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מר משה סיני  -ראש העיר :
ערב טוב לכולם .אנחנו פותחים ישיבה שעוסקת בתקציב עיריית ראש העין לשנת ...2008
להערות בע' להארות בא' מצד חברי המועצה .אני חושב שישיבות תקציב הם ישיבות
חשובות ,מהותיות ,צריך לתת גם את הזמן לחברי המועצה להעלות כל רעיון וכל נושא,
בשביל זה אנחנו כאן .ואני מתכבד לפתוח את הישיבה .אני שמח ...חברי מועצה ,9 ,יש לנו
קוורום .ואנחנו נדון בתקציב ,אני יודע שהתהליך הבא זה גם יהיה דיון נוסף בועדות כספים
ששלום ירכז את הדיון הזה .ונקבעו כבר מועדים ואני מקווה שתוך זמן קצר נוכל להגיע
לישיבה שתדון באישור של התקציב.
מה שאני מציע ,אני ראיתי שגם חברי מועצה הכינו חומר בעניין ואני באמת רוצה לשבח
אותם בסוגיה הזאת .אני מציע שרחבעם תציג אתה הדגשי הדברים ואחרי זה נפתח,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש לי איזה הערה ,מספר הערות שאני רוצה לקבל תשובות עליהם מהדרג המקצועי .אני
רוצה להבהיר שב 31-לחודש קיבלנו זימון לישיבת מליאת המועצה בעניין ישיבת תקציב.
אנחנו הכנו שיעורי בית והתברר שב 6-לחודש ראש העיר הוציא מכתב לשלום דראב יו"ר
ועדת הכספים ,והוא חיפש אותו וקרה מה שקרה והוא כותב לו פה מכתב שהוא מבקש ב,6-
זאת אומרת שבוע ימים אחרי שזומנו ,אחרי שקיבלנו את הזימון ,ב 31-קיבלנו את הזימון
וב 6 -לחודש ראש העיר הוציא מכתב לשלום דראב בעקבות ,אני מעריך שאחד מחברי
מועצת העיר שישב אתו בישיבה מקדמית על התקציב והסב את תשומת לבו של ראש העיר
ואמר לו איך אתה מזמן אישור ועדת תקציב כשבעצם לא כינסת את ועדת הכספים .מה
יעשה ראש העיר? הוציא מכתב לשלום דראב ...במקרים אחרים נוהגים כך .זה משהו טכני,
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אני רוצה לקבל תשובות כי יכול להיות שתהיה פה עתירה מינהלית או משהו ,אני אומר
בעתיד אז אנחנו רוצים שהדברים יהיו מסודרים לפרוטוקול .אירית זה לא מצחיק ,זה מאוד
רציני כי התקציב הוא חשוב לנו יותר מכל אחד אחר .הסתכלת על פרומה וחייכת אז אמרתי
אולי את מתכוונת לדברים שאני אומר.
ב 7-לחודש קיבלנו ,יום אחרי שהוצאת את המכתב זימון לדיון מקדמי בהצעת התקציב .ופה
אני מפנה אותך לפרק  11תקציב העירייה לראש העיר ,סעיף  206שאומר ,אני אקרא רק את
הרישא ,לא את כל ה ,שאומר :הכנת התקציב ואישורו .הגזבר הכין הצעת תקציב לעירייה
על פי הנחיות ראש העיר .ראש העירייה יגישנה לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני
תחילתה של שנת הכספים שאליה מתייחסת ההצעה ,מה שלא היה .אבל ראש העירייה יביא
את הצעת התקציב לפני ועדת כספים קודם שיגישנה למועצה.
סעיף  ,12המועצה תחל ...לא יאוחר משבועיים מיום הגשתה תעדכן אותה בשינויים או בלא
שינויים עד ליום תחילתה של שנת הכספים אליה היא מתייחסת ,מה שלא קרה בענייננו כאן.
ב 10-לחודש אני ממשיך בתאריכים הנקובים ,הגברת אירית נתן הוציאה לנו זימון לועדת
הכספים והיא קובעת לנו גם תאריכים וזמנים ,שב 17-לחודש תהיה ועדת כספים .וראש
העיר ב 10-לחודש באותו יום הוציא מכתב לגברת שרי סלע וכועס עליה על זה שהיא הגיבה
לועדה של שלום דראב.
ואני שואל אותך ראש העיר ,אם טעית תגיד טעיתי ,מה יותר קל לחזור אחורה ברברס
ולקבוע את התאריכים כמו שבחוק קבוע ולא להתנצח ולפגוע בחברי מועצת העיר ,ולא
משנה מי זה ,כי בכל זאת התקציב הוא מבחינתנו ערך עליון במשימותיה של העירייה .אלא
מה? שאתה מצאת לעצמך להתקיף כמו שאתה מתקיף בכלי התקשורת בכל דרך ,בכל דרך
אפשרית .יש לך היום תקשורת שאנחנו גם נבלום אותה בדרך זו או אחרת ,ואתה יש לך את
הקרדיט לבוא לקרוא לנו כמו שאתה יודע לחברי מועצת העיר להגיד חבר'ה תשמיעו את
הדעות שלכם תעלו אותם.
אבל היות ואנחנו יודעים את המדיניות שלך ,ואנחנו מבינים לאן אתה רוצה להגיע ואנחנו לא
ניתן לך שאתה תפקיר את ראש העין בעשייה ולא ניתן לך להביא תקציב וירטואלי ,לפחות
ב 10-מיליון ,ויותר מזה אני אגיד לך ,אתה בעצמך אומר ברישא של דבריך ,בסיפא של
דבריך ,אני לא התכוונתי להגיד את זה עכשיו יותר מאוחר אבל אני אגיד את זה .בסעיף 6
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אתה אומר במפורש ,אתה לא ,אתה אומר התקציב כולל התניות בהדגשה ,המילה התניות
בהדגשה ומרכיבים בלתי ודאיים .זאת אומרת זה עונה על מה שאמרתי כרגע .אולם בטוחני
אתה אומר ,כי ...חברי מועצת העיר ועובדי המערכת העירונית תעמוד במשימותיה.
קודם כל על עובדי המערכת אני מאוד בטוח הם עשר ,אין מה לדבר .אבל חברי מועצת העיר?
אתה עשית משהו ,אתה קראת למישהו להתייעץ אתו ,בכלל יש לך הנהלה בשנה האחרונה
או בשנתיים האחרונות ,על מה אתה מדבר בכלל?
ולכן אני אומר ,ואני מפנה כרגע את השאלות שלי לדרג המקצועי .האם הישיבה הזאת היא
נותנת לגיטימציה למהלך כזה או אחר? ואני רוצה להבין שלא ,כי אם חברי מועצת העיר
יעלו הצעת תקציב וידונו עליו במסגרת מה שהכנו את ההערות שאלות הסתייגות והארות
עם א' ,יבוא לידי ביטוי וראש העיר ימצא לנכון להתייחס ברצינות יחד עם הדרג המקצועי
להערות שלנו ,נשמח מאוד לאשר ,אבל אם לאו ,חבל מאוד שהציבור בראש העין ומערכת
החינוך ,קיבלנו מכתב מיו"ר ועד ההורים ,מכתב חמור מאוד ,שמדבר בעד עצמו ,שאני חושב
שזה מסוג המכתבים שפעם ראשונה אנחנו מקבלים דווקא בשנת הבחירות ואני רוצה
שפשוט מישהו יתייחס לערב הזה לתוכן הישיבה ,ללגיטימציה של הישיבה ,והאם הישיבה
הזאת היא בכלל לגלית ,זאת אומרת אם היא חוקית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מאחר ו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
דקה ומה משמעותה ,והאם היא בכלל ,אמנם היא לא מן המניין זה נכון אבל מה המשמעות
שלה המשפטית.

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .אז קודם כל אני מודה לך על כל ההערות .אני אבקש מפרומה ,מאחר ושאל מתי
יצחק על הלגיטימציה של הישיבה אז אולי תעני ככה בכמה משפטים לעניין ואחרי זה
נמשיך.
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עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
אין כל מניעה משפטית לקיים דיון מקדמי ולקבל הערות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,לא במקרה,

עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
זאת הישיבה ,דקה,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה ,אי אפשר להיכנס לדברים,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
תסלח לי אדוני ,אני נתתי לך ,כל מה שאתה אמרת היה לי הרבה מה להגיד ,באמת היה לי
הרבה מה להגיד .לא קיבלתי חלק גדול מהדברים שאתה אמרת וכל התיאוריות האלה אבל
אני לא הפרעתי לך .זכותך המלאה לבוא ולהגיד כל תיאוריה שאתה מעלה על דעתך בכל
נושא .לא הפרעתי לך .אני נתתי את רשות הדיבור ליועצת המשפטית לעירייה היא תדבר,
בבקשה.

עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
אז עוד פעם אני חוזרת ,שאין מניעה משפטית לקיים את הישיבה ,אני גם רואה לה ערך
מוסף במובן הזה שכרגע יש בראש העין מועצה לאומתית ולא היתה אפשרות לשבת בהנהלה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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מה יש בראש העין?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מועצה לאומתית היא אמרה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני מבקש לא להפריע ליועצת המשפטית.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,לא שמענו,

עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
מועצה לאומתית.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מי הכריז ,מה?

עו " ד פ רומה פורת – יועצת משפטית :
אין הכרזה ,זאת מציאות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע ,אבל מה אתה מפריע לה? אני מבקש מכם לא להפריע ליועצת המשפטית .בבקשה.
משתתף בדיון :
 ...פוליטיקה ,אני לא מבין.

עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
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בהחלט הזדמנות לבוא וללבן דברים לפני הישיבה עצמה .והמטרה של הישיבה שראש העיר
ישמע את ההערות שלהם ויבדוק אותם עם הגורמים המקצועיים ועם עצמו לקראת הישיבה,
לאחר מכן יקבל גם את ההערות של ועדת הכספים ,גם את זה יבדוק ואחרי זה זה יבוא
לאישור מועצת העיר כשדברים שיהיו מקובלים עליו ,אני מניחה שיקבלו ביטוי בהצעת
התקציב שתונח בפני מועצת העיר.

מר מתי יצחק  -חבר מועצה :
כן ,אבל זה תהליך מסוים ,שיצא זימון ומישהו פתאום ...בועדת כספים,

עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
לא ניתן היה לקיים היום את הישיבה ,הפכו אותה לישיבה ,הדברים גם ,ועדת כספים לא,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
טוב אני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע רגע שנייה ,רגע רגע ,היא לא סיימה .תסלחו לי,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
מה לא סיימה? היא סיימה לדבר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תסלחו לי ,אבל היא לא סיימה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
טוב בבקשה ,מה?

מר משה סינ י  -ראש העיר :
כן פרומה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
הישיבה היום לאישור התקציב לא היתה יכולה להתקיים בנסיבות האלה ,זה גם קיבל ביטוי
בכתובים .לכן הפכו אותה לישיבה מקדמית בנסיבות האלה .אין לזה מניעה משפטית וחברי
המועצה מתבקשים לשתף פעולה בעניין.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל היא יכולה לא להתקיים .היא יכולה גם לא להתקיים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני חושב שזה יפה מאוד שהיא מתקיימת ,אני חושב שזה יפה מאוד שראש עיר בא ואומר
חברים ,אני רוצה לשמוע את ההערות שלכם בישיבה של מועצת העיר ,אבל סליחה חברים,
אני ישבתי ,אני יושב עם מי שאני יכול לשבת ,מי שרוצה ואני מזמין אותו אני יושב אתו .יש
כאלה שהזמנתי אותם אני אומר את זה פה וביטלו את הפגישה ככה שלא יכולתי לשבת
אתם .ועדת הכספים לא התכנסה ,לא שמעתי את דעתה של ועדת הכספים ,לא שמעתי את
אותם דעות של חברי מועצת העיר שהזמנתי אותם לפגישות אצלי והם ביטלו את הפגישה
אפילו ממש באותו יום ,לצערי הרב ,ולכן מצאתי לנכון לכנס את הישיבה .אני מודה לכל מי
שהגיע לפה כדי להביע את דעתו .אני באמת מבטיח להתחשב לראות אם אפשר לקבל את
הדעה ,לא הכל נוכל לקבל ,אבל אני בטוח שחלק גדול מההערות או חלקם לפחות נוכל
לשלב ,נוכל להטמיע ,נוכל להתייחס ,נוכל לענות ,נוכל להגיב ,נוכל להשיב ,ונוכל בסופו של
דבר גם לבוא ולומר מה אני כן מקבל.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני לפחות מבין שהישיבה הזאת אין לה ערך מוסף.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה יכול להבין מה שאתה רוצה ,אני מבחינתי,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק  -חבר מועצה :
לא ,אני ככה מבין.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה יכול להבין מה שאתה רוצה,
מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה תשתמש בישיבה הזאת כלגיטימציה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תראה ,אתה ,אבל מר יצחק,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
כזו או אחרת.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מר יצחק ,אתה תבין מה שאתה רוצה וזו זכותך המלאה ,זו דעתך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,בשביל זה יש לי יועצת משפטית.

מר משה סיני  -ראש העיר :
יש לך דעה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
עתירה כזו או אחרת שאם תתגבש,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש ה עיר :
העתירה תתגבש ,חבר'ה ,בואו חברים ,כל מי שרוצה להגיש עתירות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אז אני...

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתם כבר הגשתם עתירות ,תגישו עתירות ,אין לי בעיה .אני כאן,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
למדנו את זה ממישהו.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בסדר גמור ,אתם תלמידים טובים.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בדברי הימים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אני לא רוצה להתנגח חברים ,אני לא רוצה להתנגח,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו לפחות באים לטובת העשייה בראש העין לא נגד העשייה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
נכון ,אני לא אמרתי,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא כמו שאתה הלכת להגיד בתקשורת שאנחנו נגד...

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה אנחנו לא עוסקים בתקשורת.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו בעד ,יותר ממך בעד.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מצוין ,יופי ,מעולה .מצוין.
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז אין לנו ויכוח ,נו ,אז אנחנו שותפים לדעה ,מעולה ,נו אז מה אתה זה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,אתה הולך להגיד בתקשורת ...שחברי מועצת העיר הולכים נגד הפרוייקט,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תגיד לי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה מבין ...מצדך? אתה הולך להגיד שחברי מועצת העיר נגד הפרוייקט ...אני אגיב מתי
שצריך אבל אתה לא יכול להשתמש,

מר משה סיני  -ראש העיר :

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גם אתה ,אני אגיד מה שאני רוצה ואתה תגיד מה שאתה רוצה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תקשיב לא לא ,אתה ציבורי תקשיב ,אתה לא יכול להכפיש את שמם של חברי מועצת העיר
ואחר כך לבקש ...בתמיכה בתקציב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
יש לך את הכלים ...להתמודד מול הכפשות .יש לך .אם אתה חושב שאני מכפיש אותך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תקשיב ,אני ,תקשיב תקשיב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תתמודד מול זה,

מר מתי י צחק – חבר מועצה :
תאמין לי שאני יותר בקי ממך בנושאים האלה בהכפשות ,תאמין לי ,תאמין לי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני בטוח ,אני בטוח,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני ,אתה יודע ,אני בעשייה הציבורית למעלה מ 32-שנה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני בטוח,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אז בוא נניח את זה בצד .אבל כיום אתה גורר אותנו למחוזות...

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה ,אנחנו באמת רוצים להתחיל בדיון תקציב ,ביקשת הערה אחת ,נתתי לך הערה אחת,

גב ' שרי סלע – חבר מועצה :
יש בעיה טכנית כללית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
הבעיות הטכניות,

גב ' שרי סלע – חבר מועצה :
 ...הישיבה הקודמת הסתיים בזה שהשאילתות עולות כנושא ראשון.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז את רוצה שבמקום בתקציב,

גב ' שרי סלע – חבר מועצה :
ולא אחרון.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אני רוצה לחדד את הנקודה ,את רוצה שבמקום התקציב את רוצה לדון ,את רוצה שאני
אתן לך את השאילתות.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני לא רוצה אחד על חשבון השני ,סדר הדברים צריך להיות קודם השאילתות ואז,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר :
אין לי בעיה ,אם אתם רוצים אין לי שום בעיה .לא לא ,אבל,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה אמירה שלך היתה זה לא אם אתם רוצים,
מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אי אפשר אי אפשר ,אין לי בעיה ,אני מוכן ,אם אתם מוכנים,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זו היתה אמירה שלך.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אם אתם מוכנים אז אנחנו נדון בשאילתות קודם ,אין לי בעיה בעניין.

גב ' שר י סלע – חברת מועצה :
תודה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני פשוט לא רציתי לגזול מהתקציב ,אבל אם אתם רוצים לדון קודם כל בשאילתות של שרי
סלע ,אז בהסכמתכם אנחנו נדון ,אין לי בעיה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה נושאים...
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני רוצה לומר מספר דברים .כיוון ששמי הועלה כאן וגם במכתבך,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר :
כולם מדברים בשמך שלום ,אני חושב שאתה צריך להגיב בעניין הזה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
יפה אני גם צריך להגיב.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש זכות ההגנה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
האמת היא,

מר משה סיני  -ראש העיר :
שרי שולחת מכתבים בשמך ,מתי מדבר פה בשמך ,אני חושב שאתה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה לא בסדר? אתה לא מדבר על אף אחד ,אתה מדבר נגד ,אתה כותב נגד ,אתה מעיר נגד.
אנחנו לפחות בעד החברים פה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בבקשה שלום.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
כך .האמת היא שאני באתי עכשיו מאירוע מאוד מעניין של שיתוף פעולה בין משמר הגבול
לבין האגף לשירותים חברתיים שאני עומד בראשו ,וזה באמת ,קצת הוריד לי קצת את
המתח מהדברים שרציתי לומר ,אבל לאור הדברים שזה העליתי את זה חזרה אז זה בסדר.
ככה ,כתבת ידידי ראש העיר מר משה סיני ,שלמרות הבקשות הרבות לקביעת מועד לישיבה
טרם תואמה ישיבה עד היום .ואני רוצה לומר שב,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לאיזה מכתב אתה מתייחס?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
הוא כתב ...יש לכם גם כן ,אם תרצו יש פה ב ,15/1-אני ביקשתי מהגברת נתן לכנס שתי
ישיבות ועדות כספים ,ב 15/1-כאשר היו אמורות להיות בתאריך  20/1וב .3/2-לבוא ולומר
שבגללי לא כונסה ישיבת ועדת כספים ,אני חושב שזה קצת ,בוא נאמר זה גובל באי הגינות
מאוד מאוד גדולה .כיוון שאני רציתי ,אני ביקשתי ,הגברת נתן וצוותה לא היו מוכנים,

גב ' אי רית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא היה תקציב אז,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
סליחה רגע ,אני צריך ,רגע ,אני עובד אצלך או שאת עובדת אצלי? אם לא היה תקציב אני
צריך,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל זה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע סליחה רגע ,אבל בשבוע שבו אני נופש,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לפחות ידענו שלא היה תקציב באותו תאריך.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע אבל מתי ,סליחה רגע מתי ,בשבוע שבו אני נופש אני לא חייב לשמוע את כל ה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
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בסדר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל זה לא בסדר ,עובדה שידידי ראש העיר מר משה סיני כותב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל היית יכול לקבוע תאריך לא אמרתי לך תקבע שאתה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
למה אני אקבע תאריך ,למה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תקבע שני תאריכים לדיונים ,תהיה בנופש ,זכותך,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל לא ,את ביקשת,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תראה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע אירית לא ,תני לי לדבר ,תני לי לדבר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בבקשה שלום דבר.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
את רצית ,את רצית ,את ראש העיר או ראש העיר או את לא משנה ...שב 12/2-תהיה ישיבה
של תקציב ,רצית שתהיה ישיבה של תקציב .האפשרויות היחידות היו יום ראשון שלשום או
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יום שני אתמול ,אלה האפשרויות היחידות .אני לא יכול ,אני אישית לא יכולתי לקיים את
הישיבה הזאת,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אין בעיה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל סליחה ,זה לא מה שכותב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
עזוב מה שכותב ,מה שביקשנו מטובה תני לנו תאריכים ויכולנו לדחות את הישיבות זה
בסדר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
איזה ישיבה ,איזה ישיבה ,ישיבת התקציב?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
ביקשנו תאריכים מתוך ה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אישור ועדת התקציב?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
שהיא אמרה שאתה לא יכול אמרתי לה זה בסדר ,אתה בנופש זכותך ואין שום בעיה ואתה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל מה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית הע ירייה :

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אבל תקבעו תאריכים ,תקבע תאריכים ,עכשיו כשהיא אמרה כל יום היא אמרה מחר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
חבר'ה תקשיבו,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תקבע תאריכים זה בדיוק הקטע ,ואז היא,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
ואם היית מחכה ,ואם היית מחכה ליום ראשון והייתי קובע תאריך,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל אמרתי ,תקשיב ,ואז היא אמרה לי ההתכנסות תהיה לזה ביום ראשון ,אמרתי אז בואי
נקבע את התאריך ביום ראשון זה בסדר ,כי חברי מועצה לא יכולים ביום ראשון לדעת שיש
ועדת כספים לאותו יום היא אמרה לי בסדר ,היא אמרה לבנות שלי בסדר .ביום חמישי היא
הודיעה שגם ביום ראשון ושני בסוף אתה לא יכול זה ,לכן נאלצנו לדחות את זה .כל הבקשה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה נאלצתם? מה זה נאלצתם? הוצאתם זימון?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע רגע ,רגע רגע,
)מדברים יחד(
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אגב אגב אגב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אני חושבת שאנחנו מאחורי העניין,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה מאחורי העניין? טעית תגידי טעינו מתנצלים.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא טעינו ,לא טעינו.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא טעיתם?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תגידי לי אירית ,את לא פרית בעניין ,זה לא נכון.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא טעינו.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה לא טעית? בן אדם פה מוציא לך מכתב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא היתה הצעת תקציב.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה זה לא היתה הצעת תקציב? עד עכשיו ...פתאום היה זימון ,מה איך זה? תסבירי לי.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
רחבעם דיבר אתו על זה והם דיברו אתו על העניין הזה שלא היה עוד תקציב,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אירית ,אתם עושים צחוק מנבחרי הציבור,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל תגידי,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
שימו לב מה קורה ,שימו לב מה קורה פה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
מה שקורה שמפריעים לי ואתה לא עוצר את ההפרעה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
נו אז קדימה אז בוא תמשיך ואז ננהל דיאלוג ,קדימה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ללכת להוציא מכתב?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני רוצה להבין ,את לדעתך ,לדעתך ,אפשר בישיבת ועדת תקציב ,ועדת כספים ,בישיבה
אחת לדון בסדר גודל של ועדת תקציב לדעתך?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
קודם כל ...ארבע שנים וזה עבר ,בדיוק באותה מתכונת ,ארבע שנים עבדנו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה כשהיתה הנהלה מלאה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
סליחה סליחה סליחה ,סליחה אבל את שוכחת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע רגע רגע ,סליחה רגע ,חברים ,אני עושה הפסקה ,אני אומר לכם אי אפשר לנהל את
הישיבה .אנחנו באנו לדון,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו יכולים ללכת ,אין משמעות לישיבה הזאת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה רוצה לסגור,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה חושב שאין משמעות,

מר מתי יצחק – ח בר מועצה :
קום ותלך ,הרי אתה ממילא קם והולך,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

24

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הרי לא אכפת לך מהתקציב ,לא אכפת לך מהציבור ,לא אכפת לך מהעשייה במילא.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
היית יכולה לעשות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים דקה ,מה שאני מבקש ,אתה תדבר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל אתם מפריעים לי כל רגע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
היא לא מפריעה לך ,מי שמפריע לך זה האנשים פה .אז תדבר בבקשה ,ואני באמת אומר
לכם דבר מאוד מאוד פשוט .אנחנו עשינו את הישיבה הזאת כדי שנשמע אותכם ,את
ההערות שלכם ,מי שרוצה להעיר בנושא התקציב בבקשה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
או.קיי .עכשיו ,אז אני אומר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע רגע,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
לא ,אבל מה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,דקה ,תן לי רק לסיים את המשפט .השולחן כמו שהוא אומר פתוח להאזנה בנושא
תקציב .מה שקורה בישיבות האחרונות ואני מבקש שזה לא יקרה בישיבה הזאת ,בישיבות
האחרונות כל פעם ,אנחנו כשיש נושא שעומד בסדר היום ,לא דנים בנושא הזה .מוצאים
עשרים אלף נושאים אחרים כדי לא לדון בנושא שעומד על סדר היום .אני מבקש שבפעם
הזאת,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה יוצר אותם,

מר משה סיני  -ראש העיר :
דקה ,סליחה סליחה ,אני לא יצרתי כלום,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ואתה ...בעיתונות המקומית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני ,עזוב אותי מהעיתונות המקומית,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה עזוב אותך? תעזוב אותה נראה אותך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה כל כך ...בעיתונות? לא הבנתי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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נראה אותך תעזוב אותה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
כל הזמן הוא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
נוריד לי מסעיף הדוברות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
העיתונות ,תגיד לי מה אתה עובד בשביל העיתונות או עובד לציבור ,מה קורה פה? באמת,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תעבוד בלי הדוברות ,נעבוד בלי הדוברות ,אתה עובד עם העיתונים אתה עובד עם התקשורת,
אתה לא עובד עם הציבור.

מר משה סיני  -ראש העיר :
כל משפט שני זה תקשורת ועיתונות ,לא ראיתי דבר כזה.

מר מ תי יצחק – חבר מועצה :
אתה לא בעשייה בכלל.

מר משה סיני  -ראש העיר :
יש פה עשייה ,קדימה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה מנותק מהמציאות.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר :
אז אני מבקש ממך ,עם כל הכבוד לכל ,זה נותן הערה טכנית וההיא נותנת הערה טכנית
וההוא נותן הערה טכנית .אנחנו רוצים לדון במהות בתקציב עירייה בשנת  .2008בבקשה זה
הזמן ,זה המקום ,בואו נשים את כל מה שהיה ,כן היה לא היה ,כן דיברו לא דיברו ,באמת
זה העניין ,נתחיל לעבוד על הנושא של תקציב  ,2008זה מה שאני מבקש.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
או.קיי .אני חושב שהדיון המקדמי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תקשורת עיתונות ,מה זה קשור? בבקשה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני חושב שהדיון המקדמי הזה הוא דיון לא תקין ,לא תקין כי לא יכול להיות ,אם ועדת
הכספים חשובה אז צריך שועדת הכספים תשב ותדון כמו שצריך לפחות יומיים ,יוקדש לזה
יומיים .לאחר מכן אם תרצה דיון מקדמי במועצת העיר אפשר לדון דיון מקדמי ,אחרי
שועדת הכספים ישבה ולאחר מכן תגיש הצעה .הרי ממילא כיוון שבדצמבר התקציב לא
אושר ,ממילא מדצמבר זה עד סוף מרץ זה לא משנה מתי תאשר אותו.
לכן אני בכל מקרה לא מתכוון לשבת ,אני כבר אומר ,לשבת בדיון המקדמי הזה כי אני חושב
שהוא פשוט פוגע בועדת הכספים שאני עומד בראשה וזה לא,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
למה אתה לא ...בישיבה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
כי הסברתי ,אתה לא מבין?

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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ועדת כספים...

מר מתי יצחק – חבר מועצ ה :
לא ,לא ,אין דבר כזה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
הערות שלום ואחרי זה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
כי אני חושב ,כי אני חושב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תראה שלום ,יש שתי סוגיות ,או שאתה לוקח הערות ואתה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אז אמרתי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
יש לך הזדמנות לשמוע את כולם ,או שאתה נוקט כאן איזשהו מהלך שהוא לדעתי מהלך לא
ראוי ,תסלח לי מאוד,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
בסדר ,אני חושב שלא ראוי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ראוי ,אתה כבר הגעת לפה ,לא סליחה ,תן לי לסיים ,אני נתתי לך לסיים ,שנייה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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אני רוצה לשמוע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא לא ,דקה ,אני אתן לך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תן לו לסיים ,תן לו לסיים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא יכול להיות ,לא יכול להיות מצב שיש לך פה ,התכנס דיון של מועצת העיר ואתה הגעת
לדיון הזה ,דיון מקדמי שאמור ,כל חבר מועצת עיר יכול להביע את דעתו ואתה בא ואומר
שזה פוגע בועדת כספים .זה ההפך ,זה ההפך.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
זו דעתך.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה לא,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
זו דעתך ,בסדר,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה פוגע ,זה פוגע בועדת הכספים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מותר לי ,זו דעתי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני מסכים אתך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
דעתי שזה רק יכול לעזור לך.

מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני בעד זכותך להביע את דעתך משה ,או.קיי .אני בעד זכותך להביע את דעתך ,אני חושב,
אני דעתי היא שזה לא ראוי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בסדר ,אתה...
מר שלום דראב – חבר מועצה :
בסדר אז או.קיי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
שמענו את דעתך ואני מבקש ממך תישאר פה ותרשום את הרשימות כדי שזה יעזור לך
בועדת כספים ,זה הכל.
מר ש לום דראב – חבר מועצה :
או.קיי .דבר נוסף ,אני רוצה לנגוע בעוד מספר דברים שזה הנושא של עיון במסמכים ,שאני
בי קשתי גברת פרומה לעיין במסמכים כיו"ר ועדת כספים או כחבר מועצה מן המניין ,שאני
זכאי לעיין במסמכים ולצערי הרב אני לא קיבלתי תשובה מזה עשרה ימים .דבר נוסף,

מר משה סיני  -ראש העיר :
איזה מסמכים ,אתה יכול לפרט?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
אני חתמתי על מכתב ,אם לא הגיע אליך מקסימום,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,לא לא אני רוצה ,תפרט בבקשה לפרוטוקול ,שלום ,מאחר והעלית את הנקודה אני
מבקש שתפרט איזה מסמכים ביקשת.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
א' אני לא חייב.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה מתבייש בזה?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
א' אני לא חייב.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה מתבייש?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בשל צנעת הפרט.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל אם אתה ,אני,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא ,שלום,

מר משה סיני  -ראש העיר :

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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איזה מסמכים ביקשת? אני מבקש שתפרט איזה מסמכים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,הוא רוצה לפרוטוקול להסגיר אותך ,אז תגיד לו,

מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני רוצה ,אני רוצה לעיין,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
צנעת הפרט ,אירית אמרה לנו פעם,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,זכותי כמנהל הישיבה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני רוצה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לבוא ולהגיד איזה מסמכים הוא ביקש .הוא העלה את הנקודה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני רוצה,

מר מ שה סיני  -ראש העיר :
לא אני העליתי את הנקודה .אני רוצה שתפרט איזה מסמכים ביקשת בבקשה ,שחשובים
לנושא של התקציב ,בבקשה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב – חבר מועצה :
אגב ,מה שמעניין רק דבר אחד .כאשר אני העליתי את הנושא הזה בעבר דיברת על צנעת
הפרט עכשיו אתה רוצה ואני אומר,

מר מ שה סיני  -ראש העיר :
אבל אתה אמרת,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אני אומר ,אתה קודם כל,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה העלית את זה פה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
קודם כל אני רשאי לעיין בכל מסמך שאני רוצה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אין בעיה ,רק תגיד לי איזה מסמכים ,תגיד לי איזה מסמכים ,זכותי כראש עיר לדעת איזה
מסמכים.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
קיבלת עותק אבל אני אגיד .בחוזה ההעסקה של מנהל אגף החינוך.

