו בשנה שעברה ,אולי זה גם טעות?

פיני דניאל – חבר מועצה:
שנה שעברה היתה עונה טובה בגשמים ,אז לא היו צריכים מים.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
אני אשיב תשובות אח"כ.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה לא ברור לי ,מוזר .הוצאות מכונת צילום בעמ'  ,38הוצאות מכונת צילום ,בשנה שעברה
היה  6.5אלף ופתאום היום  12אלף.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני אענה לך ,זה אדמוני מצלם .הוא מצלם הרבה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
תדע לך ,שאדמוני הוא כל כך פייר ,שהכל אצלו מותנה .באמת .הוא מצלם.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אה ,אדמוני .ייעוץ ארגוני היה  10אלפים ,קפץ ל ,17-זה מותנה שלא ייקחו לו את הסגן.
הלאה ,תוכנות ומחשוב בתי"ס ,פה מופיע – עמ'  – 38בשנה שעברה הופיע  205אלף ,ופתאום
מופיע פה  70אלף ,אז על זה כתבתם בכותרת –

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
זה בהלוואה ופיתוח.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז תוריד את הכל ,תעשה הכל מהפיתוח ,מה אתה שם  .70אני לא מבין את המשחק הזה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
למה זה לא הכל דרך הלוואת הפיתוח.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
יש לך הסכמים עם משרד הפיתוח.

"חבר" – למען הרישום הטוב

28

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  26/12/2006מס' 73/11

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הלאה ,אני הולך ל .39 -מוסיקה אני מבין שזו הכנסה מהורים ,לא לא ,פה לא מופיע הכנסה
הורים ,סליחה ,זו הוצאה

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה הכנסה מהורים,

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,זהו ,ראיתי שזה הכנסה מהורים ,אז זה סוגר אחד את השני ,איך לא שמתי לב ,אני
בדקתי ולא זכרתי לסמן את זה,

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
האם זה עומד מול מימון הורים.

מתי יצחק – חבר מועצה:
זה וועד ההורים יגיד.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
האם  111עומד מול מימון הורים.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא זוכר ,סל תרבות היה  ,94ירד ל 781 .92-עמ'  ,39וחגיגות העצמאות עלה ל 10-אלפים .מה,
בשנה שעברה לא היו חגיגות? איך זה פתאום קפץ ל 10-אלפים ,אני לא מבין את המספרים
פה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תסתכל במוסיקה ,יש לי תשובה אליך,

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה בשנה שעברה .שכר עוזרות גננות ,פה  8.4משרות וגם פה אותו הדבר ,מה קרה ,ירד לשכר,
גם הם קיבלו אותו? ירד .ירד.

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה אותו מספר משרות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אותו מספר משרות ,מה קרה שירד השכר שלהם? זה לא קנו אותו ונתנו להם עכשיו? שימו
לב ,בחינוך ,בתחום הזה ,גן הילדים ,בסוף ,שורה תחתונה ,יש ירידה של סה"כ התקנים.
אותו הדבר תראו במרכז לגיל הרך ,יש ירידה בשורה התחתונה .יש פה ניקיון לגיל הרך ,והיה
ב 51 2006-אלף ,ב 2007-איננו .ובשורה התחתונה ,רואים ירידה בגיל הרך .לא צריך לנקות
את הילדים .ניקיון הגיל הרך פתאום ירד .קרן קרב עמ'  .40אדוני יו"ר וועד העובדים ,לפי
השנה שעברה היה  1.850מליון ,השנה ,עם המותנה ,או בלי מותנה  1.7כבר ירד  150אלף
שקל לקרן קרב.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
היה עוד  509אלף,

יגאל יוסף – חבר מועצה:
שניה ,אני מסתכל קרן קרב ,היה למטה ב 2006-חצי מליון מעל ה .1.350-יש פה ירידה של
קרן קרב .עוד פעם ,מדברים בשם החינוך ,להעלות ,לתגבר ,זה קרן קרב.

חיים רחבעם –חבר מועצה:
זה בוטל מהמותנה ,הפך להיות קבוע.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא משנה ,מ 2006-ל 2007-ירד .הנה ,ירד.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
לא משנה ,יש לך קרן קרב ( ,500כולם מדברים יחד).

יגאל יוסף  -חבר מועצה:
סליחה ,עכשיו אני אומר הערה אחת לגבי כל הנושא של חשמל ,בתי"ס ,מים ,אני יודע,
ששמתם פה כמה דברים שחייבתם .בעיקרון צריך לעשות את זה .אבל אני גם קראתי את
מכתבו של יו"ר וועד ההורים ,אני לא יודע אם הסכומים האלה מדויקים ,או שזה עלות
שנכנסה שרירותית כזאת ,ואני לא יודע מה משמעותה .אם תגידו שהכסף הזה ,או תחשיב
ההוצאה הזה עומד לזכות ביה"ס אם ירדו מההיקף הזה ,יישאר הכסף לטובתם ,מילא ,אני
יכול להגיד :יש תמריץ .זו היתה הכוונה בזמנו לעשות ,לתת להם את החשבונות ,למדוד לכם
את המים,

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
דרך אגב ,בצבא זה מאד אופנתי.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כן ,היה התחלת טיפול אצלנו ,לחייב אותם במים ובחשמל ,ולתת להם תמריץ .לקחת שנה
מסוימת שהיה כך וכך עלות ומזה להתחיל לתת להם כמה שיורד ויישאר לטובתם .אם זה
המסקנה ,אז תגידו כן וזה יהיה נכון והגיוני .עכשיו אני יורד ,יש כמה בתי"ס מעטים שעלה
בהם התקציב כמו צורים ,ובהרבה בתי"ס שירד להם .אשכול ירד לו מ 49-ל ,45-סליחה ,זה
חשמל אשכול ,תקציב אכול נשאר אותו הדבר .סליחה ,הלאה .תקציב בי"ס לשנה  200שקל
ירדו לו? מ 47.200-נהיה ל 47.000-נשמה לי מוזר כל הדבר הזה.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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דב רוזנבאום – אגף גזברות:
אני חושב רק שהתקציבים השוטפים האלה –

יגאל יוסף – חבר מועצה:
רגע ,אני רק מראה את המספרים המוזרים לי כאן ,תקציב ההעשרה ירד ב 500-שקל ,תקציב
בי"ס טל עלה פה ,סליחה .תקציב בי"ס אפק ירד  .200תקציב בי"ס עמל ירד ב .3300-ירד,
למה ביה"ס ירד בכל כך הרבה? אני לא יודע.

מתי יצחק – חבר מועצה:
ההורים משתתפים.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
תקציב בי"ס נופים ירד ב .3000-השתתפות בחוגים מ -4000-שנה שעברה נשאר  100שקל,
תמחק את ה 100-שקל ,מה אתה צריך את ה 100-פה? זה מה שכתוב פה  100שקל.

מתי יצחק – חבר מועצה:
זה לסבר את העין.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הלאה ,תקציב ביה"ס נווה דליה מ 62.200-ירד ל .59-ב 2200-ירד .למה אני לא יודע .אותו
הדבר השתתפות בחוגים ,היה  12.200שנה שעברה 100 ,שקל עוד פעם.

מתי יצחק – חבר מועצה:
זה על פי תחשיב ,כל שנה ההורים נותנים מכיס שלהם  1.5מליון שקל.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כן ,אבל אם שנה שעברה היה ככה ,למה הורידו השנה?

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מתי יצחק – חבר מועצה:
אז מה תפקידנו בעירייה?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז בשנה שעברה התממש ,לא התבצע? לא היה? התברר שלא צריך? אני רוצה להבין ,מה זה
טוחנים ,לועסים בפה? צריך גם להבין את זה .עמ'  .41תשמעו ,יש פה עוד דבר מוזר עם
התקנים .יש פה  4.09תקנים ,ופה  .4.32ההפרש

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
ירידה לכאורה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
יש עליה של איזה שליש תקן ,וה 30-אלף שקל לשנה זה השליש תקן? בחטיבות ביניים נשמע
לי קצת מוזר התחשיב הזה .אני מדבר על השורה הזאת.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הוא מדבר על .110

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עכשיו ,עוד פעם ,קרן קרב פה ,בחטיבות ביניים גוונים ,היה פה  ,175מצטבר למטה ב,2006-
וירד ל .166-גם פה במקרה ירד .כלומר ,אני מבין שקרן קרב לאורך כל הקו יורדת
ההשתתפות הכספית .עכשיו תראו ,לחטיבת ביניים היובל ,תראו השורה התחתונה למטה,
אני לא נכנסתי אפילו לפרטים .יש פה ירידה של יותר מ 100-אלף שקל ,וזה רק בחטיבת
ביניים יובל .תראו גם השש שנתי דתי בנים ,יש ירידה בשורה הצהובה למטה ,יש ירידה ,אז
איפה הפנים לחינוך? שרות פסיכולוגי – בגלל שיש ירידה בחינוך ,תראו כמה שירותים
פסיכולוגיים נכניס .מ 9.75-נהיה  .12משרות ,מה ,הפכנו את הילדים לטעוני טיפוח וצריך

"חבר" – למען הרישום הטוב
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עכשיו יותר פסיכולוגים? אחרי ההזנחה הזאת? שלוש שנים צריכים תמיכה יותר גדולה
בשרות פסיכולוגי .נעבור לדף הבא ,רווחה חינוכית ,שוב ירידה 375 ,אך ,היה ב400 2006-
נהיה  ,230רווחה חינוכית שוב פעם ,פנים לחינוך לרווחה – ירידה .תראו ,פרוייקט הילה
למשל ,אני יורד למטה בנוער ,מה זה  2700פרוייקט הילה? זה כל התקציב של פרוייקט
הילה לפעילויות? זה לעג לרש .הכנה לצה"ל  .2500גדנע אוויר  1000שקל .פרוייקט נוער
בסיכון  2000שקל ,זה רציני ,ככה מטפלים בילדים  ,בנוער ,ובהכנה לצה"ל ,בפרוייקט הילה,
בנוער עולה? בנער עולה יש קצת יותר  15אלף שקל .כל השאר זה נראה לי לעג לרש.
למטה ,מוסיקה .מה זה  140אלף שקל למנדולינה? יש להם מנצח ,יש להם מורה? לא מנהל
הקונסרבטוריון ,הלא למנדולינה צריך מישהו נפרד .ככה אני הבנתי .אז  140אלף שקל אתם
יכולים להחזיק תזמורת שלמה? מישהו מוכר למישהו סיפורים? זה לבוד על כולנו ,פשוט
לעשות צחוק ,להוסיף חטא על פשע ועוד להכריז על ראש העין כעיר המוסיקה .לוקחים שני
נגנים  ,איפה הם היום ,לא הגיעו לישיבה? שני נגנים לנגן ,שולחים אותם ,עושים אתם יחסי
ציבור אתם ,הפעם בבי"ח ,וכל הכבוד לפעולה הזאת בבי"ח עושים עם זה יחסי ציבור ,ככה
לא מחזיקים תזמורת מנדולינות .זה בקושי מספיק למנקה שם ,לחשמל ,וגם זה לא.

משתתף בדיון:
מקבלים כסף על ההופעות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כן ,והקונסרבטוריון  160אלף ,זה בשנה שעברה לא היה ,זה עבר מהמתנ"ס לפה ,אני לא יודע
מאיפה זה בא.

דב רוזנבאום – אגף גזברות:
הקונסרבטוריון עבר לחינוך.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז אפשר לתמוך את זה במסגרת המתנ"ס .למה להביא את זה לפה? לא מובן לי הרעיון ,אבל
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מתי יצחק – חבר מועצה:
סומכים על סיגל ,במותנה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עכשיו ,מוזיאונים ,פעילות מורשת תימן  40אלף שקל – יפה .אבל אני מבין שזה תמיכות ,זה
לא בא בסעיף תקציבי רגיל ,זה תקציב רגיל? זה עמותה או שעקפתם את העמותה עכשיו.

דב רוזנבאום – אגף גזברות:
המורשת זה לא העמותה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,רגע ,אדוני ,זה דבר חדש בשבילי .אני יודע שהעמותה באה כזרוע מבצעת שמקבלת
תמיכות ,כדי לבצע פעולות .אם החלטתם לבטל את הלהקות בגלל שיקולים פוליטיים או
שרוצים לחסום אותו ,הוא עשה תימנה מוצלחת ,ועכשיו רוצים להגיד לו :לא ,אתה לא
תעשה ,אנחנו נעשה? למה זה לא בא דרך תמיכות עכשיו? ככה אני מבין ,שזה צריך תמיכות,
למה זה צריך לבוא בנפרד? זה עמותה שפעילה את בית התזמורת ,ואני לא מבין למה זה לא
בא דר תמיכות .סליחה ,המורשת ,הרסו את התזמורת והרסו גם את המורשת בסוף.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
אפשר לשכור את העמותה לבצע פעולות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כן ,אבל אתה צריך לחשוב על וועדת תמיכות ,מה זה לשכור? במכרז ,בלי מכרז ,איך אתה
עושה?

שלום דראב – סגן ראש העיר:
לא ,אני יכול לתת לה עד  40אלף שקל.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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סיגל שיינמן – חברת מועצה:
רגע ,אתה יכול להכניס תפקיד של עמותה לשוטף?

שלום דראב – סגן ראש העיר:
זה לא עמותה ,שוב אני אומר לך ,זה לא חלק של העמותה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה עמותה ,למה זה לא עמותה?

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
רגע ,המורשת היא לא עמותה?

שלום דראב – סגן ראש העיר:
המוזיאון לא עמותה .המבנה של העירייה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סיגל ,את עוד לא סגנית ,אבל את כבר וותיקה במועצה ,אבל עדיין נשאר בתמימותך .זה כדי
לא לתת למי שמוביל את המורשת לקחת – את התמיכות להעביר לוועדת תמיכות ,או
לעשות דרך המתנ"ס .זה היה ככה בעבר .לא ,דרך המתנ"ס.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני רוצה להבין ,הגזבר אומר שלא ,האם המורשת היא עמותה?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
היא עמותה.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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שלום דראב – סגן ראש העיר:
המוזיאון לא,

מתי יצחק – חבר מועצה:
שלום ,עם כל הכבוד ,אתה לא הדובר של הגזבר ,הגזבר הסביר שהמורשת היא מוזיאון.
אנחנו נצמדים לזה שהיא מוזיאון.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הלאה ,בעמ'  ,46קדם יסודי ,השורה התחתונה אני רואה היה  765.300בשנה שעברה ,עכשיו
, 661יש ירידה .עכשיו ,פה בחינוך יסודי ,כל זה מתקשר לתורני ,מיכאל ,אתה הלכת .תקציב
שוטף בתי"ס מותנה ₪ 7700 ,בסה"כ מותנה .למה? מה זה ההתעללות הזאת?  ,7700תכניסו
את זה בפנים .יוזמות חינוכיות – אין יוזמה ,נשאר מותנה  50אלף.

מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,היוזמה לא מותנית.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
לא לא ,יש הסכם שנחתם עם יד אליעזר,

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מותנה כתוב פה ,אתה לא רואה? הנה ,מותנה .איפה אתה קורא

שלום דראב – סגן ראש העיר:
אני קורא בחינוכיות ,חינוך יסודי ,יש גם מותנה וגם לא ,גם וגם .יש אד למעלה לא מותנה
שזה  50אלף( .כולם צועקים יחד).

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
שלושה רובריקות האחרונות זה מותנה .תחזוקת מוסדות חינוך תורניים מותנה ,שוב ,זה
נראה לי לא בסדר .מותנה בשבילי זה באוויר.

פיני דניאל – חבר מועצה:
שמירה למטה ,זה צריך להיות באבטחה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
כל המותנה בכל התקציב זה  4מליון ,נכון?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא ,לא מופיע כלום בשמירה.

משה סיני – ראש העיר:
חברים ,בואו נמשיך בדרך העניינית ,יגאל ,תמשיך בבקשה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
שמירה של החינוך התורני

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה פעילות באבטחה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
יכול להיות ,אז כבר אם יש ארגוני ,זה עבור המערכת החינוך התורני .פעולות תרבות מותנה
 50אלף ,ומגידי שעורים מותנה .מה הם יעשו ,מגידי השעורים כל השנה ,מה אתה עושה
מותנה? אתה לא תשלם להם משכורת? תעשה לי טובה ,אני קורא מה שכתוב פה.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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שלום דראב – סגן ראש העיר:
אתה לא קראת הכל ,זה התוספת .יש את הקרן ויש את התוספת וזה מותנה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אירועי תרבות מותנה ,עמ'  .48היה פה  100אלף שקל ב ,2006-עכשיו ירד ל 50-אלף שקל,
והתחלק בין זה לבין התימנה ,כאילו תימנה הוספתם עוד  50אלף ,יצא  250אלף .אז ה50-
אלף של התימנה מותנה ,נניח ,ה 200-של התימנה לא מותנה ,יש עוד  50מותנה ,ואירועי
תרבות מותנה היה  100אלף שקל ,ירד ל ,50 -חילקתם את זה בין התימנה – כלומר,
התרבות שהיה בזמנו ,שמימשתם בשנת  ,2006חצי מזה התבטל ,זה מה שאני מבין.

פיני דניאל – חבר מועצה:
לא 300 ,במינון אחר.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
נכון ,אבל המינון שהיה קודם ב 100-אלף שקל ,לא היה מיועד לתימנה .היה מיועד לתרבות
כוללת .מה עכשיו עשו? אמרו :טוב ,אנחנו ניקח מהכולל ,לא נעשה פעולות כאלה ,נעשה
פעולה אחרת .אבל במקום לפגוע בפעולות אחרות ,עושים במקום אחר ,היה עולה כסף.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
מה עם ה .....-יגאל ,מיליונים שם רצים.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה זה תהילה  7000שקל .כל מה שתהילה עולה זה  7000שקל? מוזר לי ,זה לא נראה לי.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
סעיף .780

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
טוב ,פעולות נוער ,תרבות נוער ,סיגל ,זה אצלך ,נכון?

משה סיני – ראש העיר:
כן ,זה אמור לרדת מתחת למתנ"ס ,שמו את הרובריקה של המתנ"ס.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
יש פה סעיפים שירד ,פעולות נוער ירד מ 120-ל ,70-פעולות נוער ,ואני לא מבין למה זה ירד,
דמי מחיה גרעין נח"ל ירד בחצי ,תרבות ונוער מותנה עוד פעם יש פה מותנה של עוד ,150
למה מותנה? מה ,לא תהיה פעילות? חצי שנה יעבדו וחצי שנה לא יעבדו? אני לא מבין את
המושג הזה.

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה מותנה בהתנהגות טובה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עכשיו ,מתנ"ס למטה ,פתאום יש ירידה מ 1.120-מליון ל 800-אלף.

פיני דניאל – חבר מועצה:
עבר לעוד הבא.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עבר לעמוד הבא ? זה טעות? חברה ,עם כל החכמולוגיה ,בשנה שעברה היה במתנ"ס בפעילות
רגילה ,לא תחת הכותרת ספורט ,היתה פעילות של היקף של  1.120מליון ,כלומר ,אתה
אומר ,אני הולך לתגבר את הספורט ,ואני מונע או מבטל חלק מהפעולות הרגילות שהיו.
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שלום דראב – סגן ראש העיר:
זה הסכם בין פיני לבין סיגל.

משה סיני – ראש העיר:
חברים אני מבקש שכל אחד ירשום את ההערות לעצמו ,למה כל אחד עושה את התגובה
שלו?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,אני רואה פה 2006 ,היתה תוכנית עבודה של מתנ"ס ,ההעברות האלה מוזרות לי ,או
למנוע מאתנו לראות את המשמעות .זה דבר שנראה לי לא נכון ,להוריד מהמתנ"ס את
התזמורת ,שיישאר להם תזמורת ,לאן לקחו אותה? לקחו את זה למשהו לספורט? ונותנים
להם להתעמל? אני לא יודע ,לא מבין את השיטה.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
מהמוסיקה יצא לפוליטיקה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
ספורט ייצוגי ,סוף סוף עלה ל 520-אלף ,אבל שוב פעם מותנה .תגיד לי ,איך הוא יעשה
חוזים? איך הוא יתחייב? הוא ירד עוד פעם ליגה? אתה דיברת בזמנו ,רצית ממני להוסיף
להם עוד כסף ,שהיו בלאומי –

שרי סלע – חברת מועצה:
עד היום הוועדה לא סיימה את עבודתי.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כן ,בלאומית היום בגלל שאישרת להם מותנה ,הם ירדו ליגה מאילוץ ,מחוסר ברירה טכנית
הם ירדו ליגה .אתה עוד פעם נותן להם מותנה .אני חושב שאתה מתעלל בהם .אני חושב שזה
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לא הוגן ,במיוחד שאתה באת ב 2003-וביקשת ,תמכת אתי בתקציב ,שרצית להוריד להם
עוד יותר כסף ,וגם לחינוך רצית ,לתנועות הנוער אתה היום יכול לתת ,למה אתה לא נותן
למה אתה מוריד .ולמה אם אתה כבר נותן ,למה אתה עושה את זה במותנה? למה אתה
משגע את הבן אדם ,הוא צריך להפעיל קבוצה ,הוא צריך לעשות חוזים .אז לדעתי זה לא
אחראי ,זה לא נכון ,צריך להתייחס לזה אחרת ולחלק את המשאבים כך ,שזה לא הגיוני,
שמה שנעשה בפעולה עכשיו ,אתה עושה אותו מותנה ,שיתברר לך בסוף השנה ,אז מה יעשה
,איך הוא יעשה את זה היום? גם במתנ"ס ,גם פה וגם בהרבה דברים אחרים .חשמל רווחה,
מה קרה שנהיה כמעט פי שתיים עלה ברווחה? עמ'  18 .51אלף חשמל היה ב ,2006-עלה ל36-

שרי סלע – חברת מועצה:
עובדים שעות נוספות אולי.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אה ,עובדים שעות נוספות? יש נזקקים ,הרבה נזקקים באים בלילה .כבר מתביישים לבוא
ביום ,אז באים בלילה .הלאה .עמותה לשירותים חברתיים ,מה פתאום הצלחת לעלות עוד
 ,-80יש עוד איך קוראים לו ,מטרי?

שרי סלע – חברת מועצה:
רוני אזולאי זה היה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אה ,היה רוני אזולאי .היה ,גם הוא הלך? למה זה עולה? זה עולה בגלל פעולות אחרות? מה,
עכשיו ,אם זו עמותה שמטרתה היה לקלוט תרומות ,מה פתאום מוסיפים לה מתקציב
העירייה? הקמנו עמותות בזמנו ,שמנו אותן כלי לגייס תרומות ,זו היתה המטרה של
העמותה ,שירותים חברתיים מזמני לא נתנו כסף מקופת העירייה ,אלא דאגנו שיביאו קופות
לתוך העמותה ,פתאום היום זה הופך להיות משהו ששואב כל פעם כסף נוסף .אולי לעשות
בריחה תקציבית לטובת תקנים או פעולות –
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מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,אתה צריך להבין ,רוני אזולאי ריכז את הקשרי חוץ ,את המשכורת

מהעמותה

לשירותים החברתיים וההשקעה היתה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עכשיו ,יש עוד מותנה .עוד  50אלף ,כבר לא מספיק העלית מ 80-ל ,180-אתה רוצה להעלות
לעמותה עוד  .50הלא בניתם אותה ,כדי שהיא תגייס כסף ,אתם התרברבתם שאתם תביאו
כסף ,אז למה צרי לקחת מקופת העירייה? זה מוזר ,לא נכון ולא הגיוני .מה זה יש עמותת
יחדיו ,מותנה .מה זה עמותת יחדיו ומותנה .מה זה?

משה סיני – ראש העיר:
תקבל תשובה ,תרשום.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני לא מבין מה זה ,תסביר לפני שאני אקבל תשובה ,מה זה מותאם יחדיו ,אח"כ זה מותנה.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
זו עמותה חדשה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עכשיו ,בשנה שעברה הוא היה ,היה ב 45-אלף .עכשיו ,הוא יהיה  70ועוד  .66מה זה? משהו
קרה בעיר שאנחנו לא יודעים לא הרגשנו?

מתי יצחק – חבר מועצה:
זה בתקשורת לא נראה לי.
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
לא יודע מה זה.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אתה מוזמן לשם כדי לראות את הפעילות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
תודה רבה ,אני פוגש אותה פה תחת הכותרת של מוטב יחדיו ,ככה אני פוגש את זה פה.

פיני דניאל – חבר מועצה:
בעדכוני ראש העיר זה נאמר כמה פעמים .זה צוין כמה פעמים.

מתי יצחק – חבר מועצה:
מה זה מוטב יחדיו?

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה פרויקט שמנוהל בג'ון קנדי ,עם סיוע של קהילות חו"ל ,עם הרבה כסף ,עם פעילות
יפהפייה,

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כלומר ,אנחנו מוציאים כסף?

מתי יצחק – חבר מועצה:
בניהול של רוני אזולאי?

פיני דניאל – חבר מועצה:
אייל צפניה .פעילות יפה מאד.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,אבל אם זה בא מפעילות חו"ל ויש הכנסות ,אז למה אנחנו צריכים להוציא כל כך
הרבה הוצאות?

פיני דניאל – חבר מועצה:
כי אתה עושה  matchingזה לא הכל רק הכנסות.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
אם זה לדברים האלה – זו ברכה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני לא יודע ,אני לא מכיר את הפרוייקט .בסדר?

פיני דניאל – חבר מועצה:
אי אפשר לפרט כל פרוייקט פה בספר.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
האמת היא שאנחנו צריכים לתת לפרוייקט.

מתי יצחק – חבר מועצה:
מי זה אנחנו ,המתנ"ס?

פיני דניאל – חבר מועצה:
לא לא ,העירייה.

"חבר" – למען הרישום הטוב
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מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,אני רגיל לשמוע אנחנו זה המתנ"ס.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
עמ'  ,52השורה התחתונה ,פעילויות קהילתיות יש ירידה של  100ומשהו אלף .שירותים לזקן
יש ירידה בהשתתפות ,של בערך יותר מ 50-אלף .יש ירידה בסה"כ בשרות לזקן .יש לך
מפעלי תעסוקה לעיוורים .מה קרה ,נעלמו העיוורים? הבנתי שהוציאו אותם מהמבנה ,אינם,
לא מופיעים ב ,2007-אבל עיוורים בעיר יש .האם אפשר לשים את הכסף ולהשאר ב 2006-עם
אותם עיוורים שהיו בני ראש העין ,ואמנם המועדון של העיוורים סולק מראש העין ,או
נסגר לא יודע מאיזה שהן סיבות ,האם הכסף הזה לא יכול לעבור לפעולות עיוורים
שקיימים ונמצאים בראש העין ,לשבץ אותם באיזושהי צורה ולסייע להם? אני לא מבין למה
מחקו את הכסף הזה .מוחקים את הבעיה ומוחקים את הכסף.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הם אמרו לנו לא לתת .יש שם התייחסות בתקציב  .יש שם שינוי בתקציב.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אין תקציב פה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
ה 136-אלף לאן הלכו? לאן זה ילך ב.2007-

יגאל יוסף – חבר מועצה:
דמי תקשורת לחרשים .השיה  48.400פתאום ירד ל 27-אלף .מה קרה? מרכזי אבחון
ושיקום היה  53ירד ל .2700-איך זה יכול להיות? המקלטים לנשים מוכות ,אחרי כל הצרות
וכל הבעיות ,פתאום יש לנו מקלט לנשים מוכות ,שלא היה בשנים עברו.
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משה סיני – ראש העיר:
אז זה טוב או לא טוב?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
קודם כל זה שיש מקלט – צריך ,אבל אני שואל האם משהו מיוחד קרה עכשיו ,זו הפתעה?
מה זה?

שלום דראב – סגן ראש העיר:
האלימות גוברת.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כי לא היה עד עכשיו .אני לא נגד זה ,אני רק שואל איך לא היה כל הזמן ,ויש פתאום עכשיו.
כי זה קו חדש? יוזמה חדשה.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
כי יש התייחסות אולי.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
בסדר ,אני לא נגד זה ,אני רק רוצה לדעת ,לא היה קודם ועכשיו יש את זה.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אתה צריך לשמוח ולברך על זה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,אני לא נגד .בדברי ההסבר גם צריך להעלות את זה ,זה היה ,זה לא היה ,במקום
לעשות כותרות כלליות ,להגיד זה היה ,זה לא עשינו.

"חבר" – למען הרישום הטוב

47

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  26/12/2006מס' 73/11

מתי יצחק – חבר מועצה:
זו השיטה ,איך זה יעבור בתקשורת?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מרכזים קהילתיים ,יש ירידה מ 49-ל 300-ו ,29-ירידה .זה מה שהראיתי בהתחלה ,שתקציב
 2007היקף הפעולות שלו נמוך יותר מהיקף הפעולות בשנת  .2002הרובריקה של הפעולות
מראה שב 2002-היו יותר פעולות מאשר ב .2007-עם כל הכבוד ,עם כל זה ש 36-מליון שקל,
הרובריקה הזאת ,הנה זה פה.

משה סיני – ראש העיר:
בסדר ,הסברת את עצמך.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
שניה רגע ,יש לי זמן ,אני לא נכנס לחשמל ,מים ,לרכבים ,לשכר ,עוד לא סיימתי .שירותים
לעולה מ 396.400-ירד ל ,278-זה שוב פעם ירידה .העברת קנסות לחניה .עד כמה שאני יודע,
שרשות החניה היתה בחברה הכלכלית ,מה היא נכנס פה ,אם יש לה הכנסות ,יש לה מטרות
שהחברה הכלכלית צריכה לבצע איתן עם ההכנסות ,מלבד החזרה של עלות העובדים שבאים
ומחובתם להיות עובדי עירייה ,מלבד זה ,כל שאר ההכנסות צריכות להיות לתועלת החברה
הכלכלית ,לבצע שיפורי תנועה ,לעשות כל מיני פעילויות כאלה ,מה פתאום זה נכנס לפה
כהוצאה? זה מופיע כהוצאה פעמיים .ברשות חניה ,והעברת קנסות חניה בהיקפים האלה ,כל
זה היה צריך להתבצע בעיקרון בחברה הכלכלית.

משה סיני – ראש העיר:
אני מבקש ממך ,תתכנס.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני יודע להתכנס לבד ,אני לא מדבר הרבה ,אני נאלץ לדבר הרבה במסיבות כאלה .אני
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אומר ,סה"כ יש עליה דרמתית בהיקף הכספים שבזכות הגבייה ,הכנסת היד לכיס ,לנשמה,
לתוך קרבים של התושבים בהיקפים מאד דרמתיים .אני אומר מאד דרמתיים .אני חושב
שזה לא מצדיק את מה שהם מקבלים בהשוואה למה שנראה פה בסדר התקציב ,לא מצדיק
בכלל .עכשיו ,כצעד טקטי ,זה עניין שלך של מדיניות ואני אמרתי את זה בעבר ואגיד את זה
עוד פעם .יש דרך קלה ,לא לשבות באוהלים מול משרד ראש הממשלה ולא מול כל הגורמים
האלה ,לא להיאבק ,לא לעשות מלחמות ,לעשות הסכמי הבראה וקונסולידציה .כל זה
אפשר לא לעשות ולחסוך את עוגמת הנפש לך כראש העיר .אני מעצמי לא חסכתי את כאב
הלב ולא את כאב התנאים לשבת שם ,כי ידעתי שאם אני אצליח ,כל זמן שיש לי נימוקים
להביא כסף ,ובעיקר הכסף שאני הוצאתי זה לטובת חינוך ורווחה ,בעיקר ,תראה את כל
ההיסטוריה לאחור ,כל ההוצאות שלי שאני עשיתי היה לחינוך ורווחה .אבל בעקבות זה
שיצרתי את המציאות הזאת ,יכולתי לקבל הסכמי כיסוי גרעון ,יכולתי למנוע הורדת
מענקים ,להנחות את זה לאט לאט .אבל הענקת המדיניות שהיא הרבה יותר קלה ,יש כאלה
שעושים את זה ,אבל בסופו של דבר זה מכביד על התושבים .תוך זמן קצר ראש העין לא
תקבל אף שקל מענק ,והנסיבות ,המציאות הכלכלית של העיר ראש העין ,עדיין לא הגענו
למצב שיש לה משאבים של הכנסות עצמיות בהיקף גדול ,יש לנו מזל שיש באזור התעשיה
פארק סיבל שנותן הרבה מאד כסף השנה ,קרוב ל 40-מליון שקל .מישהו פה דאג לזה בשנים
האחרונות ,שיביא כל כך הרבה כסף ,אז טוב שהוא מביא כסף ,אבל אם היינו מביאים את
זה ממסחר ,מתעשיה ,מעסקים ,כשלצערי הרבה עסקים הולכים ונסגרים או נהרסים היום,
וגורמים להם לברוח מראש העין ,ואני שומע את הכל מהציבור ,אם מהארנונות של העסקים
היה בא הכסף ,ותעשייה ,אז היה יותר קל ,אבל ללכת רק להוציא מכיסי התושבים ,זה מצב
לא קל ,לא פשוט .אני שומע את הקולות ,אני שומע את הדברים אני חושב שאם יכולתי
להמליץ פה ,ואם פעם יכולתי להגיד תשבור את הראש עם זה ,תמשיך ככה ואני אשב בשקט
– אני יודע איך החיים הציבוריים עובדים ואיך הפוליטיקה עובדת.
אני חושב שזה לא נכון להמשיך את המגמה הזאת ,הנה ,השנה ,על פי חוק ההסדרים,
כשהשנה הזאת יש אינפלאציה שלילית וחוק ההסדרים זה  ,2.7אתם מבינים זה  2.9ריאלית,
אם  0.2היתה הירידה ,מישהו זוכר?
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מתי יצחק – חבר מועצה:
1.7

יגאל יוסף – חבר מועצה :
אני אומר את המשמעות של הירידה של ההכנסות הכספיות ,מזה אתה גוזר את התקציב זו
עליה ריאלית משמעותית בנושא גביית הארנונה ,ושוב ,יהיה קשה מאד ,ושוב ,חבל שזו
המדיניות.

משה סיני – ראש העיר:
א .אני רוצה להודות לך .אני חושב שזו היתה סקירה מאלפת ,באמת עברת על כל ספר
התקציב ,יש הערות ונתייחס אליהן .אני באת רוצה להודות לך על העבודה ,הבנו וקלטנו,
ואני מבקש ממתי יצחק עכשיו להתייחס.

מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,אני מעדיף ללקט אחרי הקוצרים .אני רוצה אח"כ.

משה סיני – ראש העיר:
לא ,אין אח"כ .יש עכשיו .אני נותן לך רשות דיבור.

מתי יצחק –חבר מועצה:
לא ,אתה תיתן לי לדבר בזכות ולא בחסד .אתה תיתן לי מתי שאני ארצה לדבר ,אתה לא
תקבע לי את הסדר ,בשם פנים ואופן ,עם כל הכבוד לך ,תתנהג בכבוד ותתייחס לתרבות
הדיון בצורה מכובדת ,יש פה גם אורחים החינוך ,תן להם לדבר ,נקשיב ,נחכים ,אולי בכלל
לא יהיה לי מה להגיד אחרי שאני אשמע אותם .אתה לא יכול להגיד לי ,עם כל הכבוד.

משה סיני – ראש העיר:
על פי חוות הדעת היועצת המשפטית ,אני מנהל את הישיבה.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
תנהל את הישיבה ,אל תיתן לי לדבר ,אנחנו נדבר במקומות ארים .אני אגיד ואדבר ואומר
מה שיש לי להגיד בזמן שאני חושב שאני צריך לדבר .אין לי בעיה להיות גם האחרון.

משה סיני – ראש העיר:
מר מתי יצחק ,אני נותן לך את רשות הדיבור .אח"כ לא תקבל את רשות הדיבור.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני רוצה לשמוע את אנשי המקצוע שהיו פה.

משה סיני – ראש העיר:
שמעת את איש המקצוע ,קראת את ספר התקציב.

מתי יצחק – חבר מועצה:
לא לא לא ,אני יש לי הרבה שאלות ,יש לי את ספר החינוך שהוא נושא מאד חשוב .יכול
להיות שאם אני אשמע –

משה סיני – ראש העיר:
לא יכול להיות ,אתה הוזמנת לפה ,בוא תיתן את המשמעויות ,איך אתה רואה את התקציב,
מה המדדים,

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני כבר אמרתי ,אני רוצה להביע את עמדתי לאחר שאשמע את כולם.

משה סיני – ראש העיר:
אז אני אומר לך ,שאני מבקש ממך להביע את עמדתך עכשיו.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
כרגע אני מסרב להביע את עמדתי .תעביר את זה לתקשורת .לך תגיד  ,אני אדבר בסוף
הערב .אני אדבר גם לקירות ,אבל אני אדבר .אני אדבר גם לקירות ,אבל אני אדבר.

משה סיני – ראש העיר:
מתי ,אני רוצה לתת לך את רשות הדיבור.

מתי יצחק – חבר מועצה:
לא לא לא ,אתה לא עושה לי טובה ,עם כל הכבוד לך ,אל תעשה לי טובה.

משה סיני – ראש העיר:
האופוזיציה צריכה לדבר.

פיני דניאל – חבר מועצה:
האופוזיציה דיברה ,עכשיו כל מי שרוצה לדבר ידבר בסדר שלו .אני לא מבין מה אתה רוצה.
אני כבר לא יודע עכשיו ,תאמין לי שאני לא יודע.

משה סיני – ראש העיר:
חברים ,מישהו עוד רוצה להתייחס לתקציב?

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני מבקש שתיתן רשות לאנשי המקצוע לדבר ,אנשי החינוך באו לפה ,וועד ההורים ,מנהל
מחלקת החינוך ,לדעתי תכבד את הפורום הזה ,וזה פורום מאד מכובד.

משה סיני – ראש העיר:
טוב ,אני בטוח שזה מכובד ,אני גם שומע אותך.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
ותתנהג ,אני חושב ,על פי תרבות הדיור .אני כרגע לא רוצה לדבר .אני אדבר בזמן שלי ,לא
כשאתה תקבע לי.

משה סיני – ראש העיר:
או.קי .מישהו עוד רוצה להתייחס לתקציב?

פיני דניאל – חבר מועצה:
אחרי מתי.....

משה סיני – ראש העיר:
אם אין מי שרוצה להתייחס לתקציב ,אני רוצה לתת את זכות הדיבור ליהודה עלייאש כיו"ר
וועד העובדים היישובי ,שאנחנו מכבדים מאד את דעתו .אני חושב שיש לו תמיד גם דברי
טעם ,לא תמיד אנחנו מסכימים אתו ,אבל אני רוצה לתת לו את רשות הדיבור ,לאחר מכן
הגזבר יגיב .בבקשה.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
תודה לך ראש העיר ,על הזכות שנתת לי את הזכות להשמיע כמה מילים .אני אעשה את זה
קצר ,אני מבטיח ,מיגאל ,למרות שלו הייתי במקומו ובתפקידו ,הייתי מדבר לפחות עוד
כמה שעות טובות .ויש לו הרבה על מה לדבר .אבל היות –

משה סיני – ראש העיר:
סליחה ,באמת לפני שאתה ממשיך ,אני מבקש שתוך חמש עשר דקות תתרכז בדברים.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני מבטיח לעשות את זה יותר קצר ממה שאתה חושב .בשנה שעברה ,לא הייתי כאן בפורום
הזה ,משום שהבנתי שטובת כל הפורום זה עניין החינוך והאורינטציה הכללית היא לכיוון
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שיפור ושדרוג מערכת החינוך .אדוני ראש העיר ,אתמול התכנסנו בוועד ההורים ,יש לנו גם
חברים חדשים בוועד ,הנה יושב פה חובב מאוהל שלום ,הוא לא חדש,

יגאל יוסף – חבר מועצה:
ציון דחבש הוא לא חבר וועד?

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
ואני רוצה לספר לך ,שמתוך  12שנותיי במערכת החינוך העירונית ,הבן שלי הוא היום בכיתה
י"ב ,כיהנתי  9שנים בתור יו" ר וועד הורים יישובית ופה זו היתה הפעם התשיעית שנבחרתי
פה אחד לשמש בתפקיד הזה ,ומעמדה זו אני רוצה להתחיל לשאת את דברי.
תשמע ,אדוני ראש העיר ,גם כתבתי לך ,את אשר נעשה בשטח החינוך ,אם זה בשיפור
המבנים ,ואם זה בשיתוף של הוועדים והצוותים החינוכיים אי אפשר לקחת .דברים שנעשו,
נרשמו ונכתבו פורסמו בעיתון אינדקס ,את זה אי אפשר לקחת .הכל שריר וקיים .אלא מה
אני רוצה להזכיר לכם –

מתי יצחק – חבר מועצה:
אתה מתכוון שאתה מסכים עם הפרסום?

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
לא לא ,אני מסכים לכל .אני רוצה להזהיר את דברי הדירקטוריון הזה ,מכמה דברים שאני
מכיר בתקציב ,והראיתי פה למשה בגניבה ,שאני אחראי על תקציב של  3.5מיליארד שקל,
אני חתום עליו ,וחתום עליו על פי חוק התקציב ונבחן עליו ע"י חשבים מלווים ,וכל התקציב
של העירייה זה בערך שבועיים על מה שמדובר .אני בא גם מתוקף העניין הזה ,כלומר ,גם
מתוקף התפקיד הציבורי וגם מתוקף ההבנה הקטנה והפשוטה והמאד פרימיטיבית שלי
בספרי תקציב .אחרי שאמרתי את הדברים האלה ,אדוני ראש העיר ,אני אומר לכם ,חברי
המועצה ,אי אפשר ,אסור וחשוב מאד להדגיש כי אתם במשך שנים ,מאשרים תקציב מול
תקציב .מעולם לא ראיתי דיון או נייר מטעה כאן על השולחן ובכלל ,שמראה מה נעשה
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בפועל מתקציב  .2006ואומרים :הנה ,תקציב  2006היה  100ועכשיו זה  .106גדל ב 6-מליון.
אבל אולי לא הוצאו  ?100אולי הוצאו רק  ?70אולי הוצא  106וזה אותה מסגרת תקציבית
כמו שנה שעברה?