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .חשוב לתקציב.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
זה חשוב לי ,מה אכפת לך אם זה תקציב או לא?

מר משה סיני  -ראש העיר :

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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חשוב לך ,או.קיי .מה עוד ,מה עוד?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
א' ,זה ,זה הנושא הזה ,דבר נוסף אנחנו דיברנו כאן ,דיברנו כאן והיה סיכום שהנושא של
בית הספר הטכנולוגי כמשלים לבית ספר בגין את תשבי הגברת נתן לפחות עם עתיד רשת
עתיד או כל רשת אחרת ,תשבי ותדוני לקראת תשס"ט .האם הדבר ,נעשה דבר כלשהו
בנושא?

מר משה סיני  -ראש העיר :
קשור לתקציב?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
בטח שקשור לתקציב ,בודאי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה זה קשור לתקציב?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
זה קשור להסעות ,כי ברגע שיהיה בית ספר טכנולוגי לא נצטרך הסעות החוצה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
כל דבר קשור לתקציב.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
האם ,רגע,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה ,לך נראה שזה לא קשור לתקציב?

"חבר"  -למען הרישום הטוב

35

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

מר משה סיני  -ראש העיר :
אל תפריעו לו,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
מתי ,אני רוצה תשובה ,הנושא הזה חשוב לי כי אני אמרתי כבר אז ,אני לא רוצה שתלמידי
ראש העין יאלצו להיות נזופים וזרוקים בבתי ספר אחרים .עכשיו אנחנו ברוך השם עירייה
עצמאית .האם נעשה משהו מאז לצורך קידום העניין?

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .תקבל תשובה.

גב ' אירי ת נתן – מנכ " לית העירייה :
ראשית בודאי ,בודאי ובודאי ,אנחנו צריכים מבנה ,מאחר והמפתן הוא מפתן ,ישבנו גם עם
משרד העבודה ואנחנו יושבים ומנסים לבדוק איך הופכים את בית ספר מפתן,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
זה לא קשור למשרד העבודה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה כן כי מפתן,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל את טועה ,זה משרד הרווחה ,זה משרד הרווחה.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
הרווחה סליחה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
מתי ישבתם ,למה אני לא יודע מזה? אני יו"ר אגף הרווחה ,למה אני לא יודע מזה?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כי זה על החינוך,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
סליחה רגע ,אבל זה קשור לרווחה? קשור לרווחה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נו,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אז אני צריך לדעת מזה? ואני אומר לך ,אני חוזר ואומר ,יש מסמך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה יודע כל דבר שקורה באגף הרווחה שלום?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אז אני ,לצערי הרב ,לצערי הרב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני לא יודע ,אני לא חושב שאתה יודע,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
כיוון שאתה הרגלת את הצוות המקצועי שהם יכולים לדלג על נבחרי הציבור ,אני לא יודע
על כל דבר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
תאמין לי לא ...בעניין הזה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :

"חבר"  -למען הרישום הטוב

37

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

או.קיי .בסדר ,או.קיי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
כן בבקשה איזה עוד,

מר שלום דראב – חבר מועצה :
עכשיו אירית ,אירית זה באמת פחות חשוב ,עכשיו חשוב שבתשס"ט,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אנחנו פועלים ,אני לא יכולה ,זה תהליך,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
ואני אומר לך ,יש מסמך,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אנחנו בהחלט מטפלים בזה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
ואני אומר לך יש מסמך של אגף הרווחה שהוא רוצה להתנער מהחינוך .יש פה מבנה שאנחנו
יכולים לקחת את זה לטובת העניין .דבר נוסף ודבר אחרון ,אני מבחינתי אסיים ,אני
הזדעזעתי ואני אומר הזדעזעתי אין לי מילה אחרת ,כאשר ביקרתי בגן בשם גן האקליפטוס
וראיתי שם מתקנים שאני אומר ,אם הייתי אומר שהמתקנים האלה לא מתאימים לעזה ,אז
יכול להיות ,אני חושש מאוד שאני ,יתבע אותי על הוצאת דיבה .זה פשוט גועל נפש .רגע רגע
רגע ,סליחה רגע ,אני נלחמתי עם הגזבר ,ואני אומר לך פה נלחמתי עם הגזבר ,אנחנו חברים,
תדעי שאנחנו חברים טובים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
ולמה רק אקליפטוס?

"חבר"  -למען הרישום הטוב

38

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע ,אני אגיד לך למה ,כי אותו אני ראיתי והזדעזעתי ואני אמרתי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
למה ,מה יש באקליפטוס שאין בגנים אחרים?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע רגע ,סליחה רגע ,אני אמרתי ,רגע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז לא תעירו ויכול להיות,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע ,סליחה רגע ,אחר כך ,תקשיבי ,אני אמרתי שכתוצאה ,מאז שראיתי את זה והזדעזעתי
ואני אומר לך לצערי ,אתה המבקש לשבחך יאמר ,שאתה מבקר בגנים אבל כנראה מתוך
שבעים גנים במשך חמש שנים לא ביקרת בכל הגנים .בקר בכל גן .אם ביקרת בגן
האקליפטוס ולא הזדעזעת משה אז אני המום .בכל אופן,

משתתף בדיון :
איפה זה גן האקליפטוס?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
ליד ,ברחוב המיילדת שם זה ,יש שם בית כנסת ליד זה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה הגן היחידי,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
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אגב ,נדמה לי ,אם אני שמעתי אז אפילו פקח מטעם משרד החינוך מאיים לפסול את הגנים
כתוצאה מבעיות של בטיחות .עכשיו אני הלכתי ,אני ,רגע ,אירית תני לי לסיים ,תני לי
לסיים אחר כך תגידי מה שתרצי .אני נלחמתי ,ואני אומר פה נלחמתי עם הגזבר ואני אומר,
אני החלטתי ,החלטתי ,רציתי שבהיותי יו"ר האגף,
משתתף בדיון :
מה יש לך מהגזבר? תבוא למועצת העיר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע רגע רגע ,כדי ללכת לכל הגנים,
משתתף בדיון :
מה אתה רוצה ממנו? אני לא מבין,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
להתחיל בגן האקליפטוס ,משם להתחיל בגן האקליפטוס ללכת לכל הגנים שמצבם מזעזע
וארגנתי את התקציב של  20,000שקל מעודפים לצורך הגן הזה ,ואני חוזר ואומר ,כתחילת
ראשית של תיקון של כל הגנים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה זה ארגנת ?20,000
מר שלום דראב – חבר מועצה :
הלכתי להילחם עם הגזבר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
הלכת וסגרת  20,000שרק הגן הזה?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
בינתים שלב ראשון,
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משתתף בדיון :
יצירתי חבר מועצה יצירתי.

מר שלום דראב  -חבר מועצה :
אתה יכול יותר ,אתה יכול יותר ,אתה ראש העיר אתה יכול יותר .זה מה שחשוב לך עכשיו,
זה מה שחשוב לך עכשיו?

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אני רוצה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
זה מה שחשוב לך עכשיו? הצלחנו להשיג תקציב לא משנה...
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
רק לגן הזה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
הצלחנו להשיג תקציב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה מכל הגנים העלית את הגן הזה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
למה אתה מפריע לי? תקשיב.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא מפריע לך ,תמשיך בבקשה.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר שלום דראב – חבר מועצה :
ולצערי הרב ההזמנה הונחה על שולחנו של מנהל האגף ולצערי הרב סרב לאשר את ההזמנה.
עכשיו אני ,אפשר לעשות פוליטיקה מכל העניין הזה ,אפשר לעשות פוליטיקה ,ואני אומר לך
עכשיו ,אני מצדי אתה יכול למחוק ,אני מרשה לך למחוק את כל הדברים של גן
האקליפטוס ,מרשה לך למחוק את הכל טפל בזה אתה .ממחר שכל הדברים ,שגן
האקליפטוס יהיה ראוי לילדים שלנו .ואני מרגע זה מוכן לוותר על כל הקרדיט לגן
האקליפטוס יהיה שלך בלבד .תתחיל בגן האקליפטוס ,לך לגן הסמוך שלידו ,תתחיל כל גן
וגן ושם באמת נוכל להתגאות באמת במערכת חינוך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תגיד להם שאתה מתרגש מהילדים וזה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בסדר גמור ,סיגל ,רגע רגע ,עזוב ,לא ,הדיון לא על גן האקליפטוס.
מר משה בן טוב ים – חבר מועצה :
כמה מילים רק למה שהוא אומר,
משתתף בדיון :
רגע ,אבל משה אני הייתי לפניך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע רגע משה ,אי אפשר ככה ,משה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
זה על אותו נושא,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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שנייה שנייה ,אנחנו התחלנו בדיון עכשיו על תקציב עיריית ראש העין לשנת  ,2008שנייה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
שאילתות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
ביקש ,ביקש ,אני אתן לך תיאור של מה שהיה פה ,שנייה אחת .ביקר מר מתי יצחק חבר
המועצה להעיר הערה טכנית אחת ,מההערה הטכנית הזאת המשכנו לשלום דראב עם עוד
כמה הערות טכניות ועכשיו אנחנו נמשיך בעוד כמה הערות טכניות.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אתה מסיים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
היית צריך למנוע את ההערות האלה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני רוצה שהגזבר יציג את העניין,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוצאת מכתבים להכפיש.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אם לא רוצים לשמוע ,אם לא רוצים לשמוע אז בוא אני אתן לך הערה אחרונה ואחרי זה אני
מבקש שהגזבר ,כן,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני על מה שדראב דיבר ,ההורים פעם פנו גם אלי לאחר שפנו לדראב גם ובאמת ביקרתי שם
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וראיתי ,וגם דיברתי עם אבי ,דיברתי גם עם אילנה ועם מחלקת הגנים ,ובאמת הגן הזה לא
ראוי .המתקנים שם לא ,עכשיו אבי אומר שבאמת אין לו תקציב ,אבי אומר שאין תקציב,
בגנים אחרים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז בואו,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
רגע ברשותך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז נכניס את זה כהערה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
הגן הזה ,המתקנים לא ,מה שדראב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה בתב"ר עם כל הגנים ,סליחה הגן הזה הוא לא...
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
רגע רגע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אנחנו נביא אישור של תב"רים של  30מיליון שקל לפה ותאשרו אותם,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תאשרו,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

44

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לא לא לא ,לא ,עזבי ,לא,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אין סיבה לתת רק לגן אקליפטוס ולגן,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
סליחה ,תתחילי אתו ,תתחילי אתו ,בגנים אחרים המצב הוא לא כזה.
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
את מתנה את האישור של התב"ר באקליפטוס?
מר שלום דראב – חבר מועצה :
סליחה רגע ,התב"ר ,עכשיו אומרים לנו מצב כזה של או תקציב או גנים ,מה הדבר הזה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,אבל אנחנו לא דנים עכשיו בגן האקליפטוס.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
רגע ,אני רוצה להמשיך למשפט האחרון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
האחרון ,רגע סליחה ,זה מפריע לי ,כן.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
המתקנים האלה לא הוחלפו למעלה מעשרים שנים ,אני אומר לך לא הוחלפו המתקנים
האלו .עכשיו,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
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מסוכנים אגב,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
ומסוכנים מאוד לציבור ,אתה גם ראית את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני דיברתי אתך על זה.
מ ר משה בן טובים – חבר מועצה :
נכון ,אז עכשיו לבוא ולהגיד כתנאי זה לא הוגן.

מר משה סיני  -רא ש העיר :
לא אמרתי תנאי ,לא אמרתי תנאי ,אמרתי נרשום את זה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אירית אומרת כתנאי ,אירית אומרת כתנאי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
בן טובים,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
וזה לא מתאים להביא כתנאי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע בוא ,משה אני מקבל ,דיברנו על זה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני גם ביקרתי בגנים אחרים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
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בן טובים ,אישרו לשני מתקנים עד כמה שאני זוכרת,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
תבקר בגנים אחרים ,נכון ,ביקרתי בגנים אחרים,

גב ' אירית נת ן – מנכ " לית העירייה :
בן טובים ,אבל אישרו לו שני מתקנים ,מה? אישרו לו.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לא מספיק ,הכל צריך שם לתקן,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה חבר'ה אנחנו לא ,גם שלום וגם,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אבל לא בתנאי ,אבל לא בתנאי ,עשית את זה כתנאי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
דקה אבל למה ,אבל חבר'ה ,אתם מוכנים לתת לי להעיר? חבר'ה סליחה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
והוא צודק שלום דראב צודק,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני לא מתווכח ,אני לא ,רגע דקה דקה ,קודם כל אני לא מתווכח לא עם שלום ולא אתך על
הנחיצות או לא נחיצות של גן אקליפטוס .אני שמעתי את העניין הזה .ננסה לתת לזה מענה
כמה שיותר מהר ,זה חלק מהעניין ,חבר'ה ,אנחנו לא אומרים לא,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אבל עשרים שנה,
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)מדברים יחד(
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל כל ה 20,000 -שקל נותנים לגן לשיפוץ ,לאט לאט כל גן ילך כמו הגן הזה 20,000 ,שקל
לכל גן זה לא בושה ,זה לא בושה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
שלום ,הבנו ,נרשום את זה בסדר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אנחנו מדברים גבוהה גבוהה על החינוך כאשר,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תאשרו תב"ר ברצינות,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל יש כסף ,יש  20,000שקל,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה סליחה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
את גן האקליפטוס תעזוב ,נאשר,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אז תעזבי ,אנחנו נאשר ,תעזבי ,מה הקשר?

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,עזבו ,זה לא ,אנחנו לא עושים עכשיו דיון ,אירית אני מבקש ממך אל תעזרי לי ,באמת
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נו .או.קיי.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לצערי את רגילה לדברים כמו שאת רוצה ולא כמו שראש העיר רוצה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא כמו שנבחרי הציבור שהציבור שלח אותם,

גב ' אירי ת נתן – מנכ " לית העירייה :
אני מייצגת...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא כמו נבחרי הציבור שהציבור שלח אותם,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
טוב חברים ,כל אחד,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אירית ,אני מזמין אותך לסיור ואני אראה לך כמה הגנים נראים טוב.

מר משה סיני  -ראש ה עיר :
טוב סליחה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
עכשיו נדבר על כל הגנים ,למה? בוא נדבר על הגן הזה קודם כל אחר כך נעשה את שאר
הגנים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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בסדר רגע ,או.קיי.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני לא אומר הגנים האחרים יותר טובים ,גם אותם נפתור את הבעיה ,אנחנו לפני תקציב
עכשיו נפתור גם את הבעיה של זה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
הגן הזה אתה יודע שכבר יצאה הזמנה למתקנים.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תקבעי דירוג של רמת תקלות,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אי אפשר להשליך את זה על שאר הגנים ,זה נראה זוועה.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מה שאומרים לך לזמן הזה הוזמנו מתקנים.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
שניים רק ,צריך להחליף בו הכל גברתי ,הכל להחליף.
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים שנייה ,אנחנו לא ...ב 20,000-שקל האלה ,חבר'ה,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
זה לא מה ששמעתי אגב.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
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אמרתי ,אבל תתנו גם לכל הגנים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה ,שלום שלום,
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אין שום בעיה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מצוין.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש בעיה עם זה ,אנחנו היינו פעם נגד הגנים או נגד איזה משהו?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
זה כתנאי? אבל למה כתנאי? למה כתנאי? למה כתנאי?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
בן טובים יצאה הזמנה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רחבעם ,אני רוצה ,סליחה ,או.קיי חבר'ה מיצינו את ההערות הטכניות ,לא שום דבר לא
תנאי משה ,שום דבר לא תנאי .אני מודה לכם על ההערות ,אני מה שאני מבקש עשר דקות,
עשר דקות מסגרת תקציב העירייה לשנת,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
משה סיני ,אני הצבעתי,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אני מבקש לדבר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אנחנו רוצים להציג את התקציב.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
אבל נקשיב לו קודם.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
ואם אתה רוצה להביא פה דיון לשקיפות ולא יודע למה ,ואנחנו עכשיו ...בשקיפות אז תן לי
לדבר לפני שהגזבר ידבר.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הרי ממילא הדיון הוא...

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אני רוצה לדבר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה אתם אז זה הדיון על התקציב מבחינתי ,בבקשה.
מר שלום דראב – חבר מועצה :
רגע ,השאילתות היה? לא הבנתי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

52

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ההחלטה היתה שמתחילים בשאילתות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה שאתם תחליטו,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ההחלטה שלך היתה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה קרה מה שאנחנו נחליט?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה סיימת את הישיבה הקודמת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,מאחר ויש סדר יום צריכים החלטה של המועצה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה לא פעלת על פי ההחלטה שלך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל אמרנו שהישיבה היא לא לגיטימית ,היא לא חוקית.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אם מקובל ,אם מקובל ,אתה טוען ככה,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה טוען ככה ,אם,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ככה לפחות הבנו מהדרג המקצועי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
היא חוקית ,והיא לגיטימית,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אה ,היא חוקית? או.קיי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
והכל בסדר מתי.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
או.קיי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב אם יש ,אם בהסכמתכם סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני עוד לא ראיתי מסגרת חוקית של ישיבה כזאת.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
בהסכמתכם ,הסכמה של חברי המועצה אז אני אין לי בעיה לעצור את הדיון על תקציב 2008
אם אתם מתעקשים על זה ואם שרי סלע מבקשת ולתת לכם את השאילתות ואחרי זה נחזור
לתקציב .2008

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
כן.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אין בעיה .מיכאל מה אתה אומר?

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אני רוצה לומר מספר דברים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז או.קיי .אז אנחנו ממשיכים בתקציב  ?2008כי מבחינתי העליתי את הנושא הזה ואנחנו
ממשיכים הלאה .אני ממשיך בתקציב ,2008

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,יש פה עדיין מהרישא,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה ,אני שאלתי שאלה ,שאלתי שאלה,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אתה לא רוצה לתת לי לדבר?
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מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אני רוצה ,אין לי בעיה .אם שרי מוכנה ,אם שרי מוכנה בבקשה ,לא אז לא.

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
נמשיך לנהל את המועצה...

מר משה סיני  -ראש העיר :
אין שום בעיה .תודה רבה ,תרשמו לפרוטוקול ,מי שרוצה יכול ללכת .בבקשה,

מר מתי יצחק – חב ר מועצה :
ממילא אין משמעות לישיבה הזאת מבחינה חוקית כך על פי הדרג המקצועי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מי שרוצה יכול ללכת חברים ,אין שום בעיה .זאת ישיבה,

מר מיכאל מלמד – חבר מועצה :
אין ישיבה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
יש ישיבה ,יש ישיבה .מי שרוצה שילך חברים ,אני אין לי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אנחנו נישאר בעל כורחך שלא בטובתך.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מצוין ,לא בעל כורחי ,אני אשמח מאוד שכל אחד פה ישאר.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בעל כורחך שלא בטובתך.

מר משה סיני  -ראש העיר :
חברים ,אז אנחנו נמשיך ב ,אנחנו נדון עכשיו בשאילתות ואחרי זה נחזור לתקציב.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
שיהיה לו כותרת השבוע בעיתון ,הוא חייב כותרת אז בוא,

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב,

משתתף בדיון :
שרי ביקשה שאילתות לפני תקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה מה ששרי סלע ביקשה ,אנחנו עכשיו נעבור לשאילתות בהסכמתכם .או.קיי.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אם לא תייצר כותרות אז מה ,איך נעבור?

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
איזה שאילתא אתה מתכוון?
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מר משה סיני  -ראש העיר :
לא לא לא ,זה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש שלוש שאילתות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
השאילתא הראשונה בנושא גברת אפרת הרמן.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
יש סדר יום.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ועדת הקצבות.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה מתחיל בועדת הקצבות ,וזה משמעותי מאוד לדון בזה בטרם דיון בתקציב.
 .1שאילתא של חברי מועצת העיר מתי יצחק ושרי סלע בנושא אישור ועדת הקצבות בטרם
העברת כספים לעמותה לשירותים חברתיים_______________________________

מר משה סיני  -ראש העיר :
ועדת הקצבות ,או.קיי .אין בעיה .אז אני מקריא את הנושא של ועדת הקצבות .השאילתא
של חברי המועצה מתי יצחק ושרי סלע בנושא אישור ועדת הקצבות בטרם יועבר כספים
לעמותה לשירותים חברתיים .התשובה היא על ידי גזבר העירייה ואני מקריא אותה והיא
מחולקת במקביל על פי החוק.
 .1לא הוקמה ועדת הקצבות על ידי מועצת העיר וכן לא קיימת ועדת חובה בשם זה.
 .2העברות לעמותה לשירותים חברתיים מבוצעות בהתאם לתקציב שאושר בתקציב
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העירייה ובהתאם לנוהלים הפנימיים הקיימים.
 .3ככל שהשאילתא מתייחסת לועדת תמיכות הרי שבהתאם לדו"ח מבקר המדינה אין צורך
לאשר העברת כספים לעמותה העירונית באמצעות מכרז ,כך גם עולה מנוהל תמיכות שאושר
על ידי משרד הפנים .זאת התשובה לשאילתא.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לגבי ועדת הקצבות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
יש לכם אפשרות ,כן ,יש לכם אפשרות להעלות עוד שאלה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
התשובה שלך מבוססת אגב?

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה התשובה שמבוססת בפאן המקצועי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
או.קיי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה תשובה שמבססת את עמדת העירייה ,זאת התשובה שהעברנו.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא גורמי מקצוע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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השאילתא השנייה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
שנייה ,אפשר להתייחס לזה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
כן ,אפשר להתייחס בקצרה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא כתוב בחוק שאפשר להתייחס בקצרה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
כתוב בחוק ,כתוב בחוק בקצרה .יש לך אפשרות לשאול שאלה אחת על השאילתא ,זה מה
שכתוב בחוק.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה הכנת שיעורי בית על השאילתות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אלא אם כן את רוצה לפתח על זה דיון ,עוד פעם לא נוכל לדון בתקציב.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני ממש לא רוצה לפתח על זה דיון זה גם מיותר ,ברגע שאתה מסיר אחריות מזה שלא
הוקמה ועדת הקצבות ובזה אתה פטור ,אז אני חושבת שמראש הדיון עקר .אבל אני חוזרת
ואומרת ,ועדת הקצבות היא לא חובה כשאין סיטואציה של העברת מקורות של תרומות.
אבל כשכן יש מצב של תרומות אז צריך להחליט לאן התרומות הולכות ,ואף אחד לא מייעד
את זה באופן אוטומטי נאמר לעמותה לשירותים חברתיים .יכול להיות שאיזשהם תרומות
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אנחנו רוצים להפנות למקומות אחרים ,ולכך נועדה ועדת הקצבות .וזה שהמועצה לא
הקימה כי ראש העירייה לא הביא את זה לסדר היום .לו ראש העירייה היה מביא את זה
לסדר היום ,סביר להניח שזה היה קורה .ולכן זה חוזר אליך ואל תפילו את זה על המועצה.
המועצה אחראית לזה שלא קמה ועדת הקצבות? איזה מין אבסורד זה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
בואו ,שרי סלע ,את קיבלת תשובה שאומרת לך לאמיתו של דבר אין ועדת הקצבות,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לאמיתו של דבר המועצה אחראית לכך שאין ועדת הקצבות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תראי ,יכול להיות שלך יש באמת ניסיון מאוד מאוד עשיר בתרומות ובעמותות ,את הרי
ממלאת מקום יו"ר עמותת תזמורת המנדולינות ,אני מניח שהעמותה הזאתי תתקני אותי
אם אני טועה ,מנוהלת עם אישור ניהול תקין ,אז יש לך מומחיות מאוד מאוד גדולה בדבר
הזה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה מתכוון למה שאתה אומר?

מר משה ס יני  -ראש העיר :
תתקני אותי אם אני טועה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני מזכירה לך שאתה היית יו"ר ועדת ביקורת לפני חמש שנים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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אבל תתקני אותי ,לא אל תזכירי לי ,אני מדבר מה שהיום.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
את העמותה ניהלה,

מר מתי יצ חק – חברת מועצה :
לא ,מדבריך אתה יודע נשמע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תתקני אותי אם אני,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
עזוב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אני לא רוצה לעזוב ,תתקני אותי אם אני טועה שלעמותה שאת עומדת בראשותה יש
אישור ניהול תקין או אין אישור ניהול תקין,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני מודה ומתוודה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז יש בה כסף,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
שעל נושא ועדת הקצבות,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
לא לא ,אני שואל ,אז אני אומר,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
התברר בקדנציה הזאת.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני אומר מהניסיון שלך על עמותת תזמורת המנדולינות ,שאת יש לך ניסיון מאוד עשיר
בעניין הזה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אין קשר לחלוטין,

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,השאילתא הבאה ,הבנתי,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ובשלב הזה לא מכניסים כספים.

מר מ שה סיני  -ראש העיר :
אין לך תשובה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,יש לי מאוד תשובה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
התשובה ,השאלה הבאה,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני פשוט חושבת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז קיבלת תשובה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,קיבלתי את התשובה ואני מגיבה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
הגבת לתשובה הבנתי את התשובה ,כן.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה מעשה חמור שאתה מפיל ...על המועצה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא הפלתי רק שאלתי שאלה ,את שאלת אותי שאלה אני עניתי לך שזה על פי החוק,

גב ' שרי סלע – חבר ת מועצה :
בדיוק מה שעשית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
וביקשתי שתציגי את הניסיון העשיר שלך בעמותת תזמורת המנדולינות ,זה הכל.
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
המדהים הוא ,המדהים הוא שהיועצת המשפטית יושבת ולא מתייחסת לזה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
וכנראה ,כנראה את לא רוצה לענות לנושא הזה ,או.קיי .הנושא הבא זה הגברת אפרת הרמן,
נכון? זה על פי הזה ,השאילתא היתה נדמה לי לגבי מהות תפקידה ובכיוון הזה ,אז אני עונה
לך .הגברת הרמן נותנת שירותים לעמותה לשירותים חברתיים כרכזת מוזיקה .מאחר ונושא
המוזיקה הוא נושא רחב עם השלכות לנושאים של תרבות תיירות מנהיגות קהילה וחברה,
יוזמת בתחום זה מהלכים חשובים למען העיר ותושביה ועל כך היא ראויה לכל שבח .תנאי
העסקתה לא שונו לשאלה שלך ,פעילותה של הגברת הרמן מתואמת עם כל הגורמים
הנוגעים בדבר והקמת ועדות היגוי עם סמכותו של ראש העיר .אז זה התשובה,

ג ב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מתוך איזה סעיף תקציבי מקבלת הגברת הרמן את שכרה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
יש סעיף תקציבי שבתקציב  2007כתוב לך פה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מותר לי לשאול שאלה אז אתה צריך לתת תשובה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז בבקשה הגזבר ,תיתן את התשובה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מתוך איזה סעיף תקציבי מקבלת גברת הרמן את שכרה?
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מר משה סיני  -ראש העיר :
יש סעיף בשנת  ,2007אין שום בעיה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
העמותה לשירותים חברתיים ,הסעיף הזה סכומו  180,000שקלים אם אני זוכר טוב ,נכון?

מר מש ה סיני  -ראש העיר :
נכון.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כן.180,000 ,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
שמתוכו היא מועסקת ב 90,000-שקלים לשנה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .קיבלת תשובה ואני עובר,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,תמצא את הסעיף מתוך העמותה לשירותים חברתיים.
משתתף בדיון :
,84100

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא את הסעיף של העמותה לשירותים ,את הסעיף בתוך התקנון של העמותה לשירותים
חברתיים.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר משה סיני  -ראש העיר :
לא הבנתי את השאלה ,מה זה הדבר הזה?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מה לא הבנת? יש בתוך ,יש תקציב לעמותה לשירותים חברתיים? יש סעיף שאנחנו מעבירים
לעמותה לשירותים חברתיים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
כן ,מעבר לזה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בתוך ה ,בתקציב של העמותה ,סליחה אתה אחראי באותה מידה לעמותה לשירותים
חברתיים ,באותה מידה ...בדיוק באותה מידה,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
לא בתוך מה שקורה שם,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ודאי שכן .ודאי שכן.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה תקציב שהוא מועבר אליה ,זה הכוונה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אנחנו מעסיקים אותה ,העמותה מעסיקה אותה בהתאם להזמנה מאושרת ,בהתאם להזמנה
של הרשות המקומית כלפי העמותה ,זו העסקת,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
באיזה סעיף התקציבי זה מתוך,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
של העמותה אני אמצא לך.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה את צריכה סעיף?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הם מקבלים הזמנה מבצעים את ההזמנה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
הזמנה ומעסיקים אותה .ואני באמת מוצא את ההזדמנות גם לשבח את העבודה שלה ,היא
עושה עבודה נפלאה.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
חשבונית,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
היא מוציאה חשבונית?
 .2שאילתא של חברת המועצה שרי סלע  :בנושא הקמת מכון רישוי בא  .ת  .הישן .

מר משה סיני  -ראש העיר :
כן ,כן .הנושא הבא זה שאילתא בנושא מכון רישוי באזור התעשיה הישן .אז שאלת כמה
שאלות .התשובה שהיתה,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני יכולה לחסוך לך ,כי אני כבר קיבלתי את התשובה הזאת כבר לפני שבועיים שלושה ,אני
יכולה לחסוך לך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .בסדר גמור.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה ממש לא חייב לענות על השאלה הזאת ,הנושא כבר נמצא בחקירה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
נדמה לי שגם,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הנושא נמצא בבדיקה,

מר משה ס יני  -ראש העיר :
כן ,ענינו גם על השאילתא ,אני מניח שתקבלי גם את ההעתק של התגובה שלנו בעתיד.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מצוין ,אז רק ,אני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז אני מניח שהנושא,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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את ההערה שלי אני רוצה לומר כאן ,שזה ממש מעשה מחוכם להעביר בו בזמן שתי תוכניות
שאחת נוגדת את השנייה .אני מקווה שתמצא את התשובות הנכונות לתת את זה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תאמיני לי יש לנו את כל התשובות הראויות ,את כל התשובות הראויות ,ובאמת אנחנו
יכולים להתגאות בתשובות שלנו .טוב ,אני חוזר עכשיו לתקציב,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
רגע ,אני לא שמעתי את התשובה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,היא אמרה שהיא מיותר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לה ,אני לי זה לא מיותר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב .התשובה של מהנדס העיר.
מכתבתך מתאריך הנ"ל הועבר מראש העיר משה סיני החתום מטה למתן מענה .להלן
הפרטים :תוכניות מכון הרישוי הוצגו בטרם התקדמו תוכניות התב"ע מעבר לדיון ראשוני.
מאחר ואין תב"ע חדשה הבקשות נידונות על פי תב"ע תקפה .התב"ע החדשה מטרתה
הוספת זכויות כנגד הגבלת שימושים וברור שתוספת זכויות תוסיף נבכי תנועה שאינם
קיימים כיום .תוכניות התב"ע החדשה יכללו פתרונות תחבורתיים לנבכי התנועה העתידיים,
לרבות למכון הרישוי הקיים .לא מקובל להפנות בקשות להיתר לועדת ...אז זה התשובה
שלו .בינתים גם היו התפתחויות בנושא הזה ואם מישהו ירצה אז אני...

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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ובינתים הוסיפו עוד קומה למבנה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני חוזר ,טוב ,זאת התשובה ,אני חוזר עכשיו לדיון תקציב .אני מבקש שגזבר העירייה יציג
באופן כללי במסגרת של עשר דקות ואחרי זה נפתח את הדיון להערות .בבקשה רחבעם.
מר מתי יצחק – חבר מועצה :
רחבעם אולי יותר קל שאולי תגיב ל,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני עדיין לא יכול להגיב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בבקשה רחבעם.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל קיבלת את זה .מה יש בעיה להגיב לנו?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא לא ...לשאלות שהוגשו בקשר לתקציב אני אתן,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,אני אומר יותר קל.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני קודם כל אתן מספר מילים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
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על כמה דברים אנחנו הסכמנו אתך,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
תקציב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תראו ,כל הצגה מתחילה באיזושהי מצגת כללית עקרונית של עקרונות התקציב ,אחרי זה
באמת ניכנס לכל השאלות והפרטים בשביל זה אנחנו כאן ,בבקשה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא יגיד את זה ...של התקציב באישור התקציב.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני אתן לכם איזושהי תמונה ,השתדלתי מאוד לפרט בדברי ההסבר את כל השינויים
המהותיים שנעשו בתקציב לפי מספר סעיפים .אז אני רק אגע ממש בצורה כללית ,אפילו
פחות מעשר דקות.
תקציב  2008התחיל להיערך למעשה כבר בשלהי שנת  ,2007אפילו קודם לכן ,אלא מה? היו
מספר נושאים שלמעשה לא היו ברורים ,שהוחלט עליהם אך ורק בינואר ויש להם השלכות
משמעותיות כלפי הרשות המקומית ,מאחר ותקציב העירייה שלנו ,הגמישות שלו היא ממש
מעטה .לכן כל מיליון פה מיליון שם היה לזה משמעות כגון יקור המים ,כגון ביטול מס
מעסיקים ,אלה דברים שידענו עליהם ,זאת אומרת ידענו שהם מובאים לאישור הכנסת,
לאישור תקנות ההסדרים אבל ידענו רק אחרי האישור ידענו שבאמת זה הוחלט .הנושא של
יקור המים זה היה בכלל ,הממשלה החליטה גם ללא תקנות ,הממשלה החליטה שהיא
מעלה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
יש שם התנהגות הבנתי על ...יש התנגדות,
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
של השלטון המקומי,

מר רחבעם חיים – ג זבר העירייה :
השלטון המקומי ,השלטון המקומית באמת הוא הגיש בג"צ כנגד ההעלאה הזאת ,אבל נכון
להיום ההעלאה הזאת כבר קיבלנו הנחיות לבצע את ההעלאה בפועל .אנחנו כבר מבצעים
את ההעלאה הזאת ,בוא נראה אני מקווה שבהמשך זה ישתנה .אבל זה נראה לי ,בנושא של
המים זה המגמה של הממשלה כמה שיותר ליקר את המים כדי שלרשויות המקומיות לא
יהיה משתלם להחזיק את הנושא הזה.
התקציב עצמו הוא כפי שראיתם,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה באמת לא משתלם ,חבל שאנחנו,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא ,זה משתלם ,אבל אבי אתה שם לב,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
משתלם להפסיד כסף ,לא משתלם להפסיד כסף.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אתה שם לב ,אתה שם לב שלפני היקור ,לפני היקור כן היה רווח ,אחרי היקור עדיין יש
רווח.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אבל חכה ,עוד לא גמרו אתך עוד ,חכה ...אותך עוד יותר ,אתה מתחכם,
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
בסדר ,אני לא מתחכם.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אתה מתחכם ,אתה לא מקיים את ההוראות של הממשלה ושל החוק ,אתה מתחכם ,בסוף
תקבל ,סליחה בסוף תקבל שטרומבוז ואז אתה כבר לא תהיה חכם ,תצטרך לעשות את זה
בלי להרוויח את כל הבונוסים אם היית עושה את זה בזמן ושאמרתי לך.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
בונוסים ישארו.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ישארו לך שום בונוסים ,את ה 40-מיליון שקל הפסדת.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא לא.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
ועכשיו אתה תהיה חייב לעשות את זה עם המחירים החדשים .אתה תראה .כמו שאמרתי לך
אז צחקת ,אתה עכשיו צוחק ,המחירים עוד,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
המחירים החדשים הם לא יהיו רלוונטים כלפינו.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אנחנו נראה.
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא יהיה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מאיפה אתה לוקח את זה אגב?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אתם הערכתם,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,אבל מאיפה אתה לוקח,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
סליחה ,הדרג המקצועי ,סליחה סליחה ,זה ברמה העקרונית,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
זה נכון ,זה דיון...

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
הדרג המקצועי של העירייה טעה בגדול בהחלטה לא לקיים את הנחיות הממשלה ואת החוק
ולא לעבור לתאגיד מים וביוב .הטעות הגדולה תעלה ביוקר רב לעירייה .מה גם,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
היא כבר עלתה  40מיליון.

מר אבי סמובסקי – חבר מו עצה :
מה גם ,מה גם שהעצמאות שלנו יש לה מחירים בפני עצמה ,תוסיף לזה גם את כל
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ההתייקרויות הסביבתיות שקשורות למים ,לביוב ,לקרן השבחה לא יודע איך קוראים להם,
ואתה תראה כמה תשלמו על זה ביוקר ,על אותה התנגדות שלכם לא לעשות את החיבור
לתאגיד מים.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
או.קיי .אני חולק עליך בנושא הזה אבל לא משנה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אבל בינתים אתה מודה בחלק,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני מודה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רק הערה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בינתים אתה כבר מודה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
הערה רגע ,זאת דעתו של אבי סמובסקי,

מ ר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
נכון,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
אבי הולך עם הדעה שלו ,הוא אמר את זה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
וגם כתב עליה מסודר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
שנייה ,הוא הולך ואני מאוד מכבד את דעתו .דעתי אחרת לחלוטין וזה לגיטימי שיהיה בינינו
חילוקי דעות.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
למה? היית ...מתואם עם אבי בעניין.

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,אני לא דיברתי אתך ,אני דיברתי עם אבי סמובסקי ,סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
למה דעתך שונה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
אל תפריע לי ,דיברתי עם אבי סמובסקי ,אל תפריע לי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא נכון ,אירית ,לי סיני אמר בזמנו שהוא תומך בתאגיד.

מר משה סיני  -ראש העיר :
תן לי לדבר ,אל תפריע לי.
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מר שלום דראב – חבר מועצה :
הוא תומך במה שנוח לו.

מר משה סיני  -ראש העיר :
דעתי היא אחרת לחלוטין .דעתי היא ,והיא מקובלת על עשרות רבות של רשויות במדינת
ישראל ,שאין טעם לרוץ לעניין הזה לפני שהנושא הזה נבדק באופן יסודי ,לפני שהעירייה
באמת בודקת מה היא מרוויחה מזה ומה היא מצליחה ,מה היא מרוויחה ומה היא מפסידה.
אני חולק לחלוטין על הטענה הזאת שלדעתי דמיונית של הפסד  40מיליון שקל .לדעתי רק
הרווחנו בינתים שלא נכנסנו לעניין הזה וימים יגידו ,כל אחד בדעתו בבקשה תמשיך.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הרווחת מהציבור ,לקחת מהם כסף,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
תקציב  2008שהוגש לכם הוא משקף לכאורה גידול של  9מיליון שקלים,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לכאורה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לכאורה אני אומר.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לכאורה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לכאורה ,משקף לכאורה גידול של  9מיליון שקלים,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לכאורה אפשר להגיד את זה גם,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
למה אתם לא נותנים לדבר?

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה זאת פעם רביעית,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני לא רוצה עשר דקות ,שלוש דקות אני מדבר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
שגזבר העירייה ,אני נותן לו עשר דקות לדבר וחברי המועצה מפריעים לו .אני מבקש תמשיך
לדבר.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני אומר שהוא משקף לכאורה ,ואני אסביר גם כן בעוד משפט אחד למה זה לכאורה .הוא
משקף לכאורה גידול של  9מיליון שקלים ביחס לתקציב  2007אחרי השינויים שעשינו
במהלך  ,2007שעשינו במהלך השנה ,עשינו את ניהול התקציב .ולמה לכאורה? כי  6מיליון
שקלים מתוך הגידול הזה ,זה בסך הכל תיקון חשבונאי בלבד ,ולמה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה זה אומר?
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הסברתי את זה פה ,למשל באחד הסעיפים הכנסנו פה בהוצאות ובהכנסות  2.6מיליון
שקלים אחרי שקיבלנו הערות של מבקר מטעם משרד הפנים ,שהוא חייב להכניס את כל
הנושא של הקיזוז עם משרד החינוך ,לא בנטו אלא בברוטו ,והסברתי את זה באחד הסעיפים
פה ,אז הוספנו גם בהכנסות וגם בהוצאות הוספנו  2.6מיליון שקלים .הוספנו את זה .אז זה,
כנראה זה לא מהגידול לכאורה כי זה רק גידול מספרי בלבד ולא תקציבי.
גידול נוסף,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ואיך זה בא לידי ביטוי במסגרת הצעת התקציב?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הסברתי ,בהכנסות הוספתי  ,2.6הוספנו את זה גם בהוצאות ,זה יתקזז .תוספת נוספת שהיא
חשבונאית בלבד זה בנושא של ההכנסות והוצאות משוערות .עד היום ,עד שנת  2007נהגנו
לכתוב סעיפים שהם מותנים בהכנסות בסכום הזה שנקרא מאה .אלא מה? לנו זה יצר בעיה
בסוף השנה ,כי פתאום ראינו שלכאורה חרגנו מהתקציב ב 3.5 -מיליון שקלים ,על אף
שהסברנו שה 100 -שקלים שקלים משקף הוצאה פר הכנסה .כדי למנוע את זה היום בעתיד,
אז אנחנו שיערכנו את ההוצאות וההכנסות המשוערות ולכן כתבנו את זה היום תחת
המונחים הוצאות משוערות זה וזה ,ולכן הם מסתכמות בסביבות ה 3.6 -מיליון שקלים3.6 .
ועוד  2.6זה בסביבות ה 6 -מיליון שקלים פלוס .בנוסף יש לנו גם כן את הנושא של רשות
החניה ,שזה גם כן הכנסה מול הוצאה ,יש שמה גידול של ,בהוצאות גידול בהכנסות ,זה כסף
שנכנס אלינו ,אנחנו מחזירים להם והם משתמשים בזה אחרי כן עבור כל עבודות הפיתוח
שאנחנו ,עבור כל התב"רים של משרד התחבורה.
כלומר הגידול האמיתי פה יחסית לתקציב הוא לא ,הוא  9מיליון ,בסך הכל גידול של 3
מיליון שקלים בערך .אז שוב אני אומר הגידול האמיתי ,האמיתי הוא בסביבות ה 3 -מיליון
הוא לא  9מיליון ,תוריד את ה,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אז היית כותב את זה ברישא שלך ,בפתיחה שלך ,חבר'ה ,לא ,הוא לא כתב את זה,

מר רחבעם חי ים – גזבר העירייה :
כתבתי פה בהמשך ,הסברתי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני אגיד לך בעל פה מה שכתבת,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני הסברתי מה שכתבתי ,אני הסברתי את זה כבר.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני זוכר בעל פה ,תקריא ,אני רוצה פסיקה אחת שאתה אומר את מה שאתה אומר כרגע.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הנה גננות...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
על הגן דיברתי,2.600 ,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הכנסות הוצאות משוערות,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
רחבעם כתוב התקציב מתוך מכתבך ,התקציב המסתכם בקרוב ב 209-מראה גידול של 10
מיליון ש"ח ביחס לתקציב .2007

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אז איך אתה אומר?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא כתוב,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אבל הסברתי בהמשך ,אבל הסברתי בהמשך,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא כתוב שום דבר ,כתוב הגידול,

מר רחבעם חיי ם – גזבר העירייה :
נו אז כתוב ,אז תקראי מה שכתוב גם בסיפא לא רק ברישא .כתבתי פה בנושא של הכנסות
הוצאות משוערות ,הוצאה יעודית על בסיס הכנסה יעודית מגדיל את מסגרת התקציב ,אולם
לא את הביצוע שמוערך כאשתקד .הדגשתי את זה פה .גם ,ואת בדרך כלל מקפידה לקרוא,

גב ' שר י סלע – חברת מועצה :
אני קוראת ,זה עדיין לא מדבר לא על  3מיליון וזה לא מפרט,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
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אגב 9 ,מיליון פחות  6זה בערך  ,3זה אני אומר הגידול,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בוא תמשיך ,אני מבקש שרי תרשמי לך את ההערות ,הוא יסיים עוד שבע דקות ואז,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה עוד שבע דקות? שבע ועוד שלוש דקות.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
בכל מקרה ,אני לא אחזור פה על כל ה ,זאת אומרת יש לנו פה מספר נקודות שהסברתי
אותם,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תגיד לי אתה שלם עם התקציב?

מר רחבעם חיים – גזבר העיר ייה :
הסברתי אותם ,כן ,מה הכוונה שלם? אני אסביר ,אני שלם ,עדיין שלם .אם אני מגיש תקציב
אני שלם אתו .נכון שהתקציב הזה הוא קצת ,הוא מתוח זה נכון לאור כל ,לאור כל הגזרות
שחטפנו ,נושא של,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
איזה גזרות?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
יקור המים ,הסעות תלמידים ,תוספות שכר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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אני מבקש ,לא לא ,אני מבקש לא עובד ככה ,באמת .מה קורה פה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
עכשיו בנושא מס מעסיקים ,אני רוצה פה להבהיר נקודה .נכון שאני פה הדגשתי את זה ש,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...החדשה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אבל לא לשכוח שגם כל ההכנסות שאנחנו מקבלים ממשרדי ממשלה ,שהיעוד שלהם זה
שכר ,גם הם יוקטנו ב .4%-לכן שכר מורים ,שכר גננות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ב 25 -משרות שאתה מבקש,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
שכר שרתים ,כל השכר הזה גם כן,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לקחת את המס מעסיקים שלהם?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כן כן.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ב 25 -משרות?
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הורדתי את זה ,הורדתי גם כן מתוך ההכנסות היעודיות ממשרדי הממשלה גם שם הורדנו
את ה 4% -הללו.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
או.קיי.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מענק איזון ,הכוונה פה ,זה נקודה שהייתי רוצה להסביר אותה ,אני שומע פה שלמעשה
ניזוקנו מזה שאנחנו עיר עצמאית.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תסביר לי,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מענק האיזון עוד שתי דקות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,תגיד לי מה זה איזון .בשפה הפשוטה ,למה הוא נקרא מענק איזון? אני רוצה לשמוע.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא לא אני אסביר ,אני אסביר.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא ,אני ,יש לזה ,יש לזה משמעות,
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מר רחבעם חי ים – גזבר העירייה :
בעבר ,בעבר מענק איזון לפני עשרים שנה הוא נועד ,היות והממשלה העבירה את כל הנושא
של החינוך לרשויות המקומיות ,והיות והרשויות המקומיות נשאו בנטל של הוצאות החינוך
 ,25%אז יצרו איזשהו מענק שנקרא איזון שמאזן לרשויות המקומיות את ההוצאות
וההכנסות כתוצאה מזה שהעבירו להם בעבר את כל הנושא של החינוך.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ובענייננו,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אלא מה? לאט לאט ,לאט לאט ראו כי טוב ,רשויות יש להם ,היה להם הכנסות ובנו את
הנוסחה הזאת בצורה כזאת או אחרת ,שהמדינה לאט לאט התנערה והורידה את כל מענקי
האיזון מרשויות מקומיות שהתחילו לעלות על דרך המלך והיה להם איזשהם הכנסות.
אנחנו כבר לפני ארבע שנים ,על פי נוסחת האיזון ,למעשה לא היינו זכאים לקבל מענק איזון.
אלא מה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
רגע ,תזכיר ,מה היתה הנוסחה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
נוסחה כזאת מורכבת שמכילה בתוכה את דירוג הרשויות המקומיות ואת ההכנסות
העצמאיות ואת ההוצאות ,ואת ההוצאות הנורמטיביות ,אני פעם אעביר לך את הנוסחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אחרי שאבי עשה הרבה שיעורי בית אני לא יודע איפה להיתקל עכשיו.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
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אז למעשה לפני כארבע שנים על פי נוסחת האיזון עיריית ראש העין לא היתה זכאית לקבל
מענק איזון .אבל יש לנוסחה איזשהו ,יש איזשהו קיצוץ הדרגתי כדי שרשות מקומית לא
תיפול ישירות מ 9 -מיליון לאפס ,אז קבעו שהרשות המקומית ,שהמענק יקוצץ לה מ10 -
מיליון  9מיליון לאפס במשך ארבע שנים .כלומר הקיצוץ הזה היה הדרגתי ,היה סופי וכו'.
עכשיו ,עיר עצמאית ,זה לא רק אפס מענק איזון ,זה גם כן עוד מספר פרמטרים שצריכים
לעמוד בהם .זה גם כן התנהלות תקינה וזה איזון תקציבי לאורך מספר שנים ,לא רק שאין
לה מענק איזון .לכן האם אנחנו לכאורה נקנסנו על זה שאנחנו עיר טובה? לא ,התשובה היא
לא.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כן ,התשובה היא כן.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
התשובה היא חד משמעית כן.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא ,התשובה היא לא.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
למה?

מ ר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כי זה כבר נקבע לפני כן ,זה כבר נקבע לפני כן.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה בניגוד להצהרות של ראש העיר בתקשורת.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
חוץ מההגדרה היפה שאתה מאוזן,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אבל בכל מקרה...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבי ,סיכמנו שהאיזון זה וירטואלי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
מה הרווחת?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
בכל מקרה המענק נלקח מאתנו.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אז מה הרווחת אבל?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מה פירוש מה הרווחתי?

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבי אז מה ,דימוי של העיר שלנו כעיר עצמאית ,עיר שמתנהלת ,עיר,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה מה עיר עצמאית? עם  96מיליון חובות תגיד לי ,זה עצמאית? אתה בעסק הפרטי שלך
היית עושה כך?
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אסור לך ,אסור לך...
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה מספר לי עצמאי,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כל ההכנסות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה כולך ,שיעבדת את כל ראש העין לטובת המלוות האלה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אתה טיפה מפתיע אותי ,עצירת גידול הגירעון ,הקטנה של הוצאות המימון ,כל זה לא בא
לידי ביטוי ,בכמה כסף זה מתבטא? תשאל את הגזבר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
סליחה ,כלום,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה מתייחס להוצאות מימון ,זה פינץ ההוצאות מימון,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
הקטנה של הוצאות המימון בכמה מסתכם?
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מר מתי יצחק – ח בר מועצה :
אבי ,יבגני זה,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
 3מיליון ,מענק כמה היה לך האחרון? אבי סליחה ,מענק האחרון כמה היה לך?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,זו לא השאלה הנכונה,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
,2.5

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אתה לא קראת את התקציב,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
למה ,למה?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כי אתה אם היית רוצה להציג את הדברים הנכון היית אומר לי ,קח מצד אחד את כל מה
שחתכו לך ,את כל מה שקיצצו לך מול כל הדברים ,קח את כל מה שקיצצו לך מול כל מה
שחסכת ואז תשווה אחד מול השני.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אבי אבל אתה ...חשב מלווה מלפני עשר שנים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
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אני לא מדבר עכשיו על ההיסטוריה .אני שואל אותך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבי אבי אבל אתה ,אתה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אם חותכים ,נותנים לרווחה ולחינוך לא כדאי לי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה זה לא כדאי לך?

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אבל הוא לא שואל אותך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מי שואל אותך בכלל?

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אם היו שואלים אותך מילא ,אבל מי שאל אותך אבי ,מישהו שאל אותך ,הם באו אליך
שאלו אותך אתה מוכן או לא מוכן ,אתה רוצה להיות עיר עצמאית או לא ,מישהו שאל
אותך?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
סיגל ,אני ,תראה ,אני נחמד לי מאוד מסיסמת האיזון ,אני רק שואל,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא נחמד ,זה מהותי.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא זה לא מהותי ,אתה אומר שזה מהותי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,אני מדבר עכשיו,

מ ר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה נדמה לך שזה מהותי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כשאין לך ברירה לעבור לתאגיד מים וביוב אז לא עברה ,עובדה שהיתה לך ברירה ,צפצפת
ולא עברת.

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אחד הדברים שזה נותן לך זה תדמית העיר ,שברגע שהתדמית של העיר שלך טובה אז אתה
מקבל גם תרומות ומשקיעים מוכנים להגיע הנה בכלל.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
היה תרומות?

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
הגיעו הרבה מאוד תרומות השנה ,סליחה ,סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
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איפה? תראי לנו ,אולי,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
כשאתה הולך ומשקיע בעיר ,כשאתה משקיע בעיר,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אולי תראי לנו את התרומות האלה,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
כשאתה משקיע בעיר התושבים לא נהנים מזה ,מי נהנה מזה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אולי תראי לנו ,את שמעת דיבר שלום דראב על גן האקליפטוס,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
זה לא נכון שאין ,אבל מי ש ,אף אחד לא שאל אותך משה ,אבל אף אחד לא שואל אותך .זה
לא שהיתה לך ברירה לבחור.

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע דקה דקה משה ,משה ,סליחה הבנתי ,סליחה רחבעם ,רגע רגע דקה ,אני רוצה לשקף את
הדברים ,סליחה .יש פה שתי דעות,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...עם ילדים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
דעה אחת שאומרת שעדיף היה להישאר אולי בגרעונות ,נכון?
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אם ,אם,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אם,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אם אתה ממשיך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
הבנתי ,אז אני מגדיר ,אם או.קיי .אז היית אומר ,אז אני אומר ,אני לא אומר שאבי מציג
אותה אני אומר דעה שקיימת,

מר אבי סמובסקי – חבר מו עצה :
או.קיי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
דעה שקיימת,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה דעה שקיימת?

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,סליחה ,אני מדבר עכשיו.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
דעה שקיימת ,מה אכפת לך?

מר משה סיני  -ראש העיר :
יש דעה שקיימת שאומרת שעדיף היה להיות בגרעונות ,עדיף שיהיה חשבים מלווים ,עדיף
שמשרד ,סליחה ,אני אומר דעה ,לא אומר שאתם אומרים ,אני מותר לי להגיד,
)מדברים יחד(
לא של ,אני אומר דעה ,דעה ,אני אומר ,לא של הנמצאים בחדר הזה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
משה ,זה סיסמאות ,זה סיסמאות,

מר משה סינ י  -ראש העיר :
זו לא דעתך ,אני יודע שזה לא דעתך,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לא עזוב ,אבל לא סיסמאות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה לא סיסמאות ,זה אמת .זה הדעה שלו ,חברים ,אני כאן מצהיר אני לא מתכוון להיכנס
לגרעונות ,אני מתכוון לשמור על איזון תקציבי .אני אשאר ...וזהו ,נקודה .בבקשה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...להימנע מגרעונות,
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מר משה בן טובים – חבר מועצה :
התושבים משלמים בגדול,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הציבור יזכה בעשייה...

מר משה סיני  -ראש העיר :
התושבים פורחים היום ,בבקשה כן.

מר רחבעם חיים – גזבר הע ירייה :
ב 1/2003-כאשר קיבלנו מענק  12מיליון  13מיליון ,תקציב העירייה היה בסך הכל 167
מיליון ,היום ללא מענק אנחנו בסביבות ה 204-מיליון נטו,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל קרה משהו בשנה הזאת ,המבצעים השונים,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
סליחה ,גם ללא מענק,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,היו דברים בלתי צפויים,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
ללא מענק תקציב העירייה גדל,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
עם כל הכבוד ...סיפורים,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
התקציב הזה נופל מהירח? קדימה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
עם כל הכבוד ,קיבלת ככה למעלה מ 12-מיליון ,נו באמת רחבעם.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כלומר ,אם אתה מסתכל על זה מכל הזוויות ,מכל הפרמטרים ,התהליך שעשינו בשנים
האחרונות אז הפסדנו  10אבל הגדלנו את כל ...העירייה ,התפתחנו ,אנחנו היום התקציב
רחב בהרבה ממה שהיינו לפני ,גם כשקיבלנו את בסיוע את ה 12-מיליון.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
השאלה מה העומס שהגברת על הגבייה על התושבים .כי אם הגדלת הכנסות שאם אתה
לוקח היום ארנונה כפולה סתם כדוגמה ,אני לא אומר שאתה עושה את זה ,או אם אתה
לוקח מיסוי היום הרבה יותר גדול מהתושבים ,אז זה חוכמה קטנה להגיד שהגדלתי הכנסות
על זה ששחטתי את התושבים.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא לא לא ,הציבור שילם הרבה ,הציבור שילם הרבה .בהיטלים ,באגרות,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
להגדיל הכנסות החוכמה לגלות מקורות הכנסה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה לא העלית בגלל שנת הבחירות ,לא שלא העלית לפני כן ,העלית לפני כן ,זה לא נכון.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני מדבר על העיקרון ,כמו שסיני מדבר ברמת העיקרון.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מה כבר ...מהאוכלוסיה ,האם הוספנו ארנונה?

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
האגרות וההיטלים ,רחבעם,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אם אתה אומר שהמקורות שלך,
)מדברים יחד(

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
 ...האוכלוסיה ולא ,ואם היית אומר הגברתי ,הגברתי את ההכנסות כי מצאתי ,כי רשות
החנייה לא הפיקציה הקטנה הזאת נותנת לי ,אלא רשות החנייה נותנת לי  5מיליון שקל,
ומצאתי עוד כמה מקורות חיצוניים שנותנים לי עוד  20מיליון שקל ,הייתי אומר זה ,זה
נקרא הגדלת מקורות .אבל אם אני מגדיל מקורות ,ברמת העיקרון ,אבל אם אני מגדיל
מקורות על זה שאני במקום משלם למעלה ,אני או כל אחד אחר,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
להגדיל בספריה מ 35 -ל,80 -

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
 2,500שקל על ארנונה ומים?
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבי אבי ,היה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה לא נקרא הגדלת מקורות,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבי ,היא כן גדלה כי כשהתחלתם את הקדנציה היה  70ומשהו אחוז,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבי אבי אבי אתה יודע,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה שנייה ,כשאני נכנסתי לתפקיד היו כאן ...תחבורה שלא יכולנו בכלל להזיז אותם
בסנטימטר אחד כי לא היה מצ'ינג של  20%לעירייה לא נעשו כאן כיכרות ,לא נעשו כאן
רחובות ,לא נעשתה כאן שום פעילות כי לא היה גרוש מצ'ינג לעירייה .היום כל דבר שאנחנו
מקבלים ממשרדי הממשלה יש לנו מה לעשות ,זה שירות לתושב ככה עובדים .כל כיכר,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תן דוגמה ,תן דוגמה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה לא שייך,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה לא נכון,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבי אבי ,אתה לא הקשבת.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה לפני ,אתה בתחילת הקדנציה אמרת אתה לא רוצה לקבל שום מצ'ינג ולא רוצה שום
דבר ,אז מה אתה עכשיו,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לעשות הרבה יותר ,כן ,הכנסות של ...זה כלום ,הסך כל ההכנסות של עובדי רשות החנייה
גדולות מסך כל ההכנסות שלהם ,כך תבדוק את הדברים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא נכון ,לא נכון.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כן נכון.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה טועה לחלוטין ,לחלוטין.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אז בבקשה נגיע לזה ,תבדוק את זה תראה ,תבדוק שנה  2007ביצוע של הכנסות רשות חנייה
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מול סך הכל ההוצאות של העובדים ,של שכר עובדים ,תראה ששכר העובדים הסיגמה של
הוצאות העובדים היה גדול מההכנסות של רשות החניה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
ממש לא נכון.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה לא נקרא מבחינתי הגדלה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
ממש לא נכון בכלל .טוב ,בבקשה רחבעם תמשיך.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מספר נקודות להדגשה נוספות אני לא יודע אם יש לי עדיין אבל,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
נגמרו העשר דקות.

מר רחבע ם חיים – גזבר העירייה :
סיימתי ,מה עוד רציתי לנגוע פה? כן ,שני נושאים נוספים כדי להשלים פה את התמונה .לאור
כל התוספות שהיו ,שאולצנו את כל התוספות שהדגשתי אותם ,אז הגדלנו את ההוצאות
המותנות ,מאחר ו ,כדי להיות בטוחים שאכן באמת יהיה לנו מקורות אז אנחנו צבענו אותם
במותנה ,וכן אנחנו נשתמש בתקציב ,מתכננים להשתמש בקרן פיתוח בסביבות ה 6-מיליון
שקלים .כאשר על פי הנוסחה אנחנו יכולים להשתמש מאחר ויש פה חלק מההלוואות ,חלק
מהחזר ההלוואות זה עבור הלוואות פיתוח ,אפשר להשתמש עבור ההוצאות של ההנדסה
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אפשר להשתמש ,על פי הנוסחה מותר לנו להשתמש בסביבות ה 6-מיליון שקלים ,ככה
שאנחנו כנראה ננצל את מלוא האפשרות הזאת .במידה ויתברר במהלך השנה שיש לנו
מקורות הכנסה כפי שקרה בשנה שעברה שלא השתמשנו בקרן פיתוח אלא הפוך ,העברנו
לקרן פיתוח לא נשתמש ,אבל לצורך הזהירות אנחנו מציגים את זה פה.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
ב 2007-כל המותנה מומש?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כן.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
כל המותנה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא ,כל מי שהגיש,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע ,אני רוצה רגע סליחה ,מתי מתי ,לא ,אני רוצה להבין אם הוא סיים,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כל מי ש ,אני לא מוציא מותנים ,מי שמגיש בקשה אלינו לגזברות ורוצה להוציא הודעה של
מותנה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אז כמה זה היה בפועל?

מר משה סיני  -ראש העיר :
כל מי שביקש קיבל.
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מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אז כמה היה בפועל?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מה ,תפרט ,מה זאת אומרת כל מי שביקש?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני לא רושם הוצאות ,מה שאני אומר אני לא רושם הוצאות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה גם בתקציב הרגיל ,מה זה תסביר לי? חברים ,אני לא מבין את השאלה,

מר מ תי יצחק – חבר מועצה :
תן לה לסיים ,תן לה לסיים ,מה אתה בולם אותה?
)מדברים יחד(

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא די בכך שאתה גם עובר על החוק פה ,אתה יושב פה בישיבה שהיא לא חוקית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בתקציב זה לא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אין לך ,לא הבאת אישור ביצוע ,לא הבאת תקציב ביצוע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,זה לא רק במותנה זה גם,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
למרות שאתה חייב להביא את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה את חושבת ,שאם מישהו לא מבקש בסעיף הרגיל רחבעם הוא עכשיו מאשר לו? זה לא
רק במותנה ,זה בכל התקציב ,חברה ,מה אתם עושים פה זה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מי שביקש ,אבל הסביר יבגני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מי שביקש זה גם ברגיל וגם במותנה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מדובר בבקשות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בדיוק אותו דבר,

גב ' שרי סלע – חברת מועצ ה :
של אגפים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש לך טעות ,יש לך טעות בזה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
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טוב ,אין לי שום טעות.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
יש לך טעות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מי שלא מנצל את התקציב ,רחבעם לא בא ואומר לו אדוני יש לך מיליון,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תקשיב ,השאלות לא היו עולות אם היית מביא את זה לפני מספר חודשים תקציב ביצוע ,מה
בוצע עד עכשיו.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אין שום חוק שאומר לי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
עד היום ,מי אמר לך? אתה בטוח?