מתי יצחק – חבר מועצה:
אתה מדבר על ביצוע.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני מדבר על ביצוע .אני יודע להגיד לכם בוודאות ,שבאגף הגזברות ישנן אקסטרפולציות
מאד משוכללות ומדויקות איך תראה שנת התקציב  2006ואיך היא תסתיים בצורה מאד
מאד רצינית .אני יכול להעיד ,כי אני יודע שזה קיים .אני ציפיתי שיבוא הגזבר ובספר – לי
אין צבעוני ,רק מצלמים לי ככה הגנבה – ויגיד :הנה תקציב  ,2006הנה הערכת הביצוע שלנו
ל ,2006-הנה ההפרשים וככה אנחנו רואים את  .2007והנה אתם ובמשך שנים ,שמים תקציב
מול תקציב ,לא מקבלים שום מושג על הביצוע בפועל .זה אחד.
ואני מציע לכם ,תעצרו רגע ,תבקשו ממנו ,יש לו את ההערכה לסוף השנה ,הוא אישר חצי
שנה ,יש תוכנה –

שרי סלע – חברת מועצה:
יהודה ,אני יושבת כאן ומרגישה מאד לא בנוח ,גם אם אתה צודק –

מתי יצחק – חבר מועצה:
הוא צודק ,התקציב הוא וירטואלי ,הוא לא ריאלי ,הוא לא אמיתי ,איך הוא ידע מה קורה
בפועל? איך אתה יכול לבדוק את תקציב החינוך?

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני שמח שחברי מוועד ההורים  ,אני שמח ששרי מעירה לי ואני מודה לך מאד מודה לך,
אבל אני אמשיך.
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משה סיני – ראש העיר:
יהודה ,אתה תמשיך ,אבל אני רק רוצה לסדר את מסגרת הדיון .דקה ,אף אחד לא ייקח
ממך את רשות הדיבור ,קיבלת את רשות הדיבור .אני מבקש ,אנחנו מאד מכבדים את
תפקידם כיו"ר וועד ההורים ,ואני לא אומר את זה מהשפה ולחוץ ,אתה יודע כמה אני
מעריך אותך .יחד עם זאת ,יש מסגרת של תקציב ואתה באת לפה כיו"ר וועד ההורים
שאמור לתת את הראייה בנושא של החינוך .אני מאד מכבד אותך ,הראייה שלך מאד
מכובדת .יחד עם זאת ,מה שאני מבקש ממך ,לא לתת ציונים לאגף הגזברות ומה יש להם
ומה אין להם .בוא תתמקד במה אתה חושב שהיה צריך להיות בתקציב החינוך ,מה נראה
לך שיש בו ומה נראה לך שאין בו.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אבל יש השלכה למה שהוא אומר ,הוא אומר ,אם לא יראו את הביצוע – הוא לא יכול
להתייחס.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני רוצה לבנות אמירה או תובנה,

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
סליחה ,אתם כנראה שוכחים ,שכל רבעון כל חברי המועצה מקבלים דו"ח רבעוני ,דו"ח
ביצוע .גם בישיבה האחרונה קיבלתם .וזה עונה לשאלה שלו( .כולם צועקים יחד)

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
כל שנה מקבלים דו"ח.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
רגע ,מתי ,ההערה של יהודה מאד מאד נכונה .כשבונים תקציב של  2007צריך לראות את
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הביצוע של  2006ואנחנו גם אומרים את זה כל הזמן .יכול להיות שזה לא במנדט שלו להגיד
את הדברים האלה ,אבל עדיין ההערה היא הערה נכונה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
מה יש פה להבין ,אני לא מבין .זה רק גרם לנו לדבר לעניין ,ואנחנו מתווכחים.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אתה לא דיברת לעניין קודם ,יהודה עלייאש מדבר לעניין.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
שרי ,יהודה דיבר על עצם העניין.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אבל אנחנו אומרים את זה כל הזמן ,נו ,מה קרה? (כולם צועקים יחד).

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני רוצה לעשות הסכם עם ראש העיר ,ברגע שתעשה ככה ,אני מסיים.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אתה מטיל עליו אחריות כבדה.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
כמו בתזמורת ,תגידו די – ואני מפסיק ואני גם הולך ,אני לא צריך להיות פה .אני רוצה
להמשיך לדבר  .ודיברתי שלוש דקות בדיוק לפני ששרי קפצה עלי ,אבל אין דבר .אני רוצה
להרצות את כל מה שיש לי ,ואם אתם רוצים ,אני אפסיק מתי שתרצו .הדגשי תקציב 2007
כתוב בעמ'  2לתקציב ,העלאת רמת איכות החינוך .זה שם מאד יפה ,אני מחובר אליו בכל
נימי נפשי .אני לא יודע מה זה העלאת רמת איכות החינוך .אין פה סעיף אחד שתומך
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במדיניות הזאת .לא רק סעיף אחד ,שקל אחד אין ,אבל כתוב .אנחנו מעלים את איכות
החינוך ,דרך אגב ,איכות החינוך לאו דווקא צריכה להיות נגזרת מתקציבים ,משקלים ,אבל
תלמדו אותנו איך מעלים את רמת החינוך מבלי להשקיע כסף? אם אין קמח אין תורה .אני
יודע את זה בכל מקום .אז זו כותרת יפה ,אני מציע לכם למחוק את זה ,אלא אם כן תשימו
פה שקלים.
אני ראיתי את תקציב  2006כפי שאתם אישרתם במועצה ,ושרי אל תפריעי לי בבקשה ,זה
התקציב שאושר פה במועצה .הגיע תקציב  2007וכתוב ,אני כבר הערתי על זה ,תקציב .2006
האם מישהו מכם בדק ,האם מה שכתוב פה ,תקציב  2006זה מה שאתם אישרתם בפועל? על
פי,

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
עודכן במהלך השנה.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
לא לא ,אני קובע שמבחינת גילוי נאות ,יאמר לכם כל רואה חשבון פשוט שיושב פה בחדר,
ויותר מזה ,תשימו כוכבית תכתבו מיינו את הסעיף הזה מחדש ,הצגנו אותו מחדש ,אנחנו
מראים לכם את ההצגה בדרך שונה ,בסכומים שונים .אני יודע לומר עוד הרבה דברים בעניין
הזה ,אבל אם כתבתם פה תקציב  ,2006אז תראו לנו ,תראו לעצמכם ,לא לי ,איפה שיניתם
ובאיזה סכומים ,ואיפה הצגתם את זה בצורה שונה .יש פה סדרה ארוכה מאד של מספרים.
אני רק מדבר על החינוך ,לא דיברתי על רווחה ולא דיברתי כלום .שמוצגים פרטצ' מפה
ומשם ,פעם אני פתאום רואה – איפה ראיתי עכשיו הספריה היא בתוך החינוך ,שנה שעברה
איננה ,אז תחליטו ,תביאו את הספריה מפעם שעברה .אלא מה ,ספריה זה גרעוני ,זה
הוצאות  640הכנסות אפס .אז תגידו  ,איך הוא אומר? אנחנו סבסדנו את החינוך .יש לי
הרבה מה לומר לך .אני רוצה לומר על תקציבי בתי הספר ,ויש לי הרבה כעס על זה ,בשקף
השלישי כתוב יוגדלו תקציבי בתיה"ס .זה יפה מאד .מי שפותח את ספר התקציב הוא רק
ציטט מספרים ,אבל אני אגיד לכם :נתוני ביצוע  2005לאחר שקיזזו לנו  16אחוז ,ז"א 2005
בקיזוז  16אחוז ,העירייה הקציבה לבתיה"ס בפועל ,כבר לא תקציבית  1.23אלף לתחזוקה,
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לתקשורת ,לשכפולים ,לכל מה שביה"ס צריך לחיות .זה ב 2005-נתוני ביצוע ,אחרי  16אחוז
קיזוז ,כלומר ,העירייה בפועל הוציאה  1.2מליון בערך ,השנה ,הנה הבשורה הגדולה ,היא
תוציא  .1.046זה נקרא הגדלת תקציב בתיה"ס .עכשיו הוא אומר ,קטנו התלמידים ,אני לא
זוכר מי אמר קטנו התלמידים .באירוניה? אז באירוניה של שרי ב 2006-היו  6600תלמידים,
וב 5874 2007-תלמידים ,אז עלינו רק ב 3.5-4-אחוז .הייתי מצפה שכאן נפוצה מ2005-
לאיזה סכום סביר של  1.4-1.5מליון לפחות והנה אנחנו  .1.046אז תגיד יהודה ,למה אתה
צועק? מה זה אכפת לך? אוהה ,כמה זה איכפת לי ,כי פיני מכיסו ,וחובב מכיסו ,ואני מכיסי
ושרי מכיסה ,וכל אחד שיש לו ילדים במערכת החינוך מוציא ומשלם בין  1-1.5מליון שקל
לשנה במקום העירייה ובמקום התקציב הזה .ואני מוכן להתמודד בכל זירה ,ולהראות לכם
איך אני בבגין רק לפני שבועיים אישרתי  300אלף כספי הורים שם זה חוקי ,כי כל בתיה"ס
מנהלים את התקציב בצורה לא חוקית .כי החוק אומר שהם צריכים לעשות חשבונות
נפרדים ,וההורים חותמים בנפרד ,וכל זה מדובר על תוכנה שתעלה לכל העיר הזאת 8000
דולר ,אבל אנחנו שנתיים נוהגים לא כחוק .עוברים על החוק ,תדעו ,עוברים על החוק.
אבל בבגין זה אחרת ,יש חשבון נפרד להורים ,שם חותמים ההורים ושם אני חתמתי רק לפני
שבוע ,כמעט  300אלף שקל ,במקום העירייה ,ואני לא רוצה לדבר על תרומות שגייסנו .זה
לא עניין השולחן הזה ,בקטע הזה .במקום העירייה ,ואני רוצה לדבר קצת על מים וחשמל,
כי התקציב הרי גדל תמיד ,באיזה סכומים ,בחשמל ומים .אז אין לנו מונים ,אין לנו אמצעי
מדידה ,אין כלום ,המנכ"לית הבטיחה להתקין בכל בי"ס על כל שיבר ,לקראת השנה הזאת,
שנת  ,2006מונה שעל פיו יישפט ביה"ס על בזבוזיו ועל חסכונותיו .שום דבר ושום כלום .יש
שיברים של בי"ס טל ,אני מכיר את זה טוב ,שמסבסד את כל השכונה שם ,את כל הגינות
הציבוריות וזה בי"ס טל ,ואין שם גינה דרך אגב ,אבל ביה"ס צריך לשלם  60אלף שקל מים
על ארבע אסלות 60 .אלף שקל ,העיקר הגדלנו את תקציב החינוך ובכללו את תקציב המים.
אז רבותי ,תראו ,לרשום במסמכי תאגיד באופן רשמי מספרים כאלה – תקחו את זה אליכם
כל אחד הביתה עם המסקנות שלו .דיברתי על כספי ההורים ,אני לא רוצה לדבר על  2מליון
שקל לצביעת בתיה"ס .כתבתי את מה שכתבתי ,ואני מצפה לקיים דיון אצל המנכ"לית
בעניין הזה יש עוד הרבה מה להגיד ,הצטיידות ,מחשוב וכו' .בשנה שעברה היה תקציב
למחשוב ,הוא עבר להצטיידות ,הזהרנו מראש בתקציב ,שאין בכלל תוואי תקציבי

"חבר" – למען הרישום הטוב

59

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  26/12/2006מס' 73/11

להצטיידות ובכל זאת לקחו מהמחשוב ,שמו בזה ,לא ראיתי החלטה מסודרת בעניין הזה,
אבל אני לא אחראי לסדר והניקיון פה בעירייה.
אני רוצה לעבור על נושא מאד כאוב שנקרא תקציב .תראו ,החברה למוסדות ,דרך אגב ,אני,
ובטענותיי עוד לא סיימתי ואני אעדכן אתכם בפרטים יותר – לי יש תוכנה יותר משוכללת
משלך ,שמראה אנליזה של כל סעיף בהוצאות ,איך הוא מתפתח ואיך הוא עומד להתפתח,
ואיך צריך להראות התקציב מבחינה סטטיסטית נכונה יותר .אני אבנה לכם תקציב ,תסמכו
עלי ,אבל מנהל אגף החינוך ,דרך אגב ,אני חייב לומר לכם :אני אוהב אותו ,ואני אוהב את
עבודתו ואני משתף אתו פעולה ואין בינינו שום וויכוח ,ברמה העקרונית ,למרות שכל יום
אנחנו צועקים אחד על השני ,ואני מעריך את עובדי אגף החינוך ,הם עושים את עבודתם
קודש ,יגאל ,שתדעה .אני אומר לך כאיש אופוזיציה .הוא יודע ,כי הוא הבוס שלהם .לך אני
אומר ,שאבי הוא איש עצום ,עצום בכל קנה מידה בעיר הזאת ,ובוא נאמר ככה ,העיר הזאת
קטנה עליו .אבל הוא כותב לי ,הוא הרי משתף אתי פעולה ,הוא כותב לי מכתב ואומר לי:
תשמע ,זה הצרכים שלנו בחינוך ,דברים קמצניים הוא כותב ,הוא לא מבקש דברים גדולים,
הוא אומר :אני צריך תוכנה פה ,קצת תקציב לבתיה"ס,

מתי יצחק – חבר מועצה:
הוא מתכנס.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
הוא מתכנס באמת לתקציב מינימלי .אני אומר לו אבי ,בוא נראה מה התגשם.

שרי סלע – חברת מועצה:
אתה יודע כמה שווה הנייר שאבי כתב? הרבה הרבה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הוא כותב לך מה צריך?
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יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
כן .הוא כותב לי ,כי יש הוראה הוא כותב לי על מה הדגשים.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אז תעבירו לו כסף.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אז תדעו לכם שהוא כתב מכתב יפה ,אבל החלומות שלו לא מתגשמים ,אולי זה עכשיו חג
המולד ,אז יהיה לו איזה סנטה קלאס ,יגשים לו את החלומות .אתה שומע ,אדמוני? אולי
יבוא איזה סנטה קלאס עם זקן לבן ויגשים לו חלומות .הוא לא הצליח להגשים שום דבר,
חוץ מגני הילדים ,איזה תקציב קטן .החברה למוסדות ,תשמעו ,בעוונותיי ,אני חבר בכמה
דירקטוריונים במדינת ישראל ,תשמע פיני ,ספרה לי מישהי היום 16 ,דירקטוריונים ,גדולים,
קטנים ,חשובים לא חשובים –

פיני דניאל – חבר מועצה:
מה ,זה יגרום לי להתייחס אליך יותר בכבוד ,אתה חושב? עזוב אותך משטויות ,דבר לעניין,
יאללה.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
יום אחד אמרו לי :אתה דירקטור בחברה למוסדות חינוך לעירייה בבעלות של הנהלת
הסוכנות היהודית לא"י .כך נקראת החברה .אני הלכתי לבדוק מי בעלי המניות והסתבר לי
שבעל המניות בחברה הזאת ,זה הסוכנות היהודית ,זה לא עיריית ראש העין בכלל .הסוכנות
היהודית .כך כתוב .יש לי באור מאד ברור .אח"כ יושבת הפקידות של העירייה ומחליטה
לסגור את הפעילות ,למה לסגור את הפעילות? היא יכולה גם לסגור את חברת טבע ,היא
יושבת וסוגרת את חברת טבע .אני אומר לכם ,התהליך ,דרך קבלת ההחלטות ,ראיתי שגם
פרומה היתה בתוך הדיון הזה ,אז אני מבין שיש גם גיבוי משפטי לתהליך ולדרך קבלת
ההחלטות .גם אם הם התקבלו ,אני קורא לכם לחזור בכם ,מההחלטה הזאת ,ראיתי את זה
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פה .אני יכול לנמק,

משה סיני – ראש העיר:
זה לא הדיון.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
לא ,זה הוצג פה בתקציב ,סליחה ,אדוני ראש העיר ,זה מוצג פה עכשיו במלוא הדרו ,לא
סתם מוצג ,במלוא הדרו.

משה סיני – ראש העיר:
יגאל גם התייחס לזה.

יהודה עלייאש  -יו"ר ועד הורים יישובי:
תראה ,מה שיגאל התייחס ,כבודו במקומו מונח ,אני מייצג את ההורים ,אני לא מייצג את
יגאל יוסף

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אגב ,אני לא ידעתי שהולכים לסגור רק בזכותו.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
לא ,סגרו ,מה זה הולכים לסגור? נגמר .קברו אותם.

שרי סלע – חברת מועצה:
זה מאד שקוף זה נעשה.

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
לא סוגרים את החברה ,אנחנו פשוט לא פועלים דרכה ,אבל לא סוגרים את החברה .אני לא
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פועל דרך החברה ,מותר לי לא לפעול דרך החברה

משה סיני – ראש העיר:
דקה יהודה ,כמה הערות לדיון ,לסיכום.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני לא רוצה לספר לכם למה הוקמה החברה ,ואיך על פי חוק מועברים כספים מהממשלה
עבור התיכוניים .זה הרי על פי תקנות נקבע ,כי כל כספי התיכונים ,צריכים לעבור דרך
חוברות עירוניות ולא ישירות לקופת העירייה ,וזה משום שבמשך –

חיים רחבעם – גזבר העירייה:
זה לא נכון .לא נכון ,דרך חשבון.

משה סיני – ראש העיר:
חברה ,אין פה וויכוח ,אנחנו לא פותחים עכשיו וויכוח.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים ייישובי:
טוב ,אני סיימתי את דברי.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה ההפסד שלנו מהעקיפה של החברה למוסדות?

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני יכול לספר לכם –

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
יהודה ,בלי היסטוריה .מה הסיכון שאנחנו חשופים  ,כי ההחלטה לא היתה דרכנו ,אני שואל
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את יהודה ,מאחר וההחלטה לא עברה דרך השולחן הזה ,מה הסיכונים שאנחנו חשופים
כ"דירקטוריון" לכך שהכסף עובר ישירות ולא דרך החברה הזאת .זה מה שמעניין אותנו .לא
ההיסטוריה.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
מה העירייה חשופה ,ומה המורים חשופים ,ואיך דרך ההעסקה חשופה – אני רוצה להגיד לך
משהו ,אני ,הרי הדו"ח האחרון שאושר ,זה הדו"ח הכי פשוט שיש בעולם ,הוא אושר לשנת
 .2004זה דו"ח שאפשר להכין אותו בינואר  ,2005את דו"ח  .2004אבל דו"ח  ,2004דעו לכם,
שאושר בתאריך .7.6.2006

פיני דניאל – חבר מועצה:
על איזה דו"ח אתה מדבר?

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
על הדו"ח של החברה למוסדות .זה לוקח שנתיים או שנה וחצי להכין רשת של ששה
מספרים של הכנסות והצאות ,עניין פשוט מאד .יגיד לכם הגזבר שב 30-בינואר הוא יודע
להוציא את הדו"ח של .2006

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אבל החברה לא מתפקדת טוב.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
רגע רגע ,אני ישבתי בשני דיונים ,הוא שאל אותי שאלה – אני לא חייב לענות לו,

משה סיני – ראש העיר:
יהודה ,לא ,זה שאתה הצגת את עמדתך –
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אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הוא לא הציג את הסוגיה הזאת ,מדובר על  18מליון שקל ,זו סוגיה חשובה.

שרי סלע – חברת מועצה:
אתה העלית נושא ,אבל אתה לא מבהיר מה קורה אתו.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
זה לא עניין משפטי ,רבותי .זו שאלה נורא פשוטה חשבונאית.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני רוצה להשלים ,רבותי ,אני בישיבות הדירקטוריון  ,וסליחה פרומה אם אני מפריע ,אני
נציג ציבור יחיד שם בפורום הזה ,ומתוקף תפקידי ,לקחתי את זה קצת יותר ברצינות ממה
שאתה חושב ,פיני ,והחלטתי לעיין במספרים ,לשאול שאלות .אני רוצה להגיד לכם ,שמכל
השאלות ,שני הדוחות ששאלתי ,הרגשתי לא בנוח ,וזה בלשון המעטה ,הגזבר יודע למה אני
מתכון ,אורי ישב בישיבות ,אני הרגשתי מאד לא בנוח מדרך הרישום הכספי ,דרך הניהול
הכספי ,ודרך הצגת –

משה סיני – ראש העיר:
של החברה למוסדות

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
של החברה למוסדות .אני את הסתייגויותיי כתבתי ,לראש העיר דיווחתי,

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
ולי לא ענית .לי לא ענית על השאלה פשוטה ,מה הסיפור על מה שהם ביצעו? (כולם צועקים
יחד)  .למה העמימות? מה הסיכום של המהלך שעשו פה? למה העמימות .תגיד לי סיכום ,אני
מדבר אליך כחשבונאי ,לא כמשפטן ולא כפוליטיקאי.
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יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
בוא נעשה כזה דבר ,החברה זה על פי חוק ,היתה לוגיקה בזמנו ,כספי משרד החינוך היו
נכנסים לכספי העירייה ,והם היו נבלעים בתורה והמורים לא היו מקבלים שכר ,ובמקרה
הטוב ,כשהם היו מקבלים שכר ,יגאל יודע את התנאים הסוציאלים ,לא הפקידו להם
כסדרם .קרנות השתלמות ,קופות גמל ,גם בחברה למוסדות נוצר פער של ארבע שנים חובות
לביטוח לאומי ,שזה חוק ,והעבירה על החוק היא ,מי שלא מעביר אותם בזמן זה פלילי .אם
אתם רוצים למה ולמה ולמה( .כולם צועקים יחד).

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מניסיון שלי ,כשלנו לא היה כסף ועובדי הגן לא קיבלו משכורת ,אנחנו הגענו להסכם ,כדי
לא להשבית את בתיה"ס התיכוניים ,הגענו להסכם שהמורים יקבלו בזמנם .למורים היה
מגיע ממשרד החינוך כסף לחשבון של חברת המוסדות יכולנו לעמוד בהסכם הזה ,אפילו
שכל העובדים לא קיבלו ,אז החינוך לא שבת אז ,בזכות זה.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
ראש העיר ,תודה רבה .אני מודה לכם ,אני מבין שזאת לא הזירה הנכונה לדברר ולכתוב
ולקרוא לכם להציל את תקציב החינוך.

משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה להודות לך על שטרחת לבוא למועצת העיר ,עברת על התקציב  ,גם היה כנס של
וועד העובדים וגם כתבתי לי מכתב וגם הבעת את דעתך בהרחבה פה בצורה הכי אמיתית ,זה
בא מהלב ,ואני מודה לך בשם כולנו .בוודאי דבריך יילקחו בחשבון גם בוועדת הכספים.
בבקשה משה בן טובים ,ואחרי זה ניתן לגזבר לסכם.

משה בן טובים – חבר מועצה:
טוב .אני רוצה להמשיך גם בחינוך .כידוע לכם ,יש למעלה מ 1700-תלמידים שלומדים מחוץ
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לעיר ,וכל הזמן מדברים על כך שצריכים להחזיר אותם הביתה.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בסקטור הדתי?

משה בן טובים – חבר מועצה:
בסקטור הדתי בעיקר .וכולם מדברים שחייבים להחזיר אותם הביתה ,שהתלמידים
והמשפחות יאמינו בחינוך בעיר ,ולהחזיר את האמון של החינוך בראש העין ,כלפי אותו
מגזר .אני מדבר באופן כללי אבל ,לצערי הרב ,אנחנו לא עשינו הרבה ,לא עושים הרבה.
עכשיו הגזבר אומר שלמעלה מ 10-מליון שקלים ,ואני שמח וגאה על כך ש 10-מליון שקלים
הושקעו בשנים האחרונות בחינוך ,זה טוב ,ואין ספק שחינוך ,גם נוכחתי לדעת מהפעילות
החברתית שלי ,שלהשקיע יותר בחינוך מאשר ברווחה .אבל זה לא נושא לעכשיו.
בשיחה עם תושבים כשאני מדבר ,כולם אומרים לי ,אבל כולם שהילדים שלהם לומדים
מחוץ לעיר ,שהם רוצים שהילדים שלהם ילמדו פה .הם לא עומדים בנטל הכספי ,זה בין
 1000-1500שקלים לתלמיד לחודש .ואם זה שני ילדים זה  3000שקל ,וזה אומר כמו
אוניברסיטה .והם מאמינים בביה"ס ,והם רוצים להאמין ,רוצים שהילדים שלהם ילמדו פה.
אבל מה לעשות ,אנחנו לא נותנים להם מענה .הישיבה התיכונית לא מספיק נותנת מענה.
ואני חושב ,אני גם מאמין ,ברגע שישבנו יחד ,ויש לנו משימה ,ויש לנו מטרה ,יש לנו גם
חלום ,אנחנו נעשה את המטרה ,אמנם זה קשה ,אבל אני מאמין בסופו של דבר שאנחנו נשיג
את המטרה.
אני מציע מספר דברים :בראש ובראשונה ,זה לפתוח מגמות כימיה ,פיזיקה ,מגמות שגם
התלמידים המצטיינים והמחוננים שעזבו את העיר ,יחזרו לראש העין .ובזכותם גם יבואו
הרבה מאד תלמידים .כמו כן לשפר ,אמנם היה תקציב של למעלה מ 600-אלף שקל,
ושמעתי ,לצערי עוד לא הייתי שם ,שמעתי שבאמת כל המערכת שודרגה ,החזות והשירותים
ואני שמח על כך ואני אפילו מברך על כך.
בנושא היישוב ,אנחנו צריכים לא רק בנושא הפיזי ,אלא גם בנושא התוכן של החינוך .בזמנו
ביקשתי כיתה כתומה אם זכור לך אירית ובסוף זה לא התבצע .כלומר ,אנחנו חייבים עכשיו
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להשקיע בחינוך ,לאו דווקא בנושא הפיזי ,אלא יותר בתוכן ,וגם סיגל מסכימה אתי ,שזה
נכון ,צריך להשקיע בתוכן ,גם אני הסכים אתי ,גם שלום הסכים אתי ,רק ששלום חבל שלא
העלה את זה להצבעה ,לצערי ,אני תמכתי וחבל שלא העלית את זה ,מה שאני הצעתי ,את
העסקה לא העלית וחבל מאד ,והיתה הסכמה ,ואני מאמין שכל אחד מכם ,ואני רואה שגם
שרי תסכים אתי ,שאכן צריכים להשאיר את התלמידים פה בעיר וצריך להקצות יותר.
אז אני פונה אליך אדוני ראש העיר ,ואני מבקש ממך ,ביקשתי  300אלף שקל ,הבאת 100
אלף שקל מותנה ,ומותנה ,אני לא מוכן לשחק בחינוך .מותנה אני יכול לדבר על אדריכל
מעצב סביבתי שדרש  50אלף  ,וזה בסדר ,אפשר להתמודד עם זה גם אם לא יהיה מותנה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני לא הבנתי מה זה ה300

משה בן טובים – חבר מועצה:
 300הגדלת מגמות .תוספת להגדלת מגמות .למשוך את התלמידים בחזרה .לכן אני דורש
 300אלף שקל כהתחלה ויש לנו פה ,ואני מאמין ואני יודע שאנחנו נצליח .אני גם מאמין ,אני
רוצה שגם חברי מועצת העיר יביעו את דעתם בנושא הזה .אני חושב שזה נושא מאד חשוב
נושא החינוך .אני גם זוכר את הוועדה –

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אבל משה ,אני לא מבין דבר אחד חשוב ,הערה קטנה -

משה בן טובים – חבר מועצה:
אל תפריע לי ,אני רוצה לסיים .אני זוכר ב 2005-אמרת שלוש פעמים בדו"ח חינוך ,חינוך
חינוך .החינוך באמת קיבל את זה ,אח"כ חבל ,לצערי הרב אתם לא מצליחים –

שרי סלע – חברת מועצה:
את מה הוא קיבל?
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משה בן טובים  -חבר מועצה:
החינוך קיבל למעלה מ 4-מליון שקל במהלך .2005

שרי סלע – חברת מועצה:
למה? למה?

משה בן טובים – חבר מועצה:
לחינוך  ,פיזי בכללי ,ואני שמח על כך שהחינוך הוא בנושא עדיפות .רק אני אומר ,נושא
העדיפות צריך להיות גם בכל המגזרים ,גם בדתי ,גם החברי ,גם החילוני ,והלוואי שבי"ס
בגין תהיה בו מגמה חדשה של מנהל עסקים .ככה אני חושב ,אני מאד מצדד בעד זה ואני
חושב שזה מאד חשוב ,שעכשיו יהיה מנהל עסקים ,אפילו השנה הזאת .אני דורש ממך,
מבקש ממך  300אלף שקל ,אני חושב שזה מוצדק ,אני חושב שצריך להמשיך לכבד את
המהלך הזה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
 200תוספת.

משה בן טובים – חבר מועצה:
 200אלף שקל לא מותנה אבל .תוספת .הבאת  100אלף מותנה ,אני מבקש ממך עוד  200אלף
שקל מותנה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לאולפנא ,דבר ברור.

משה בן טובים – חבר מועצה:
לאולפנא .זה ברור .להחזיר את התלמידים הביתה .אני מאד מבקש שתענה לבקשתי ,אם לא
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תענה לבקשתי ,ואני בתנועת יוזמת ,תתנגד לתקציב ותצא מהקואליציה ,כי אני חושב שזה
נושא חשוב מאד .לכן אני מבקש ממך ,הפסה של חמש עשר דקות ,אני קודם כל רוצה לשמוע
מה שרי אומרת ,מה סיגל אמרה ,כי סיגל מאד הצדיקה את המהלך הזה ,אכן גם אבי ,וכולם
אמרו זה נכון ,צריכים להתחיל להקצות תקציבים מיוחדים לאולפנה ,על מנת להשיב את
התלמידים ,אז אני מבקש ממך ,הפסקה של כמה דקות ,אם אתה צריך ,או מה שאתה רוצה,
אבל אני לא רוצה להתנגד לתקציב ,אני רוצה הצבעה על התקציב ,אבל הכל תלוי בך .אם
אתה תחליט שאתה לא מקצה  300אלף שקל ,אני אומר לך פה חגיגית ,אני מחוץ
לקואליציה ,תנועת יוזמה ,שזה אומר משה בן טובים וזכי מחוץ לקואליציה ,ואני אצטער על
כך .לכן עכשיו ,הכדור אצלך ,מאחר ואתה מאמין בחינוך ,אני מאמין שאתה תענה לבקשתי.
וחברי מועצת העיר ,מאד חשוב לי לשמוע מה שרי אומרת ,מה סיגל אומרת

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
למה אתה כל הזמן אומר מה שרי וסיגל ,למה אתה לא אומר מה מיכאל אומר? לא מבין ,מה
קרה .שרי סיגל.

משה בן טובים – חבר מועצה:
גם מה אומר מיכאל כמובן.

משה סיני – ראש העיר:
משה בן טובים ,תודה רבה .עוד מישהו רוצה להגיב? אני רואה שדיברת מהלב ,ואני מודה
לך .פיני?

פיני דניאל – חבר מועצה:
כן .לפני שלוש שנים ,כשהצטרפתי לפעילות הזאת כחבר מועצה בראש העין ,חשבתי
שבישיבות תקציב אפשר להשפיע ולעשות פעילויות שיאפשרו לי לבטא את כל הרצונות שלי
ושל התנועה שלי במסגרת ראש העין.
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שרי סלע – חברת מועצה:
ושל התושבים.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אמרתי את כל הרצונות ,זה אותו הדבר .אני לא עושה בשבילי  ,שרי ,אלא אם כן התבלבלת
קצת .אבל אני מניח שלא .עכשיו ,אני אומר בכנות ,זה היה בתמימותי ,כי חשבתי שבאמת
אפשר לבוא ולהגיד מה רוצים ובדרך כלל לקבל ,לאיים וכל מיני משחקים פוליטיים כאלה
ואחרים .והתפכחתי בשלוש השנים האחרונות .לאט לאט הבנתי גם קצת יותר מה זה
פוליטיקה ,וגם הבנתי איך אפשר להגיד כן ולעשות לא ,וכל מיני דברים מוזרים כאלה,
שקורים פה במקומות אלה.

משתתף בדיון:
כשמאוחדים אפשר להשיג הכל ,פיני.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אין לי ספק בזה ,והאיחוד הזה צריך להיות לאורך כל הזמן ,עבור התושבים בראש העין ,ולא
במקרים חד פעמיים כאלה כשמתחשק למישהו .אני אומר בצורה חד משמעית :היום ,להגיד
שהתקציב הזה זה משאת נפשי – בטוח שלא ,אבל אני מסתכל על חצי הכוס המלאה .ואני
מסתכל ורואה דברים שהם כן חיוביים ,לא רק בתחומים שבהם אני רוצה לקדם דברים
בעיר ,אלא גם בתחומים אחרים .ואני חושב שצריך ,חד משמעית בשני דברים לעשות
איזשהו שינוי נוסף ,ואני תומך לחלוטין בהצעתך משה בן טובים ,בקטע הזה .לעשות שינויים
מרחיקי לכת בתקציב החינוך ,כנראה שלא נצליח לעשות .להגדיל תב"רים אולי להמשך
לטיפול אפשר .אבל אם  -אני אומר ,אם היעד הוא ,כמו שאתה מגדיר אותו ,ואני בטוח
שהנתונים שלך מדויקים ,את האפשרות הטכנית להחזיר את הילדים האלה ללמוד בראש
העין ,אני אתך במאת האחוזים .אני אומר חד משמעית ,אבל להתחיל עכשיו שינויים נוספים
– מסופקני אם ניתן להתחיל לעשות בתקציב עם כל האילוצים ,ולכל תקציב יש אילוצים,
ואני חושב שבתחומים האלה ,גם בתחום הספורט ,גם בתחום המצילה ,שזה מניעת אלימות
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וזה מתנגש וחופף ונוגע גם בנושאים חינוכיים בעיר ,ובכמה מסגרות אנחנו עושים פעילויות
בבתיה'ס ,עושים פעילויות בבתיה"ס אם התקציב הזה של מצילה ,וזה כסף שמושקע
בבתיה"ס ,לא מושקע בפעילות פרטית של מישהו זה או אחר.

שרי סלע – חברת מועצה:
אבל אתה יודע ,אולי מראש היה מושקע יותר בחינוך ,אז לא היינו צריכים את מצילה .אז
צריך לחשוב על זה.

פיני דניאל – חבר מועצה:
יכול להיות ,אבל מאיפה שאפשר להשיג תקציב ,לוקחים .מאיפה שאפשר להשיג תקציב
לוקחים .ואני רוצה להוסיף עוד דבר אחד ,אנחנו בקטע הזה אמרתי ,בן טובים ,אני חושב
שהסאגה הזאת שעברנו בשנה האחרונה ,של העברת הכספים למכבי ראש העין ,אסור לנו
לעבור אותה עוד פעם השנה השנה בניגוד לשנים קודמות ,אנחנו עושים בתקציב הספורט
שינוי מאד משמעותי והתקציב לא עובר כחבילה אחת למכבי ראש העין ,אלא עובר עם
הגדרות ברורות שאנחנו תומכים בקבוצת הנוער העירונית שנמצאת בליגה הארצית ואנחנו
רוצים להעלות אותה ,לדחוף אותה קדימה לליגה הגבוהה יותר ,וקבוצת הנשים העירונית
שברובה המכריע זה תושבות וגם הנוער זה תושבות ותושבי ראש העין ,אנחנו רוצים גם
אותם לקדם ,א נחנו מקצים תפקיד ייחודי שהולך לטובת סיוע לקבוצה הזאת ,על מנת לקדם
אותה ,ולהעלות אותה מהליגה הארצית לליגה הלאומית ואחרי זה מי יודע ,אולי נעלה עוד
ליגה גם אחרי זה .אז השנה אנחנו הולכים ממוקדים משימה ,אנחנו לא מפזרים את הכסף
בתחומים כלליים.
יעלה בעוד חצי שעה ,שעה ,אני מניח בסוף הישיבה ,עוד נושא אחד שקשור לשני מליון שקל.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
בישיבה הבאה.
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פיני דניאל – חבר מועצה:
שאני אומר עוד פעם ,זה מסוג ההפתעות הטובות ,שבשבוע האחרון של דצמבר ,אנחנו
מודעים לכך שפתאום יש עודף הכנסות מארנונה ,של  2מליון שקל ,וזו בשורה טובה ,אני
שמח שהדברים האלה משתנים  ,כי בשבוע שעבר ,על השולחן הזה ,כשנשאלה השאלה –

שרי סלע – חברת מועצה:
מה זה לא ידעת ,ידעת את זה ביולי ,כשהיה פער בין  3.08ל .2.4-מה לא ידעת? וודאי שידעת.

פיני דניאל – חבר מועצה:
בשבוע שעבר ,ליד השולחן הזה ,נשאלה שאלה אם יש עוד דפים בארנונה ,והתשובה היתה
שלילית.

מתי יצחק – חבר מועצה:
מי אמר לך שלילי? עדיין לא יודעים ,עדיין לא ברור.

פיני דניאל – חבר מועצה:
רבותי ,אני מדבר על עובדות ,לא מדבר באוויר .אז אני שמח שהתגלה שיש – שרי ,התשובה
היתה ,ואני חושב ששמעת אותה בדיוק כמוני .שאין הכנסות מארנונה פה ,אין עוד הכנסות.

שרי סלע – חברת מועצה:
בין תשובה זה דבר אחד ,לבין ההגיון ,כאשר אתה מסיק שאנחנו אישרנו על פי ההעלאה
כצפוי ולפי הארנונה שאישרנו  2.5בסופו של דבר ,ובסופו של דבר גבינו לפי .3.08

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה לא  2מליון הפרש .זה הרבה פחות מזה ,אבל לא נורא .אני חושב שב 2-מליון שקל האלה,
אנחנו צריכים מה שנקרא ,לאזן את ההתייחסות שלנו לנושאים בטיחותיים ממדרגה
ראשונה בעיר ,מה שלא הקצבנו בתקציב ,אנחנו יכולים לפתור חלק מהבעיה ,ואני מדבר
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בראש ובראשונה על הדברים שחברי מיכאל מלמד מנסה לקדם כבר הרבה זמן ,וכל נושא
האזבסט במוסדות החינוך .לא לטפל רק בצביעה ,דיברנו על זה כמה פעמים ,וצריך לראות
איך פותרים את הבעיה שהיא ,אם אנחנו מדברים על להחזיר את הילדים ללמוד פה ,אנחנו
צריכים לדאוג שהם ילמדו במקומות שהם בטיחותיים ,ולא במקומות שהם גורמי סיכון
מספר אחד לסרטן .אז בתחום הזה ,קחו גם את זה לתשומת לבכם ,ואיך אמרת? נעשה את
הכל מגובשים ביחד.

מתי יצחק -חבר מועצה:
רגע ,רגע ,מה תקחו ביחד –

משה סיני – ראש העיר:
רחבעם ,אני רוצה לתת לך להשיב ,לאחר מכן אתן גם לאבי ,אבל למען הסדר ,כדי שלא
נשאר רק עם שאלות ,אולי זה יחסוך גם חלק מההתייחסויות ,אז אולי תענה לשאלות של
יגאל קודם.

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
רק הערה בקשר לחברה למוסדות ,אנחנו כל הצוות ,לא מצאנו שום – ז"א במקום שאני
אומר לכם מה הסיבות לביטול ,לא מצאנו שום סיבה הגיונית שהיא תמשיך .אין שום סיבה
חיובית שהחברה הזאת תמשיך .הפוך ,מצאנו הרבה מאד סיבות רק שליליות .יכול להיות
שהקמתה בעבר ,היתה מסיבות חיוביות ,כדי לקדם משהו ,אבל נכון לעכשיו ,היתה פה
איזושהי המשכיות מיותרת ,ורק גרמה לסירבול ולפעולות חשבוניות כפולות ותשלום לרואה
שבון או משהו כזה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתם דיברתם עם אנשי הסוכנות בכלל?
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רחבעם חיים – גזבר העירייה:
שוב ,העירייה לא בעלים של החברה ,העירייה פשוט לא פועלת דרך החברה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אבל השתמשנו בהם –

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אין שום הסכם.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
היה צריך לדבר אתם? לשמוע מה דעתם?

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אין שום הסכם.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אבל אני שואל שאלה ,אולי?

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אני לא צריך ,העירייה לא אמורה לבצע פעולות שהן לא עוזרות לה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אבל זה דבר בסיסי ,אפשר לדבר עם הסוכנות?

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אגב ,היתה חברת מדן שאף אחד לא השתמש בה.
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני שואל ,ולמה ,השתמשו בה הרבה ,הרבה רשויות השתמשו בה.

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
יגאל ,יש לי פה כמה תשובות אלי ,אתה זוכר את השאלות שלך?

יגאל יוסף – חבר מועצה:
בוודאי ,הכל רשום לי פה .ואני צמצמתי את השאלות.

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
רשומות לך התשובות או השאלות( .כולם צועקים יחד).

שלום דראב  -סגן ראש העיר:
יגאל ויתר על התשובות

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אני לא ויתרתי ,אבל זה חסר תועלת ,זו הבעיה.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אבל סליחה ,אני רוצה לשמוע תשובות לשאלות שהוא שאל.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אז סיגל ,את בכלל שברת את הכלים .אני מבין שיש הנהלה ,וועדת כספים ,באמת,

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא ,הנה לדוגמא ,דבר אחד שאני לא ראיתי ,מעניין אותי לשמוע תשובה .הנושא של סדנאות
על הירידה .אני לא ראיתי את זה.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
זה כל כך שקוף.

סיגל שיינמן – חבר מועצה:
עזוב שקוף ,למה?

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
זה לא רשום לי בשאלות ,משום מה.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
הוא יענה בסוף ,דברי את קודם ,כי גם לי יש שאלות.

משה סיני – ראש העיר:
רחבעם?