מר משה סיני  -ראש העיר :
להביא ביצוע ,אני אומר לך,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בוא נתערב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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אני אומר לך ,אני בטוח ,אני בטוח כן.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בוא נתערב .בוא נלך לממונה אתה ואני .בוא נלך לממונה אתה ואני.

מר משה סיני  -ראש העיר :
חצי שנתי בודאי.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא סביר מה שאתה אומר,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
למה לא סביר ,למה אתה לא רוצה להביא לי ,למה אתה לא רוצה להביא לי ביצוע? מה
אכפת לך להביא לי ביצוע? מחובתך להביא,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
למה לא סביר? לפני חצי שעה אמרת שתקציב אמור להיות מוגש ,מתי? בחודש נובמבר,
נכון? אמרת,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל זה בעיה שלך לא שלי ,שאתה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
תאמר לי ,לא לא ,תאמר לי ,האם יכול להיות תקציב ביצוע בחודש נובמבר?
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,תן לי חצי שנתי לפחות,

מר רחבעם חיים – גזב ר העירייה :
קיבלת חצי שנתי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
סליחה ,רחבעם ,בוא הנה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
קיבלת חצי שנתי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
קיבלת חצי שנתי.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא נתת ביצוע,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תקשיב ,כתבנו מכתב ואתה לא התייחסת אליו בכלל ,ואל תספר סיפורים,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא קיבלת חצי שנתי?

מר משה סיני  -ראש העיר :
חצי שנתי קיבלתם.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ולכן גם לאשר את התקציב אתה לא יכול .ואני אומר לך את זה באחריות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,רחבעם ,אתה סיימת? סיימת? טוב ,אני פותח ,חבר'ה ,אני רוצה להמשיך בדיון על
התקציב ,אני רוצה לעשות את זה בצורה מסודרת,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה נוצל ,מה לא נוצל ,מה נשאר ,מה ריאלי מה לא,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מאחר וחברים ,מאחר ומשה בן טובים עד עכשיו לא דיבר ,אני רוצה לתת לו את רשות
הדיבור בבקשה.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
טוב ,אני רוצה להעלות שוב את הנושא שהעליתי גם שנה שעברה בנושא חינוך .שנה שעברה
העליתי בנושא חינוך בנושא האולפנה כידוע לך למעלה מ 1700-תלמידים לומדים מחוץ
לעיר 300 ,אלף ילדים ילדי הגן לומדים גם מחוץ לעיר ואנחנו צריכים להחזיר אותם לראש
העין .בעבר ,בתקציב  2007דרשתי  300,000שקל להחזיר את הילדים הביתה ,לא הסכמת,
לא נתת ,והבעיה נשארה כמו שהיא .אני אומר שאחת הבעיות בעיר ,הבעיות המהותיות בעיר
עדיין לא נפתרו .נכון ,כיכר נפתר פה שם אבל דברים מהותיים בעיר לדעתי כמו שאני רואה
את זה בנושא חינוך לא נפתר 1700 .ילדים לומדים מחוץ לעיר ,אני כנבחר ציבור החזון שלי,
השאיפה שלי להחזיר את הילדים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה יכול לחדד לי את הגזרה?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
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ככה הילדים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הערת ביניים משה משה ,הערת ביניים לפני שבאת קיבלנו מכתב מיו"ר ועד ההורים ,מכתב
שמדבר בעד עצמו שאומר את כל מה שאתה צריך להגיד הערב ,מכתב מאוד חמור על כל
נושא החינוך,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני מדבר ,אני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מקולו של משה בן טובים,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
ככה ,אני מדבר על,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני מבקש שתמשיך ,כן.
מ ר משה בן טובים – חבר מועצה :
 1700תלמידים בעיקר מהמגזר הדתי ציוני לאומי ,שברובם לומדים מחוץ לעיר ,אני לא
חושב שהם צריכים לצאת בשש בבוקר ולחזור בשש בערב וכל הורה לשלם למעלה מ1,300-
שקלים לחודש ,לשנה זה  16,000שקל ואם זה שני ילדים אז זה  26,000שקלים .זה מעמסה
למשפחות ואין טעם ללמוד מחוץ לעיר ,הם צריכים ללמוד בעיר הזו ולהפוך את ראש העין
למרכז חינוכי אזורי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אין חינוכי,
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מר משה בן טובים – חבר מועצה :
של הדתי הלאומי .לצערי הרב בשנה שעברה הגשתי וגם אמרתי שאם לא תיתן אני יוצא
מהקואליציה אני מתנגד לתקציב ,התנגדתי לתקציב ולא הסכמת לתת והנה המצב נשאר
אותו דבר ועד היום כולם ורובם לומדים מחוץ לעיר והבעיה נשארה כמו שהיא .הבעיה לא
נפתרה.

מר משה סינ י  -ראש העיר :
או.קיי.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
דבר שני ,למעלה ,לדעתי למעלה מ 300-ילדים לומדים ,ילדי הגן לומדים מחוץ לעיר,
בקיבוצים מסביב ,גם אותם צריך להחזיר אותם .צריך לשבת עם ההורים לשאול איזה
חינוך הם רוצים ,הם רוצים חינוך קיבוצי ,רוצים חינוך תקשורתי ,חינוך של לא יודע ,כל
נושא לשבת אתם .אני לא חושב שאנחנו צריכים שילדי העיר יצאו ,ילדי העיר יצאו מהעיר.
אנחנו מאבדים גם את אותם תלמידים שלא לומדים פה ,אנחנו מאבדים את הקשר עם
העיר ,תרומה לקהילה ,הם גם לא עושים את הקניות שלהם בעיר ,זה הפסד אדיר ובעיקר
אנחנו מאבדים אותם בקהילה וב ,ובעיר.
אז אני חושב שאלו הנושאים החשובים ,זה אחד הנושאים החשובים ביותר .עכשיו בקשר,
ופה אני דורש  300,000שקלים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מבקש לא דורש.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני מבקש ,לא משנה דורש ,זה לא משנה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,דורש זה,
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מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לשם הנימוס מבקש או.קיי .אני מבקש ככה ,קודם כל כיתה כתומה בבית ספר עתיד 200,000
שקלים 200,000 ,שקלים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
רשום בתקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא לא ,למה? אירית ,תני לו לדבר ,מה? לא עונים עכשיו...
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
רגע ,ראיתי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
עזבי כן.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא יתקן רק לקראת הישיבה סיני...
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני עכשיו צריך לחשוב מה אנחנו עושים ,איך אנחנו מחזירים את הילדים הביתה? אז
 200,000שקל לפתוח כיתה כתומה בבית ספר עתיד ,עוד  200,000שקל לפתוח כיתה כתומה
באולפנת זבולון ,ועוד פיתוח מגמות שבעתיד עוד  100,000שקל פיתוח מגמות ,כי מה שאנחנו
צריכים פה זה להחזיר את הילדים ,איך מחזירים אותם? רק על ידי חינוך ,על ידי תוכן,
מבחינת חזות הכל זה חשוב ,אבל גם חשוב ...חשוב מאוד התוכן ,חשוב מאוד המקצועות
הנדרשים שצריכים היום .וגם להחזיר אותם ,ההורים והילדים לא יחזרו לפה אם לא ניתן
להם מענה .אני מתוך שיחה עם מאות תושבים ,כולם מוכנים להחזיר את הילדים הביתה,
כולם נוכל להחזיר אותם לראש העין ,אבל בגלל שהעירייה לא מקצה מספיק משאבים לזה,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

111

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

אז הם מוצאים את עצמם במקומות אחרים ,כי אף אחד לא רוצה להפוך את הילד שלו
כביכול לשפן ניסיונות ,כל אחד רוצה את הבית ספר הטוב ביותר ,לכן כולם ברוב רובם
מוציאים את הילדים מחוץ לראש העין וחבל מאוד.
לכן אני חושב שאנחנו צריכים ,אם לא התחלנו בשנה שעברה מבחינתי זה לא אסון ,חבל
מאוד שזה לא קרה ,בוא נתחיל את זה מעכשיו ,בוא נעביר ,בוא ניקח את כל התחום הדתי
ציוני לאומי ונתמקד עליהם במשך השנה ,נחזיר אותו הביתה ,לא על ידי סיסמאות ,לא על
ידי מילים יפות ,לא על ידי תארים ,זה קיבל פרס וזה ,זה מילים .אנחנו יודעים שאין עלייה
משמעותית באולפנת זבולון .עכשיו שדיברתי במקרה עם אבי וגם אתך אז אתה אומר לי הם
צריכים לקבל ,בית ספר זבולון צריך לקבל איזה פרס ,מה זה פרס? פרס בשבילי זה שמ200-
תלמידים יש  400תלמידים ,תלמידות סליחה ,זה פרס .זה תוצאה שאני יכול להתגאות בה,
לא סיסמאות ולא פרסים ולא כל מיני תעודות הוקרה ,זה פחות מדבר אלי כי המציאות
האמיתית ,שהילדים שלנו לצערנו לא מאמינים במערכת החינוך.
אז כמו שאמרתי אני מבקש  300,000שקל לעתיד 300,000 ,שקל לאולפנה ,מתוך זה 200,000
שקל לכיתה כתומה 200,000 ,שקל ו 100,000-שקל לפתיחת מגמות.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
קיבלת משה.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
יחד עם זאת ,יחד עם זאת אני ,מקסימום אני ,לאור תלונות של הרבה תושבים בקשר למצב
של הגנים בעיר ,אני סיירתי גם משיחה עם אבי ...אני באמת סיירתי במקומות אחרים .נכון
שהמתקנים שם גם לא כל כך טובים אבל הם הוחלפו להערכתי לפני עשר שנים .גן
אקליפטוס דיברו על מה שאנחנו דיברנו קודם וגם מה שאנחנו לא מדברים ,זה מתקנים שלא
הוחלפו לפני עשרים שנה לא מהיום ,זה לא מלפני עשר שנים ,לפני עשרים .אני רוצה לשאול
מבחינת עדיפות ,מה העדיפות? העדיפות לתת אחד ש ,נכון שבגנים אחרים יש בעיות אחרות,
בעיות גם של מתקנים לא ראויים ולא תקינים אבל מה העדיפות? אחד שהחליפו לפני עשרים
שנה ,שלא החליפו לפני עשרים או לפני עשר שנים? לכן אני אומר צריך לתת עדיפות בראש
ובראשונה לכל העיר ,לכל הגנים ,אבל להתחיל מהמצב הכי הכי מסוכן ,הכי קשה וככה
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לעבור בשאר הגנים .לא יתכן שמשהו יהיה תלוי ,שגן כלשהו יהיה תלוי בגן השני .אם לא
עושים את זה אז לא עושים את שאר הגנים .לכן צריך סדר עדיפות ,להתחיל בגנים הכי
קשים ,הכי בעייתיים ,ששם המתקנים מאוד מסוכנים לא בטיחותיים ,וזה הדרג המקצועי
צריך לעשות את זה .ופה אני גם גובה  300,000שקל ,מבקש  300,000שקל ,אני בדרישה
עכשיו כי אנחנו בתקציב אני דורש  300,000שקלים ,אני דורש  300,000שקלים וגם לנושא
של גני ילדים .זה שיהיה גם בתקציב  2007לא על ידי תב"רים.2008 ,
בנוסף לזה ,בנוסף בנוסף,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
שאלת הבהרה ,למה לא בתב"רים?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
כי אני רוצה לראות את זה בתקציב .רוצה לראות את זה בתקציב .דבר שני ,אני רוצה גם,
וגם לא מותנה .גם אז דרשתי את זה התמקדתי בעיקר ,אני רוצה כסף ממשי להרגיש ,שאני
אדע שמחר בבוקר אני יכול להתחיל לעבוד .ככה אני מאמין ,אני לא רוצה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא צודק.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אין יש ,אני רוצה תכל'ס מחר,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
סעיף תקציבי.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
מחר וזה אחת הבעיות הקשות ,הקשות ביותר בעיר ,וגם לפני שנתיים ושלוש שנים שהיה
כיתה כתומה לא היתה כיתה כתומה ,הגדרה שתהיה גם באולפנה ואמרו יהיה ויהיה ויהיה
ועד היום אין כיתה כתומה באולפנת זבולון.
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ראש העיר נענה לבקשתך.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אתה יודע למה שאלתי? כי היתה לנו אפשרות לקחת  10מיליון ולבצע הכל ביום אחד ,דרך
התב"ר אמנם לא דרך התקציב אבל מה זה משנה? מה שחשוב זה הגן ולא הנקודה שאתה
מדבר עליה.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
בנוסף לזה אני גם חושב שהיום בראש העין ,בבית ספר בגין ,לדעתי חייבים ללמד את השפה
הסינית ,מאחר וכל הכלכלה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
את הסינית?

מר משה סיני  -ראש העיר :
זו דעתו מה?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
זו דעתי ,אין קשר שהוא ,אני חושב בלי כל קשר לאיזשהו בית ספר מוזיקלי או משהו כזה,
אני באמת חושב ,כמו שאנחנו ,אנחנו צריכים להיערך נכון לקראת העתיד ,ולערוב ולהכין
את הילדים שלנו לעתיד .ואני חושב שהשפה הסינית היא מאוד מאוד חשובה,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
חשבתי תרצה להוסיף עוד שעות לאנגלית שהילדים ידעו אנגלית.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
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גם אנגלית ,יודעים טוב בבגין ומי שלא יודע ניתן לו שיעורי עזר ,אבל יחד עם זאת אפשר עוד
כיתה אחת לשפה הסינית ,אני ככה חושב .אני חושב שבית ספר שפות ,אם בית ספר בגין היה
בית ספר לשפות היה עדיף מאשר בית ספר למוזיקה אבל זו רק דעתי ,זו רק דעתי .אני אם
היו מלמדים ספרדית כי זה ,וגם אנגלית וגם צרפתית וגם ערבית וגם אנגלית וגם סינית ,אני
לדעתי היה עדיף מאשר שיהיה בית ספר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני ,אני רוצה ,שנייה ,דקה דקה ,רגע רגע רגע ,אני חברים ,סליחה אני מבקש .סליחה משה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני אומר לך מה אני חושב ומה סדר העדיפות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני רוצה להתייחס בכמה מילים ולתת לאבי,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
רגע ,בקשר ל ,אז פה אני דורש עוד  100,000שקלים לבית ספר בגין,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
למה ,לסינית?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
כן ,את לועגת ,את צוחקת,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,אני לא צוחקת,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אבל היו הרבה דברים שהתנגדת בהתחלה וצחקת וכל זה והיום אתם לאט לאט מגיעים

"חבר"  -למען הרישום הטוב

115

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

להרבה דברים,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
יש פה תימני שנשוי לסינית ,אני יכול לגייס אותה לטובת העניין.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לא בעיה...
משתתף בדיון :
אשכזי נשוי לסינית,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני כן חושב ,אני חושב ,אגב זה לא דבר ,אני ,אנחנו צריכים להכין את התלמידים שלנו את
הילדים ...דור העתיד וכמו שאני רואה את זה ,כל הכלכלה הסינית משתלטת על העולם
מבחינה כלכלית ואנחנו רואים את זה וחשים את זה כל הזמן ,מי שבתחום העסקי הוא
רואה את זה .היום דרושים באמת ,אני גם ,דרושים הרבה מאוד עובדים שמביאים ,שיודעים
את השפה הסינית ,בעיקר אנשי הייטק וגם של מכירות .אז אני חושב שאם כיתה אחת
בבגין ,זה גם יעזור וגם זה ,אנחנו גם כמו שאמרתי ותתפלאו לשמוע ,אתם לא יכולים לדעת,
בואו נתחיל ונראה.

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
למה ,אולי אולפנה בעתיד ואז למשוך את ה ,אני רצינית,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
סיגל ,את מפריעה לבן טובים ,סיגל את מפריעה לו.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
את צינית עכשיו.
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גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,אני לא צינית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
למה את מפריעה? זו דעתו,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,אני לא צינית,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תגידי לי מה ,את נגד הסינים?

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אני אומרת אולי אתה חיפשת מקור משיכה להחזיר את הילדים .אולי זה מקור משיכה.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לא ,אפשר לחזק בדברים אחרים שבינתים דרושים יותר מהשפה הסינית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה ,בואו נקצר את הדיון,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
בבגין יש  1100תלמידים  1200תלמידים 1200 ,תלמידים בבית ספר ...של העיר הזו ,אנחנו
צריכים ללכת עם הקדמה לא ללכת אחורה ...אני חושב שמתוך  1200תלמידים כן ניתן
לפתוח כיתה ,להתחיל עם כיתה אחת ,להתחיל עם משהו מסוים .ואז לראות מה ,עכשיו אני
מפה 100,000 ...שקל ,שהגזבר יגיד במדויק כמה זה להקים מגמה כזאת ,כמה זה? רחבעם,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
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מה ,אתה מבקש לשפה הסינית רק ?100,000

מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לא יודע כמה ,אני הערכתי אני לא יודע,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
קח ,500

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה ,טוב,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
רגע שנייה ,אני רוצה להגיד משהו ,רחבעם ,רחבעם ,תבדוק כמה ,מה ,מה התקציב שצריך
בשביל להקים קליטה כזאת בבית ספר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אגב אבי אולי צריך להיפגש שמה עם שגריר סיני או משהו,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אפשר להביא אפשר הכל ,אפשר לעשות הכל ,אם רואים את האופק ורואים את העתיד
אפשר הכל ,אבל אם עכשיו יושבים וצינים ועל הרבה דברים צחקת ואמרת אבל,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,אני לא צינית,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
,300,000 ,200,000
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גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
משה ,אני ממש לא צינית ,אני ממש לא צינית.
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
משה תתפלא תתפלא ,משה ,משה בן טובים תתפלא,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
זה יהיה אתי ,או שאני אוביל את זה או אחרים יובילו את זה בסוף זה יהיה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
משה בן טובים ,רגע סיגל את גם לא יודעת סיגל ,גם את לא יודעת .סליחה שנייה ,קודם כל
הנושא הסיני הועלה על שולחנה של הדרג המקצועי כבר די הרבה זמן ,ותכף אבי יעדכן
אותכם,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
זה ה זמן ליישם את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בסדר גמור.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
זה הזמן ליישם את זה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אבל משה בן טובים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
שנייה,
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מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אסור לעשות את זה בשנת בחירות כי מישהו יקרא את זה ככיתת סיני.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אתה יודע שבחירות השנה בכלל ,אתה מרוכז? לא,

מר יבגני מלמ ו ד  -ס  /מ " מ ראש העיר :
אמרו לי ,אמרו לי ,סיפרו לי,

מר משה בן טובים – חבר מועצה :
עזוב עזוב נו,

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,אני רוצה להתייחס קודם כל ,משה דקה ,קודם כל אני,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בעניין הסיני או בעניין התקציב?

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה ,אני מאוד מאוד שמחתי לשמוע את ההערות שלך ,אני חושב שהם היו מאוד
מאוד ממוקדות בתחום של החינוך ,ואני יודע שהנושא של החינוך הוא בוער בעצמותיך ,כמו
שהזכרת גם בשנת  ,2007העלית את זה בנושא של התקציב ,אתה מעלה את זה גם אתה .ואני
גם רואה אותך בהרבה מאוד אירועים במערכת החינוך אתה מעורב ומעורה ואני מאוד מכבד
את הדברים .רק חבל לי שיו"ר אגף החינוך שהיה פה עד לפני חודשיים ,נעלם כבר שלושת
רבעי שעה ועזב את הישיבה ,וכיו"ר ועדת הכספים חבל לי שהוא לא שומע את ההערות
האלה .אני חושב שהוא היה חייב להיות כאן ולשמוע את ההערות האלה וחבל,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא ישמע את זה בפורום המתאים לא בפורום שאתה רוצה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה לא יכול לנשל את ועדת הכספים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ממתכונתה ,אתה רוצה תביא את זה למליאה ותבטל את ועדת הכספים נראה אותך ,נראה
אותך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה עונה במקומו? לא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,אתה מדבר מאחורי גבו וזה לא הוגן וזה לא פר ,ואתה גם מקניט אותו פה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני לא רוצה להתווכח אתך ,אני אמרתי את הערתי,
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,זה הערה מקניטה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
שיו"ר אגף החינוך עד לפני חודשיים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
והיא פוגעת ,ואסור לך כראש העיר לדבר ככה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא נמצא פה ,ואתה תגן עליו ,אין לי בעיה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה ...לועדת כספים ,תביא את זה למליאה ,תביא את זה לדיון אולי באמת נבטל אותה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה לא העניין כרגע,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל זה העניין ,זה מה שאתה עשית הערב ולכן שאלתי את השאלות שלי בתחילת הערב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
ולכן ,מאה אחוז ,בסדר גמור .לכן אני אומר ,אני מצר על כך שדווקא את הנושא של החינוך
הוא לא שמע פה וחבל לי על כך .אני מבקש מאבי ש,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא ממילא בלי סמכויות אז אל עוד פעם תרגיז ,אתה מרגיז את היושבים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

122

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

מר משה סיני  -ראש העיר :
תגיד לי מה אני מדבר...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בלי סמכויות ,הוא לא קובע אם צריכים  200או  300עבור הסינים ואם צריכים עבור,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני אומר דבר ,עובדה פשוטה .מי שמנהל את ועדת הכספים ויש דיון,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא לא מנהל ,הוא יו"ר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,הוא יו"ר ועדת הכספים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בדיוק ,תדגיש.

מר משה סיני  -ראש העיר :
והוא מנהל ועדת הכספים כיו"ר ועדת הכספים.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא ,הוא לא מנהל את הועדה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
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ויש דיון על תקציב ,2008

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הוא לא מנהל.

מר משה סיני  -ראש העיר :
הוא לא צריך לעזוב את הדיון .הוא צריך לשבת פה ולשמוע.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה ,יהיה דיון בפני עצמו בפני ועדת הכספים.

מר משה סיני  -רא ש העיר :
בבקשה ,אני רוצה עכשיו שאבי,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
הישיבה הזאת היא בעצם עקרה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז בסדר ,זו דעתך .בבקשה אבי.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זו דעתי והיא משפטית.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זו דעתך והיא לא נכונה .בבקשה.

מר מתי יצח ק – חבר מועצה :
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ואני מוכן לעבוד אתך בכל ...משפטי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אין שום בעיה ,תעשה מה שאתה מבין ,בבקשה אבי.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בסדר ,אבל מה? אנחנו ...כבוד הציבור ואכפת לנו מהעשייה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מצוין ,אז יפה מאוד,

מר מתי יצח ק – חבר מועצה :
איך אנחנו נשפר בעיר ,הולכים לטובת העשייה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני משבח אותך על זה ,בשביל זה אנחנו פה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
 ...איך אומרים תגובה לתקציב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז או.קיי .בוא נקשיב ,בוא,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
ניתן תקציב שהוא רק בשביל העשייה לא תקציב בחירות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
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מצוין ,מעולה ,בבקשה אבי.

מר אבי קמינסקי – חבר מועצה :
טוב ,אני יכול ברשותכם לתת תשובה במהלך של שלושת השנים האחרונות בנושא של
החינוך הממלכתי דתי ואני יכול לדבר רק על עובדות .אחד ,לפחות עם כניסתי לתפקיד
מינינו ועדה שנקראת ועדת היגוי לחינוך הממלכתי דתי ,זאת ועדה שיושבת יחד עם הפיקוח
של משרד החינוך ,יחד עם כל הגורמים המקצועיים שלנו ,כולל מנהלי בתי הספר ואנחנו
מנסים לקדם את כל הנושא של החינוך ממלכתי דתי ואכן גם הצלחנו במספר רב של
תחומים ,גם ברמת ההישגים של התלמידים בחינוך היסודי ,ואנחנו עושים תחת בדיקות מה
שאסור לנו לעשות בדרך כלל מיפויים ,מיפויים יחד עם הפיקוח .אנחנו מסיירים סיורים
מקצועיים ,גם בחינוך היסודי וגם בחינוך העל יסודי.
כנתונים ,ואני לא רוצה לדייק במספרים כי לא הכנתי את זה במספרים מוחלטים .כשהגענו,
לפחות כשאני הגעתי היו כ 150-תלמידים ,פחות מ 150-תלמידים בתיכון הדתי בראש העין
והיום יש כ 250-או  ,260ואם אני אומר  250זה יכול להיות גם  248ויכול להיות גם  262וזה
סדר הגודל .זאת אומרת יש גידול במספר תלמידים בתיכון ,של תיכון עתיד .באולפנה אותו
היקף בדיוק ,היינו בסביבות  200-202עוד לא נכנסנו ,לא יכולנו להיכנס לתוכנית התאמת
מבנה כי היינו פחות מ 200-תלמידים ,היום אנחנו מדברים כעל  280-287תלמידות שיש בתוך
האולפנה .זה ברור הוא ,זה ברור ,רק שנייה ,זה ברור שעיקר הכניסה זה לכיתות ז' וח' וט',
פחות לתלמידים שנמצאים באולפנה או באישורו שלומדים בכיתה י' יא' יב' וזה גם הגיוני.
במקביל כנתונים ,זה הנתונים של גידול .בשנה שעברה  64%מהבנות של ראש העין לומדות
באולפנה .מה שהיה לפני שלוש שנים בדיוק  64% ,37%מהבנות שלומדות ,שלמדו בשנה
שעברה בראש העין והיו בוגרות ,כ 100-בנות זה הסדר גודל 100 ,בנות  100בוגרות ו100-
בוגרים.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
כמה יש לנו לומדות בחוץ?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
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.30-40

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אתה מדבר אבל על  6כיתות ,נכון?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינ וך :
רגע רגע ,לא ,לא לא ,אני מדבר עכשיו,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אתה לא מדבר על הכניסה מ -ו' ל -ז'.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
הוא דיבר בגדול ואני העברתי את הנתונים ,אני מדבר,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
האולפנה זה מתחיל ב -ז'.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
האולפנה מתחיל ב -ז' .עכשיו חלקם הלכו לפנימיות ,חלקם הלכו לאולפנות כאלה ,לאולפנות
שיש שמה גם רמת פנימייה מכיתה או זה ,מעט מאוד למשל מי שרצתה אולפנה ממש כמו
ישורון יצאו שניים לשם עם לא יודע עם מה ,זאת אומרת בסך הכל כ ,64%-זה לא  100%גם
לא ניתן בחינוך ממלכתי דתי  100%תלמידים .מה שכמעט מקובל בחינוך ממלכתי הרגיל
שהמעבר בכל עיר אגב ,בכל עיר ,לא דווקא בראש העין ,במעבר שבין ט' לי' בחינוך הממלכתי
אינו דומה לחינוך הממלכתי דתי ששם יש יותר פריסה ויותר אפשרויות ויותר חשיבה וזה
לא בדיוק הזרם הזה ולא בדיוק הזרם הזה .כך שבגידול במספר האחוזים שעוברים בין ו' לז'
בשלוש שנים האחרונות יש גידול .אני מעריך כבר עתה ,אני מעריך כבר אתה שבשנה הבאה
יהיו יותר מ ,64%-אני מעריך שיהיו  75%זה סדר הגודל .בתפיסה שבמעבר שבין ו' לז' .אני
לא יכול להביא ילדים מכיתה י' יא' יב' חזרה לראש העין .זה לא עומד בשום מבחן ,זה לא
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יכול לעבור בשום מבחן ,אני גם צריך לחזק את ,גם אם היום אני אפיל על בית הספר עוד 200
תלמידים בית הספר יתמוטט ,הוא לא יכול .גידול הוא גם צריך להיות משהו ,גידול ,איזשהו
גידול טבעי ,איזשהו גידול שאולי הוא מעבר לבינה אבל הוא צריך להיקלט.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
ככה אתה עוצר את ה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אני לא עוצר אף אחד.

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,אתה צומח.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אני לא עוצר,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אתה צומח ,נהפוך הוא.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אבל גם אם יבואו עכשיו עוד איזה  200אתה לא יכול לקבל אותם,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אני היום ,אם היום יבואו ,עכשיו יבואו לכיתה יא' יש לי בעיה ,אין לי יכולת לקלוט אותם,
אפילו לא ברמה ,תיתן לי עכשיו מיליון שקל אני לא יכול לקלוט אותם כי צריך עשייה
פדגוגית ,צריך מורים ,צריך להתארגן ,צריך ,יש אלף ואחד דברים שאתה צריך לעשות כדי
לקלוט תלמידים .תלמידים זה לא רק מספר ,תלמידים זה גם עשייה .אני יושב עם רחבעם,
עם רחבעם עכשיו על בחינות הבגרות בנושא של האולפנה ,אנחנו צריכים שמה משאבים,
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קיבלנו את המשאבים אין לי שום בעיה ,העיר לא עוצרת בקטע הזה ,אבל גידול במספר
תלמידים מחייב את העיר ליותר ,מחייב את העיר ליותר ,להוציא תלמידים החוצה זה הדבר
הכי קל ,להכניס את התלמידים פנימה יש לזה קושי בלתי ,כמעט בלתי אפשרי בכל דבר ובכל
עניין .גם ברמה האדמיניסטרטיבית ,אומר מנהל בית הספר שהוא צריך מזכירה .אם היה לו
פעם קודמת  180תלמידים ,יש לו  280הוא צריך מזכירה ,כי בחינוך העל יסודי זה בגרויות
זה יחידות ,אלף ואחד דברים .זאת אומרת יש כאן קושי בקליטה ,לכן יש מגמה של עלייה.
זה נתונים הכי ברורים.
כך שאני בהחלט רואה את המגמה החיובית ,חיזוק של החינוך הממלכתי דתי גם ברמה של
היסודי וגם בחינוך הממלכתי דתי העל יסודי לאורך כל השנים .לאורך כל השנים ואני גאה
בזה .האולפנה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני יודע שכל בית שני פה בראש העין שאני מכיר,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל זה תהליך בן טובים ,זה תהליך.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
תשמע אתה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
בוא הנה אבי מציג את זה יפה מאוד ,תשמעי ,אבי מציג את זה יפה מאוד ,שאנחנו נמצאים
על זרי דפנה בחינוך? תשמעי ,ואני מודיע לך רשמית שכל ההורים ממורמרים על כל מערכת
החינוך .תעזבי ...ודיבורים לחוד .אנחנו מבקרים ,אנחנו מבקרים יותר ממך.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
בוא נתייחס ,כמה אנחנו פה? איזה ארבעה ,בוא נתייחס,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :

"חבר"  -למען הרישום הטוב

129

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

צבע בחוץ זה לא אומר שום דבר ,תסתכל על מה שיש בפנים.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
בוא נראה איפה הילדים של כל אחד לומדים פה.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
תסתכלי מה קורה בפנים בשירותים בפנים תסתכלי ,איזה שירותים יש.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני לא יודע על מה אתה מדבר ,אבל אני מכבד אותך ,אבל אני אומר לך,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
תקשיב ,אני ,אני,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
המציאות שונה ,המציאות שונה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
רבותי ,אני רוצה לומר משהו אחד,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
בכל פורום שאני נמצא אני מסתכל על כל...