רחבעם חיים -גזבר העירייה:
הבנתי שהשאלות חשובות יותר מהתשובות.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני רוצה להתייחס למה דברים ברמה המהותית ,וגם בסופו של דבר התייחסות לדברים
שמשה אומר .יש לי תקציב ,גם אצלי וגם אחרים ,שהרבה מאד כספים שהם כספים מותנים.
יש פעולות שלא ניתן לעשות אותן במותנה .לדוגמא ,אחד הדברים  ,אחד הדברים שאני
ראיתי ,שאנחנו אישרנו בוועדת כספים לדוגמא ,תוספת לנוער של  70אלף שקל ,ועכשיו
כשאני מקבלת את הנייר ,אני רואה שזה עוד פעם מותנה 70 ,אלף זה מותנה.

"חבר" – למען הרישום הטוב

77

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  26/12/2006מס' 73/11

מיכאל מלמד –חבר מועצה:
לא המשכת עד הסוף .מה ,את אורחת פה?

מתי יצחק – חבר מועצה:
היא רוצה להגיב על הרמה המהותית.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
סליחה ,כשיהיה תורך תוכל לדבר .כשאני יצאתי,

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני לא מבין ,אתם יושבים בוועדת כספים ונעלמים לו? בשביל מה אתם באים לישיבה? אתם
לא יכולים להיות חברי וועדת כספים ,אז תתפטרו ,זו וועדה חשובה .תודיעו עכשיו על
התפטרות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הוא עושה פיליבסטר.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
מה זה הדבר הזה? אתם משאירים את שלום ואת אדמוני לבד ,זהו ,שלושה אנשים .המבקר,
אני מבקש ,תוציא להם מכתב פיטורים .באים לישיבה והולכים.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
וכשמאשרים סוף כל סוף ,ש 70-אלף שקל ,אז זה שוב מותנה .אז אני רוצה שהגזבר אח"כ
יענה לי ,איך אני אוכל לממן פעילות -

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
הוא כבר הלך.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אז רושמים לו ,הוא ילד גדול ,הוא יודע לקרוא.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני שמעתי שאת יש לך  VIPבעניין של התקציב ,ככה גונבה השמועה לאוזני .את תקלקלי
לעצמך עכשיו ,אני מודיע לך.

משה סיני – ראש העיר:
את סיימת סיגל?

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא ,עוד לא התחלתי בכלל.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הוא בכלל לא מקשיב ,בכלל לא שומע מה את אומרת.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אל תדאג ,אני לא דואגת אז אתה אל תדאג .מיכאל ,תן לי לדבר ,לא מתאים לך .אז אני
רוצה שבאמת יסביר לי הגזבר ,איך אני צריכה לממן פעילות שמתחילה בספטמבר ,שכבר
אני מממנת אותה ארבעה חודשים ,מאיפה אני צריכה להביא את הכסף שיש ,כאשר ראינו
השנה שהמחירים השתחררו ,אבל השתחררו מתי? בדצמבר ,בתחילת דצמבר .אז האם אני
יכולה לבנות פעילות של בני נוער ,האם אני יכולה –

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
מותנים של מתי ,של ?2006
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סיגל שיינמן – חברת מועצה:
של  ,2006ברור.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
לא מותנים עתידיים ,תסבירי את זה.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא לא ,ברור .ברור .ז" א האם אני יכולה לקחת כוח אדם שיעשה פעילות נוער בשכונות
החדשות ,שאין שם פעילות נוער ,האם אני יכולה לקחת בן אדם היום ,אני רוצה תשובה,
האם מותר לי לקחת? כי יש מותנים כמו ששמים מותנה –

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
סיגל ,באת את רוצה תשובה?

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
כן כן ,לדוגמא ,כששמים מותנה בחינוך ,אני מבינה וזה נכון ,שהפעילות רצה .כששמו מותנה
בקרן קרב ,ידענו ששמו מותנה בקרן קרב ,אבל היה ברור לכולם ,שהמותנה הזה ישוחרר ,כי
אי אפשר באמצע שנה להפסיק חוזים עם אנשים .אני רוצה לדעת ,האם הפעילות הזאת שלי,
זה שאני מתחילה לעבוד ,לוקחת את כוח האדם שאני צריכה ,מפעילה את הפעילות ובזה
בעצם זה ישתחרר .באמת אני שואלת .זה אחד.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
סיגל ,אבל זה אמצע שנת לימודים .גם בשנת תקציב

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא לא לא ,אני התחלתי – אצלי זה אמצע שנת ,אני רוצה להגיד לך ,תן לי לסיים.
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מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אבל אני נותן לך רעיון ,תתחילי את הפרוייקטים האלה קצת מאוחר.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני לא יכולה.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
תהיי יצירתית.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
ופה אני רוצה בסה"כ להתחבר למה שאמר משה .ובאמת ברמה המהותית ,ברמה המהותית.
אני בעד ,ואני אמרתי את זה גם בשנה שעברה ,ואני חוזרת על זה כל פעם .ישבתי עם יהודה
עלייאש ודיברנו על זה .כל נושא של מערכת החינוך שאני מסתכלת עליה ,מהילד והגן ,עד
אחרי הצבא ,כי צעירים שחוזרים הביתה ,הם גם צריכים מענה ,שמתחילה בשעה  8בבוקר,
בשבע וחצי בבוקר ומבחינתי מסתיימת באחת לפנות בוקר .הקבוצה הזאת שהיא חינוך
פורמלי ,וחינוך בלתי פורמלי ,צריכה לקבל מענה ,וצריכה לקבל חשיבות וחשיבה אמיתית
לעיר הזאת .הדבר הזה לא נעשה באישור של  300אלף שקל לכאן או לכאן ,זה לא יהיה
רציני .אני צריכה – תנו לי לסיים,

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
סיגל ,זה מזכיר לי את אמיר פרץ עכשיו .הוא מדבר על הבטחון של כמה מיליארדים ומדבר
על המסכנים באותה נשימה .עזבי אותך מכל הסיפורים ,באמת ,כל רבעון יש לך תקציב.
עכשיו את מדברת על החינוך? תפסיקי לבקש ותתני לחינוך.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
בסדר ,עכשיו ,מה שאני אומרת ,זה כזה דבר :אנחנו צריכים לדאוג ,זאת החלטה שצריכים
לקבל ,שבמסגרת אותה וועדת חינוך שצריכה להתכנס ,ואותה וועדת חינוך צריכה לשבת
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ולבנות את אותה תוכנית שמטפלת בילדים ,כולל חינוך פורמלי ובלתי פורמלי ,לבנות תוכנית
שמתקצבת את כל הילדים האלה ,בכל התחומים .עכשיו ,כשאתה מבקש היום כסף לפתוח
מגמות בתיכון מסוים ,זה לא עובד ככה .ולמה אני אומרת? אני אומרת כאחת שמבינה
בחינוך ,באה ממערכת החינוך ולומדת עכשיו לתואר שני בחינוך .זה לא עובד ככה ,כי
כשרוצים לבנות ולהקים ,לפתוח מגמות בבית ספר ,צריכים להישען על חזקות של בית ספר,
לא אנחנו כחברי מועצה יכולים לבוא ולהגיד – (כולם צועקים יחד).

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
מי מנהל את התכנים במתנ"ס?

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
לא אנחנו  .אתם לא מבינים,

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
את החכמה נעצרה אצלך .לא מבינים.

משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה לעשות רגע פסק זמן ,הוא אומר שהוא יכול להכתיב למנהל ,ואת אומרת שאי
אפשר להכתיב ,לא מוכרחים לגמור את זה ,תמשיכי הלאה,

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אבל זה לא הנקודה סיגל.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
מה שאני חושבת ,אני בעד מאד ,מאד בעד,
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מתי יצחק – חבר מועצה:
אז למה את עושה מזה עניין ,תדברי על המתנ"ס .יש לך בעיה עם ה 300-אלף המסכנות
האלה? יש לך תקציב של מיליונים.

זכי קוממי – חבר מועצה:
אני רק רוצה להזכיר לך שלפני שבועיים בערך ,הצביעו על  70אלף שקלים לשירותים .נכון?

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אם הסעיף הזה ילך לחינוך ,אז יהיה כסף.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אבל אין בעיה של מקום לזה ,לדעתי ,אם בעוד שנה יש לנו בין  2ל 4-מיליון שקל תוספת
בתום שנה ,אפשר לבוא ולהגדיל את התקציב במיליון שקל עכשיו.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
רגע ,רגע ,אני לא סיימתי .אני רוצה לומר דבר נוסף ,בתחום הנוער ,התקציב שלו ,רוב
התקציב שלו מושווה .בתחום הנוער נמצא במותנה בחלקו .אני שמחה כן

זכי קוממי – חבר מועצה:
את מדברת על ה?70-

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
כן ,ואני מדברת על עוד סעיפים,

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
ה 50-זה מאושר ,ה 70-מותנה.
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סיגל שיינמן – חברת מועצה:
רחבעם עוד מעט יענה לי איך אני אוכל לנהל את הדברים .מעבר לזה אני כן רוצה להגיד דבר
לחיוב .שאני מאד מאד שמחה ,שתקציב תנועות הנוער גדל פי שניים ,פעם ראשונה תקציב
תנועות הנוער גדל בשניים ,אני הייתי מבקשת ,שגם בישיבת המועצה וחברי המועצה יתמכו
בכך ,שתקציב תנועות הנוער יתחיל ,הם יוכלו להתחיל למשוך אותו לפני האישור תמיכות.
מכיוון שמה שקורה ,צריך לראות איך עושים את זה.

זכי קוממי – חבר מועצה:
אני אומר לך שזה לא נכון ,מה אומר המבקר.

סיגל שיינמן – חבר מועצה:
סליחה ,זכי ,צריך לדאוג לכך ,לא יכול להיות

משה סיני – ראש העיר:
חברים ,רחבעם ,אני מבקש שקט ,אני רוצה להחזיר את הדיון לנושא ,הדיון עד עכשיו התנהל
בצורה עניינית ולגופו של עניין ,מה שקורה כרגע ,ואני חייב לשים את הדגש פה ,מדבר חבר
מועצה ,ואז כל אחד מתייחס למה שחבר המועצה אומר .וזה לא צריך להיות ככה ,אם יש
למישהו למה להתייחס – יתייחס לתקציב .אנחנו לא עושים עכשיו פינג פונג ,סיגל אומרת
ככה ,וזה נכנס לדברים שלה והוא מגיב על מה זה אמר לסיגל ומה אמרה סיגל להוא .זה לא
העניין.

מתי יצחק – חבר מועצה:
לא ,היה קודם חיבור בין בן טובים לסיגל ,אז הלכנו בקו הזה ,הלכנו בכיוון ,התחברנו פשוט.

משה סיני – ראש העיר:
לא מגיבים עכשיו למה את אומרת ,את אומרת ועוברים לחבר המועצה הבא .זה לא עובד
ככה .את תגיבי למה שהוא אמר והוא יגיב למה שאת אמרת – לאן נגיע,
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מתי יצחק – חבר מועצה:
ואז לא נחזור לתקציב בכלל.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני מבקשת מאד למצוא את הדרך ,להעביר ,לאפשר לתנועות הנוער להשתמש בתקציב הזה,
מכיוון שהתקציב כולו מגיע בסופו של דבר בסוף השנה ,כאשר כל השנה הם נמצאים בגרעון
בעבודה שלהם ,בקדימויות שלהם והם לא יכולים להתקדם .וצריכים למצוא את הדרך איך
מחלקים להם את התקציב הזה ,במהלך השנה .הדבר הנוסף בנושא של תנועות הנוער ,אני
חושבת שאנחנו צריכים למצוא את הדרך אחרי ישיבת התקציב ,לראות איך אנחנו מוצאים
את התקציב לבניית המועדון של תנועת הנוער העובד והלומד ,משום שזה בלתי אפשרי ש-
 350בני נוער יהיו במבנה של גן ילדים .היום הם ביטלו את הפעילות של תנועת הנוער ,כי
בגשם לא היה להם איפה להיות .אם אנחנו רוצים ,המטרה שלנו צריכה להיות שלא  20מבני
הנוער יהיו בתנועות הנוער ,אלא  60אחוז מבני הנוער יהיו בתנועות הנוער ,כי אז רמת
האלימות תרד ,יצטרכו פחות כסף לרווחה בשמחה ,יצטרכו פחות כסף לאלימות ,המשטרה
תצטרך לעבור למקומות אחרים וזה יהיה טוב לכולם .לכן ,אחרי התקציב ,הייתי מבקשת
דיון בנושא של מבנה לתנועת הנוער לנוער העובד והלומד.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אבל זה לא בסדר היום אבל.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אני פשוט רציתי לחסוך פה את עינוי הדין מכולם ,אז ריכזתי את כל ההערות שלי ,ישבתי
בגזברות ביום ראשון ,ואני מניח שרחבעם במסגרת ההתייחסות שלו ,גם יענה לשאלות שלי.
כולי תקווה.
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משה סיני – ראש העיר:
רחבעם ,יש לך עוד תשובות לאבי?

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אבל לפני כן אני רוצה עוד להעיר הערה קטנה.

משה סיני – ראש העיר:
תן לרחבעם לענות קודם לאבי ואח"כ תקבל רשות הדיבור.

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אם אני זוכר טוב ,אני מרכז חלק מהשאלות קיבלת תשובות מרוויטל .אבל בגדול ,היה שם
סוג של שאלה שנשאלה גם פה ,בקשר לכלי רכב ,מדוע התרבו כלי הרכב אז בשנת 2006
החלטנו שאין טעם שאנחנו נפעיל למשל את הפיקוח עם כלי רכב  4על  ,4שהוא עולה פי
שניים בעלויות ,ועדיף שבמקום רכב אחד ,לקנות שני כלי רכב קטנים יותר ולכן זו אחת
הסיבות שמספר כלי הרכב גדלו ,אבל מצד שני ,העלויות לא עלו .כי אם רכב  4על  4עולה לנו
בסביבות ה 80-90-אלף שקלים לשנה ,ואנחנו יכולים ב מקום זה לשכור שני כלי רכב קטנים,
שזו למעשה מהות עבודתו של הפקח ,הוא לא צריך לבצע מרדף בתוך שטחים בלתי סלולים,
ולא צריך בשביל זה ג'יפים .לכן החלטנו שמספיק להם את הגצים האלה זו אחת הסיבות
שזה עלה .אך ורק לצורך יעילות.
בנושא שכר ,מי שבונה את השכר זה המנגנון ,כאשר שכר של  2007למעשה נבנה על סמך
הביצוע של  .2006ואז הוא בונה תחזית ומעביר לנו לגזברות .אנחנו בודקים –

יגאל יוסף – חבר מועצה:
מה ,עומדים בפתח הסכמי שכר או מה

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אנחנו בודקים באופן כללי כל שנה השכר ,גם ללא כניסה של עובדים חדשים ,השכר עולה
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לפחות ב 2-אחוזים כתוצאה מתוספת של שנת וותק שנותנת אחוז אחד ,וכן תוספת של כל
תוספות הדרגות למיניהן שהעובדים זכאים להן .לכן כל השכר מקודם בסביבות ה2-
אחוזים .אנחנו בודקים את זה באופן גלובלי ,שאכן באמת השכר של חודש אוקטובר ,אם
אני מכפיל אותו בנוסף לכל התוספות ,באמת הוא נותן את המסגרת הכללית התקציבית,
מבחינתנו זה בסדר .עכשיו ,תמיד ישנם ניודים במהלך השנה ,ולכן ישנם שינויים כלשהם
בתוך המסגרת של התקציב .יכול להיות שבשלב מסוים ,זה עובד במקום מסוים ,עבר לאגף
אחר ,ולכן השכר ש יורד ועולה לשם.
למשל ,היתה פה שאלה מדוע השכר של הדוברות עלה ,על אף –

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
על אף שירדה המשרה.

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
על אף שירדה המשרה .כי היתה שם עובדת אחת שעברה אלינו לגבייה ,וזו המזכירה .מצד
שני ,הדובר החדש ,על פי המכרז ,אמור לקבל שכר גבוה יותר 60 ,אחוז מצד שני ,הדוברת
הקודמת נכנסה בחודש אפריל .כלומר ,בשנת  ,2006התקציב היה קטן יותר גם בגלל כניסתה
המאוחרת של הדוברת ,והשנה ,בגלל שהדובר אמור להיכנס בינואר וגם שכרו יהיה גבוה
יותר ,לכן השכר גבוה יותר.

שרי סלע  -חברת מועצה:
יש דובר? הוא אמר דובר.

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
דובר או דוברת ,אני לא יודע ,יש מכרז.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
כל דבר במודעה הזאת יעזור ,לא חשוב מה שיהיה ,העיקר שיהיה דובר.
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יגאל יוסף – חבר מועצה:
שרי ,תאמיני לי שהנשים יותר שוביניסטיות מהגברים ,הן מנציחות את המצב .לא את ,אבל
בדרך כלל.

שרי סלע – חברת מועצה:
חברי וחברות מועצה ,אדונים נכבדים מניסוחו של הגזבר ,אני עדיין מחכה להתנצלות.

משה סיני – ראש העיר:
חברים ,אנחנו רוצים לעבור ולהתכנס להצבעה האם יש לעוד מישהו מה להוסיף?

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
רגע ,היו לי  60שאלות והוא גמר את הכל בשתי שורות.

משה סיני – ראש העיר:
יש עוד איזה משהו קונקרטי ,אבי?

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
יש לי הרבה ,רציתי לחסוך ,אבל אני רואה שאף אחד לא חסך לי .אני חושב זה לא תקין ,אני
טרחתי ,על פי בקשת הנהלת עירייה ,לשבת ולעבור על התקציב באופן יסודי ,ולשבת עם
הגזברות לפני כדי לא להציג פה בפורום הגדול .ואם אני מקבל כזאת התייחסות ,אז מה
אתה רוצה שאני אגיד? אז אין לי מה להגיד .ביום ראשון ישבתי ,לפחות שיוציאו לי את זה
בכתב.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אדוני ראש העיר ,אני חושב שלמען הסדר הטוב ,מבזבזים את זמנה של האופוזיציה ,יש לכם
הנהלה ,כל הדיונים האלה צריכים לעבור בהנהלה ,צריך להתווכח ,להסביר .מה אתם
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שואלים אותנו? אתם מפריעים לנו.

משה סיני – ראש העיר:
רחבעם ,שניה לפני שאנחנו מתכנסים ,אני מבקש להתייחס למה שאבי אמר .אני רוצה בכל
זאת לפרוטוקול תיתן תשובות.

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
אני לא זוכר את כל השאלות .אבי קיבל את הגזרה.

מתי יצחק – מתי יצחק:
באת לוועדת כספים ,החומר נמצא שם מושלם.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
תקשיב אתה עם הקישקושיה .ישבתי עם רוויטל למרות שהיא היתה חולה והשקיעה מזמנה
בשעות לילה מאוחרות .ולמרות זאת ,כשריכזה את המידע ,לא קיבלתי תשובות .אז מה אתה
רוצה שאני אעשה? אקפוץ?

מתי יצחק – חבר מועצה:
על כמה לא קיבלת תשובה?

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
על  .60מה אתה רוצה שאני אגיד?

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
יש בתקציב  160אלף שקלים לשכירות מבנה.
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רחבעם חיים – גזבר העירייה:
מותנה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה הרחבת בית העלמין.....

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
השאלה שלי ,האם זה להעביר אגפים בעירייה ,למבנים פרטיים בשכירות?

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
כן ,גבייה.

משה סיני – ראש העיר:
כן ,הכוונה היא להעביר ,אגף הגבייה היום הוא במצב ,הייתי אומר ,ממש מזעזע .אנשים
מגיעים לשם ,לא מקבלים את השרות המגיע להם .הם מתקשים להגיע בעצמם ,יש שם
בעיות של לוגיסטיקה ,יש שם אווירה לא נכונה ,אנחנו רוצים להעביר אותם למתקן הולם.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אז אני שואל מה זה מותנה?

שרי סלע – חברת מועצה:
כבר יש לנו או שאנחנו רק מתחילים לחפש?

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא.
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מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אתה תגיע להחלטה רק בסוף דצמבר  2007אם להעביר את אגף הגבייה או לא?

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
יש מו"מ ,יש בדיקות ,להיכן יעבור ,כן לעבור ,באיזה מקום

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
אני שואל שאלה פשוטה ואני רוצה באמת התייחסות לזה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתה תיקח את מחלקת הגבייה למקום אחר ,בן אדם יש לו צרות ,יש לו בעיות ,בוכה ,יבוא
לראש העיר .הרחקת את הגבייה ממך ,שלא יבואו אליך? מה עשית ,המסכנים האלה יבואו
עד לפה? הוא יבוא לגבייה במרכז ,באיזשהו מקום ,או תשים את זה בה' באייר ,הוא יבוא
לפה להתלונן שקשה לו ,שיש לו בעיות? מה תעשה ,תעמידו את נסים שיקפיצו את הזקנים
עם האוטו של ראש העיר.