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
משה ,תן לי לסיים ,בחייך ,תן לי לסיים.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל ב -י' ,אתה מצפה שילד בכיתה י' יחזור לראש העין?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
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ז' ,ח',

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
ו' ל -ז' ,זה התהליך,

מר אבי קמי נסקי – מנהל אגף החינוך :
אני מדבר על ז' ח',
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
ויש עוד אפשרויות.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
שנייה שנייה ,אני מדבר על,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
יש הרבה אפשרויות ,אם רוצים להתמקד על זה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
רבותי,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אפשרויות יש .יושבים חושבים...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבי ,אתה יודע מה אני מתפלא? איך אתה מציג את הדברים ככה וועד ההורים צועק ואתה
אומר הכל בסדר ,ההצעה הזאתי מה שאתה אומר לי הכל ורוד ,ואתה לא מציג אפילו שום
מילה ,ואתה אומר אתה הבאת משאבים ,כמה משאבים הבאת? תראה לי בספר התקציב
כמה משאבים הבאת ,תראה לי ,אני רוצה שתראה לי .ראיתי  120,000משהו כזה ראיתי.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
אם היתה לי בת...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני לא ראיתי שום...
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ר אש העיר :
רגע סליחה סליחה סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
איפה שעות?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
שעות של לימודים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
כן ,מי שולט עליהם ,צנעת הפרט ,מי?

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,דקה ,בוא נאמר ככה ,אנחנו ,מראה עיניים ושיחות עם תלמידים ותלמידות אי
אפשר לקחת מאף אחד מאתנו.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה טוב לתמונות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
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סליחה סליחה סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אדוני ראש העיר זה טוב לתמונות ,לתקשורת ,זה לא טוב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה אדוני ,אדוני סליחה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לתוך הבית.

מר משה סיני  -ראש העיר :
כשאני בא לאולפנת זבולון והייתי שם רק לפני כמה ימים ,כשאני מדבר עם מועצת תלמידות,
כשאני מדבר עם תלמידות אני רואה את האור בעיניים ,אני רואה את החיוכים ,אני רואה
מה הם אומרות לי ,מה היה לפני שלוש שנים ומה היה היום .עכשיו אני רוצה לומר לכם,
כשאני הגעתי לראש העין בית ספר בגין היה בעייתי ביותר ,היה בעייתי ביותר ,לא היו שם
חצרות משחקים ולא היה,

מר מתי יצח ק – חבר מועצה :
מה זה בעייתי?

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה ,ולא היו שמה ...אני לא מדבר ,ולא היו שמה כיתות כמו שצריך,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
הוא מדבר פיזית,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
ולא היו דלתות ,פיזית ,ולא היו חלונות ,ולא היתה ספריה כמו שצריך ולא היה חדר מורים
ולא היה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
לא היה כלום.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אדוני היה ,היה ,אדוני היה ,משה ,היה בית ספר ,יש לי צילומים אני יכול להראות לך היה
שם ,אני הייתי שם ,היה מוזנח ,היה מוזנח ,היה בעייתי מאוד .ואני משה ,ואני רוצה לומר
לך ,ואני אומר את זה גם לכולנו ,אני שלחתי את הילדות שלי לבית ספר בגין ,לא הוצאתי
אותם לא לבית ספר הנדסאים לא בית ספר אחר ,והבת שלי שירי אני זוכר הבת שלי שירי
למדה בכיתה שלא היתה לה דלת ולא היו חלונות ,לא היה דלת ולא היו חלונות,

מר מתי יצחק – חבר מועצ ה :
ואיך הבאת ,איך הבאת את הכיתה הזאת להיפתח?

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז לכן ,אז לכן חברים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה מספר לנו מה היה בבגין?

מר משה סיני  -ראש העיר :
היא עשתה את הבגרות שם.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
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אתה בכלל לא היית בראש העין ,אתה בכלל לא יודע מה היה בבגין ,אתה בכלל לא יודע .הוא
לא היה ,גם אם הוא היה הוא לא היה.
משתתף בדיון :
היו הצלחות בבגרויות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
ולכן ,לא אמרתי את זה ,ולכן אני חושב,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אתה מתעסק יותר ב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אני אומר לך את דעתי כמו שאתה אמרת את דעתך.
)מדברים יחד(
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
על זה אני מדבר ,לא על...

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אני מכיר,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אין ירידה ,אין ירידה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אין ירידה ,אני אומר לך שאין.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
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וראש העיר מה אמר? אמר יש את זה בכל הארץ ,מה אנחנו מתנחמים שבכל הארץ יש
ירידה?

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אז אולי תיתן אז ...רגע ,אתה לא מאמין למה שאבי אומר?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
זה לא נשמע לי מהמציאות.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
יש נתונים סטטיסטיים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבל רגע רגע שנייה דקה דקה,
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
אירית סליחה ,משה בן טובים ,אני מבקש שנייה אחת רגע ,היו פה מספר הערות של משה בן
טובים שאני אמרתי מההתחלה שהם הערות בונות והם מוליכים אותנו לויכוח שיכול להיות
ויכוח,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה ,לא קיבלת אותם?

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,מוליכים ,יכולים להביא אותנו למחלוקת ולויכוח ,אבל בואו נאמר ככה ,אני מאוד
מאוד מכבד את ההערות האלה ואני לא רוצה להפוך אותם כרגע לויכוח זו דעתו ,אבי נותן
את החשיבה שלו ,אפשר אחר כך גם לשבת ביחד לראות את הנתונים פה לראות את הנתונים
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שם ,בסופו של דבר אנחנו כרגע לא נכנסים לעובי הקורה .אני מה שבאמת ,גם ההערה בנושא
של הסינית ,אני אומר לך היא הערה מאוד נכונה מאוד בונה .אני לא נכנס עכשיו כרגע אם זה
צריך להיות בכיתה ט' או בכיתה י' או בכיתה ו' ,לא נכנס לזה .אבל מה אני אומר? עצם
שהעלית את הרעיון על השפה הסינית ,אני חושב שזה רעיון חיובי מאוד ,באמת חיובי .אני
באמת חושב שגם ,כמה יש מיליארד פסיק  2מיליון ,פסיק  4סינים בעולם ,חבר'ה ,חייבים
לחשוב גם פה אצלנו בראש העין שאנחנו באמת עיר פתוחה ועיר שמנסה באמת,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אז יש כותרת משה ,יש כותרת לשבת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מנסים להכניס פרוייקטים חדשניים ,אני חושב שהרעיון הזה רעיון מאוד מבורך וצריך
לשבת ולראות איך אנחנו מיישמים אותו .אבי ,אני מבקש שתיתן עוד כמה הערות בכיוון
הזה ונמשיך הלאה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אני ברשותכם ,אני חוזר עוד פעם על הנושא של המגמה של הקליטה של מספר התלמידים
היותר ויותר הולך וגדל בנושא של החינוך הממלכתי דתי אני מדבר ברמת כיתות ז' .ז' קרי,
עכשיו הם בח' וגם אלה שבז' ,אני לא יכול לתת תשובות על שנים שעברו.

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .הנקודה הבאה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
הנושא הנוסף זה נושא של גני הילדים 300 ,תלמידים שמחוץ לראש העין ולומדים בגני
הילדים הנתון הזה לא מוכר לי .עכשיו ,ישנם ילדים שלומדים בגנים פרטיים ,בגילאי 3-4
בודאי שלא בגילאי החובה .בגילאי החובה אני מעריך שמעט מאוד תלמידים ,מעט מאוד.
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אין לי את המספרים שאני לא יכול להגיד לך אבל ברמה ,יכול להיות שברמה שאם יש לנו,
תנו לי בבקשה ,בבקשה ,אין לנו יכולת ,סיגל את מפריעה לי גם בבקשה .יש לנו בסביבות כ-
 1500תלמידים שרשומים ברישום האוכלוסין של משרד החינוך .חלקם עברו דירה ,חלקם
לא מעודכן חלקם ,כל הדברים האלה אפשר לנתח את זה מפה עד מחרתיים .בסביבות 200
תלמידים נמצאים לא בעיר ,אבל זה לא אומר שלא לומדים ,זאת אומרת תלוי באיזה רמות.
אם אמא מחליטה בגיל  3שהיא משאירה את הילד במעון ,זאת אומרת שהוא נשאר במעון
אבל הוא לא בגני הילדים של ראש העין ,קרי של הרשות העירונית וזו זכותה .אני מדבר
ברמת חובה ,ברמת חובה אני מדבר על מספר של  15-20תלמידים לא יותר מכך .אני אחר
כך ,יש מגמה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מיצינו ,הנקודה הבאה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
יש מגמה גם של ירידה ,יש,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבי הנקודה הבאה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
בסדר בסדר ,יש גם מגמה של ירידה בנושא הזה של ילדי כיתות א' שלומדים במעבר אפק,
במעבר אפק ,יש מגמה של ירידה .זה אני אומר לך בודאות מלאה .לגבי נושא של כיתות
כתומות בחינוך הממלכתי דתי העל יסודי .תראו ,כיתות כתומות ,רחבעם,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אגב ,זה לדעתי בקשה מאוד מאוד חיובית,
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מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
כן כן ,אני רק רוצה לומר כמה דברים .זה יפה וטוב ונכון,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
זה מופיע ב,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
זה נכון וטוב שמועצת העיר מכוונת מטרה וזה בסדר גמור .גם בנושא הזה צריך לדעת אם
בית הספר מוכן לכך .זאת אומרת ,זה שאני מציע,
מ ר משה בן טובים – חבר מועצה :
מה זה מוכן לכך?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
שנייה ,שנייה תן לי לסיים .אני יכול להביא את כל המחשבים ואת כל התשתיות עלי אדמות
שישנם ,ומורים אם לא ידעו לכוון את המטרה בעניין הזה ואין מוכנות של בית הספר
והכוונה ,רק מי שמתעסק בחינוך יודע מה זה ,אתה לא יכול להחליט על בית הספר זה מה
שאני רוצה,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אתה צריך להיות מורה חינוך.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
כי זה לא עובד ככה.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
למה לא?
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מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
כי זה לא עובד ככה בבית ספר.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אנחנו מחליטים על מדיניות ,לא נכון.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
לא ,אנחנו ,אבל המורה צריך ללמד,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
המורה צריך ללמד.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
המורה? להחליף את המורה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אתה לא ,אתה לא יכול,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני מחליף גם את המנהל .אני רוצה ,אני קובע מה יהיה בעוד עשר שנים ,איך אני רוצה
לראות את ראש העין ,אני כמנהיג אני כעם חזון לא המנהל ,המנהל מצדו,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
זה מצוין,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
איפה היית במבחן כשדיברנו על וייס איפה היית?

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
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זה בסדר גמור שאתה רוצה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
הנושא,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
במשך שנתיים נגיד ,משה ,משה ,אתה יכול לקבוע מדיניות ולהגיד הבית ספר נגיד  Xלא
בשל להכנסת הטכנולוגיה הזאת ואז במשך שנתיים אני אתן את ה ,יכשיר את בית הספר
יוביל אותו איזשהו תהליך על מנת שהוא יהיה בשל לקלוט .אתה לא יכול לשים אצלו
מחשבים ולהגיד לו עכשיו תעשה ,כי זה לא עובד.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אני ,אני,
מר משה בן טובים – חבר מ ועצה :
אנחנו נמצאים בתחרות מתמדת,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אני מקבל ,א' אני מקבל את ,אני מקבל את ההמלצה של כיתות כתומות ,אני חושב שזה
נכון ,תן לי לסיים ,תאמין לי אני אעשה את זה בצורה הכי מכובדת לפחות לגבי השאילתות
שלך ,בצורה מאוד נכונה .יש בית ספר אחד ,אני לא רוצה כרגע לכוון ,יש בית ספר אחד בתוך
החינוך הממלכתי והעד יסודי או האולפנה או התיכון דתי ,שהוא יותר מכוון כבר מטרה
וכבר מעוניין כבר בשנה הבאה וכבר המורים נפגשו וראו ועשו והלכו לחטיבת גוונים או
לחטיבת אני לא זוכר איפה וזה לא משנה ,ונמצא יותר קדימה ,יש בית ספר אחד שנמצא
טיפה יותר אחורה וזה בסדר .לכל דבר כזה יש את התהליך שלו ואת ה ,בגדול זה נכון
לעשות .יש כאן קושי ,אני מעלה כאן קושי שצריך לחשוב עליו .תקשיב ,רק תקשיב .תקשיב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
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הלאה ,מיצינו את זה.

מר אבי קמינסקי – מנ הל אגף החינוך :
מיצינו? בסדר גמור.

מר משה סיני  -ראש העיר :
הלאה ,כן.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
לגבי איזשהו פרס ,אז אולפנת זבולות עומדת לקבל פרס חינוך ארצי .פרס חינוך ארצי זה
מספר מפקחים שמגיעים לבית הספר ומנהלים בבית הספר שמעודדים את בית הספר במספר
פרמטרים ,גם בערך החינוכי של בית הספר ,גם ביוזמות הפדגוגיות שלו ,גם בלמידה ,גם
בבגרויות ,גם באגף ,האולפנה תפתיע השנה בבגרויות שלה ,לחיוב כמובן .ובית ספר שמקבל
פרס חינוך ארצי או מועמד לפרס חינוך ארצי זאת אומרת שכן הוא עשה עשייה פדגוגית ,יש
לו עשייה פדגוגית אז כדאי את זה לקחת ,לא לזלזל בדבר הזה כי בית הספר עושה הרבה
עבודה כדי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
הוא שאל הוא שאל,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
או.קיי .לא אני אומר איזשהו פרס זה לא איזשהו פרס ,זה הפרס הכי גבוה שאפשר לקבל,
שבית ספר יכול לקבל בתוך העשייה .לגבי הנושא של סינית אני לא מכיר את הנושא זאת
אומרת אני לא יודע ,אני בכלל לא חושב שיש תוכנית לימודים,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל ראש העיר אמר שהדרג המקצועי ישב על זה כבר שבועיים.
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
על בית ספר יסודי לא על תיכון.

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אבל מה זה משנה? אבל ראש העיר אמר ,מה הוא לא מעודכן?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
התיכון ,לא יסודי הוא יודע,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
יסודי אני מדבר על סינית ,סינית ,אני מדבר סינית בגין ,סינית בגין .כשאני מדבר על סינית
בגין זה דבר אחד ,זאת תוכנית לימודים ובגרויות או משהו אחר ,אני לא מכיר את הנושא,
לא מכיר ,בסדר? לגבי בית ספר דו לשוני יסודי זאת מעורבות מאוד מאוד קשה לבית ספר
יחודי ,לא לבית ספר יחודי ,כן מבנה לא מבנה ,אין מבנה לבית ספר ,אין מבנה בעיר לבתי
ספר ,כן סמל מוסד לא סמל מוסד .כל הנושא של בתי ספר יחודיים זה דבר מורכב ,מדברים
רק על יסודיים ,רק על יסודיים.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
רק על יסודיים.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
רק על יסודיים ,לא מדברים על שום דבר אחר .לגבי מתקני חצר אתם מבקשים שאני אענה?
אז אני מוכן לענות ,לפחות להתייחס .אני חושב שצריך להיות תקציב מיוחד לנושא הזה של
מתקני חצר .יש ליקויים ,אני לא יודע אם ליקויים בטיחותיים אבל יש בגני ילדים שיש להם,
קודם כל זה בלאי כי משתמשים בזה חמש שעות שש שעות יום שלם ,אני מדבר גני ילדים
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במוסדות החינוך ,גני ילדים במוסדות החינוך וגם בבתי הספר ,גם בבתי הספר ,גם בכיתות
א' ב' וג' צריכים מתקני חצר בתוך המוסדות האלו .יש מקום לעשות איזשהו ריפרש על
המתקנים האלה ,חלקם גם בגני הילדים שאתה אמרת וחלקם במקומות אחרים ,ובודאי
לקחת מההכי ותיק מה שמצריך החלפה אכן כן.

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .תודה .גברת סלע בבקשה ,אבי סליחה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כבר אבי יושב אתנו סוף סוף מכבד אותנו פעם בישיבת המועצה ,האם יש,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
כשאני מוזמן אני בא.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,אתה תמיד מוזמן ,תדע לך ,אתה תמיד מוזמן.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
או.קיי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אז יש שאלה ,אנחנו עדים בשנה האחרונה ,מה שלי מפריע הכי הרבה ,אנחנו עדים בשנה
האחרונה על תוצאות סקרים ברמות ספציפיות ,בעיקר בתחום המתמטיקה ,בתחומים של
ידע כללי לנתונים ,לירידה דרמטית ברמה הארצית ,גם ברמות של היסודי וגם ברמות של
החטיבות ביניים וגם ברמות של תיכונים .איפה אנחנו נמצאים בסטטוס הזה?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
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אני יכול לתת לך ,אני יכול לתת לך לגבי הרמה הארצית ,כי אם מדינת ישראל החליטה
שהרמה הארצית היא נניח ציון  75במקצוע  Xובמיצב האחרון היא הורידה את זה ל ,74-אין
לי יכולת ,אין לי יכולת לשלוט על זה בכלל .אנחנו,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
שהיא החליטה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אנחנו ברוב ,אני מדבר ברוב ,ב 90%-מהתוצאות האלו שנבחנו במיצב לפני שנתיים ,לפני,
השנה אנחנו עושים מיצב אבל לפני שנתיים יש לנו את הנתונים לשנה ,קיבלנו את זה בשנה
שעברה ,ברוב הנתונים אנחנו נמצאים גבוה מעל הממוצע הארצי ,עכשיו ,לפעמים גם ב.10%-
אבל יש נקודות גם בתוך מוסדות החינוך שלנו ,סתם אני נותן לך לדוגמה ,ברמת כיתה ה'
ראשונה בבית ספר שמעוני ,אין את זה בעיר ,אני בכוונה אומר בית ספר שמעוני ,שם אנחנו,
מכיוון שזה מפולח גם לפי כיתות אז אנחנו ברמה ,ברמה הזו אנחנו ניגשים נקודתית ברמה
הזו איפה שאנחנו נמצאים .המבחן אגב נמצא אצלי ,אפשר לראות את זה ,אני יכול להסתיר
את השמות של בתי הספר .בגדול אנחנו נמצאים ,כי זה כלי לבית הספר זה לא כלי לרשות
המקומית ,זה כלי לבית הספר ,זה העניין ולכן יש עם זה קושי .זה מצחיק אבל זו האמת .רוב
רובו של הזה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה יכול לחדד את זה שנייה? מה זאת אומרת זה כלי לבית ספר ולא כלי לרשות?

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
המיצב נועד,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
המיצב מורכב גם מישובים ערבים ,זה לא להשוות,
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מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
לא לא לא ,ממש לא,

גב ' סיגל שיי נמן – חברת מועצה :
משווים אותך לאותו בית ספר בסטטוס שלך,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
לסטטוס שלך ,לסטטוס שלך ,לומר את זה ,הנושא של בחינות המיצב הוא מיועד ,יש הסכם
בין משרד החינוך לבין הסתדרות המורים שהוא ,המבחן הזה הפך להיות כלי לבית הספר,
כדי לראות איפה הוא נמצא .יש מספר פרמטרים לא רק פרמטרים הישגיים ,יש גם
פרמטרים של אוירה וחברה והתייחסות של המורים ,כל זה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה בודאי כלי לבית הספר,

מר אבי קמינסקי – חבר מועצה :
אנחנו מקבלים,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אבל לא ברור לי האמירה שלך זה לא כלי לרשות ,זה לא ברור לי.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אז אני אגיד לך איפה הכלי לרשות ,הכלי לרשות הוא שאנחנו מוזמנים לנהל את המחוז וגם
משה וגם עירית היינו ,נתנו לנו תמונה עירונית ,לא תמונה בית ספרית .לתמונה הבית ספרית
הולך מנהל אגף החינוך ברצון המנהל ,במקרה שלנו כל המנהלים ,כל המנהלים הסכימו
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וכמובן ובאנו גם עם הפיקוח ,ישבנו עם כל מנהל בית ספר אמרנו ,למדנו איפה הנתונים ,מה
צריך ,איפה עושים ומה צריך לתקן אחד לאחד ברמת פיקוח וברמה הזו .אם עכשיו את
האכיפה של הפיקוח עושה המפקחת .אבל אנחנו יושבים יחד ואנחנו רואים איך אנחנו
מחזקים ,וגם עשינו למשל הסטה מרווחה חינוכית ממקום כזה או אחר ,אמרנו יאללה יש
לנו כמה גרושים שמה נצטרך לעשות את זה בבית ספר אחר ,עשינו הסטה של כספים
מסויימים כדי לתגבר כיתה מסוימת או מגמה מסוימת בתוך בית ספר.
אבל בגדול ,במיין סטרים של הדבר אנחנו מעל ,מעל הממוצע הארצי ,בין ,לפעמים גם בין 5
נקודות וגם עד  12-13נקודות .למשל כיתה ,למשל מדעים בחטיבות הביניים אנחנו מעל
הממוצע הארצי במרחק גדול ,מסיבה אחת פשוטה כיתות קטנות.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
עוד הפעם אבי ,כדי שנבין ,ממוצע בין הישובים,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
שלנו ,שלנו בלבד ,לפי הסוציואקונומי שלנו לפי ,יש מדד טיפוח ,יש לזה מספרים ואני אגיד
מדד טיפוח בין  1ל,1.5-

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
יש אשכולות ,הארץ מחולקת,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
שרוצים להציג נתונים בצורה כלשהי אפשר,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
לא לא לא,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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הארץ מחולקת לאשכולות ואנחנו בתוך האשכול המתאים שלנו.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
נכון ,נכון ,כן.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אבל עדיין אני כן חושבת ,שנייה ,רק כדי לסיים את המיצב הזה ,רק אני כן חושבת ,זה כן
צריך באיזשהו ,כמובן לא ברמת השמות להזכיר את השמות ,אבל כן להציג נתונים ברמה,
ברמה עירונית נראה לי מוזר שזה לא עולה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אני אגיד לך,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
יש בתי ספר שמפרסמים את המיצב באינטרנט.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
כן ,אני יודע ,אם הם רוצים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
החלטה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אני רוצה לומר רק דבר אחד,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני לא חושב שזה סוד.
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מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
רק שנייה,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא שהם...

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
אנחנו ,אנחנו מכבדים ,יש מיצב עירוני .המיצב העירוני אנחנו נמצאים ,זה בא לידי ביטוי
אצלנו ,זה נמצא אצלי ,אין לי כספת אבל זה בכספת.

גב ' שרי סלע – חברת מו עצה :
בסדר זה ברור לי אבל אני שואלת למה אתה לא חושב,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
במקביל ,במקביל מנהלי בתי הספר,

גב ' שרי סלע  -חברת מועצה :
שזה צריך לעלות ל,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
כי מנהלי בתי הספר ישבו יחד עם ועדי ההורים ,יחד עם ועדי ההורים והציגו את המיצב.
זאת אומרת ביקשתי מהמנהלים ובכל רמה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אז אם כך על אחת כמה וכמה ,אם ישבו עם ועדי הורים,
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מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
בסדר ,זה מה שעשינו,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
וזה לא עולה פה על השולחן הזה,

מר משה סי ני  -ראש העיר :
בבקשה אבי תמשיך על התקציב.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
מה שנשמע לי מהדיון הזה ,שהתפיסה המפאיניקית המקום היחיד שהיא מתנהלת זה
במערכת החינוך ,אבל זה לא הנקודה .ישבו עם ועדי העובדים,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
ההורים,

גב ' שרי סלע – ח ברת מועצה :
כן ישבו עם ועדי ההורים,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
ולא עם מועצת העיר ,אתה מבין?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
עם ועדי ההורים אבל לא מועצת העיר.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
ועדי ההורים חשופים לנתונים ולא מועצת העיר.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מדהים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בסדר נו ,גם זאת תפיסה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
כי זה כלי של בית ספר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
גם זאת תפיסת עולם.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
פשוט מדהים.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
זה כלי של בית ספר.

מ ר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
והסתדרות המורים היא מכתיבה את הדברים ולא מועצת העיר ,בסדר.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
זה כלי של בית ספר.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כל אחד ,כל אחד יחיה ,אבי ,כל אחד יחיה באוירה ובמערכת שהוא אוהב ,אין לי בעיה עם
זה .השאלה שלי היא אחרת .הבנתי שאנחנו גבוהים מהממוצע באשכולות שלנו .אבל איך זה
משתקף בוא נגיד בערכים מוחלטים אם אפשר להציג את זה ,לאמור ,הרי סך הכל דיברו
בארץ בראייה הארצית על ירידה אורדינלית ,מאותו סולם אורדינלי עולמי .כלומר ,אני יכול
להיות נגיד שאני באשכול ירדתי ממקום עשירי בעולם למקום שמונים בעולם ,עדיין אני
בראש העין מעל ,סתם אני נותן ,עדיין אני בראש העין  10נקודות מאז האשכול שלי אבל
עדיין אין לי,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
הירידה היא בממוצע כלל ארצי לא לפי האשכולות ,אתה תיקח את האשכולות,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אז זה מה שאני אומר ,האם אפשר לראות את זה גם בערכים מוחלטים? כלומר ,אם בוא
נגיד שכל הארץ ירדה ממקום עשירי לחמישי ,ראש העין ירד בגלל שהוא יותר ...מהעשירי
לשלושים וחמש ,סתם כדוגמה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
הסתכלתי על המצב שלפני ארבע שנים במתמטיקה ,הממוצע הארצי היה ממוצע ארצי של
האשכול שלנו ,של ראש העין באותו מדד טיפוח היה  , 80אני אתן לך דוגמה אני לא זוכר אם
זה  ,80נשאר מלפני שנתיים אותו ציור ,אותו  .80לא היתה ירידה .לגבי המיצב של השנה הזו
אני לא יודע.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבי בוא ,א' תודה רבה ,ואבי בוא אני רוצה להיכנס לנושאים שלך,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :

"חבר"  -למען הרישום הטוב

152

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

תראה ,אני חושב שדיון במערכת החינוך זה מרתק ושווה .אי אפשר הכל לתפוס במסגרת
התקציב אבל אני חושב שאני ארבע שנים חבר מועצת העיר ואני לא ,אף פעם לא הייתי בדיון
ברמה כזאת אפילו על חינוך וזה חבל .אז אני מבין שיותר חשובים זה ועדי ההורים
הסתדרות המורים וכל הפוליטיקה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
לא ,ועדי ההורים בקטע הזה הסתדרות המורים לא אצלנו בכיס.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
חבל ,חבל שמקבלי ההחלטות ,סתם כהארה בא' ואל תיקח את זה כע' הארה בא' חבל
שמקבלי החלטות לא מעורבים במה שקורה במערכת החינוך ,אני חושב שזה בדמינו ,כי
לפחות הפידבקים ,תראה ,לי יש חמשה ילדים שנמצאים היום במערכת החינוך ,סליחה
ארבעה אחד בצבא ,שנמצאים במערכת החינוך בראש העין .אני לא מתרשם טוב כי אני
משווה את זה לעצמי ,לא למה שקיים היום אלא לעצמי ,איך שאני למדתי ובאיזה מסגרות
שאני למדתי ,אני לא מתרשם ,למרות שיש להם ציונים מאוד טובים .יש הערות של ה,

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
הבקרה ,הבקרה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
של המזכירות כמו בכדורסל ,אז ,אבל אני חושב שדיון כזה הוא מדהים מאלף ,כדאי לעשות
את זה לעתים ,אני חושב שגם נכון אולי בנושא הרווחה אולי על דברים נוספים .פשוט לא
יכול להיות שאני גומר קדנציה ובחיים לא ישבנו ודנו על חינוך בראש העין סיטי ,זה נראה לי
אבסורד.

מר משה סיני  -ראש העיר :
הערה שצריכים לאמץ אותה ,בבקשה ,כן ,בוא תמשיך בתקציב.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

153

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
תראו ,אני ניסיתי ,אני העברתי לרחבעם ב 10-לחודש ,איפה רחבעם?

מר משה סיני  -ראש העיר :
החוברת הזאת מבוססת על ההערות שלך ,נכון?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כן .אני העברתי לרחבעם ,יש תוספות של ,פלוס עליה בנו שרי ומתי תוספות נוספות אם היה
להם .נושא של ,אני העברתי לרחבעם כפי שהתחייבתי את ההערות שלי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מה שהחוברת הזאת כמו הדפים ששלחתי ,אותו דבר?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
הם חלק ממנה ,חוץ מהתוספות ,לא? טוב ,עריכה,

גב ' שרי ס לע – חברת מועצה :
יש ,בוא נאמר שהחוברת הזאת מעודכנת לעומת הטבלה ההיא,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני לא הייתי ממונה על העריכה ,אני רק עושה את העבודה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה יכול ללכת ,אתה צריך ,מישהו צריך פה את אבי עוד לנושא או שאפשר לשחרר אותו?
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,אנחנו לא ניכנס,

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .אז אתה משוחרר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני לפחות לא.

מר משה סיני  -ראש העיר :
תודה רבה.

מר אבי קמינסקי – מנהל אגף החינוך :
תודה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני לא רוצה להיכנס ,בשלב זה אני חושב שזה מוקדם ,כי הגזברות בטח לא הספיקה לעשות
את העבודה שלה .יש פה לגבי הסעיפים הספציפים יש הערות שמפולחות על פי הפרקים
השונים ,שהועברו ב 10-לחודש לגזברות .אני חושב שמי שמטפל בזה כפרזנטטור מולי זו
כרמלה ,היא מנתבת את זה לכל הגופים השונים והם יעשו ,מה שהיא אומרת לי ,והם יעשו
אני מניח עבודה על זה .אני רוצה להגיד כמה דגשים שלא כל כך ,לא מתייחסים להערות
הספציפיות ,הערות יותר ברמה הטכנית הסברים אלא הערות כלליות לגבי ה ,באמת מעט ,כי
אני לא ,כי אני לא רוצה לדון ,להיכנס עכשיו לדיון לפני שהגזברות גמרה את העבודה שלה.
אני חושב שכלקח שלי בשלוש שנים האלה ,דיון תקציב יהיה הרבה יותר פורה אם בנוסף
לחוברת המכובדה והמפורטת של הגזברות יהיו שלושה הייתי קורא לזה שלושה עזרים
נוספים .אחד זה תמונת מצב של התב"רים שנמצאים שאושרו ונמצאים בתהליכי ביצוע או
לא נמצאים בתהליכי ביצוע ,כלומר רשימת התב"רים,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה רושם את ההערות של אבי? תרשום ,זה הערות חשובות מאוד.

משתתף בדיון :
זה כתוב ,זה כתוב.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא בהכרח כתוב ,תני לו לרשום ,מה את נגד שהוא ירשום? מקבל משכורת .תמונת מצב של
התב"רים שרלוונטים לאותה תקופה והסטטוס של כל תב"ר ,לא צריך להיכנס לפרטנות,
מספיק שהוא אומר בביצוע  60%נגמר ,אבל נותן לך תמונת מצב משלימה לתקציב השוטף.
דבר שני שהוא מושא לויכוחים מדי כל שנה ,ואני לא מבין למה חייב להינתן אפילו ביצוע
משוער או אפילו ביצוע לא מבוקר בשפת המקצוענים ,שאומר פחות או יותר ובלי לתפוס אף
אחד על המטר המרובע ועל הסנטימטר המרובע ,מה היה הביצוע המשוער של השנה שחלפה.
מאוד בעייתי בקבלת החלטה או בקבלת הערות ,כאשר אתה משווה בין תכנון  Xפלוס  1לבין
תכנון  ,Xשאין לך לפחות ביצוע משוער ,וזה העזר השני.
העזר השלישי שחסר לי זה מקורות הכנסה שאינם מוצאים ביטויים במסגרת התקציב,
לדוגמה נושא של התרומות .וזה גם כן צריך להיות כעזר משלים .אם אני חושב ,אם מישהו ר
רוצה לעשות באמת עבודות תקציב ,זה כבר אולי לא רלוונטי לנו ,אולי לקדנציה הבאה
לאנשים הבאים ,אבל מי שרוצה לעשות עבודה טובה על תקציב ,חייב לקבל כסייד פייג'יס,
כדפי צד את שלושת הדברים האלה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני חושב אם הייתי מוסיף למה שאתה אומר ,תקן אותי אם אתה ,אם אני,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
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אשמח.

מר משה סיני  -ראש העיר :
תמונת מצב של תב"רים עתידיים רב שנתיים ,שגם הם יכולים להיות מיושמים בשנת 2008
כפוף להחלטה של מועצת העיר וגם תמונת מצב של הלוואות אפשריות שאושרו כבר על ידי
משרד הפנים ,ואם נאשר אותם גם הם זה מקורות נוספים שזורמים לתקציב,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
נכון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
כלומר ,כל הדברים האלה לדעתי נותנים תמונה מאוד מאוד שלמה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
ואז רואים באמת את כל התמונה השלמה ולא נכנסים לאיזשהו סד בעניין.

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
חלק מהתקציב או לא?

מר משה סיני  -ר אש העיר :
לא ,בצד,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אתה הפסדת ,אמרתי שכאשר אנחנו באים בעתיד לדון בהצעת תקציב,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

157

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

מר משה סיני  -ראש העיר :
חמשה מרכיבים,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
צריך להוסיף עוד מספר דפי עזר בתחומים השונים ,ואז פירטנו את אותם חמשה ,שלושה
שלי ושניים של סיני ,דברים נוספים ,ואז יש לך ראייה כוללת יותר של הדברים שאתה בא
לדון בנושא הזה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
או.קיי .זה חשוב מאוד,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני רואה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה אני מבקש ,לישיבת,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
חבר'ה ,אני לא נכנס פרטני ,אני באמת רוצה בגדול,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,ברמת העל ,ברמת העל לפחות ,ברמת העל יש פה חמשה דברים שלדעתי באמת מה ש,
שלושת הדברים הראשונים שאבי הציג שאני הוספתי להם עוד שני דברים זה הנושא ,זה
הנושא של תב"רים רב שנתיים ,תב"רים ביצוע קיים פחות או יותר ,נושא של הלוואות
שאושרו על ידי משרד הפנים ,שגם זה תהיה רשימה מה זה ,נושא של תקציב ,כאילו ביצוע
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משוער ברמת העל ,לפחות את זה אם אפשר לקבל ,ומה הנושא האחרון ששכחתי?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
התרומות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
התרומות ,והתרומות.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
הלוואות כחלק מתב"רים ,פשוט,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אפשר לראות את זה ,בקיצור מקורות הכנסה שהם במעטפת התקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בסדר ,או.קיי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
דבר נוסף ,תראו ,אני בתקציב הזה וגם רחבעם ציין את זה בגדול ,בין  5ל 17-נדמה לי ,זה
הנתונים שהוא דיבר ,יש חיתוך משמעותי בתמיכות הממשלתיות ,בעיקר בתחומים של חינוך
ורווחה .והחיתוך הממשלתי הוא נע בין  5%ל 17%-לערך לפי מה שרחבעם אומר והוא יודע
לחשב בטח .איפה הבעיה שלי בעניין? תמיד אפשר לבוא ולהגיד או.קיי .גזרות משמיים ואין
מה לעשות .אני בהחלט חושב שחלק ,ואין פה את האנשים המתאימים תמיד וזה חבל ,כי
בדיוני תקציב צריכים להיות ראשי אגפים ,מנהלי אגפים ,לא יודע איך אתם קוראים להם.
אני חושב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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זאת עוד הערה נכונה ,מה שאני מבקש בדיונים הבאים להזמין את כל מנהלי האגפים,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
מה זה באים? איפה אתם רואים מנהלי אגף פה? אין פה אף אחד ,איפה באים? לא היה ,וגם
הם לא מגיעים לישיבות המועצה וזה גם כן חבל ,אם מדברים על זה עכשיו ,לא יודע ,צריכים
לתת להם אולי איזה פיצוי כספי אני לא יודע ,אבל שיגיעו .עכשיו ,מה שאני אומר דבר אחד,
מה שלי יש תחושה ,אולי התחושה שלי לא נכונה אבל היא תחושה ,היא שווה בדיקה ,שלא
מתאבדים אצלנו בתחום ,אצלנו בוא נגיד בשוק הפרטי נקרא לזה ,קוראים על זה
שהאחראים ,למשל מנהלת אגף הרווחה לטעמי והחינוך לא מתאבדים מספיק על החיתוכים
שחותכים אותם ,מה זה אומר? זה אומר למשל ,אם בתחום מסוים של החינוך לדוגמה,
שאני באמת לא בקי בתחומים האלה ,למשל חתכו בתחום איקס ,לא משנה מה הוא ,אני
הייתי מצפה שמנהל האגף הרלוונטי יפגש עם אותו פקיד ממשלתי ממונה בעניין ויעשה לו
אינתיפדה וינסה להציל את זה .אני לא אומר שהוא יצליח בהכרח ,אבל אם מבחינתי הוא
הוציא אתו ,עשה עם כל אחד שחתך לו משהו ,עשה אתו סיכום דיון וישיבה יצא ידי חובה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אם זה תקציב מדינה שחתם בסעיף הזה ב 17%-ולפי מפתח או איזשהם קריטריונים זה
מחולק לרשויות המקומיות ,מה אתה יכול,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כמה כאלה עבודות ,אני פוטר אותך באותם ,אתה יודע שמדינת ישראל מזמן ,מזמן יבגני,
המזל שלך שאתה כנראה יותר מדי בחו"ל ,אתה יודע למה? כי אם היית מצפה ממדינת
ישראל שתעשה כאלה עבודות מסודרות ותסגור בצורה חיתוך על פי קריטריונים כל כך
מסודרת ותשית את זה בצורה כל כך שוויונית וטובה ,אז אתה כנראה לא במדינה שלך .כי
אז היינו אולי במדינה אירופאית ,היינו ב E.C.U-ולא היינו במדינת העולם השלישי רביעי
כמו שאנחנו היום .אבל אני מקווה שנגיע לזה.
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הערה לנושא הזה ,החיתוך של ה 5%-ב,17%-

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בין ,בין  5ל ,17-לא אמרתי חיתוך של  ,5אמרתי בין ,בין  5ל,17-

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,אבל זה לא מה שרחבעם כתב ,רחבעם כתב שיש סעיפים שהם  5ויש סעיפים שהם
בסביבות ,17

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אנחנו חתכנו,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,אני מדבר על תקציבים ממשלתיים.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,אז אתה מערבב בין שני תחומים אבי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אז טעיתי ,עזבי ,אז לא משנה מספרים.

גב ' שרי סלע – חברת מו עצה :
כי תקציבים ממשלתיים זה דבר אחד והחיתוך של רחבעם בפעולות זה דבר אחר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני דיברתי על תקציבים ממשלתיים ,לא דיברתי,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
נכון ,אתה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני מבהיר ,מבהיר ,טעות ,טעיתי .אני דיברתי על תקציבים ממשלתיים,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
או.קיי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא דיברתי על מה שרחבעם ,אני חשבתי שהוא פשוט תיאר את החיתוך.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ערבבת בין שני תחומים ,נכון.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
הלאה ,תאגיד המים והביוב .תראו ,בזמנו הבחינה נעשתה על ידי גורם מקצועי חיצוני אם
אתם זוכרים ,שלא אני הבאתי אותו ,שלא יגידו שאני הבאתי אותו .מי שמינה אותו נדמה לי
זה אירית הביאה אותו ,לא?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא ,הוא מהגזברות.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
הגזברות הביאה אותו.
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משתתף בדיון :
עוד יותר טוב.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,אז מה ,אז זה לא שכנע את אף אחד ,הממצאים שלו לא שכנעו את אף אחד .הוא חשב
כמוך וזה לא ,הוא לא היה מתאים למי שקיבל את ההחלטה .אני חושב שלאור החשיפה
הגדולה מאוד שהולכת וגדלה בתחום המים והביוב ,אני מציע שנמצא לנו מקור לבודק
חיצוני אובייקטיבי נטרלי איש מקצוע שיבחן את הסוגיה .כי יכול להיות שאני טועה ויכול
להיות שמישהו אחר טועה ,והטעות עולה הרבה כסף ,בכל מקרה עולה הרבה כסף .אם
הממשלה תמשיך בשיטת הענשה כזאת או אחרת את אלה שלא עברו לתאגידים ,זה יעלה
עוד יותר .ולכן אני מציע ,מציע בנושא הזה ,מאחר וזה הרבה כסף ,חבר'ה ,זה המון המון
כסף הדברים האלה ביוב ומים ,אני מציע לקחת איזשהו בודק חיצוני ,יש בטח אנשים,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
שמה אמור לבדוק?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
מה?

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
שמה אמור לבדוק?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
שיבדוק האם הכדאיות של מעבר לתאגיד מים,
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מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אם אני מבין נכון הכל מבוסס כאן על השערות מה הממשלה תעשה ומה לא תעשה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא מבוסס שום השערות ,היו דברים ,לא היה השערות ,היו דברים ,היום אני לא יודע מה
אבל אז דיברו על דברים ברחל בתך הקטנה ,לא השערות .היה הבטחות חד משמעיות,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל לא היו מוכנים לתת לזה מכתב.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
היו מוכנים הכל.

גב ' אירית נתן – מנכ " ל ית העירייה :
לא ,אני דיברתי עם,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
עם חנוך ואני הייתי צריך ,מחנוך קיבלנו ,היו הבטחות אז היו הבטחות חד משמעיות על
מספרים ,מספרים,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
הדבר היחידי אם המדינה תדע ענישה קולקטיבית של כל הרשויות,

מר אבי סמו בסקי – חבר מועצה :
אבל עובדה שהיא עשתה את זה ,עובדה שהיא עשתה .היא לא העמידה לדין את ראשי
הערים שלא עשו אבל היא הענישה בדרך אחרת.
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אבל היא הענישה בדרך עקיפה ,בדרך עקיפה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
למרות שתראה ,למרות שהמדינה הזאת לא מענישה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבי אתה יודע ,קח למשל את הנושא של המועצות הדתיות כמה פעמים הממשלה הבטיחה
לעשות תוכנית הבראה למועצות הדתיות ,אין שר ,נכון רחבעם? אין שר שלא אמר שאנחנו
מעכשיו עושים תוכנית הבראה למועצות הדתיות עד היום התחלפו שרים התחלפו זה ,אין,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אותה ממשלה מחייה את המת הזה ,את הטרילר הזה ,את המת הזה מהקבר שקוראים לו
שר הדתות ,אז הממשלה הזאת יכולה הכל לעשות.
משתתף בדיון :
יש תחיית המתים,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כן ,תחיית המתים ,עוד מעט גם יבוא המשיח על החמור הלבן ובכלל יהיה ,והנביא יחזקאל
יעשה חגיגה ...והכל יהיה טוב ,ובא לציון גואל.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה שהכי חשוב זה לדעתי לשפץ את בית העלמין ,זה לצערי לא,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני חושב ,א' צריך לשפץ את בית העלמין ,אני חושב שצריך לבחון את תאגיד המים והביוב.
עוד נושא שלדעתי צריך לבחון ,למרות שלדעתי אני הייתי זה שהמליץ בזמנו כיו"ר ועדה,
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באמת שעשתה עבודה גדולה ורצינית ,באמת עבודה רצינית שלא רגילה בועדות לעשות ,נושא
קרן קרב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אם אין אני לי מי לי?

מר אבי סמובסקי – חב ר מועצה :
לא ,אני אומר שהועדה הזאת ,אני גם הייתי בועדה של הספריה ,אני לא אומר עליה ,בעוד
כמה ועדות הייתי .אני אומר שצריך לבחון ביטול קרן קרב .אני חושב שה'קוסט בנפיט' של
קרן קרב הפסיק מזמן להיות כלכלי ,הפסיק מזמן ,התרומה שלה ,שכרה יוצא בהפסדה,
אמרתי נכון את זה אדמוני?

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
שמעתי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,השאלה אם אמרתי את זה נכון את הביטוי.

משתתף בדיון :
אמרת ,נו יאללה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בסדר ,אני חושב שצריך לבחון את הביטול של קרן קר"ב עם כל הצער שבעניין ,זה היום לא
כלכלי וזה לא נותן כלום .הרישומים שאני מקבל מבתי הספר הם עלובים וצריך לבחון את
זה והעלויות על העירייה גדלות כל הזמן ,העלויות על ההורים גדלות ,משרד החינוך כרגיל
מוריד כל הזמן את ההשתתפות ואנחנו אוכלים אותה בעברית צחה.
נושא ,עוד שני נושאים ברמה כללית ,רשות החניה ,אני חושב שאנחנו צריכים ,אם אנחנו
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רוצים רשות חנייה אני חושב שאנחנו צריכים להתייחס לזה ברצינות ,ובמבחינתי להתייחס
לזה ברצינות זה דוגמאות ממקומות אחרים איך רשות החנייה משמשת מקור תקציבי
מצוין ,בגדול ולא סתם .עכשיו ,לא רואה פה שום אכיפה של רשות החנייה .כן ,איפה שום
אכיפה בעיר ,יש אכיפה רק למעלה ,בעיר אין שום אכיפה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
למעלה איפה? באזור התעשיה.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
באזור התעשיה הישן עכשיו שמו זה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בעיר אין שום אכיפה ,יכולים לחסום כניסות ולעמוד באדום לבן .חבר'ה ,אני מוכן לעשות,
לתת ליבגני ,תן לי רק פנקסי דו"חות לדוגמה לשבוע אחד על רחוב ברקן פינת נוה אפיקים
בבוקר ובשעה ארבע ,שזה השכן שלי .אני מוכן למלא לך ,להתחייב לך לאיקס הכנסות הרבה
יותר מכל פקח שהוא.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
על מה ,על אדום לבן או כחול לבן?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
על אדום לבן ,אין לי כחול לבן ,על אדום לבן בלבד ,על מעבר חצייה,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
בשעות הלילה ,בשעות הלילה?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
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לא ,בין שבע וחצי לשמונה וחצי ובין שלוש וחצי לחמש בלבד .מתחייב לך לאלפי ,אני לא
אומר עשרות אלפי שקלים ,עשרות אלפי שקלים ביום ,כולל חיתוך פס לבן ,מעבר על עמוד,
על מעבר חצייה ,סגירת כניסות לבתים ועל אדום לבן .לא מדבר אתך אפילו על עבירות של
כחול לבן כי אין.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
לא ,כחול לבן אין כי אנחנו גם לא עושים,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני אומר אין ,לא עושים שום אכיפה בעיר בקיצור וזה חבל .כי אם ,והמבחן צריך להיות
רחבעם וזה תשמע ,המבחן צריך להיות של רשות החניה מבחינתי ,מבחינתי שסך הכל
העלויות של השכר ושל ההפעלה של רשות החניה צריך להיות שווה או לחלק או כפול שלוש,
צריך להיות שווה להכנסות .זאת אומרת פי שלוש צריכים לקבל הכנסות ,לפחות ,לפחות פי
שלוש מהעלויות של להפעיל את רשות החניה ,אחרת זה לא שווה כלום .וזה בהרבה
מקומות ,תראה ,אני לא מדבר על תל אביב ,אני לא מדבר על תל אביב פתח תקוה בטח ,אני
לא מדבר על תל אביב פתח תקוה שחוגגים ,שזה מקור הכנסה אוהו,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אל תשווה את תל אביב,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
איזה מקור הכנסה ,אבל אצלנו לא אוכפים בכלל ,אז אני לא אומר להיות ברמה הזאת,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אבי ,אתה צודק בחלק מהדברים,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
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אבל קיבלנו החלטה שהאכיפה תהיה רק ב,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא נכון ,לא נכון ,בכחול לבן ,סיגל תזכרי ,לא מדבר בחיתוך פס לבן ,לא מדבר במעברי
חצייה ,בחסימת כניסות לבתים,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
על זה אתה מדבר,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כן ,לא כחול לבן.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אבי ,שאלה ,אבי ,אבל לעומת זאת יש הבדל בין מה שאתה אומר עכשיו למה שאמרת קודם,
שסך הכל ההוצאות שווה להכנסות ,זה לא נכון.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
תבדוק בנתונים.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אני יכול להגיד לך מה הרווח התפעולי ומה הולך למשרד התחבורה ,כל מה שנעשה בעיר
הולך,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה מה שמופיע בתקציב ,אז יכול להיות שהתקציב לא,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
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התקציב מראה לך רק את הרווח שמועבר לך,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
יכול להיות ,זה מה ש,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
בדיוק,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בסדר,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
תסתכל לפי הדו"חות של חכ"ל ,שם אתה רואה את הכל,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אבל אין לי את הדו"ח ,יש לי את התקציב.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
בסדר ,אז לכן אני אומר לך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אז בסדר קיבלתי את זה ,קיבלתי את ההערה שלך.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
בסדר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
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הלאה.

מר אבי סמובסקי – חבר מ ועצה :
הנושא האחרון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
כן ,סליחה ,כן.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
הנושא האחרון שלי ואולי כדאי גם כן להציג אותו באותם דפי לואי או בדרך מסוימת.
צריכים למצוא ,להציג את פרוייקטי העל ,פרוייקטי התשתית שלנו ,שנעשים במקביל
לתקציב כי בדרך כלל המימון שלהם הוא תב"רי ,אבל יש להם מגזרות ,יש להם מגזרות גם
לתקציב השוטף ,וגם את זה צריך להציג כחלק מקבלת החלטות בכלל ,של קבלת החלטות
תקציב.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זאת עוד הערה מאוד חשובה ,למשל כל הנושא של,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני מתנצל שאני כבר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
פרוייקט לב ישראל ,טיילת צלילי המוזיקה ,מגדל צדק אם יש ,שמה זה יותר השקעות
חיצוניות,

משתתף בדיון :
סעיף  2בהערות.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
אבל כל הדברים האלה צריך לשים את התב"רים ,את הכספים שהולכים וזה יכול להיות
כנספח לתקציב ,לידיעה או משהו בסגנון הזה.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אני רק הערה ,התב"רים הרב שנתיים שמבוססים על צומת קסם וההלוואה ,כבר יצא זימון
לחברי המועצה לועדת כספים ל.24/2-
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני רוצה להגיד משהו קטן בהמשך לאבי ,אני חושב שאבי נגע בנקודה אחת החשובות ביותר
זה בנושא ההכנסות הממשלתיות ,שבאמת זה נקודה חשובה מאוד .כי ,ואני חושב שלא
נעשה מספיק בשביל לנסות אפילו לצמצם את זה ,כי פה באמת יש פה בין  4ל 17-אחוז וזה
המון ,ובסופו של דבר מה יקרה בפועל? לא משנה באחוזים ,לא זה כן משנה ,אם זה אחוז
אחד זה לא רציני אבל ,עכשיו מה יקרה בפועל? אנחנו פשוט נצטרך ,פשוט ...לתושבים,
למשוך את זה מהתושבים וחבל מאוד ,אז אני חושב שפה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא לא לא ,רגע רגע ,אני אגיד לך למה הוא מתכוון ,שנייה,

מר משה בן טובים – חבר מועצה :
מה שאבי דיבר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
חבר'ה חבר'ה שנייה ,מה ש ,רגע סליחה ,מה שמשה אומר,
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מר משה בן טובים – חבר מועצה :
התמיכות הממשלתיות זה נקודה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
משה שאומר ,רגע ,רחבעם תבין,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
כנראה לא מספיק,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני לא הייתי ,רגע רחבעם ,תן לי לענות ,שנייה תראו ,מה ששניכם אומרים זה תופעה נכונה
ואמיתית ,והיא נמשכת לכל אורך השנים ,מה קורה? משרדי ממשלה מתנערים ממחוייבויות
ומקצצים את המחוייבות שלהם כלפי ...עכשיו תראו ,זה לא עובד בצורה של שיטת העבודה,
הרי אנחנו הולכים לירושלים ומבלים בירושלים ומדברים עם שרים .זה לא עובד בשיטה
שכל רשות באה ונלחמת על המענקים שהם נגזרים מהרשות הזו .הקיצוצים הם חתך רוחבי
לכל  254הרשויות הקיימות ,נכון? עכשיו ,מה שקורה ,השלטון המקומי כגוף ,עדי אלדר,
ראשי השלטון המקומי ,הם כגוף נלחמים נגד כל מגמת הקיצוצים הכלליים .למשל אם יש
עכשיו תקציב של ,מקיצוץ של מינוס  750מיליון שקל בתקציב החינוך הרי לא ,אם עיריית
ראש העין תבוא ותעמוד על הכתפיים האחוריות ,לא יגידו או.קיי .אנחנו מורידים עד 749
מיליון ואתם בגלל שנלחמתם אתם מקבלים את המיליון הזה שחסר לכם ,זה בכלל לא בא
לדיון .לא ,זה לא עובד ככה .זה קיצוץ רוחבי ,כי זה לא חוקי זה פוליטי ,יגידו אנחנו לא
יורדים מעיריית ראש העין בגלל קשר כזה או אחר ,זה לא עובד ככה ,הקיצוץ הוא קיצוץ
רוחבי לכולנו ,רוחבי לכולנו .ולכן ,מה עושה השלטון המקומי? השלטון המקומי מנהל
מאבק ,הוא הולך לשר הפנים ,הוא הולך לשר החינוך ,הוא הולך לראש הממשלה .אומר
תחזיר את כל היקף הקיצוץ .ברגע שמחזירים נגיד  40%מהקיצוץ אז עושים את החלק
היחסי שכל רשות מקבלת ,זאת השיטה ,עד כמה שאני יודע.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
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אבל יש לכם טעות ,יש גידול ,יש גידול ,רגע רגע ,משה בן טובים יש גידול בהכנסות
ממשלתיות .תבדקו את סעיף ,דף  2בהכנסות ,תסתכל,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תפתחי את הדפים פנימה ,כל פרק הרווחה ותראי ירידה גורפת.
)מדברים יחד(

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תסתכלי תראי ירידה גורפת.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל יש עלייה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
ברווחה ובחינוך יש ירידה.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
חינוך  6מיליון וזה המון.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אני יודעת.

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע ,כדי לחדד את הנקודה ,שנייה אחת,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
חבל מאוד שזה,
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל למה אתם אומרים שלא מספיק נעשה? זה לא נכון מה שאתם אומרים בכלל.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
צריך לנסות לעלות לירושלים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
תאמין לי שאנחנו היינו בירושלים,

גב ' אירית נת ן – מנכ " לית העירייה :
היינו בירושלים אתמול ,אתמול היינו בירושלים עם ראש העיר.
)מדברים יחד(

מר משה סיני  -ראש העיר :
רחבעם ,רחבעם ,אתה רוצה לחדד את הנקודה הזאת? משה בוא נשמע את ההסבר המקצועי.
אולי עוד משפט אחד,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני רוצה לומר משפט אחד ,רק בנושא הזה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
משפט אחד ,כן.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
א' מבחינה עובדתית ואני לא ,אני אחרי כן אתייחס לנושא של הרווחה .מבחינה עובדתית יש
פה ,תעיינו בעמוד  3ותסתכלו בממשלתיות ,ותראו שלכל אורך הדרך מ 2003-יש פה גידול
מ 50,000-ב 2003-עד היום  56,500כלומר יש פה גידול שיטתי בהכנסות ממשלתיות .אנחנו
לא מוותרים על כל שקל שמגיע לנו ,אנחנו במשרד החינוך עוברים על כל דו"ח סכל"מ שמגיע
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אלינו ,עוברים עליו על כל סעיף וסעיף לבדוק האם באמת קיבלנו או לא קיבלנו .למשל
כדוגמה ,והדוגמה האחרונה ,נושא של המורים ששבתו בתקופה האחרונה ,קיצצו לנו את כל
ההוצאות ,לנו יש דיווחים על איזה עשרה מורים שעבדו באישור והגשנו דרישה שאנחנו
זכאים לקבל  30,000שקלים ,על אף שזה לא מאות .אנחנו עוברים על כל שקל ושקל ,מה
שמגיע מגיע.
בנושא הרווחה ,כלומר מבחינה עובדתית ,אגב וזה לא כולל גם כן את הממשלתיות שהם לא
רשומות בספר התקציב .למשל ,משרדים שהם תב"רים במהותם ,למשל משרד התחבורה,
קיבלנו שם  5מיליון  6מיליון ,או משרד התרבות שקיבלנו תב"רים ,עוד כל מיני גופים כאלה.
בנושא הרווחה כל שנה ,אם אתם ,כשתראו את דו"ח הביצוע אתם תראו שיש תוכניות ,מצד
שני השינויים ישנם שינויים .משרד הרווחה מחליט כל שנה על פי המכסות הרלוונטיות של
כל רשות כמה הוא מקצה לכל נושא ונושא .הוא יכול לומר בהתחלה ,בשלב הראשון אני נותן
לך מיליון שקלים ,מאחר ומספר הקשישים ירד או מספר המפגרים ירד או משהו כזה ,או
מספר הפנימיות ירד ,אז בסוף השנה אתה מקבל פחות .במידה וזה גדל אז הוא נותן לך ,לנו
אין שליטה על זה ,אבל זה הולך לפי מכסות ,לפי מכסות אמיתיות של צרכים אמיתיים של
הרשות,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
בפועל,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אבל הנתונים האמיתיים בפועל יש פה עלייה ,זאת אומרת אני לא יכול עכשיו לתת לכם
הסברים מדוע יש ירידה כאשר יש פה עלייה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,אתה מדבר,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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רחבעם שנייה אבי ,רחבעם סליחה ,אם רק נתמקד בשני מספרים ,בסדר? אם ניקח באותו
עמוד  3הממשלתיות בין תקציב  2007לתקציב  ,2008בכמה הגידול?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מיליון.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מיליון ,כאשר סיפרת לנו,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
רגע ,וזה אחרי,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
כאשר סיפרת לנו ש 2.5-זה רק הנושא של הגננות למשל ,אז על איזה גידול אנחנו מדברים?
תוריד עכשיו ממיליון  2.5אנחנו במינוס.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אבל אם היית מאפשרת לי לומר עוד מילה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בבקשה ,עוד שתי מילים ,בבקשה ,עוד שלוש.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
עוד שתי מילים ,אנחנו ,לא לא ,בנפרד ,אנחנו קיצצנו השנה  4%מכל ,מחצי מתקציב
הממשלתיות בגלל מס מעסיקים ,הורדנו  .4%תוסיפי עכשיו את ה 4%-הללו ,אז תגיעי למצב
שיש ,שהיה לך עקרונית פה תוספת .תבדקי את זה.
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תשמע רחבעם ,אנחנו חוזרים לזה .תקציב,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כל המורים זה  16מיליון שקלים,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
כמה שכר מתוך סך הכל הממשלתיות?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הרוב זה שכר ,כי זה שרתים וזה מזכירות וזה מורים וזה עובדים ,הרוב זה שכר.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אז אנחנו חוזרים ,אני חוזרת ואומרת את מה שאמר כאן קודם אבי ,הטענה הזאת שבעצם
ההכנסות הממשלתיות לפעולות ירדו נשארת בעינה .כי אם אתה מציג פשוט את המיליון
ותוריד את ה 2.5-ועכשיו אתה מדבר על שכר ועל נושאים ,מרכיבי שכר ,אז עדיין אני חוזרת
ו,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
משרד החינוך יותר ,זאת אומרת החלק שלו זה יותר שכר.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
רווחה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
רווחה אני ,רווחה הסברתי.