רחבעם חיים – גזבר העירייה:
בדרך כלל פותרים להם את הבעיות כבר במקום.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
איזה פותר לו את הבעיות ,אתה גומר לו את הכסף מהכיס ונגמר הסיפור .אתה שולח אותו,
אפילו לא יהיה לו כסף למונית.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
לא סיימתי ,יגאל הפריע לי ,רחבעם תקשיב ,אתה אמור לענות ,כאשר אנחנו מדברים על
תקציב ,וייכנס כסף ,רחבעם ,איך הכסף הזה ייכנס? מה סדרי העדיפויות שיהיו במותנים?
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האם אנחנו ניקח את כל התקציבים המותנים לאורך ולרוחב ניתן?

רחבעם חיים -גזבר העירייה:
יש הנהלה לעניין הזה.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
הדברים יסודרו בהנהלה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה איך שראש העיר יחליט .צריך שיקול דעת.

שרי סלע – חברת מועצה:
האמת היא שאחרי שלוש שנים כבר לא נשאר לי הרבה מה לומר ,כי כל שנה מביאים תקציב,
ובדיונים הקודמים בוודאי שאני חוזרת על הדברים כמנטרה ,ולצערי ,הדברים לא מתוקנים
ואפילו לא צעד אחד קדימה אני חושב שבאמת אחרי שלוש שנים ,התקציב ,הניירות לקראת
הדיונים היו צריכים להיות מוגנים אחרת .כבר דיברנו על זה ,קודם כל ברמה הטכנית של
להציג את ספר התקציב ,הכנסות באותו עמוד של הוצאות ,באותו עמוד של ביצוע בפועל,
ואפילו של שלוש שנים אחורה ,כדי לקבל תמונה מלאה .עד היום זה לא נעשה ,גם לא היתה
כוונה לעשות את זה ,זה מראש להטעות אותנו ,כך אני מבינה ,אז אני מראש גם מודה לך
הגזבר ,ומראש מודה לך גם כן המנכ"לית ,כי זה דרך לא לשקף את כל הנתונים המלאים .כן.
זו שיטה .זו שיטה .יש דרך לשקף את הכל ויש דרך לא לשקף .כאן בוחרים בדרך של לא
לשקף.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
זה שקיפות ,שקיפות .אגב ,זה לא הגזבר אשם .ראש העיר ,תראה ,אני לא מקבל את זה ,אני
לא מציע שתביא את זה ,אני לא בטוח שהוא אפילו ראה את ה לפני שהביאו את זה לפה
לדיון ,לא ראה את זה
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שרי סלע – חברת מועצה:
הבעיה יגאל ,שאני יכולה לשבת כאן ולבקש ,ואני עושה את זה ,אני לא יכולה מעבר לבקש,
כי אין לי מעבר לזה את הסמכויות ,אבל לצערנו ,גם משרד הפנים מתייחס לזה מאד
בקלילות ומאד לא אוכף את הדברים ,אז בתמונה הכוללת זה המצב .אבל אנחנו באמת כאן,
יושבים ונפגעים ואנחנו נדרשים לאשר את התקציב ,כאשר קודם כל הנתונים לא ברורים.
עכשיו ,כל ה 60-שאלות שהגיש אבי ,זה מצטרף לעוד שורה של שאלות שגם אני הגשתי ,ועוד
כל מיני חברי מועצה ,מראש הרי יכלו לקבל את התשובות ויכולנו לדעת ולהבין אם הנתונים
היו נמסרים כמו שהם צריכים להימסר .לפחות חלק.
על נ ושאים רבים התקבלו החלטות בכל מיני פורומים שגם לא חברי ההנהלה היו שותפים,
ראה הנושא של סגירת חברה למוסדות .עד עכשיו ,אני אומרת לכם בכנות ,עד עכשיו אני לא
יודעת אם זה רע או טוב .ואף אחד גם לא טרח לתת לי נתונים אם זה רע או טוב .גם יהודה
שהאיר את עינינו וידענו שזה נעשה ,לא ידעתי שיהודה הוא גם שותף שם בדירקטוריון של
החברה ,אז מבחינתי זה היה חמור שהוא כחבר בדירקטוריון החברה לא ידע מזה .עומדים
לסגור אותה( .כולם צועקים יחד)

מתי יצחק – חבר מועצה:
יש פרוטוקול ,על מה אתה מדבר ,בחודש הבא .מה אתה –

משה סיני – ראש העיר:
מתי ,שרי מדברת ,ואנחנו לא מתייחסים למה ששרי אומרת.

שרי סלע – חברת מועצה:
זו היתה דוגמא ,ולכן זה בהחלט בעיני חמור ,אבל שוב ,תשמעו ,אנחנו כבר בשנה השלישית.
אני חוזר ואומרת את הדברים כמנטרה ,מבחינתי ,משה וגם את אירית כמנכ"לית העירייה,
זאת תעודת עניות שלכם ,זה לא תעודת עניות בסוף שלנו ,כי אם אנחנו היינו מתעלמים
מהנתונים ,ולא היינו מתעקשים ,אז הבעיה היא בחברי המועצה .אבל כשככה הדברים
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מוגשים לנו ,אז הבעיה כאן נמצאת במקום אחר,

יגאל יוסף – חבר מועצה:
סליחה ,ואם בסוף יש רוב מצביעים ,מה זה חשוב? זה את אומרת זה מצוין .אלה הערות
נכונות

מתי יצחק – חבר מועצה:
היא מביעה את עמדתה ,היא כל שנה אומרת את אותן השאלות והם עונים את אותן
התשובות.

שרי סלע – חברת מועצה:
אני רוצה להגיד לגופו של עניין ,כשאני יושבת כאן ,בפורום של חברי מועצה ,לאישור
התקציב –

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הכל בסדר ,ראש העיר אמר שאת צודקת.

שרי סלע – חברת מועצה:
זה בעצם תוכנית העבודה ,וזה העוגן והבסיס לכל המשך הפעילויות אח"כ ,שמהן ייגזרו
הדברים ,אז אני מחפשת כאן מעבר לזה שאני פה כדי לתת שרות לתושבים ולאפשר להם את
איכות החיים הטובה ביותר ,אז אני מחפשת בצד השני את העוגנים הכלכליים כדי ליישם
את המטרות שלשמן אנחנו כאן ,ולצערי ,אני לא רואה בתקציב את אותם עוגנים כלכליים
שאנחנו צריכים אותם ,כדי לטפח את החינוך ,כדי להעשיר את החינוך ,כדי לטפח את איכות
החיים והסביבה של התושבים .את דברים הבסיסיים האלה – הם לא נמצאים בתקציב .יש
המון דברים בתקציב ,יש העלאה בכוח אדם ,ויש העלאה ברכבים ויש כאן שדרוג של
העירייה ,יש שדרוג בתשתיות ובבתיה"ס ,זה מבורך כי סוף סוף באמת המצב היה גרוע יותר,
ויש כל מיני פרוייקטים ,עשרות פרוייקטים פה ,שמקבלים חיזוק ומבלי שאני אנקוב פה
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בשמות ,כי אחד אולי ייעלב ואחד אני אולי אשכח או אזכיר בנקודה רגישה ,אז אני שותקת.
אחרי שלוש שנים אנחנו לומדים לשתוק .אבל בגדול ,יש כאן המון פרוייקטים שהם כולם
חשובים ,כולם טובים ,אבל הם לא יהיו מכפלה של הבסיס הכלכלי שלנו בסופו של דבר ,לא.
הם לא יהיו,

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
משקיעים.

שרי סלע – חברת מועצה:
זה בסדר ,אבל בסופו של דבר זה לא מכפלה –

שלום דראב – סגו ראש העיר:
לא כל השקעה מניבה פרות ומניבה כסף בחזרה.

שרי סלע – חברת מועצה:
עכשיו ,שוב ,איך אתה רוצה שאנחנו נתייחס? אני לא יודעת ,צריך לתת לזה תשובה .איך
אתה רוצה שבאמת ,אולי בשנה הבאה ,נוסיף ונעשיר את החינוך? אני לא יודעת  ,אם אנחנו
לא משקיעים פה באמת באותם משאבים שיגיעו כספים ,הווה אומר בתכנון בהנדסה ,וזה
אומר באותם פרוייקטים של שימור אתרים שעלה הנושא ,מכיוון שאת כל הנושא של שימור
אתרים ,זו השקעה של איקס ,ואח"כ כשאתה מבסס ואתה מייצג את העיר ,אז אתה מקבל
את זה בהכפלות של עשרות ומאות ,את ההשקעה המינימלית .וזה לא נעצר ,אז נכון –

משה סיני – ראש העיר:
את קיבלת  10אלפים

שרי סלע – חברת מועצה:
 10אלפים בשנה שעברה ,ועכשיו  20אלף ,מה אפשר לעשות ב 20-אלף? אפילו מינימום של
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שעות ייעוץ אי אפשר לעשות את זה .זה טוב לציון דרך ,אבל זה לא מספיק אנחנו לא קיבלנו
מספיק בחינוך ומי שאמור להביא את הכספים שאמורים לבסס את התשתית הכלכלית וזו
הבעיה המרכזית .אז שוב ,אני לא אתנגד לתקציב ,כי אני לא רוצה לפגוע בכל הפעילויות
היפות שנבנות כאן ,אבל התקציב לא יקדם אותנו ,ועדיין אני אומרת ,אדוני ראש העיר ,לכל
אורך הדרך ,שאנחנו רוצים להוציא כספים ,אז אתה אומר :אני ראש העיר ואני האחראי.
אז אתה יודע מה? בזה הרגע אני אומרת :או.קי .אתה האחראי ,באמת אתה האחראי.

משה סיני – ראש העיר:
שרי ,תודה רבה על ההערות.

יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
אני כרגיל אשתדל להיות קצר מאד ,ורק כמה מילים .א .אני מצטרף במאת האחוזים לדברי
יהודה עלייאש ולדברי שרי על אופן הגשת התקציב .ועל הניירת שאנחנו עוברים עליה.
כשאני מסתכל בחיוך במהלך החודשיים אחרונים על אבל איך הוא כותב את השאלות האלה
ואיך הוא מתייחס ,כי אנחנו בדיוק יודעים מה יקרה לאותן שאלות  ,וכמובן הוא עם
השאלות הוא הולך הביתה ,כי לחלק הוא מצא את הפתרונות לבד ואת התשובות לבד ,אבל
לא ככה צריך להיות.
דבר שני ,הנושא של חברה למוסדות ,אני מצטער לשמוע את זה פעם ראשונה נכון להיום,
אני לא יודע מה המשמעות של זה ,אבל מהיכרותי את יהודה אליאס ,הזעקה הזאת לא באה
סתם .אני הייתי רוצה ללמוד את הנושא ,ואם טעינו ,הייתי מציע שנתייחס לתקציב אולי
אח"כ בהמשך ,אבל אני הייתי מבקש להקים פורום של וועדה שתבחן את הנושא הזה ,ואני
מבקש להיות חבר בפורום הזה.
לגבי התקציב ,אני עומד להצביע בעד .כי בסה"כ זה תקציב שיש בו לא מעט חידושים
שמתבטאים בתקציבים קטנים לנושאים חדשים ,ואני רוצה לגעת רק בשלושה מתוכם,
שאולי נראים קטנים אבל הם מאד גדולים .קודם כל ההשקעות הראשונות במבנה הארגוני,
שאנחנו סוף סוף מתכנסים לזה ,ואבי סמובסקי אמור לטפל בנושא הזה ,ואני חושב שזה
מאד חשוב .דבר שני ,משהו שישנה את פני העיר.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
יבגני סליחה ,הערת ביניים ,איזה מבנה ארגוני ,של מה?

יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
של עיריית ראש העין.

מתי יצחק – חבר מועצה:
באיזה תחום .המחלקות או העובדים ,האגפים?

יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
של מבנה ארגוני .הכל הכל ,סקר כללי של המבנה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
הבנתי ,כלומר ,אנחנו עומדים לאשר בדיעבד ,גם את מה שהולך להיות פה במשרות ,נותנים
לגיטימציה.

יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
לא ,אנחנו מדברים על התנועה העתידית ומסתכלים קדימה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
יבגני ,ייעוץ ארגוני ה תמיד טוב ,אני מציע שתבדוק את כל החומרים של תוצרים שיועצים
שהיו לנו ,ולא צריך להוציא כסף לעוד יועצים גדולים .תביא אותם לדיון במועצת העיר ,את
כל החומרים שיש לייעוץ עירוני ,נדון בהם ,אתה תראה שיהיה תוצאות הרבה יותר טובות
ולא צריך לקחת עוד יועץ.

"חבר" – למען הרישום הטוב

97

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  26/12/2006מס' 73/11

יבגני מלמוד – ס/מ"מ ראש העיר:
דעתי מאד פשוטה ,אם אנחנו נביא את כל החומרים האלה למועצת העיר ,נקבור את הנושא
הזה באותו רגע .קודם כל אתה צודק במאה אחוז ,קודם כל ייבדקו כל העבודות שנעשו לפני
כן ,ואז אנחנו נעשה ,הכספים הם מאד קטנים ,זה כמה עשרות אלפי שקלים ,אני לא זוכר
מדויק ,אבל דובר רק על סקר כספים על מנת לעשות את זה .אני לא מדבר על מה שהיה לפני
כן ,אני מדבר על מה שקורה עכשיו.
תזמורת קאמרית .סוף סוף השנה אנחנו אולי נכין את התזמורת הקאמרית וזה אמור לשנות
את פני העיר ,גם את תדמיתה ,ואני חושב שהכספים הקטנים האלה הם מאד גדולים
במשמעותם .יש עוד כמה סעיפים קטנים ,אבל הם מאד שובים.
דבר אחרון ,אני רוצה להתייחס למה שנאמר ע"י משה גן טובים .א .קטונתי מלהציע לך
הצעות ,אבל אני חושב שהפערים הם לא גדולים כל כך והיחס שלך למותנה ,ואני חושב
שכולנו כאן יכולים להסכים שהמותנה שלך יתאפשר ויתממש בין הראשונים כבר לקראת
חודש מרץ ,כדי שבספטמבר תוכל לפתוח לפחות שתי מגמות שונות .ואני מניח שאנחנו כאן
יכולים להתחייב שאם תגדיל את מספר המגמות ,אנחנו נתחייב לממן אותן .בזה סיימתי,
תודה.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
א .כפי שהבהרת פעם ,האויב של הטוב הוא הטוב יותר .אז תמיד אפשר לשדרג ולשנות ,
להוסיף.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
למה לא אמרת את זה כשהיית אצלי חבר מועצה?

שלום דראב – סגן ראש העיר:
יש להוסיף לשדרוג שכונות יותר יחסית מאשר בשנה קודמת ,ב 5-מליון שקלים ועוד  4זה 9
מליון שקלים ,עשיתי לך ככה חישוב מהיר ותקן אותי אם צריך ,שפ"ע שגדל ב 3.2-מליון,
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מתי יצחק – חבר מועצה:
אגב ,זו דעתך ,אבל לא דעת חברי וועדת כספים שהיו אתך .סיגל מסכימה אתי בעניין .חשוב
שההערות יבואו לידי ביטוי בפרוטוקול,שלום ,שזו דעתך ודעתך בלבד.

שלום דראב – סגן ראש העיר:
סכום שגדל ב 4-מליון שקלים ,והגיע הזמן אולי באמת להבין את החברה למוסדות שכבר
מדברים עליה כל כך הרבה ,החברה למוסדות יכולה לא להסגר ,פשוט עיריית ראש העי לא
תעביר את הכספים דרך החברה למוסדות ,היא יכולה להמשיך לחיות .אני עשיתי חישוב
כספי .דבר אחרון ,ההערה של משה בן טובים .אין לי ספק שאני מסכים לכל מילה שהוא
אמר .לגבי  300אלף שקל ,זה צריך לבוא לידי ביטוי ב 100-אלף שקל ספטמבר עד דצמבר
,ומינואר עד אוגוסט כהמשך  100ועוד  ₪ 200מותנה ,כשהסכום הראשון יצא לצורך העניין
הזה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתם מעלים עוד ועוד נושאים ,מה קרה ,אל תעשו את זה כל הזמן( .כולם צועקים יחד).

משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה להביא את התקציב להצבעה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
לא לא לא ,אני רוצה לדבר ,אני ביקשתי לדבר אחרי שכולם יסיימו.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אל תחסום שור בדישו.

משה סיני – ראש העיר:
תראו ,בואו אני אגיד לכם –
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מתי יצחק – חבר מועצה:
אל תגיד לנו ,תגיד לי ,מה אתה אומר להם ,להם תגיד בהנהלה.

משה סיני – ראש העיר:
יש לך  10דקות לדבר ,דבר.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני אדבר כמה שאני צריך לדבר.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
בתקציב אין  10דקות .יש זמן ללא הגבלה ,עד הבוקר ,מי שרוצה לדבר.

מתי יצחק – חבר מועצה:
טוב ,אני מצטער שכך ראש העיר מתנהג בצורה של תרבות הדיון ,אבל אני אחסוך מהחברים
–

יגאל יוסף – חבר מועצה:
כשהיית סגן שלו ,הוא לא התנהג ככה ,למה?

מתי יצחק – חבר מועצה:
כי מה שרואים משם לא רואים מכאן.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
בשביל זה באת לידי.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
התקציב ,ראיתי אותו קודם כל בתקשורת ,את התקציב .בבוקר יום אחרי זה,

משה סיני – ראש העיר:
חברים אני מבקש ,מתי מדבר ,ואני מבקש לתת לו לדבר .מתי מדבר.

מתי יצחק – חבר מועצה:
זה חשוב כי זה מוקלט .המילה שלי חקוקה בסלע .ראינו את ההדגשים של ראש העיר ,מה
שכתב ,ואני רוצה להוסיף משהו מן הטעם ,שזה באמת לטובת העניין .פיני ,באמת ,עד שראש
העיר רוצה לשמוע אותי ,אל תפריע לו .אני רציתי לדבר בסיום הדברים.

פיני דניאל – חבר מועצה:
את כל העונג אני נותן לך מתי.

משה סיני – ראש העיר:
עכשיו הוא רוצה לדבר והוא מדבר .כן ,מתי ,בבקשה.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני השתדלתי הפעם לעבור על ספר התקציב באמת יותר מכל שנה ושנה ספר התקציב.
ורציתי להחכים בצד התקציבי על כל סעיפיו .עשיתי את זה והכנתי שעורי בית פחות או
יותר .אלא שאני מכיר את הנפשות העובדות פה ,ואני יודע שיש פה קואליציה ואופוזיציה,
ואני יודע שיש פה צרכים ריאליים ולא ריאליים ,ואני גם יודע שיש דברים שהציבור מצפה
לראות אותם אצלנו .אחריות ציבורית של כל אחד ואחד מאתנו פה ,וזה לא משנה כרגע מי
אחראי על מה ,אבל הבאת התקציב כמו שהובא ,לפחות לאנשי ההנהלה ,לא לאופוזיציה,
אני לא מדבר על עצמי או אלה שלא בהנהלה ,לא ישבו עם אף אחד .אני מעריך אולי ישבו עם
סיגל או עם פיני ,או אני לא יודע מי עוד .אני רוצה כרגע להגיד ,גם אם ישבו ,זה לא משנה.
לא קם איזה ראש אגף ובא עם תוכנית עבודה לגזברות או לראש העיר ואמר לו :אדוני ,אני
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חושב שהאגף שלי צריך להיות כך וכך .אמרתי אולי חלק מכם כן עשו את זה,

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
זה לא נכון .אבל מתי ,כולם עשו את זה .אלה שאחראים על אגפים –

מתי יצחק – חבר מועצה:
אולי את עשית ,עם כל הכבוד ,אבל את מפריעה לי עכשיו .מה אני מצפה מתקציב? אומרים
זה שעושה הוא בעצם יודע להעריך את הפעילות האמיתית והריאלית .ראש העיר אחראי על
ארבעה אגפים ,אני בטוח במיליון אחוז –