"חבר"  -למען הרישום הטוב

178

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה ,אתה מוכן להסכים שבפעולות יש קיטון? יש קיטון בכלל לא ,לא צריך בכלל ,זה חד
משמעי שיש קיטון בפעולות.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
זה לא חד משמעי.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מאוד חד משמעי.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
יש לך באלפים וזה  10ילדים בסיכון ובשנה אחרת  4אז אתה מקבל לפי .10
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אני רוצה לראות את זה ,בסדר? תראה לי את זה ,אני רוצה לראות,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני מציע שיעל תגיע לפה ,כשיעל תגיע לועדת הכספים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל יעל מוזמנת לועדת כספים.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
יעל תבוא לועדת הכספים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
יעל מוזמנת לועדת כספים.
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
היא תבוא לועדת הכספים ותסביר לכם כל סעיף וסעיף,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אגף הרווחה אצלנו זוכה לציונים יפים מאוד,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
מה שמקבלים זה עובדה מוגמרת וזהו ,לא עושים עם זה כלום וחבל מאוד ,בסוף מגיעים
לתושבים והם צריכים לממן,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני לא חושב שזה המצב.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אם אנחנו מדברים,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
בוא נבדוק ונראה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אני דווקא לא מספיק אבי על זה שאנחנו לא נעשה עבודה מספקת על מלחמה על התקציב
השוטף ...אבל איפה שכן לא נעשית עבודה לא מספקת אלא בכלל לא נעשית זה עבודה מול
ועדות תמיכות של משרדים ממשלתיים ,כי אין לנו מספיק גופים נתמכים שאנחנו יכולים
להעלות לאותם ועדות ולגייס הרבה מאוד כספים ,גם ל,

מר אבי ס מובסקי – חבר מועצה :
אתה מדבר על כל נושא הקרנות הלאה.
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מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
לא קרנות ,אני מדבר על ועדת ,כפי שלנו יש בעירייה ועדת תמיכות ואנחנו ...מפנים ראשון,
גם בכל משרדי הממשלה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
יש את הועדות שלהם.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
חוץ מהתקציב השוטף שאנחנו מקבלים אותו באופן ישיר ,יש גם ועדות תמיכה שאתה מגיש
או מקבל,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
מי צריך,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
חלקם ,עירייה ,ועירייה או גופים של העירייה ...לגשת לשם וזה עמותות למיניהם שקשורות,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה מופיע בעיתונות הארצית כל הזמן ,רואים את זה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
והעבודה הזאת לא נעשית,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אז אתה מחזק את מה שאני אמרתי.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל על בסיס מה אתה אומר את זה? זה לא,
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מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אני לא מדבר על שוטף,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הוא לא דיבר על השוטף.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מה? בודאי שאנחנו מגישים.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
בשנה שעברה לפחות ניסינו בכמה תחומים.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
בודאי ,לא תמיד אנחנו מקבלים.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
קיבלנו בסך הכל לשני דברים,
משתתף בדיון :
לנסות.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מנסים ,כל שנה .השנה כבר הגשנו ל 2008-להרבה,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אני הייתי במשרד הקליטה ודיברתי בועדת התמיכות של משרד הקליטה אף פעם לא הוגשו
בקשות .במשרד החינוך בקשר לאמנות ודברים כאלה אף פעם לא הוגשו בקשות ,אני אומר
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לך,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
משרד החינוך והתרבות אנחנו מגישים כל שנה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
דברים שקשורים לאמנות,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אמנות ותרבות ומוזיקה כל שנה ,כן ,בודאי .כל שנה .כל שנה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אז יכול להיות שחלק,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
כן ,בטח ,וכל שנה התקציב עולה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סיגל סיגל ,אני רוצה לעבור לשרי ,בבקשה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
קודם כל בבסיס הדברים ,בבסיס הדיון בנושא תקציב ,אני חוזרת על המנטרה כבר בשנה
החמישית .מאוד קשה לאשר תקציב כשיש לפני הספר היפה והצבעוני המון חוסרים .אז
קודם כל הזכיר אבי דו"ח ביצוע או לחילופין דו"ח ביצוע ...אני חושבת שאתה התבטאת כאן
לפני מספר ישיבות ואמרת שאין בכלל חיה כזאת או משהו מן הסוג הזה ,איזושהי אמירה מן
הסוג הזה ,זה הרבה יותר חמור מזה .מעצם בסיס הדיון על התקציב ,אם אנחנו לא
מחזיקים ביד ביצוע ,אז אנחנו חוטאים לעצמנו וחוטאים לעיר כולה ברמה הראשונית קודם
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כל .הזכרנו באמת את הדו"ח תב"רים שחסר .חסר לנו נתונים על התב"רים ,גם על הביצוע,
גם על ההתקדמות ,גם על האחוזי התקדמות ובעיקר על הסך הכולל ,מכיוון שאנחנו כל פעם
לאורך השנה מאשרים נקודתית אבל אנחנו מעולם לא ראינו את התמונה הכוללת ברמה
כספית ומה מתוך התב"רים בסוף התקבל למימון המלא ומה לא ומה הסתיים ומה לא
הסתיים ואיפה אנחנו נמצאים בסך התב"רים לעומת כל סך של סכום הקרן פיתוח
וההשבחות וההכנסות החיצוניות .אין ,מעולם לא ראינו מספרים שכאלה ,ואנחנו בעצם
לוטים בערפל .ומתוך הערפל הזה קשה לאשר דברים.
מר דב רוזנבאום – אגף גזברות :
בדו"ח רבעוני יש ריכוזים של זה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בדו"ח?
עו " ד שלמה רוזנווסר :
רבעוני.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
רבעוני ,אתה צודק.

עו " ד שלמה רוזנווסר :
לא מפורט כתב"ר תב"ר אבל,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ועדיין אני מזכירה לכם שה 2 -מיליון מ 2006 -עוד לא נמצא .וכמובן אותו נושא של הרשימה
העתידית וההלוואה שדיברנו .אם אני לא טועה כשבאת ,הצגת את הבקשה להלוואה ,אמרנו
שנדון בזה בד בבד עם התקציב אבל אני לא רואה את זה עכשיו.
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה בועדת כספים ב.24 -

מר משה סיני  -רא ש העיר :
זה מועלה בועדת כספים ,וקיבלתי את ההמלצה שלך.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תודה .בתקציב  2007בעצם מסגרת התקציב היתה  194מיליון ,איך שהוא הגענו ל199-
מיליון ,אני מודה ומתוודה ,הייתי כמעט כמעט כמעט בכל הדיונים ,אני לא ממש יודעת איך
הגענו ל 199-מיליון ועדיין לא הצגת את הפירוט של כל ההכנסות שהגיעו לעירייה ,ואיך
בעצם הגענו לתקציב של  199מיליון .עכשיו ,מעבר ל 199-מיליון אנחנו עומדים לעלות ל208-
מיליון ,אז זה בכלל נעלם אחד גדול בעיניי .אני חייבת לומר שגם כל דברי הפתיח שדיברת על
תקציב לכאורה ,ישבתי הקשבתי ,עדיין נשארתי חסרת תשובות.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא התקציב לכאורה ,הגידול לכאורה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הגידול לכאורה ,עוד יותר .עוד יותר גרוע .אז אני לא מצליחה ,אני מודה ומתדווה לא
מצליחה להבין ,בדרך כלל אני בוחנת את המספרים ,קוראת את הדברים ,עדיין אני לא,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אני יכול לחזור שוב על ההסבר.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני ,לא ,אל תחזור ,תיאורטית אל תחזור ,אני קוראת באמת את הכתובים רק במספרים,
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא לא לא ,לא תיאוריות.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
סיפורים אני לא ,לא ,מצטערת ,אני בתקציב לא אוהבת סיפורים ,אני רוצה לראות טבלאות
ומספרים .אני לא מבינה איך הגענו מ 194-ל .199-האמירה שאתה אמרת בפתיח של הדברים
שלך ,שהתקציב כולל התניות ומרכיבים בלתי ודאיים ,אז על זה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אלה הם החיים ,אלה הם החיים ,מה לעשות?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,זה בסדר ,זה בסדר ,אבל אז אי א פשר להגדיל תקציב ,אפשר להישאר בתקציב,
במסגרת קטנה יותר ,בסכומים הודאיים .בואו נעבוד בודאי .כשיגיע הלא ודאי בואו נדון
בזה .אי אפשר לבנות תוכנית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז בוא אני אגיד לך ,רק הערה אחת,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
נכון שאתה היו"ר אבל זה קצת מפריע לי כשאתה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,בבקשה ,כן.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ברשותך ,אם אני יכולה לסיים את הדברים .וטוב ,אתה יודע מה?
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מר משה סיני  -ראש העיר :
לא לא ,תמשיכי.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אולי זה יעזור ...את חוט המחשבה .החוסר ודאיות הזאת גורם לכך שבעצם אנחנו מונעים
כל פעם לפי לחצים ,לפי סגירת חורים ,לפי מי שצועק יותר מקבל יותר ולא עובדים לפי
איזושהי תוכנית עבודה מסודרת .אנחנו סוגרים עוד מעט חמש שנים ,אני לא יודעת מה
תוכנית העבודה שלנו .אני לא יודעת מה המדיניות שלנו ,אני לא יודעת מה חשוב יותר ,אני
מודה .אתה צודק ,לשקם את בית הקברות זה חשוב ,צודק .לטפח את האולפנה זה חשוב,
לטפח את הכיכרות זה גם חשוב ,אבל אני לא יודעת אין לי סדרי קדימויות ,הכל באותה
מידה? אם הכל באותה מידה אתה צודק ,למה רק  208מיליון? לך על  500מיליון ,כי הכל
נחוץ .אבל כך לא מאשרים תקציב ,זה לא אחראי לאשר כך תקציב וזה חוזר על עצמו שנה
אחרי שנה ,ושנה אחרי שנה אנחנו מתברבשים ואתה אומר אתם צודקים ,וזה יפה שאתה
מעריך שאנחנו צודקים אבל בעצם זה לא מתורגם לעבודה מקצועית בשטח.
אני רוצה להוסיף על הדברים כאן שאמר רק אבי בנושא של האכיפה והפיקוח ,הדבר שוב
מתחדד לנו בתקציב שוב ושוב ,ושוב ושוב הנושאים לא נפתרים .סך השכר בגין כל הפקחים
מכל הסוגים בכל התחומים ,לא רק תעבורה גם נושא של שילוט ונושא של שפע ונושא של
איכות סביבה ,בנושא של וטרינרי ,סך השכר גבוה פי כמה וכמה מסך ההכנסות ,אז משהו
מעוות ולא נכון,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא כלכלי,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ולא כלכלי .עכשיו נכון,
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל זה לא הקנה מידה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בטח שקנה מידה,

גב ' שרי סלע – חבר מועצה :
נכון שאנחנו,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נותנים שירות שירות לא תמיד,

גב ' שרי סלע – חבר מועצה :
נכון שאנחנו גוף ,אבי ,אבי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
קודם כל בשילוט יש לך גידול ,יש לך הכנסה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,את רוצה להגיד לי ש ,את רוצה להגיד לי שזה שלמשל ,אם את למשל מגייסת אדם
עכשיו ,יש לך עכשיו הרבה פרסומים של החרה של הכלבים ,אז למשל אם את מגייסת בן
אדם שיתן דו"חות על החרה של הכלבים ,אם סך הכל הדו"חות שלו יהיה קטן מהעלות של
השכירה שלו את רוצה להגיד לי שזה חכם?

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
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אם זה מנקה את הצואה מהרחוב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אם זה מונע את הצואה בודאי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
ששפ"ע יאסוף את הצואה מהרחוב,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אם זה מונע בודאי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
ששפ"ע גם יאסוף את הצואה מהרחובות .כי אם אתה לוקח ,אם סך כל העלות שלך של אותו
אדם שאת שוכרת אותו הוא קטן מהדו"חות שאת נותנת,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
שירות ציבורי זה לא רק הנושא של הכנסה אבי.

מר אבי סמו בסקי – חבר מועצה :
סליחה ,בשביל זה יש לך את שפ"ע אל תעשי לי פרוייקט בשביל פופוליזם.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני רוצה להוסיף ,אני ,אני רוצה לציין אבי שלהזכיר לך שאנחנו אכן לא במוסד כלכלי אלא
במקום ציבורי ואנחנו ,הפיקוח ,חלק מהדברים זה נכון הוא שירות לציבור גם ברמה של
התראות והתראות בא' ולא תמיד התראות בע' אבל יחד עם זאת ,עדיין הפרופורציה היא כל
כך קיצונית ,שאכן צודק אבי ,יש כאן בעיה ,כי זה כבר לא ברמה הציבורית זה מעבר לזה,
ואנחנו מוציאים מכספנו די לממן שכר של אנשים שהתועלת היא אפס ,או במקרה שלנו

"חבר"  -למען הרישום הטוב

189

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

מינוס אחד גדול.

מר משה סיני  -ראש העיר :
את ספציפית מדברת על הגללי כלבים או בכלל?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא לא לא לא ,סך כל ,כשאני סופרת את הכל ,את כל הנושא של הפיקוח .ואם כבר מדברים
על הפיקוח ,אבי זה מאוד מפריע ,ואם כבר מדברים על הפיקוח אז אני רוצה לחבר את זה
לנושא שאבי דיבר על מקורות הכנסה ,אז הנושא למשל שההתארגנות עכשיו לכל ה ,סליחה
שנייה ,אני רוצה לומר משהו ,תכף אני אדבר על האיכות סביבה אבל לא ברור לי איך אנחנו
קופצים מהכנסות למשל של רשות חנייה מעוד משרה וחצי מ 300-אלף אנחנו פתאום
קופצים למיליון .זאת אומרת איך שאני לא מנסה לנתח ולחלק את ההכנסות של ה 300-אלף
לעומת המספר משרות או תקנים שהיו לנו קודם ,ומנסה להבין מה המקדם שהוביל אותכם
למשל למיליון ,אני לא מצליחה להבין ,בכל דרך ,בכל תחשיב שאני עושה זה לא ברור .גם אם
הוא יעבוד  24שעות אותו בן אדם אני לא מבינה איך מגיעים למיליון .זאת אומרת מה שאני
באה להגיד שיש כאן איזשהם,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
זה לא הוצאות שכר.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,זה הכנסות ...בהתאם לגידול בתקנים של סך הכל,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא נכון.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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טוב ,לא ,בסדר.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
את לא קוראת נכון,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני לא קוראת נכון ,בסדר ,אני אבוא אליך לקרוא.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
השכר הוא  300,000שקלים ההכנסות זה מיליון שקלים .אלה הנתונים.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ההכנסות בשנת  2007בתקציב היו ,300,000
משתתף בדיון :
,400

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
וההכנסות עכשיו ?400 ,בספר כתוב .300

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מיליון ,השנה היו מיליון כן.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ב 2008-כתוב מיליון ,ב 2007-כתוב  300,000אתה רוצה שנפתח את זה?

מ ר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אבל בפועל היה מיליון.
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אה ,מה אתה אומר?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה הגידול במסגרת.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני אשמח לראות את דו"ח הביצוע ,למה אני לא רואה את דו"ח הביצוע?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אז יראו אותו.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מתי?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כשיגיע זמנו.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
כשנסיים את הקדנציה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא ,לפני.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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למה אני לא רואה עכשיו את של שנת  2006ו?5-

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
קיבלת .2006

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא קיבלתי דו"ח ביצוע לא של,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
עשינו ,עשינו דיון על זה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא של  2005לא של ,2006

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
את מדברת לפי סעיף הוא מדבר על דו"ח שאתם מקבלים,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני יודעת ,הוא יודע על מה אני מדברת ואני יודעת על מה אני מדברת וזה מה שהוא לא
רוצה לתת וזה מה שאתם לא רוצים לתת.

מר משה סיני  -ראש העיר :
למה? אתם ,יש זה ,תראי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אתם מדברים זה ,מה שהחוק מחייב ,יש חוקים,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
יש דיני עיריות ,חוקי עיריות .אנחנו עובדים על פי דיני עיריות .גם תקציב תראו ,גם תקציב
הדיון הוא על התקציב ,הדיון הוא כשאנחנו נצביע על התקציב הוא לא בתב"רים והוא לא
בביצוע תב"רים והוא לא בתכנון וביצוע והוא לא בכל מיני דברים אחרים ש ,זה לא הדיון על
התקציב .נכון ,אנחנו דנים על מסגרת וגם לא במסגרת התקציב אגב.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
החוק אומר לאשר את התקציב לפי סעיפים? אני שואלת אותך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע שנייה ,סליחה ,לפי ,רגע שנייה לכן,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
החוק אומר לאשר את התקציב לפי סעיפים ,זה כתוב בחוק?

מר משה סיני  -ראש העיר :
החוק אומר שצריך לאשר תקציב,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אז בוא נאשר תקציב ברמת כותרות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני רוצה לומר לך שיש ערים ,יש ערים,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אז בוא נאשר תקציב ברמת כותרות,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
אני ראיתי תקציבים ,אני ראיתי תקציבים ,את יודעת מה?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
 ...שאחריות שאני מאשרת שלושה תקנים בתחבורה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבל שרי אני חושב שהתקציב שלנו,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ויש בן אדם אחד ,למה אני צריכה לאשר?

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אז זה בסדר ,כל שאלה ,כל שאלה על התקציב,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
משה ,למה אתה מאשר שלושה תקנים בתחבורה כשיש רק אחד?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אנחנו רוצים להעסיק שלושה פקחים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
נכון ,תקבלי תשובה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,כבר חמש שנים שלוש משרות בתחבורה ויש רק יעקב סעיד אחד ,למה אתה דורש מאתנו
לאשר את זה?
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מר משה סיני  -ראש העיר :
רגע ,סליחה כל שאלה ,אני אומר תראי,

גב ' ש רי סלע – חברת מועצה :
יבגני ,למה אתה מאשר את זה? זה לא מה שנכון.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה החוק ,זה החובה בתקציב.

ג ב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אה ,זה החובה שלו לאשר מה שאין?

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,מה שהחוק אומר.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה מאלץ את יבגני לאשר שלושה תקנים כשיש אחד.

מר משה סיני  -ראש העיר :
תראי שרי ,את יודעת מה? בואי ,תני לי שנייה אחת ,תראי ,אנחנו יכולים לדון על כל דבר
שבעולם ,אבל יש מסגרת שבסופו של דבר יש דיון תקציבי שהוקצה לו מספר מסוים של
שעות שאנחנו דנים,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מי הקצה לו?
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מר משה סיני  -ראש העיר :
החוק הקצה מספר מסוים של שעות לדון בתקציב.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
כן ,זה כתוב?

מר משה סיני  -ראש העיר :
בודאי ,כן.

גב ' שרי סלע  -חברת מועצה :
כמה שעות?

מר משה סיני  -ראש העיר :
הנה ,תגידי את.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
חמש עשר עשרים?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אפשר להאריך את זה עד שש בהסכמה ואם זה לא מסתיים דוחים את זה להמשך.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בסדר ,אנחנו בסך הכל בשעה השנייה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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לא ,אני לא מדבר על זה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית ה עירייה :
לא כרגע ,זה הדיון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא כרגע אני לא מדבר על זה ,אני אומר באופן כללי ,באופן כללי אם היו חושבים ,לכן אני
אומר סליחה שנייה דקה שרי ,אני רוצה לתת ,חברים ,אני לא רוצה להתנגח .אני רק בא
ואומר שברמה העניינית ,אם המחוקק עזבי לא חשוב כרגע ,אם המחוקק היה בא ואומר
שבמסגרת דיוני התקציב אנחנו עכשיו צריכים לדון באישורי ביצוע ,בתב"רים ,בהלוואות,
במלוות ,בכל ,אפשר כל דבר להעמיס על זה ,אז כנראה הוא היה אומר תדונו ותדונו ותדונו
והוא היה ממציא גם איזושהי שורה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אחרי שהוא יותר מדי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
יכול להיות ,יכול להיות ,לכן אני בא ,מה אני בא ואומר? אני בא ואומר ,אני חושב שצריך
להקל ככל האפשר על חברי מועצת העיר ולתת להם את כל הנתונים או את מרבית הנתונים
שאנחנו יכולים לתת להם כחלק מההכנה של התקציב .לכן,

גב ' שר י סלע – חברת מועצה :
הדרישה שלך ממני לכתוב מכתבים זה במסגרת מדיניות ההקלה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני לא דרשתי ממך שום מכתב.
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה במדיניות ההקלה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
במסגרת רק החוק.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
דרשת ,דרשת זה אפילו כתוב בפרוטוקול.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,רק החוק ,תשמעי ,כשמבקשים דרישות שנוגעות גם לאנשים וגם למשכורות וגם לשעות
נוספות,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מעולם לא ביקשתי את זה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,אני אומר באופן כללי ,אני רוצה לקבל את זה בכתב.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני שאלתי עלי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא ,גם על דברים ,אני לא עושה אבחנות כרגע ,אני עושה ,כשמבקשים בנושאים כאלה אני
רוצה לקבל את זה בכתב ,כי ככה קבע המחוקק,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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לא נכון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה לעשות? כן נכון ,ככה קבע המחוקק .ועובדה ,עובדה שככה קבע המחוקק .לכן מה אני
אומר? כל מה שאפשר להקל על חברי מועצת העיר מבחינת נתונים ,אבי העלה כאן שלושה
דברים ,אני הוספתי לזה שני דברים ,אנחנו נשתדל ונעשה את הכל כדי שהגזברות תעביר
לכם ,אבל אני חושב שהדיון בסופו של דבר צריך להיות דיון בסופו של דבר על התקציב
עצמו .אני אומר ,כדי לדון אנחנו נעשה כל דבר אפשרי,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הדוגמה עכשיו היתה מצוינת ,עכשיו היתה דוגמה מצוינת,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לכן ,שנייה ,לכן מה אני בא ואומר? תראו ,אנחנו לא עוסקים גם בפילוסופיות .בסופו של דבר
גם את כיוונת לזה בנושא של אי ודאות ,כל החיים הם אי ודאות אחת גדולה .אני אומר לכם,
כשאני נכנסתי לתפקיד לפני ארבע שנים ,אני נכנסתי כאן באי ודאות אדירה בעירייה
שלמעשה עמדה על סף פשיטת רגל ,שהיה פה חשב מלווה במשך תשע שנים ,שבנקים לא רצו
לעבוד אתנו ,שלא יכולנו להרים את הראש מעל האדמה ,שהמועצה הדתית היתה בקריסה,
שהמתנ"ס היה בתוכנית הבראה ,כשאף פרוייקט לא התקדם פה ,אי ודאות מוחלטת
טוטלית קולוסלית ,חברים אי ודאות ,מה לעשות? ובכל זאת,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
נבנתה עיר ,נבנתה עיר,

מר מש ה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,מה? לא ,סליחה,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
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נבנתה עיר גדולה ,נבנתה עיר,

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא אמרתי שלא ,חבר'ה ,אני אמרתי בנקודה ,שים לב ,לא אמרתי שום דבר ,לא אמרתי שום
דבר על ראש העיר הקודם ,לא הכפשתי אותו ,לא אמרתי שהוא לא עשה ,אני תארתי את
נקודת המצב אובייקטיבית כשאנחנו כולנו נכנסנו אליה ואתם יודעים מה היה פה .אתם
יודעים ,הרי חשב מלווה לא סתם בא ,משרד הפנים לא שולח אותו לבית הבראה בראש העין
שישב פה עשר שנים ויהנה עם הרגלים על השולחן ויגיד הכל נהדר ,לא עשה את זה .עשה את
זה פה כי העירייה היתה לא בצורה תקינה ,מה אנחנו ממציאים פה את ההיסטוריה מחדש?
לא מדבר עכשיו על העבר עזוב אותי ,אבל אני אומר היום ,כשאני נמצא בנקודה הזאת ,גם
בנקודה היום יש אי ודאות כמו בכל דבר .עכשיו תראו ,בכל תורה ניהולית ,ויש פה אנשים
שמכירים אני מניח שכולם יודעים את זה ,יש דבר שנקרא 'אג'' מה זה 'אג'' שצריך לדעת
בסופו של דבר עם כל הבעיות וכל הנתונים וכל המספרים וכל החלופות וכל האופציות וכל ה,
באמת הדרכים יש ...גם בצבא מדברים על זה ,בסופו של דבר עושים איזשהו ניתוח מושכל
בשכלול כל תמונת המצב ,בשכלול כל הנתונים וצריך לדעת לקבל החלטות .אי אפשר לדחות
את הדברים כל הזמן.
ואני אומר לכם ,אני הרבה פעמים חי בתחושה שאנחנו חיים באיזה תחושה של דחיינות,
יותר קל לא לקבל את ההחלטות ,בואו אז נקבל את הדו"ח הזה ונקבל את הדו"ח ההוא
סליחה את הדו"ח ההוא ונעשה עוד פעם חשיבה ונעשה עוד דיון ועוד ועדה ועוד זה ,בסופו
של דבר העיר הזאתי צריכה להתנהל.
ואני רואה במועצת העיר גם אנשים שבאמת יכולים לחשוב על החזון ,גם אנשים שיכולים
לקרוא את הנתונים אבל גם בסופו של דבר צריך לקרוא את תמונת המצב לקבל את
ההחלטות .ואני מסכים אתכם ,ההחלטות הם לא תמיד הכי טובות ולפעמים גם טועים
ולפעמים אי הודאות גם מכה לנו בפרצוף ,כמעט כל יום אנחנו נתקלים בתנאים של אי
ודאות .אבל בסופו של דבר יש אחריות לחברי מועצת העיר ויש לי אחריות אישית כראש עיר
ולגזבר יש אחריות אישית כמי שאחראי על התקציב ,אנחנו ביחד יכולים לתת את החזון ,את
הדמיון ,את ההערכה ,את כל סממני ומרכיבי משקל לתת לאי הודאות ולהגיד לכם חברים,
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זה התקציב שאנחנו יכולים ,זאת המסגרת התקציבית שאנחנו יכולים לעמוד בה .וזה יכול
להיות  200מיליון וזה יכול להיות  210מיליון.
אבל בודאי לא אני ולא גזבר העיר לא נוכל ,ולא נוכל באמת להיות גם אחראים וגם שקולים
לבוא ולהגיד חבר'ה ,אנחנו שמנו תקציב של  210מיליון ובסופו של דבר ללכת לתקציב של
 250מיליון או  230מיליון כמו שנאמר פה ,ואת אמרת אז תלכו ל 500-מיליון .זה לא שאנחנו
עכשיו נלך ל 500-מיליון .אני אומר לכם שאנחנו לא נלך למיליון אחד נוסף אם אני והגזבר
לא נגיד לעצמנו,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הגזבר ואני,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה סליחה ,אם הגזבר ואני לא נגיד בסופו של דבר שהמיליון הזה אנחנו יכולים בלב,
בסבירות גבוהה ,לא אגיד לכם מאה אחוז כי כמו שנאמר אין מאה אחוז ,בסבירות גבוהה
לבוא ולהגיד חבר'ה ,יש אפשרות שאנחנו נגיע ל 211-ולא ל ,210-כי מסגרת התקציב היא
מסגרת מאוד מאוד מהוגנת ,גם בתנאים של אי ודאות ,וזה מה שכתבתי .אני באתי ואמרתי
יש פה אי ודאות ובמסגרת אי הודאות אנחנו מוכנים ללכת ל 208-ולא ל ,220-כמו שלקחנו
את הסיכון לדעתי גם ב 208-אבל אמרנו זה סיכון מחושב ,יש פה איזושהי חשיבה מסוימת
שאנחנו נוכל לעמוד בזה .למתוח את זה במיליונים? בודאי שזה לא המקום ,אני גם לא
אעשה את זה .אני אומר לכם את זה פה חד וחלק ,לא אעשה את זה ,באמת שלא ,כי יש לי
אחריות לעיר ויש לי לתושבים וגם אם אני לא אוכל למלא את כל הצרכים של התושבים לא
יכול כאן ,אנחנו לא כאן נלך פה באיזשהו שנת בחירות ועכשיו נעשה מה שאנחנו רוצים פה.
זה לא זה.
ולכן אני מצפה ,אני לא עושה כאן את הסיכום אבל זה חלק מהדברים שרציתי ,אנחנו נחסוך
גם את הסיכום,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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אבל אני ,תזכור שאני הייתי באמצע,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,אני ,תדברי אחר כך .לכן אני אומר המסגרת היא מאוד מאוד ברורה .מי שאחראי
ברמת המקרו ורמה חוקית למסגרת התקציב זה גזבר העיר וראש העיר ,ואם אנחנו חורגים
אנחנו צריכים להוציא אחר כך מכספנו שלנו ,זה פה עניין של חיובים אישיים ואני לא אחרוג
מהעניין הזה .גם אם ,אני אומר לכם באמת ,גם אם זה שנת בחירות וגם אם,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
צריך לשנות את הסדר עדיפות,

מר משה סיני  -ראש העיר :
סליחה ,נכון ,לכן מה אני אומר? במסגרת התקציב ,כל אחד שמעלה את הנושאים שחשובים
לו ואני מניח שגם לשרי יש וגם למשה ,תגידו לנו מאיפה לקצץ ,זה הכל ,תגידו לנו מאיפה
אני מוריד כדי שאני אוכל לשמור על מסגרת התקציב .אני לא מתכוון לנתח את התקציב ,זה
לא ריאלי ,זה לא נכון ,זה לא אתי ,זה לא מקצועי וזה לא חוקי .אז אני אומר ,איפה שאני
אהיה משוכנע שאנחנו נוכל לעמוד נעמוד בזה ,אבל ודאי לא צפוי פה איזושהי פריצת כל
המסגרות ואני אומר לכם זה לא יהיה .ואני גם בשנת בחירות מוכן לקחת על עצמי ביקורות
ושביתות והשבתות וחרפות וגידופים והשמצות ,עברתי את זה במשך ארבע שנים ,ואני לא
אומר ברוך השם חבל לי על זה ,אבל בשנת בחירות אני לא ,בודאי אני לא אלך לעשות
מהלכים שלא יעמדו בתקרת התקציב.
ולכן היה חשוב לי מאוד הדיון הזה לשמוע את האנשים ואחר כך במסגרת האפשרויות שיש
לנו ,ואני לא אומר שאין אפשרויות ,לא עושה את התמונה שחורה .אני חושב שכל אחד
שאומר כאן את ההערות שלו ,הערות שבאמת עבד עליהם ,באים מלבו ,באים מראשו
ממצפונו ,אבל אנחנו בסופו של דבר בשיתוף פעולה נצטרך לראות כולנו איך אנחנו באמת
יכולים לעבוד בצורה שכל אחד מקבל או לא כל אחד אלא רובנו יכולים לחיות עם התקציב.
האידיאל הוא תמיד נמצא שמה ,בסופו של דבר צריך לעשות את החיתוך וצריך אחר כך
להביא את התקציב הזה לידי יישום וביצוע ,זה המבחן שלנו.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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קבלת החלטות ויישומם .לא תמיד ההחלטות ,האויב של ...זה התלמיד המצוין ,אני לא
אומר שאנחנו בוא נאמר ככה הכי טובים והכי מעולים אני רק בא ואומר שבסך הכל בארבע
שנים האחרונות אנחנו נתנו מענה סביר מאוד להרבה מאוד צרכים שיש בישוב ,גם בשנה
הזאת בעקבות התב"רים שהצלחנו להשיג ,בעקבות המענקים של הממשלה ,בעקבות
התרומות ואתם תראו את תמונת המצב .לדעתי יחד עם תקציב שהוא פלוס מינוס המסגרת
שאנחנו הצבנו ויחד עם התב"רים אנחנו ניתן מענה מאוד מאוד רציני לבעיות שקיימות היום
כאן בראש העין .וצריך להסתכל על התמונה הכוללת .אבל אני חסכתי עכשיו גם את נאום
הסיכום שלי אז את יכולה להמשיך לדבר.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תודה רבה .במסגרת אותה חוסר היערכות מספקת לנושא של ההכנסות ,אני רוצה להוסיף
סעיף נוסף למה שאמר אבי וזה ההיערכות שלנו לקראת חוק ההטמנה ,מה שבכלל לדעתי לא
בא לידי ביטוי בכלל בספר התקציב ,ואפילו אני רואה שמה בעייתיות בכל הפרק של אשפה
והטמנה.
זאת אומרת אנחנו כבר מזמן היינו צריכים להיות ערוכים בכל נושא המחזור ולהגביר אותו,
מכיוון שהחוק מדבר על  25%מכלל האשפה שחייב ללכת להטמנה .אין שום ביטוי בתקציב
להיערכות ולחוק ולמצג התקציבי בנושא .אז זה הערה שאני חושבת שהיא חייבת להיות
מתוקנת ,כי אחרת אנחנו לא נעמוד בתנאי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
זה נכנס כבר בשיעורים.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה לא נכנס ואם זה נכנס אז אני אשמח אם יאירו את עיניי כי זה לא ,לא רק שזה לא,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,היא דיברה על החוק,

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,היא אמרה זה נכנס לספר התקציב ,היא מצביעה על ספר התקציב .אז אני אומרת לא
נכנס ,לא רק שלא ,אלא אפילו את הסעיף של המחזור איפסתם .היה  17000אם אני לא
טועה והוא מאופס עכשיו ,אז אני בכלל לא מבינה מה קורה שמה ,אבל אם יש לכם תשובות
במסגרת השאלות אני אשמח מאוד לקבל .זה לגבי ה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
יש  400,000להיטל הטמנה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני לא רוצה את ה 400,000-בהיטל הטמנה ,אני לא רוצה לשלם על היטל הטמנה ,אני רוצה
להיערך למחזור כך שלא יהיה לי היטל הטמנה ,למה אני צריכה לקבל קנס על היטל הטמנה?
בואו נפחית את היטל ההטמנה ,זה בדיוק הפוך מה שעשיתם .אני רוצה להגביר את המחזור
ושיהיה לי פחות אשפה ,למה אני צריכה לחטוף קנס? ועוד הכנסתם את זה למותנה ,מה
יהיה אם תקבלו את הקנס? זה לא תרגום נכון בכלל של החוק.