יגאל יוסף – חבר מועצה:
הוא ישב עם עצמו עם ארבעת האגפים.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני לא יודע שאם הוא בתקופה הזאת ,ראשו ורובו קשור לתקציב או לאגפים ,ואני סתם
בעיון קל רואה את כל המלל היפה והמתוקשר יפה ,גם בתקשורת המקומית ואני שואל את
עצמי ,האם אני רואה את התקציב של ההדגשים של ראש העיר ,מול ההכנסות וההוצאות,
אז אני מודיע לכם פה ,כמו שאמר יהודה עלייאש ואמרו פה עוד כמה חברים ואני תומך בכל
מה שהם אמרו ,אין שום פרופורציה .להפך ,יש רק העלאת משרות שאני רואה ,והעלאת
המשרות האלה ייתנו לגיטימציה לאישור התקציב ,ותראו את זה בכל סעיף וסעיף .יותר
מזה אני אגיד לכם ,מדברים על נוער ,לא ראיתי בנוער שום עליה .אתה מדבר על נוער ,לא
הזכרת את הנוער בנושא של הנוער .תרבות ,בואו נלך לתרבות ,בואו נראה ביחד .אבל אני לא
רוצה להלאות פה את החברים .ואני אומר לכם בביטחון גמור ,ובאחריות גמורה גם אחרי
התקציב ,שכל ההדגשים שראש העיר מסר ,בניגוד למה שנאמר פה ע"י החברים ,שהם אנשי
קואליציה ואנשי הנהלה ,אין שום פרופורציה ואין שום תאום ,ז"א אתה מוצא פה הנהלה,
יו"ר אגפים ,וראש עיר ,מנותקים לחלוטין .ואני שואל אתכם כרגע שאלה ,עם כל ידיעותי
הדלות :מה הציבור יגיד לנו? מה הציבור יגיד לנו? אני שואל אתכם כרגע שאלה אמיתית,
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בכל תחום ותחום .בנושא החינוך ,אתם ראיתם איזה פגיעה יש בחינוך? מדברים פה על
החינוך .מישהו מכם באמת ישב לעומק ודרש? אף אחד .סיגל עסקה בנושא של התרבות
והספורט ,ואני אגיע גם למשה בן טובים ואני פה מעריך אותו חזק מאד בקטע הזה .אני לא
רוצה לבקר ,כולכם חברים שלי בסופו של דבר לעשייה הציבורית .אבל אני בא ושואל
ואומר :האם באמת אנחנו מאמינים בתקציב הזה? אני אומר לכם שלא כולכם ,עם יד על
הלב ,אני שמעתי את הנימה של שרי ,ואני שמעתי את הנימה של פיני ושמעתי את הנימות
האחרות פה ,זה בכלל לא עולה בקנה אחד עם המצב של הצגת התקציב כמו שהוא .ביקשתי,
אדוני ,מעקב ביצוע .בכל מקום מתוקן אני יושב בלשכת המסחר ,ואני שומע על תקציבים
גדולים מאד ,ואני אומר לך ,דו"ח ביצוע ,זה לא בעצתי ,בשלוש ארבע השנים האחרונות אין
את זה בכלל .או תב"רים שאני מבקש כל השנים .תב"רים אני אומר ,אתם רוצים להביא
תב"רים שנאשר אותם עכשיו? לקראת הביצוע תביאו אותם .מה זה צריך להיות ,מה ,דיבר
ראש העיר על שקיפות ובטיחות ומה שאתם רוצים .איפה יש פה שקיפות ואיפה יש פה
בטיחות ,מה מעלימים פה? אתם רואים פה סעיפים אחד על השני ,עובר מכאן לשם ומשם
לכאן .אני צריך לראות בזכוכית מגדלת ,בשביל לזהות את הסעיפים במספרים שלהם.
ככה מתנהלת עיר? הציבור בחוץ יודע? זה שאתה מראה לי פה גנים ,ככרות ,אני כבר לא
מדבר על הנושא הזה ,או מעגלי החיים האלה שקוראים להם .אז בואו נעשה קצת סדר .זה
יפה ואני מברך על זה .אגב ,אני רוצה לברך בהזדמנות זאת את אנשי הגזברות ,הם עשו
עבודה מצוינת ,גם המוסיקה היתה ערבה (לחיכי) לאוזני ,אבל אני בא ואומר ,אני רואה פה
יועצים ,יש פה לפחות חמישה יועצים ארגוניים בכמה תחומים .אין לי בעיה עם זה .אבל
בואו תגידו לנו מה עשו אותם יועצים ארגוניים קודם? שהיו ואישרנו אותם ואיפה הכספים
שלהם הלכו? או תנו לנו תוכנית שלהם .אני אמנם באופוזיציה ,עם כל הכבוד ,אני מותח
ביקורת וביקורת עניינית בונה ,היא לא ביקורת אישית ,כמו שאתה מתייחס.

שרי סלע – חברת מועצה:
תן לנו להגיד את הביקורת אח"כ על מה שאתה אומר ,אתה גם נותן לעצמך ציון?
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מתי יצחק – חבר מועצה:
לא לא לא ,אני לא נותן לעצמי ציון .אבל נשמעת פה נימה כאילו מתי בא כרגע למתוח
ביקורת .אני אומר לך ,אם הייתי מוצא לנכון ,וראש העיר – תקשיבי ,אני נותן לך פה הצהרה
ציבורית ותרשמי אותה ,אם הייתי יודע שהתקציב הוא ריאלי ואמיתי ואני בתור אופוזיציה
– אני תומך .ואני מאמין שראש העיר יודע שבמקרה זה גם הייתי תומך .אני יודע לעשות
הפרדות מוחלטות ואני לא שלם בכלל עם זה ,ואני אתנגד בכל תוקף ,ואני דיברתי עם כל
החברים .אבל אם אתה באמת יודע שבסופו של דבר ישנו מבנה של הנהלה מסוימת ,שאני
יודע שכל אחד מאתנו ,זה לגיטימי ,אני אפילו אומר ,רואה את חלקת העשייה שלו בנפרד
,ולא מעלה אותה פה ,סיגל יותר קל לי להתחכך אתך ,סיגל באה ומעלה את נושא התרבות
והיא לא תדבר על איכות הסביבה ,היא לא תדבר על דברים אחרים .ואני מסכים אתך .זה
בסדר גמור.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אני אדבר על חינוך ,על מה שאני מעורה בו ,ובקיאה בו ,ואני נותנת לחברים האחרים לדאוג
לדברים שהם בקיאים בהם.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני מסכים אתך ,אבל אני שואל מי מפקח על החינוך? מי מפקח על אגף שפ"ע מי מפקח על
המנגנון ,מי מפקח על המשפטיות?

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
סליחה ,אנחנו חילקנו בינינו את העבודה בצורה יפה מאד.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אז אני אומר ,ביקורת יכולה להיות והיא תהיה וחייבת להיות .אם אתה בודק בספרי
העירייה ,תשמעי את ראש העיר איך הוא מדבר על התקציבים בשנים קודמות ,תבדקו
בפרוטוקולים ,הוא מדבר בצורה – חבל על הזמן ,לא יודע אם הוא כתב את זה ,אבל אני
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אומר לך שהוא עשה את זה .מתח ביקורת לאורך ולרוחב ובצורה עניינית.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
ובסוף הצביע בעד.

מתי יצחק – חבר מועצה:
בוודאי הצביע בעד .אז אני שואל אותך כרגע שאלה ,אם לא נקום אנחנו ונדבר ,מי ידבר? דב
ידבר ,הגזבר ידבר? אבי סמובסקי ידבר? אבי ישב עם  90שאלות ויצביע לי כן .ראבק ,איפה
ה 90-תשובות? ישבת עם רוויטל ומסכנה היתה חולה ,הוצאנו אותה שעתיים שלוש אתה,
באת לוועדת הכספים עוד שעתיים שלוש ,אז תגיד לי ,מה תגיד לציבור ? מתי לא בסדר .אני
אומר ,היות ואני ריאלי ,אני יודע שגם כמה שאני אלחם ,זה לא יעזור לי ,כי יש נתון פוליטי
מסוים ,אבל אתה בסוף תבוא ,אתה והאחרים פה לציבור ותגידו להם את האמת ,רק את
האמת .אתה מבין? תגיד להם לעשות העברה ,איפה הנוער ,איפה הנושא של הסמים? היתה
עליה איפה העניין של האומץ ,הכניסו את זה? לא ,עם כל הכבוד ,לשלום אני הערכתי הערות
בקטע הזה .עכשיו ,כל המותנה ,אני הבנתי הערב מיגאל ,שבתקופה שלו לא היה מותנה
בכלל .זה מושג חדש המותנה .מה זה הנוהג הזה? צדקה סיגל כשאמרה :האם אני יכולה ב-
 70אלף להתחיל לפעול? היא צדקה ,שאלה רצינית ביותר ואפילו משפטית אני חושב שזו
שאלה .האם אני יכול לחתום על  70אלף ? אני אומר לה מראש שלא תחתום .זה שכתוב
מותנה – חבל על הזמן .זה מותנה בתקציב .אז אני בא ואומר חברים :תראו ,אני אומר לכם
עוד פעם ,תחזרו בהם במידה ואתם רוצים לתמוך ,תתקנו את התקציב ,נבוא עוד שבוע
שבועיים ,שלום ,עדיין אפילו הממשלה לא אשרה את התקציב שלה .אז למה שנהיה בלחץ?
הממשלה גם היא לא אישרה עדיין את התקציב .אני בא ואומר בואו נדחה את זה לעוד
חודש ,ואני חושב שבחודש הזה תתכנסו כולכם ותתקנו את זה לא במסגרת מוקנית,
במסגרת מה שיש ,ואז יהיה עם משה בן טובים ואני שם בהנדסה אני רואה .מה יש בהנדסה?
שום דבר .ראבק ,אז איפה ,אני אומר אלוהים ,יא אללה ,מה ,אתם לא רואים את מה שאני
רואה? אז אני מבקש מכם ,תשקלו בכובד ראש את ההצעה שלי ,לדחות את אישור התקציב
לעוד שבועיים שלושה ,לדון בכובד ראש כל אחד ,ובמידה ותתכנסו ותגידו כולכם ואתם
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שלמים שלמות אמיתית אני גם תומך ,אני גם אתמוך  .אבל כשאני שומע כן ולא ,ואין לי
ברורה ,וזה המצב וזה הנתונים וזה המותנה – אז אני אומר לכם ,זה לא תקציב ,וחבל
שהציבור לא רואה אותנו  on lineכי אם היה רואה אותנו  on lineכולכם פה לא הייתי
מעיזים ואני אומר את זה באחריות מלאה ,לתמוך בתקציב .חייבים היום ליוסי נצר  ,על
מכבי  400אלף שקל .ישלמו?

פיני דניאל – חבר מועצה:
עוד  100אלף .זה on line

מתי יצחק – חבר מועצה:
יפה מאד .את זה לא ידעתי .זו אינפורמציה שעכשיו קיבלתי On line .יפה .כי ראיתי אותו
פה בערב כשבאתי.

פיני דניאל – חבר מועצה:
זה נושא אחר לגמרי ,אם שמת לב ,גם בשנה הבאה זה גדל.

שרי סלע – חברת מועצה:
קח דוגמא אחרת.

מתי יצחק – חבר מועצה:
את יודעת מה ,אני מוכן ,אני אמרתי גם לאבי ,אני מוכן לעשות אתו חפיפה בתקציב ,אני
הערתי את ההערות שלי בהרבה מאד תחומים יש ירידה ואין עליה ואין שום פרופורציה בין
מה שנכתב לבין מה שנאמר בכלל .אז אני מבקש מכם –

שרי סלע – חברת מועצה:
בעוד חודש זה ישתנה?
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מתי יצחק – חבר מועצה:
זהו ,אני רוצה שעוד חודש תהיה הצעה אחרת ,אמיתית ,היא תהיה באמת מכל הלב ואז אני
יודע שאם פיני דן על הספורט ,ושאר הדברים .ואם דנים על תרבות תורנית ,דנים על זה
באמת ולא ככוח .אני רוצה להזכיר את הנושא של התלמידים .אני עשיתי בדיקה ,ואתה
צודק ,יש קרוב ל 1700-תלמידים שיוצאים בחוץ 1700 ,תושבי ראש העין באגף החרדי .אז
אני שואל אתכם ,האם היתה –

משה בן טובים – חבר מועצה:
מדובר גם בגני ילדים .אפילו בקיבוץ דן פתחו.

פיני דניאל – חבר מועצה:
פתחו גנים של ש"ס .נכון .אלה עובדות( .כולם מדברים יחד).

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני שואל אתכם ,האם מישהו מאתנו באמת שלם עם התקציב ומודע למה שקורה פה
בעירייה? אני אומר לכם שאף אחד מכם לא יודע .לדוגמא ,הנושא של העמותה הזאת,
החברה למוסדות ,לא שיש לי בעיה עם זה כרגע .אני לא מדבר על הסוגיה המשפטית כרגע,
אם מותר או לא מותר .ההחלטה הזאת לא יכולה להיות בפורום הזה ,עם כל הכבוד לפורום
שאני מעריך אותו מקצועית ואין לי בעיה עם הפורום הזה .צריך לבוא להנהלה ,לקבל
החלטה אסטרטגית ,לא רק בנושא הזה של מוסדות חינוך ,בכלל .אני שואל עוד פעם שאלה,
מישהו פה התעניין שאל אתכם? אז תבינו את המעמד שלכם.

יעקב אדמוני – סגן ראש העיר:
שלנו שלכם.

מתי יצחק – חבר מועצה:
ראש העיר כרגע – אתה אומר שלא ,ואתה ממשיך לתמוך ,אתה כנבחר ציבור איפה אתה
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נמצא? אתה לא יכול ללכת בשבילי ,אין דבר כזה.

פיני דניאל – חבר מועצה:
בפוליטיקה יש הרבה כאלה ,אל תגיד שאין .את זה למדתי.

מתי יצחק – חבר מועצה:
בסדר ,גם אתה ואני לפחות מודה ועוזב ירוחם .אני אף פעם לא אתכחש למה שעשיתי ,וגם
אם עשיתי ,אני הצעתי ,ואמרתי ,אם התקציב היה אמיתי וריאלי ,אני הייתי תומך גם אם
אני באופוזיציה ,ואני בינתיים הרבה מאד תמיכות תמכתי גם אם זה לא היה ריאלי .אבל
פטור בלא כלום אי אפשר ואני אומר לכם ,אני לא רוצה להלאות אף אחד ,ואין לי גם כוח
לדבר ,כי זה מרגיז אותי ,כי ראיתי הרבה מההערות של חברי אבי סמובסקי ,וזה אות
להערות שלי ,אם הוא לא זכה לקבל תשובות ,מי אני הקטן והדל? חבל לי על הזמן .ואני
אומר לכם ,תחשבו עוד פעם ,בואו נדחה את זה לעוד חודש ,לא יקרה שום דבר נדחה את
התקציב לעוד חודש ,נתכנס שוב פעם ,נקבל יותר פרטים על הביצוע ,נראה פחות או יותר מה
יש לנו ,ולכן – אני יודע שאתה לא אתנו ,אבל זה בסדר – הוא לא אתנו עם כולנו,

משה סיני – ראש העיר:
קדימה מתי ,תסיים.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני בא ואומר :יש לכם הזדמנות כרגע לא להצביע ,קחו פסק זמן ,ולכן אני אומר ,אדוני
ראש העיר ,קח פסק זמן עם ההנהלה ,תבקש להתייעץ ,לדחות את זה לחודש ימים ,לא יקרה
שום דבר ,ואני מעריך שהחברים באמת קצת יהיו רגועים יותר ,שרי וסיגל וכל החברים פה,
ומשה שאני מעריך יקבל את ה 300-ואולי יקבל גם יותר ,ואדמוני לא יעבוד על מותנה כל
השנה ויפחד כל הזמן שיש לו רק מותנה ומותנה .אני לא ציני ,אבל אני בא ואומר ,זו הצעתי
ואני מבקש שתעלה אותה.
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משה סיני – ראש העיר:
תודה רבה לך ,אני עושה הצבעה,

זכי קוממי – חבר מועצה:
אני ממש במשפט אחד ,אני חוזר על הדרישה של סיעת יוזמה  ,וזה להגדיל לאולפנת זבולון
ב 300-אלף שקלים ,הווה אומר מהמותנה ,כאשר נקבל התחייבות שבין המותנים הראשונים
ייפתחו ה 100-אלף שקלים האלה ,ו 200-אלף שקלים להוסיף לתקציב ,על מנת שכבר בשנה
זו נתחיל לעבוד – תקשיב מה אני אומר לך – כדי שכבר בשנה זו נוכל להתחיל לעבוד על
פתיחה של מגמות נוספות ,להגדיל את היכולות של אולפנת זבולון ולהחזיר את התלמידים
הביתה .זה רק לשנה זו ,בשנה הבאה יהיו לנו עוד דרישות .אני מבקש את התמיכה של כל
החברים פה מסביב לשולחן .כל מי שהאולפנא יקרה קצת ללבו ,אני מבקש .אני מתחיל כרגע
באולפנה.

משתתף בדיון:
ומשה ,מה עם התיכון הדתי?

משה בן טובים – חבר מועצה:
צריך לתת מענה לכל התלמידים ,גם לישיבה התיכונית.

משה סיני – ראש העיר:
אבל האולפנא קיבלה.

פיני דניאל – חבר מועצה:
מה שראש העיר מנסה לומר ,זה שהוא מוסיף עוד  300אלף שקלים לאולפנא.

משה סיני – ראש העיר:
לא ,אז אני אומר ,בואו נסכם פה את הדברים.
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משה בן טובים – חבר מועצה:
אני אומר ,קודם כל בואו נחזיר את הילדים לפה ,בשביל להחזיר אנחנו צריכים לתת מה
שצריך.

שרי סלע – חברת מועצה:
אני הייתי אומרת לשדרג את כל מערכת החינוך.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני מסכים אתך שרי.

משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה לעשות סיכום של הנושא .אני קודם כל רוצה להודות לכל חברי מועצת העיר .אני
חושב שהדיון הזה היה דיון מאד ענייני ומאד הגיוני ,וכל אחד דיבר דברי טעם ,וגם לא עלה
לטונים גבוהים ,בניגוד לישיבות אחרות.

פיני דניאל – חבר מועצה:
אלונה לא פה ,אז הכל מתנהל –

משה סיני – ראש העיר:
חברה ,אנחנו מתעסקים במי שנמצא פה ,לא במי שאיננו .אז אני באמת מודה לכל חברי
המועצה שהביעו את דעתם .כמובן שאני רוצה לומר לכם ,תקציב מטבע הדברים ואתם
רואים גם מה קורה היום במשרדי הממשלה למעלה ,סה"כ מדובר בשמיכה קצרה .יש הרבה
אנשים שרוצים מבחינתם ומושכים מרצון וממחויבות ובאמת משאיפה לתרום לעיר ,כל
אחד באמת מושך לכיוון שעליו הוא אחראי וזה מאד מאד טבעי והגיוני .יחד עם זאת ,צריך
להסתכל על התקציב גם במבט מקרו ,במבט מלמעלה .ולראות את כל הצרכים של העיר
ולעשות את המינון הנכון ,ולשם כך אנחנו יש לנו גם את הדרג המקצועי שעושה עבודה ,אני

"חבר" – למען הרישום הטוב

110

פרוטוקול מליאת המועצה שלא מן המניין מיום  26/12/2006מס' 73/11

אומר ,חיונית וחשובה ,כאשר ישבו פה עם חלק גדול מהאנשים וקיבלו את התשומות שלהם,
ואני באמת מודה גם לאבי וגם לכל מי שישב בדיוני התקציב ,בוועדת ההנהלה ,לשלום
שריכז את העבודה ,ולכל מי שתרם מחברי המועצה ,מהקואליציה ומהאופוזיציה .זה לא
עניין של קואליציה ואופוזיציה ,אלא ראיה כוללת של העיר .תראו ,אני פתחתי ואמרתי
שהתקציב לשנת  2007יש בו הרבה מאד בשורות חיוביות .אין לי שום כוונה עכשיו להתחיל
ולמנות אותם ,אני חושב שהם נמנו ע"י הגזבר בפרמטרים הכלליים ,בכיוונים האסטרטגיים
של הפעילות העירונית .סה"כ אם מסתכלים בראיה של השנים האחרונות ,מרבית האגפים
צומחים ועולים בפעילויות שלהם ,ואני חושב שחלק גדול מהעניין הזה נפתח לרגל הפעילות
המאד מאד חיובית של אגף הגזברות שהם למעשה המנוע שמביא את ההכנסות ,כדי
שהעירייה תוכל לפעול לכיוונים שונים .אני מבקש להודות ליהודה עלייאש ,אני יודע שלא כל
ההערות שהוא העלה כאן ,זכו אולי לתמיכה גורפת על השולחן הזה ,אבל אני אומר לכם
כאן ,שאני מייחס חשיבות רבה גם ליו"ר וועד ההורים ,גם לוועד ההורים עצמו ,ויש לנו כמו
בעבר ,וגם בעתיד ,מחויבות מלאה לשתף אתם פעולה .אנחנו גם בישיבה הבאה ,נאשר
תקציב למוסדות החינוך ואני כבר אמרתי את זה בפומבי ,אני אומר את זה גם לפרוטוקול,
שוועד ההורים יהיה שותף מלא לקביעת סדר עדיפויות לכיווני הפעילות.

מתי יצחק – חבר מועצה:
מה ,אחרי אישור התקציב?

משה סיני – ראש העיר:
אני מדבר על התב"ר ,וגם בתקציב עצמו ,אני מניח שאנחנו לא מאשרים תקציב בזה
מפסיקים לעבוד .יש פעילות שוטפת .יש וועדת חינוך שוועד ההורים הוא מרכיב מרכזי
בוועדה הזאת ,ואנחנו רק לאחרונה דחינו את הכינוס של הוועדה ,כדי לאפשר הרחבתה
בוועד הורים יישובי ,ואין לי שום ספק שיהודה ,ושוב אני מנצל את ההזדמנות לברך אותו,
עושה עבודה נפלאה.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
תברך אותו במספרים בתקציב ,בהצעת התקציב ,מה אתה מברך אותו במלל .אתה מברך
אותו כל הערב ואין מזה שום דבר .אתה מדבר לא לעניין ,הבן אדם יושב פה שלוש ארבע
שעות ומצפה לקבל איזה בשורה מסוימת לחינוך ,הוא לא מקבל ברכות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
אתה יודע מה ,אתה שידרת זרות ,אני מצטער להגיד לך את זה ,זה לא לכבודם של חברי
המועצה .אתה היית עסוק בדברים שלך ,משוחח ימינה ושמאלה ,באמת לא היתה שום
התייחסות ,טיפ ת איכפתיות לא הראית אין דבר כזה שראש הראשות לא ייצא מגדרו כדי
להתערב בתוך תהליך הדיון .ואתה ישבת בשקט ,לא מעניין אותך .אתה בעונש כנראה,
בפינה ,מדברים על חינוך ,והסיסמאות שלך בשמים אבל המציאות – כלום .חבל שזה ככה.
אבל זה סגנון לא מכובד.

משה סיני – ראש העיר:
תודה יגאל .נקודה .אני אמשיך בשלי ,ואני באמת רוצה להודות שוב ליו"ר הוועד ,ואני בטוח
שנמשיך לשתף פעולה .אני מבקש כרגע,

מתי יצחק – חבר מועצה:
אין לך מה להגיד להורים מחר ,עם כל הכבוד .אתה יוצא מפה בדיוק כמו שנכנסת .תגיד
להם שאלה חברי מועצת העיר ,וזה מה יש.

יהודה עלייאש – יו"ר ועד הורים יישובי:
אני רוצה להגיד לך משהו ,ראש העיר ,אני הולך לגזבר ואני אומר לו :תשמע ,חסר פה ,חסר
שם ,הוא אומר לי :תשמע ,אתה אל תבוא אלי ,תלך למועצה ,הם כתבו לי  ,5000זה מה שאני
אתן לך .רק שתדע ,ככה זה מתנהל באמת.
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משה סיני – ראש העיר:
טוב ,יהודה ,אני לא רוצה לפתוח עכשיו שוב את הדיון .יהודה ,אם אתה מרגיש שיש פה
חוסר שיתוף פעולה ,התחושה שלך יכולה להיות מוצדקת ,אני מקבל אותה ,ואנחנו נעשה את
הכל כדי שהתחושה הזאת לא תישאר .באמת אני אומר לך את זה .לגבי משה בן טובים וזכי
קוממי ,אני שמעתי כאן בהפתעה על הבקשה שלכם .אני רוצה לומר לכם,

משה בן טובים – חבר מועצה:
אני העליתי את זה גם בוועדת הכספים וזה גם כתוב.

משה סיני – ראש העיר:
משה ,דקה .בסדר ,אני קודם כל מעריך – ואני לא מתווכח אתך ,אני קודם כל מעריך מאד
את הדאגה לאולפנת זבולון ואני לא אומר את זה מן השפה ולחוץ ,אני באמת חושב שאתה
כאיש ציבור ונבחר ציבור ,אתה וזכי וסיעת יוזמה ,הנושא של החינוך הדתי ממלכתי הוא
בוודאי מהווה מרכיב חשוב לכם,

מתי יצחק – חבר מועצה:
עכשיו הוא יחמיא לכם .

משה סיני – ראש העיר:
אני רק רוצה לעדכן אותך ,אני בטוח שאתה יודע ,אני לא צריך לעדכן אותך ,כי אתה היית
גם מעורב בפעילות כחבר מועצה ,שהאולפנא קיבלה  600אלף שקל.

משה בן טובים – חבר מועצה:
אני הסברתי את זה .אמרתי תודה על ה 600-אלף שקל ,אחרי שהילדים קיבלו את הצרכים
שלהם בבתים.
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משה סיני – ראש העיר:
אבל דקה ,משה ,תן לי לסיים את הרעיון .אחרי זה תתייחס .אני אומר ,קיבלו כ 750-שקל

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
לא ,הם קיבלו מעל מליון ועכשיו יש להם עוד .400

מתי יצחק – חבר מועצה
משה ,עשו לך טובה ,קיבלו מעל למייון ,טובה אישית .אתה מבין?

משה סיני – ראש העיר:
ועוד  400אלף שקל עכשיו ,ישלימו את החסר .סכומים בקנה מידה כאלה ,לא מביישים אף
מוסד חינוכי.

זכי קוממי – חבר מועצה:
אבל עם כל הכבוד לחזות החצר ,זה לא מביא תלמידים.

משה סיני – ראש העיר:
אבל משה ,אני לא מתווכח אתך.

משה בן טובים – חבר מועצה:
המבנה מביא את התלמידים?

משה סיני – ראש העיר:
אני רוצה עכשיו להזכיר לכולם ,אני נמצא בשלב הסיכום של הדברים וזה לא בשלב של פינג-
פונג מה הוא קיבל ומי לא קיבל .אני מסכם ואני אומר את דעתי ,אני כיבדתי כל אחד מכם,
כל אחד אמר את דעתו ,כן הקשבתי ,לא הקשבתי ,זה כבר שיפוט של כל אחד מכם ,אבל אני
כיבדתי כל אחד ונתתי לו את זכות הדיבור .אני מבקש שגם לי תתנו את זכות הדיבור .אני
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נותן את הרעיון שאני רוצה להביע אותו .זה הכל .אז אני בא ואומר :אולפנת זבולון קיבלה
שדרוג משמעותי במהלך השנה האחרונה .ואין תלמידה בביה"ס שלא יודעת את זה ,ואין
הורים שלא יודעים את זה ,ואין מנהל שלא יודע את זה ,ואין וועד הורים שלא יודעים את
זה ,ואני חושב שבסה"כ צריך לברך על זה כולנו .אני תמיד בא ואומר ,שאנחנו גם צריכים
לשמוע גם את הדרג המקצועי .אנחנו כאן ,אם אתם שואלים אותי ,אני כרגע לא יכול
להחליט על מגמה כזאת או אחרת שבי"ס כזה או אחר יפתח( .צעקות) .אני מבקש מכם
לכבד אותי ולשמוע את דעתי אני אומר לכם את דעתי .אבל אני בא ואומר ,אני לא הולך
לקבוע לא למנהל בי"ס כזה אם לפתוח מגמה כזאת או אחרת .אני חושב שיש צוות ניהולי
בכל בי"ס שהוא צריך להציג את הצרכים ,הוא צריך לבוא למנהל אגף חינוך ,הוא צריך
להגיד לו מה הוא רוצה ,ואח"כ התפקיד שלנו לדאוג לזה .אז אי אפשר ,לא בונים קודם כל
את האבן האחרונה במגדל ואח"כ בונים את היסודות .צריך לזרום בצורה יחסית סבירה
ומקצועית .כל אחד ,אני פתאום אבוא ואגיד אני רוצה מגמה כזאת.

משה בן טובים – חבר מועצה:
אבל זאת הטעות שלך ,אנחנו כאנשי ציבור שומעים מה אומרים בקהילה .עובדה שאני
הבאתי  50תלמידים( .צעקות).

משה סיני – ראש העיר:
אני מסכים אתך .אני בא ואומר ,משה אל תתקן אותי אחרי כל משפט שאני אומר ,כשתקבל
את רשת הדיבור ,תתקן אותי .אתה לא חייב להגיב ברגע שאני מתחיל לדבר ,זה לא כתוב
בשום ספר .מה שאני בא ואומר ,אני מאד מעריך את הדאגה שלכם לאולפנת זבולון .אני
חושב שכולם שותפים אליה ואנחנו גם הוכחנו את זה במעשים .אבל אני חושב שיש גם
צרכים אחרים .אנחנו מחויבים לאולפנת זבולון ,אני אומר את זה לפרוטוקול.

משה בן טובים – חבר מועצה
אני לא רוצה מילים .יש  300אלף שקל לטובת אולפנת זבולון ,תשב וועדה ותחליט מה לעשות
עם זה ,לפתוח מגמות ,מחשבים ,שעורי עזר – אולי נביא מרצים מהאוניברסיטה .תשב וועדה
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ותחליט .אני התנגדתי רק למותנה .תשב וועדה ונחליט לאן ה 300-האלה ילכו ,אם הוועדה
תחליט על מגמות – ילכו למגמות מחשבים – מחשבים .אבל הוועדה תחליט .זאת הבעיה.
אני מאמין באולפנא 1700 .תלמידים לומדים שם.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
משה ,אין לו כלים לקבל החלטה והוא לא יקבל אותה עכשיו.

משה בן טובים – חבר מועצה:
אתה מדבר כל הזמן על חינוך ואני מכבד אותך כאיש חינוך ואתה נותן הרבה בחינוך ,אבל
תיתן גם לאן שצריך .הכל צריך ,אבל קח את זה כאתגר.

תקציב אתה לא מוכן לתת ,חבל

מאד ,אבל אני בוועד ,אני רוצה להחזיר את הילדים הביתה .אני מוכן להתפשר ,לא 300
מזומן – תן  .200מהמותנה ,אני מוכן( .צעקות).

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הצעת התקציב הועברה אליכם ,אם מישהו רוצה לעיין בה ,בבקשה יש שתי הצעות .ההצעה
של מתי לדחות את התקציב לעוד חודש.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא היתה התייחסות לנושא של הביצוע בתקציב ואני מבקש שראש העיר יתייחס להערה של
שרי לגבי הנושא של הוספת הביצוע

מתי יצחק – חבר מועצה:
אני ביקשתי התייחסות ביצוע.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
לא חשוב מי שביקש ,לפחות לגבי שנה שעברה ,וההתייחסות לזה ,שלא קיבלנו מידע
מהגזברות בזמן לגבי החומר .אנא ,הבקשה שלי ,לפחות שני משפטים על זה.
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משה סיני – ראש העיר:
לפני זה אני רוצה לומר לכם ,אני בגדול ,ואני חושב שגם יגאל בדעה שלי ,כולנו כאן באותה
דעה ,למרות שיש ביקורת כזאת או אחרת ,אגף הגזברות עושה עבודה מקצועית.

מתי יצחק – חבר מועצה:
על זה אין וויכוח ,מה אתה רוצה מהם .אין לנו בעיה אתך .אתה כל רגע מכניס את זה .מה
אתה רוצה? אין לנו בעיה עם הגזברות ,הגזברות מבצעת את המדיניות של ראש העיר.
נקודה .מה הדיבורים האלה ,כל זמן הגזברות הגזברות.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
המנוען בצוללת עושה את העבודה פנטסטי ,הקברניט דפוק ,סליחה על הביטוי.

משה סיני – ראש העיר:
תודה על ההערות .לכן אני חוזר ואומר ,שאגף הגזברות עשה עבודה מצוינת.

מתי יצחק – חבר מועצה:
ואני מצטרף לדבריך.

משה סיני – ראש העיר:
אם יש תקלות והן קורות בכל גוף ,יש בעיות וצריך להציף אותן ולומר אותן בכל פורום ,ואני
חושב שהפורום המכובד שיושב פה ,נתן את ביקורתו גם על אגף הביקורת .אני בטוח שגם
הגזבר ,גם הצוות המקצועי ,גם אני אישית ,גם המנכ"לית וכל מי שיושב כאן ,ייתן את דעתו
על ההערות לגבי אופן ההתנהלות.

פיני דניאל – חבר מועצה:
משה ,כבר שלוש שנים נותנים את ההערות האלה .עזוב ,עדיף שלא תענה.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
מתי ,מתי ,אתה אמרת לנו שקיפות .תגיד לנו מתי ,שנדע לבוא.

משה סיני – ראש העיר:
זה דבר אחד ,דבר שני ,לגבי התכנון מול ביצוע ,אני רק רוצה לבוא ולומר ,שהביצוע לא יכול
בשלב הזה להיות מוצג לחברי מועצת העיר מאחר ולא סיימנו אותו .זה גם לא בסוף השנה.

סיגל שיינמן – חברת מועצה:
אנחנו לא רוצים דו"ח מבוקר.

מיכאל מלמד – חבר מועצה:
לא ,תביא לנו כרגע דו"ח ביניים.

מתי יצחק – חבר מועצה:
על פי חוק ,תביא דו"ח ביניים עד הרבעון האחרון.

משה סיני – ראש העיר:
הכל היה על פי חוק ,עד הרבעון האחרון הכל היה על פי חוק.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אל תספר לחברים סיפורים ,בחייך ,תהיה רציני .הרי אתה יודע בדיוק למה שאני מתכוון.
חבל שאנשי המקצוע לא יכולים לדבר .אתה אומר דברים לא נכונים ,עם כל הכבוד לך.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
ההצעה שעולה להצבעה,
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משה סיני – ראש העיר:
דבר אחרון לגבי ההערה של יהודה עלייאש על הנושא של החברה למוסדות .אני חושב
שאפשר גם לאור ההערות שלך ,וגם לאור זה שחברי מועצה פה עדיין לא ידעו כל כך על מה
מדובר ,אז אנחנו נעשה איזו וועדה לבדוק את הנושא הזה ,ונדון בסוגיה הזאת.

מתי יצחק – חבר מועצה:
בינתיים ההחלטה מה 7.11-בטלה? יש לך החלטה מה ,7.11-למה אתה לא מבטל אותה? אם
היא קיימת ,אתה יודע על מה שנאמר.

משה סיני – ראש העיר:
לא בטל שום דבר .אם יהיה שינוי ,אני סומך על ממלא מקומי שיבוא להחלטות הנכונות.

זכי קוממי – חבר מועצה:
ההצעה שלי היא לאשר את התקציב ,כאשר תהיה הגדלה של  200אלף שקלים נוספים
לתקציב .כאשר אותם  200אלף שקלים יופנו לאולפנת זבולון ,עבור פתיחת מגמות ,וה100 -
אלף המותנה נשאר –

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבל אתה לא יכול להגדיל מסגרת תקציב( .צעקות).

מתי יצחק – חבר מועצה:
תיקחו את ההצעה שלי ,תדחו את זה לחודש ,תשמעו ממני.

פיני דניאל – חבר מועצה:
זכי ,זה אומר שאין תקציב.
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אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
מי בעד ההצעה של מתי יצחק? מי נגד? זכי ,אני לא ראיתי הצבעה שלך.

זכי קוממי – חבר המועצה:
אני נמנע.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
זכי נמנע ,וכל היתר נגד.

מתי יצחק – חבר מועצה:
גם אבי סמובסקי נמנע.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אבי סמובסקי ,יגאל ,לא ראיתי בבקשה? נמנע .וההצעה השניה –
הצעת מתי יצחק – חבר המועצה :דחיית אישור התקציב בחודש.
בעד )1( :מתי יצחק
נגד )8( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד,
פיני דניאל ,יבגני מלמוד.
נמנעים )5( :שרי סלע ,יגאל יוסף ,משה בן טובים ,זכי קוממי ,אבי סמובסקי.

מתי יצחק – חבר מועצה:
סליחה רגע ,אולי תחזרי ,אני רוצה לדעת כמה נמנעים היו .בהצעה שלי ,אני רוצה לדעת ,כי
יש שינוי בפרוטוקול עד שזה מגיע אלי ,כי ההקלטה פה – החוט לא בסדר .אירית ,תגידי לי
מה היו התוצאות בהצעה שלי .זה חשוב לי .אני רוצה לשמוע עכשיו ,לפני שאת עוברת
להצעה הבאה .אני רוצה לדעת כמה בעד ,כמה נגד ,כמה נמנעים.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
שמונה נגד והיתר נמנעים ,חוץ ממך .היתר זה שרי סלע ,משה בן טובים ,אבי סמובסקי ,זכי
קוממי ויגאל יוסף.
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זכי קוממי – חבר מועצה:
טוב ,ההצעה שלי היא כזאת .כמו שאמרתי ,זה להוסיף  200אלף שקלים לאולפנת זבולון,
עבור פתיחת מגמות ,מתוך מסגרת התקציב ,שאני תכף אגע בה .וה 100-אלף המותנה ,יהיה
בין המותנים הראשונים שיופשרו .עכשיו ,לגבי ה 200-אלף שקלים,

שרי סלע – חברת מועצה:
גם את ה 100-אלף אתה צריך להגיד על חשבון מה.

זכי קוממי – חבר מועצה:
אני מוריד מהפרסום ,הסברה ויחסי ציבור את ה 100-אלף שקלים ,יש שם מספיק .וממנהל
וכלליות עוד  100אלף שקלים.

מתי יצחק – חבר מועצה:
את שאלת אותו מאיפה הוא לוקח? אמר( .צעקות) .אין בעיה ,אני אעזור לך ,אני אומר לך
בדיוק מאיזה סעיף.

זכי קוממי – חבר מועצה:
במנהל כללי יש לנו  153אלף שקלים בשכר רכב לאספקה מותנה .מזה אני נותן למותנה .זה
מותנה( .צעקות) .פרסומים והודעה לציבור ,אני מניח שאפשר לוותר על התמונות האלה.
אני רציני לחלוטין .פרסום הודעות לציבור.

משה סיני – ראש העיר:
או.קי .חברים ,תודה רבה.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הצעת התקציב של גזבר העירייה מ 26-לדצמבר  2006שחולק לחברי מועצת העיר ,יחד עם
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רשימת מצבת כוח האדם העומדת לעיון ,כמו שאמרתי ,לחברי מועצת העיר .מי בעד?
מי בעד אישור על תקציב העירייה לשנת  ,2007כפי שפורט בהצעת התקציב בכפוף לשינויים
המפורטים במכתב גזבר העירייה שחולק לכם מ ,26.12.2006-שחולק לחברי המועצה ,וכפי
שאמרתי ,רשימת כוח אדם העומדת –

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
מה זה רשימת כוח אדם?

מתי יצחק – חבר מועצה:
היא רוצה לקבל לגיטימציה על כוח האדם.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
אתה יכול לראות אותה פה .זה חלק מהתקציב.

אבי סמובסקי -חבר מועצה:
לא ,לא קיבלתי את זה ,איפה זה מופיע?

מתי יצחק – חבר מועצה:
אתה גם לא תקבל את זה .אתה תקבל אישור מפרומה לקבל את זה .עזוב את זה .הפירוט
השמי .אחרת תתנגד.

אבי סמובסקי – חבר מועצה:
אז רק למען הסדר הטוב ,ואל תגיד לי מה לעשות ,למען הסדר הטוב ,אחת מהבקשות שאני
ביקשתי מהגזברות ,זה הפירוט של אותם שינויים בתקנים .אז בוקר טוב ,זה לא הובא כמו
שביקשתי .ואני רוצה להעיר את זה לסדר היום.
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מתי יצחק – חבר מועצה:
אבי ,אתה צודק ,אמרתי לך ,מעלימים ,אין שקיפות .אני חוזר ואומר ,אין שקיפות אבי.

אירית נתן – מנכ"לית העירייה:
הצבעה להצעת התקציב; בן טובים נגד ,זכי קוממי נגד .עדה בעד ,אבי בעד ,יגאל יוסף נגד,
מתי יצחק נגד ,מיכאל בעד ,פיני בעד ,שרי בעד ,סיגל בעד ,שלום בעד.
הצעת ראש העיר :אישור תקציב העירייה לשנת  ,2007כפי שפורט בהצעת התקציב בכפוף
לשינויים המפורטים במכתב גזבר העירייה שחולק לחברי המועצה מ.26.12.2006-
בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יבגני מלמוד,
נגד )4( :יגאל יוסף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.

משה סיני – ראש העיר:
תודה .אנחנו רוצים לפתוח את הישיבה השניה.

יגאל יוסף – חבר מועצה:
חברים ,אני מוחה על קיום ישיבה נוספת אחרי ישיבת תקציב ,זה חוזר על עצמו כל הזמן
ואסור שזה יקרה.

פיני דניאל – חבר מועצה:
יש לי הרבה מה לומר בנושא.

מתי יצחק – חבר מועצה:
אגב ,אי אפשר לקיים ישיבת מליאה נוספת על התקציב .לא לא אי אפשר.

משה סיני – ראש העיר:
אני מכריז על חמש דקות הפסקה עד לישיבה הבאה.
תמה הישיבה הראשונה.
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דף ריכוז החלטות

 . 1אישור תקציב העירייה לשנת . 2007

הצעת מתי יצחק – חבר המועצה :דחיית אישור התקציב בחודש.
בעד )1( :מתי יצחק
נגד )8( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד,
פיני דניאל ,יבגני מלמוד.
נמנעים )5( :שרי סלע ,יגאל יוסף ,משה בן טובים ,זכי קוממי ,אבי סמובסקי.
הצעת משה סיני  -ראש העיר :אישור תקציב העירייה לשנת  ,2007כפי שפורט בהצעת
התקציב בכפוף לשינויים המפורטים במכתב גזבר העירייה שחולק לחברי מועצה מ-
.26.12.2006
בעד )10( :משה סיני ,עדה אהרון ,שלום דראב ,סיגל שיינמן ,שרי סלע ,אבי סמובסקי,
יעקב אדמוני ,מיכאל מלמד ,פיני דניאל ,יבגני מלמוד,
נגד )4( :יגאל יוסף ,מתי יצחק ,משה בן טובים ,זכי קוממי.
החלטה :מליאה המועצה מקבלת ברוב קולות את הצעת ראש העיר לאשר את
תקציב העירייה לשנת  ,2007כפי שפורט בהצעת התקציב בכפוף לשינויים המפורטים
במכתב גזבר העירייה שחולק לחברי מועצה מ.26.12.2006-

________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

________________
משה סיני
ראש העיר
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