מר משה סיני  -ראש העיר :
זאת הערה שאנחנו צריכים לבדוק.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא ,אני יודע מה התשובה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בסדר ,תנו לי ברשותכם ,תנו לי באמת עכשיו לדבר ברצף כי זה לא לעניין.

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

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתם הצגתם את הצעת התקציב ,אנחנו ישבנו ריכזנו שאלות ,ריכזנו נתונים ,אנחנו
מבקשים ,אבל אני פה במסגרת הדיון הזה רוצה רק להעיר ממש כמה דברים ,הערות
כלליות ,אני לא נכנסת עוד לכל שורת הסעיפים שהיא ארוכה ,היא ארוכה ואנחנו מחכים
לתשובות ,אנחנו מחכים לתשובות כי יש כאן דברים מאוד משמעותיים.
הנושא של שוב ,מה העיר הזאת רוצה ולאן היא רוצה להגיע ,אני חוזרת למה שאמרתי
בפתיח ,מבחינתי או מבחינת איך שאני רואה את הביסוס של עיר ,לא רק שלא בא לידי ביטוי
אלא אני רואה פגיעה בהצעת התקציב הזאת .אם מצמצמים את אגף הנדסה ,את התקציב
של אגף הנדסה גם בכוח אדם וגם בתקציבים ואם אתם פוגעים בתקציב שהיה של שימור
אתרים ,כבר הגענו ל 20,000-אז עכשיו מצמצמים אותו ,לא רק שהיה צריך לצמצם אותו
אלא לפי ההכרזה שלנו כבר היינו צריכים להיות ב 50-או ב 100,000-שקלים ,כי אנחנו
צריכים להתחיל ליישם את מה שאמרנו ,אנחנו בעצמנו אמרנו ,וזה התשתית לתיירות ,וזה
התשתית לפיתוח כלכלי ואת זה מצמצמים ,אז אני לא יודעת לאן אנחנו רוצים להגיע.
אנחנו עומדים בפני אחד ,שלושה פרוייקטים גדולים ,אנחנו עומדים בפני הכפלת מספר
יחידות הדיור ,אנחנו עומדים בפני שילוש שטחי המסחר ואנחנו מצמצמים את אגף הנדסה?
אני לא מצליחה להבין את זה ,ממש לא ,אם מישהו יוכל להסביר לי את זה אני אשמח
מאוד .אנחנו לא נותנים את דעתנו בכלל לתוכניות הבינוי והפיתוח .מצד אחד אישרנו
תב"רים לתכנון ספורט אבל לא אישרנו כסף לתכנון של התב"ע ,אז איך אנחנו מתקדמים?
גם על זה עוד לא קיבלתי תשובה וזה גם חלק מהשאילתות שהועלו ,ואנחנו טומנים את
ראשנו בחול ,ואנחנו לא פתרנו לא את רחוב אצל ולא את רחוב יהושע בן נון ,אנחנו גם לא
נצליח לפתור את זה אם לא נשים כסף לתוכניות הבאות .ואל תגידו לי תב"רים ,כי זה בדיוק
כמו שאמר בן טובים ,יש דברים שהם לא תב"רים ,זה התוכנית של העירייה הזאת ובלי זה
לא נוכל להתקדם ,בלי זה נוסיף ונייפה ונוסיף פרחים ונוסיף עצים ,אבל לא פתרנו את בעיות
היסוד ,ואלה בעיות היסוד .וחמש שנים לא נגענו בבעיות היסוד האמיתיות.
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הנושא של ההתאמה בין המשרות לבין מה שקורה בפועל ,גברתי המנכ"לית ,חוזר על עצמו
שוב שנה אחרי שנה .על מי אנחנו עובדים על עצמנו? אני לא מצליחה להבין ,באמת שאני לא
מצליחה להבין.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תחדדי את השאלה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
שאני אחדד את השאלה ספציפית? מחלקת התחבורה .מאוד ספציפית ,את רוצה מעבר לזה
אני אגיד לך מעבר לזה .בדוברות ,בנושא של ה ,בנושא של כאן לשכת ראש העיר,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תקבלי רשימת כוח אדם.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
את נתת לי כבר רשימת כוח אדם ואני חוזרת ואומרת ,זה לא תואם את השטח .ואני אומר
את זה שוב כי במחלקת תחבורה אני מצאת וזה משהו שכולם יודעים ואני לא פה חושפת
משהו .יש עובד אחד במחלקת התחבורה ,שמו יעקב סעיד .לא השתנה עשר שנים ,מצוין,
אבל למה יש שלוש משרות? וגם משתמשים בשלוש משרות האלה והכסף עובר לא יודעת
לאן ,אבל הוא עובר לאן שהוא .זה חוזר על עצמו בפרקים אחרים ובאגפים אחרים ,ופה אני
באמת לא רוצה להיכנס כי זה כבר פגיעה בכוח ,ב,

מר מתי יצחק – חבר מועצה :
אם התקציב הולך למקום אחר הוא חלק מהתקציב?

גב ' שרי סלע – חברת מועצ ה :
כשאני אראה דו"ח ביצוע אולי אני אדע אבל בטוח שהמשרות לא קיימות ,בטוח.

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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מר מתי יצחק – חבר מועצה :
מה הסכום?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
השאלה איפה אתה רושם את אותם עובדים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
העובדים נמצאים ,כל העובדים נמצאים.

מר אבי סמ ובסקי – חבר מועצה :
הם לא במקום שרשום.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
היתה מזכירה במחלקת דוברות ,בדוברות היתה מזכירה העברתם אותה לספורט .קיבלתם
עובדת חדשה אמרתם שזה מתוך העמותה לשירותים חברתיים ,אז איך יש שני תקנים? לא
יודעת .תסבירו לי אתם .לא יודעת .וזה חוזר גם בתקציב .2008

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
בסדר ,אנשים זה האנשים ,צודק רחבעם ויכול להיות ואני אבדוק את זה כי רשמתי את זה
עוד לפני שהערת ,לראות אם באמת נחמיה ממש,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
סליחה נחמיה נחמיה ,יש תקן מול מצבה שזה ...אז למה תקן מול מצבה לא משקף את
המציאות?

"חבר"  -למען הרישום הטוב
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבי אני אמרתי,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
שאלה נקודה לבדוק ולתקן.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נכון ,אמרתי רשום לבדוק את זה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה לא סביר הרי.

גב ' שרי סלע – חברת מ ועצה :
אבל אירית מה זה לבדוק? אנחנו בשנה החמישית ,חמש שנים אני אומרת את זה ,חמש
שנים ,חמש שנים לא היה לך זמן לתקן את זה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
קודם כל היה לי ותוקן וכל שנה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
חמש ,לא תוקן.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העיריי ה :
יש אנשים שהם מנויידים,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

209

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אירית ,לא תוקן ,חמש שנים לא תוקן ,חבל על הזמן ,לא תוקן .זה לא יאמן אבל לא תוקן.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
איך תוקן? אם ניקח רק את הדוגמה האחרונה שלך ,מה היה לתקן אם היו שמה שניים? אז
אי אפשר לתקן את זה חמש שנים,

גב ' שרי סלע – חבר מועצה :
ברמה העקרונית משה ,אני מדברת ברמה העקרונית,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בסדר ,ברמה העקרונית אבל לא צריך לעשות מזה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
נתתי עכשיו שתי דוגמאות אבל בתחבורה זה חמש שנים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אבל למשל בדוגמה ,הדוגמה הזאת שנתת הדוגמה השנייה תמיד היו שניים ,אז אולי צריך
לתקן השנה ,אבל אם צריך לתקן חמש שנים,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה רוצה שאני אעבור ללשכה שלך? אני אתן לך גם דוגמה מהלשכה שלך וגם מהלשכה של
אירית ועם שאר האגפים ,על מה אתם מדברים?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
תראי ,קודם כל בתחבורה רק תשובה זה יעקב סעיד ,אלי מליחי ועדי ארגש,
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ג ב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אבל כולנו יודעים שהם לא שם כבר חמש שנים.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
הם כן שם סליחה הם כן שם והם אחראים,

גב ' שרי סלע – חברת מ ועצה :
טוב ,בסדר.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אל תגידי לי בסדר ,אני מנהלת את,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
עדי ארגש בתחבורה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
נכון ,בודאי,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
עדי ארגש בתחבורה?

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
בודאי .בודאי.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בסדר ,את אחד משנינו צריך לאשפז ,עדי ארגש בתחבורה פשוט לא יאמן .פשוט לא יאמן.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
איפה הוא עובד?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
רבותי ,מחלקת התחבורה ,בסדר,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אלי אחראי על כל הרכבים של העירייה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא לא ,בסדר ,אני מקווה שאתה שומע את הדיון,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אז אתם יכולים להתווכח אם זה בסדר שהוא בתחבורה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני פשוט ,או.קיי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בגדול אין פה ויכוח,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בדיחה גרועה.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה אנשים זה ,אז אפשר להגיד שלא לשים אותו בתחבורה לשים אותו במשהו אחר ...זה לא
משנה ,זה לא פוגע,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,אתם צודקים ,בסוף התקציב מאוזן ,אתם צודקים ,נכון אתם צודקים.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל זה לא תוספת כוח אדם.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
היא לא אמרה תוספת כוח אדם ,היא אמרה שלא...

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תקציב מאוזן לא ברור איך ולאן זה עובר התקציב מאוזן הזה.

מר משה סיני  -רא ש העיר :
אם יש דברים כאלה צריך לתקן אותם.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא יודעת ,צריך לבדוק אם כן לשים אותם בתחבורה או לא .אני חושבת שכן אפשר לשים
אותם בתחבורה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
כן ,שנייה ,אני לא ,שנייה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
הלואי וכל העיריות היו כמו ראש העין.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
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ראיתי שם מה שהוא כתב ,לא יודע על מה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
כן היה ,אני אעדכן אותכם ,אבל אתם יכולים לקרוא את זה בעצמכם.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
תעדכן אותנו ,ראיתי באינטרנט אבל אין מספיק.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לא היה מה להגיד ...היה בסדר.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כתוב שמשרד הפנים אישרו את הרוטציה.
)מדברים יחד(

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני חושבת שיש בעיה בכל חלוקת משאב הרכבים לשירות הפיקוח ולשירות המחלקות .אני
חושבת שישנה בעיה קשה שלמחלקת התחבורה אין רכב משלו .אני לא בדיוק מבינה ,זה לא
שאני לא מבינה ,אני מבינה איך הדברים לא מתבצעים ואיך החלטות של ועדת תנועה וועדת
תחבורה לא מתבצעים ,כי אחד הדברים שיש קושיים זה שאין רכב .מבחינתי אם זה רכב
צמוד או רכב שמשרת מספר מחלקות זה לא משנה ,בשורה התחתונה אין להם רכב .אז אני,
זה לא,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
 ...ניהולי ,כי סך הכל תוספת הרכבים שבעירייה נתנו,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אמרתי ,יש בעיה,
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה לא בעיה תקציבית,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אמרתי ,יש בעיה באיזון שבין החלוקה של הרכבים ,זה בדיוק מה שאמרתי.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אי אפשר למה? תב"ר לרכבים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
ליסינג? לא.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
יש מספיק רכבים,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אין ,אין מספיק.

מר אבי סמו בסקי – חבר מועצה :
אל תגידי לי אין ,יש מספיק רכבים שיקצו לו רכב ,יש מספיק רכבים.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אין לי מספיק נו באמת אבי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :

"חבר"  -למען הרישום הטוב

215

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  106/11מיום 12/2/2008

תבדקי בחניה שלך.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אני בודקת,

מר אבי סמובסקי – חבר מוע צה :
תבקרי בחניה אצלך.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
נושא השינוע,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
יש מספיק רכבים ,אפשר פשוט לווסת,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
נושא השינוע בא או דרך ליסינג או דרך אחזקת רכב.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,לא זאת הבעיה ,במצבת הקיימת ,במצבת הרכבים הקיימת יש ...ליעקב סעיד רכב ,זה
הכל.
)מדברים יחד(

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בסדר ,אני מדבר על המצע הקיים ,אני לא רוצה לתת לו תוספת.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
יש לו.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אין לו.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
למה אין?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
עובדה שהוא לא נוסע.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
אבל דיברת ,אחזקת רכב שווה ערך מבחינת ההוצאה לליסינג,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
שיעבור לליסינג נאשר לו את זה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
רגע ,הוא יכול לקבל ליסינג?

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
מי שיש לו אחזקה יכול לקבל ליסינג,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
כן ,הוא לא רוצה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
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לא כל מי שיש לו,

עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
לא כל אחד,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצ ה :
סליחה ,כי אם זה נכון אז הוא לא יכול לבקש רכב,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה לא רכב כשירות בשכר ,כשאתה מדבר על רכב ליסינג זה כשירות כתוספת לשכר ,וזה
שירות לנסיעות הפרטיות שלך ,אני מדברת על,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לא לא לא ,בכלל לא .בכלל לא.

מר א בי סמובסקי – חבר מועצה :
אני לא יודע ,ספציפית צריך לבדוק עם הבן...

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בן אדם שמגיע לעבודתו ללא רכב ,הוא כאן שכן של העירייה וצריך לבצע עבודה בכל,
להסתובב ,העבודה שלו להסתובב בכל רחובות העיר אז הוא צריך רכב וזה לא צריך להיות
רכב על שמו ולא כלום אבל בחנייה צריך לעמוד רכב שישרת את מחלקת התחבורה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
לא רוצה להיכנס בעניין של השכר,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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גם אני לא רוצה להיכנס לזה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
צריך לבדוק את זה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אבל אין לי ספק ,בעיקר כשאני רואה גידול כזה של רכבים לכל אורך הדרך ,אז מאוד מוזר
שבתרבות תורנית יש רכב אבל בתחבורה אין רכב .ואם רציתם שאני אגיע לזה אז הגעתי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
למה אין רכב? הנהג של אדמוני.

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
סליחה ,אני מבקש לתקן ,אני יש לי רכב אופנים ירוק.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
יש לך נהג,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מצוין ,אבל בתקציב האגף יש רכב ,אין בעיה ,בתקציב האגף בשביל לתלות את המודעות על
לוח המודעות יש רכב.
)מדברים יחד(

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני אעצור בשלב הזה כי אני לא רוצה להיכנס רשימת ,אנחנו הגשנו את זה בכתב את
הרשימה והרשימה היא באמת ארוכה ויש כאן התייחסויות כמעט לכל האגפים גם בנושא
הכנסות וגם בנושא ההוצאות ,והבעיות הם בחלק לא קטנות.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
שאלה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אבל ברמה העקרונית ,ברמה העקרונית אני חוזרת ואומרת את השתי נקודות המרכזיות.
אם העיר הזאת רוצה להתפתח באמת ולא רק ליפות את זה בפרחים ובכיכרות ,אז לא יכול
להיות לצמצם את אגף הנדסה ,אלא צריך להכפיל אותו אם לא לשלש אותו כשאנחנו ב-
 40,000תושבים ,לרבות ,סליחה ,לרבות הועדה .אני רואה גם ,נקודה נוספת ששכחתי קודם,
נושא של השפ"ע .אני ראיתי שם שנדמה לי שמקבעים את הסיטואציה שלא יהיה מנהל אגף
שפ"ע ,על כל פנים נשארים בפחות תקן .אז אני אשמח לקבל הסבר מה זה הפחות תקן .אם
זה אכן השערה שמקבעים את האין מנהל אז זה גם נראה לי תמוה וחמור.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
שרי ,הערה בשנת בחירות אין לגייס עובדים ולא משנה כמה הם נחוצים.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אירית את כבר שנה וחצי ללא מנהל אגף שפ"ע ,יכולת כבר לפתור,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל כרגע ,לא חשוב ,השנה לא,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
יכולת ...מנהל .אני לא אומרת,
משתתף בדיון :
בחור טוב,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני לא אומרת שהוא ,אני לא מדברת לגופו של אדם ,אני מדברת לגופו של תפקיד .אז אם
הוא מנהל אז תמנו לו סגן ,אגף שפ"ע,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל הוא עובד זה ,לא רואה שהוא צריך,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני רואה ,אני רואה ,אגף שפ"ע אם מישהו כאן לא מבין סביב השולחן זה האגף הכי חשוב
בעירייה ואלה הצרכים הראשונים של התושבים.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל יש לו שני מנהלי אזורים ,יש לו שני מנהלי אזורים.

מ ר משה סיני  -ראש העיר :
רק שנייה א' קודם כל תראי אגף שפ"ע על פי כל המדדים שאנחנו מודדים עושה עבודה
נפלאה ,ובאמת במעט מאוד אנשים יחסית הם שינו את חזות העיר ,אנחנו שומעים את זה
בכל פינה ובכל מקום אז אני אומר קודם כל יישר כוח על הפעילות שלהם .דבר שני ,את
תסכימי אתי שאם יש חוק שאומר ששנה לפני בחירות אי אפשר למנות אז אנחנו לא נעבור
על החוק ,את מסכימה לזה?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בסדר ,אני מסכימה .אז אני מעירה על כך ששנה וחצי הנושא הוזנח.

מר משה סיני  -ראש העיר :
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לא הוזנח ,למה הוזנח? נעשה ,שנה וחצי אנחנו חסכנו לתקציב העירייה ,למה הוזנח?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
חסכת לטובת איזה סעיף?

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה זה חסכנו לאיזה סעיף?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לטובת איזה סעיף? רק תספר לי לטובת איזה סעיף.

מר משה סיני  -ראש העיר :
לטובת פעילות ,לטובת תחזוקה שוטפת,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
משה ,אני יושבת פה ,אתה מבקש ממני לאשר ,שאני רק אדע לאן זה הלך ,רק תספר לי בסוף
לאן זה הלך.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אבל את אישרת  3מיליון עודפים שהיו ב,2007-

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תספר לי לאן זה הלך.

גב ' אירית נת ן – מנכ " לית העירייה :
בין היתר זה...
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני לא אישרתי,

מר משה סיני  -ראש העיר :
כל הפעילות המבורכת שמתבסס ,שרי ,אני לא מבין פה על מה הויכוח ,כל הפעילות
המבורכת שאנחנו חסכנו חוזרת לתושבים ,הרי ברור.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
מצוין ,אני רוצה לחזור ,אמרתי שיש שני דברים עיקריים שאני רוצה לחזור עליהם
כהדגשים ,אז אחד זה נושא הנדסה והשני זה נושא של אכן פיתוח תיירות ,שימור אתרים
וזה נושא שלא יכול לקטון חייב לגדול .אנחנו חייבים להיות במגמת גידול כי אנחנו גם
התחייבנו לזה .וכרגע אתם צמצתם את זה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אלה שני הנושאים המרכזיים לדעתך הנושא של,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא ,יש הרבה נושאים אבל אני אומרת כן ,אגף הנדסה וכל הפיתוח העתידי וביסוס כלכלי של
העיר מתחיל מייצוג אגף הנדסה ,ואגף הנדסה נפגע מאוד בתקציב הזה.

מר משה סיני  -רא ש העיר :
טוב.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
לפני שבועיים אישרנו למשל תב"ר תכנון ,שזה מיועד לאגף ההנדסה ,אגף ההנדסה אמור
לעבוד על בסיס תב"רים,
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גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא ,יש לך גם עכשיו של משרד הפנים שאישר לך.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אבל אתה מצמצם את כוח האדם ,ואני ביקשתי לראות תוכנית כנגד התכנון.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כוח האדם נשאר ,לא נגענו בכוח האדם.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
סליחה ,נגעתם בכוח אדם,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
המנהל ,המנהל.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
נגעתם בכוח אדם ,על מה אתה מדבר?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
מה שלא היה בשנה שעברה ...להוסיף אותו השנה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
בשנה הבאה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
אבל מבחינת אגף ההנדסה הוא מקבל תב"רים לצורך הפעלה יום יומית.
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ג ב ' שרי סלע – חברת מו עצה :
תשובה מצוינת.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
מנהל,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תשובה מצוינת ,בגלל שהגזבר העיר את ההערה אני חייבת לומר .מי כמוני בעד תקציב
לתכנון ותוכניות בינוי עיר ,אני הראשונה ואני מדברת על זה כבר שנים .אבל אחרי שבשנה
הזאת מימשו את התקציב הזה לקידום תוכניות שלא היו בהיתר ,אני דורשת לראות
תוכנית .כנגד תוכנית אני אאשר .אני הראשונה שאאשר את הסכום של התב"רים כנגד
תוכנית.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אני לא הבנתי את ההערה אבל,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הוא העיר על כך שכשהוא הביא תב"ר לפני ישיבה או שניים בנושא תכנון,

מר משה סיני  -ראש העיר :
איזה תב"ר?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אז דווקא אני הייתי בין אלה המתנגדים ,אני התנגדתי כי אמרתי שאין ,אני רוצה לראות
תוכנית כנגד התב"ר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
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על מה ,על חטיבת היובל ,על מה?

מר רחבעם חיי ם – גזבר העירייה :
לא לא ,הבאנו אישור,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
תב"ר עבור ההנדסה.

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
תב"ר עבור תכנון,

עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
תב"ר עבור תב"עות.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
נכון.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
רחבעם ,שאלה לרחבעם בקשר ,עמוד  31הוצאות מימון ,פה קרוב למיליון שקל רק עמלות...

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
נכון,
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
מה העירייה משלמת?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
הרבה מאוד תושבים מעדיפים לשלם דרך ...נוח להם ,לנו זה נוח ,על זה אנחנו משלמים 0.8
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אחוזים.

מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אפס נקודה?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
 8אחוזים עמלות.
משתתף בדיון :
.0.8
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אבל במחזור כזה  0.8זה לא המון? כי זה,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
רובם משלמים דרך כרטיס האשראי ,מה לעשות?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
לא אבל ,העמלה ,להוריד את העמלה כי זה ממש...

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
עברנו ,תחנו ,ישבנו אתם עשרות ישיבות ,זה כמעט כולם...
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
בדקת את זה עם ויזה וישראכרט...
)מדברים יחד(

מר אבי סמובסק י – חבר מועצה :
זה אותו דבר?
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מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כמעט כולם אותו דבר.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
ישרכארט ולאומי...
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
ויזה מקבל...
)מדברים יחד(
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אבל לא בעבר זה לא היה ניתן רק דרך ,מה אתה אומר?

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
בדקנו וישבנו והתראנו ואיימנו וזה לא עזר .כמו שישבנו למשל עם בנק הדואר ושמה
תושבים מעדיפים לשלם דרך הדואר זה יותר זול ואין שם עמלות ,אבל אנחנו ...ניסינו ולא
הצלחנו והאפשרות היחידה זה לבטל את התשלום דרך הדואר אבל אז מי שיפגע זה
התושבים אז העדפנו להשאיר את זה כמו שהוא.

מר משה סיני  -ראש העיר :
הבנתי ,טוב ,חבר'ה ,מישהו עוד רוצה להתבטא בישיבה?

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,אני רוצה רגע לא ,להבין משהו.
משתתף בדיון :
את רוצה לא להבין משהו?
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גב ' סיגל שיינמן – חברת מוע צה :
לא ,אני רוצה להגיד משהו.
משתתף בדיון :
חשבתי שאת רוצה לא להבין משהו אני לא שומע כלום.

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,אני מבינה ,אני לא צריכה להבין הכל .דבר ראשון ,את הדברים שהיה לי לומר אמרתי
בהנהלה אבל דבר אחד אני כן רוצה שלא אמרתי ולשים עליו דגש .בתקציב של תנועות הנוער
שביקשתי להגדיל אותו ,כי זה לא יכול להיות שקרוב ל 2000-בני נוער יהיו עם תקציב של
 120,000שקל ,זה משהו שהוא לא מתקבל על הדעת .ולאחר החלוקה החדשה התנועה בעצם
הכי גדולה שזאת תנועת הצופים הכי נפגעת מהסיפור ,מכיוון שנתנו  20,000שקל לכל מבנה
ובצדק ,אני חושבת שזה בצדק ,כי התחזוקה של,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
התוצאות שלנו השנה שונות ,זה עומד לבוא למוצעת העיר,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
או.קיי .בייחוד המבנה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה לא עבד טוב ,שינינו את זה.

גב ' סיגל שיינמן – חבהרת מועצה :
אבל חייבים להגדיל את תקציב תנועות הנוער כי זה פשוט בלתי אפשרי להשאיר את זה
בסכומים הלאה ופירטתי .אבל היה כאן משהו נוסף שאנחנו ביקשנו והוא לא בא לידי ביטוי.
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לצופים יש קבוצה שהיא קבוצת צמיד ,זה קבוצה של ילדים בחינוך מיוחד ,וזה קבוצה שבכל
רשות מתקצבים אותה ב 12,000-שקלים .אני ביקשתי בתקציב לקבוצה הזאת  8,000שקל,
שיתן משהו לקבוצה הזאת כי זו קבוצה מיוחדת ,ובמיוחד בשנה שהחלטנו שאנחנו שמים
את כל הנושא של אוכלוסיות מיוחדות על המפה ,אני חושבת שחייבים לתת ,עם כל
התקציבים המעטים שאנחנו נותנים לתנועת הצופים ,לתת לקבוצה הזאת זה פשוט ,זה לא
יכול להיות שהם יספגו את זה לבד .ולכן גם בתקציב תנועות הנוער ,שנחליט על איזשהו
תקציב ,אני הייתי מבקשת שנוציא מתוך התקציב הכולל ונשים סעיף אך ורק לקבוצת צמיד,
שזה לא יבלע בפנים ולא תהיה איזושהי מריבה על מי לוקח מה וכן הלאה ,כי אני חושבת
שהקבוצה הזאת צריכה להיות מתוקצבת.
עכשיו ,אם זה כן דיון או לא דיון הדברים האלה ,אני לא בועדת כספים ,נכון ,אבל אני
חושבת שזה חשוב ,כן,
משתתף בדיון :
זה לא הדיון היום.

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
זה אולי לא הדיון היום אבל זה חלק מהדברים שבועדת כספים אתם צריכים ,אני אעביר
בכתב ליו"ר הועדה .זהו ,עכשיו רק שאלה ,אני ראיתי בשאלות שלכם בעמוד ,אתם שאלתם
על עמוד  ,52תרבות ונוער נא לפרט מי הם נושאי המשרה .עמוד ,בסוף ,עמוד  ,52כאן אין
מספר ,בעמוד האחרון אבי .עמוד  ,52אצלך בחוברת שלך.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אין לי חוברת עמוד .52

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,בסעיף עמוד ,מה שרשמת ,בעמוד האחרון .רשום לך עמוד  ,52השאלה היה בתרבות
ונוער נא לפרט מיהם נושאי משרה ,במה נושאי משרה ,למה אתם מתכוונים תרבות ונוער
נושאי משרה?
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מר אבי סמובסקי – חב ר מועצה :
תסתכלי עמוד .52

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אני מסתכלת ,אתם מתכוונים להדרכת נוער זה נקרא אצלכם נושאי משרה?

מר אבי סמובסקי – חברי מועצה :
נושא משרה זה בעל תפקיד.

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אז אין לי מושג.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
זה מספר ,כתוב ,תראי לי,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
מדברים על תרבות נוער.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
במינהל התרבות,
משתתף בדיון :
השאלה לא אלייך,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אליה אליה,
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גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,זה אלי ,עמוד ,52

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
השאלה לא אלייך ,השאלה...

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
בסעיף  110יש לך שתי משרות,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
אה למעלה ,הבנתי ,בסדר ,בסדר הבנתי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
נושאי משרה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
תודה ,תודה סיגל .אדמוני אתה רוצה להעיר משהו?

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
את שלי כבר אמרתי בהנהלה .בכל מקרה אני ,לגבי השאלות שלהם אני יכול לדבר פה.
שאלה  ,50עמוד  50שאלה...

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
עוד פעם עוד פעם עוד פעם,
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מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
אני שואל לפי שאלה  50שלכם,
מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
שלכם ,כאילו,

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
של היהודים ,של היהודים,

מר רחבעם חיים – גזבר העירייה :
כבר לא מתייחסים לספר התקציב רק ל,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
שכחו את כל העבודה שלנו,

גב ' סיגל שיינמן – חברת מועצה :
לא ,אנחנו את הדבר הזה עברנו ביום ראשון מספיק.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
איזה עמוד אדמוני?

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
שאלה  ,50עמוד  50אחד לפני הסוף,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
תחליט ,עמוד  50או שאלה ?50

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
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לא ,עמוד  ,50נתיבות משה,

מר א בי סמובסקי – חבר מועצה :
בית ספר נתיבות משה,

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
היום הוא אושר ,הוא מוכר על ידי משרד ,יש לו,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא רק היום,

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
אז אין שום בעיה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
יפה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב הנה ,כבר שאלה אחת,
)מדברים יחד(

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
זה שאלה אחת ,זה קודם כל חשוב .תרבות תורנית ,עכשיו תרבות תורנית למי הרכב תרבות
תורנית ,הרכב,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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אדמוני לא לא ,עזוב,
)מדברים יחד(
מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
הסעת קשישים ,יש ברוך השם קשישים שקשה להם ללכת אבל יש להם אהבת תורה ,אז
לוקחים אותם,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
נכון ,חשוב מאוד,

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
מסיעים אותם.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
חשוב מאוד רק אני אומר דבר אחד,

גב ' שרי סלע – חברת מועצ ה :
חשוב מאוד.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
זה לא צריך להיות אצלך הסעיף.

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
אבל עוד פעם ,זה קשישים שלי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אני מסכים ,אתה תשתמש בו רק הסעיף לא יהיה אצלך.
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
שלך? חשבתי שזה קשישים של העיר .שלך?

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
לא ,הם שייכים לתרבות תורנית הקשישים האלה.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
צודק.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה צודק.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בשביל מה אתה עונה? אחר כך יהיה מסודר,

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
כדי לתת להם תשובות.

מר משה סיני  -ראש העיר :
 ...סליחה ,ממלא ,סליחה ,חברים ,אנחנו מתכנסים כבר לסיכום.

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
לגבי ,אני דווקא אגיד לועדת כספים יש לי גם כן לומר ושם אני אגיד ולא פה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
בסדר גמור ,מאה אחוז.
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
באיזה נושא?

מר יעקב אדמוני – חבר מועצה :
כללי.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
אה ,כללי.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,ממלא מקום וסגן ראש העיר יבגני מלמד ביקש את רשות הדיבור אז בבקשה כמה
מילים.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
לגבי הערות ותיקונים שביקשתי לבצע בתקציב ,אמרתי את זה בהנהלה ואני לא רוצה
להלאות את כולם ,אין מה להסתיר אבל פשוט לא רוצה לשרוף את זמנכם.
כמה מילים כלליות ,אני קודם כל בחצי שנה האחרונה זה הדיון הראשון שאני נהנה
להשתתף בו כי זה באמת היה ענייני ,גם אם אנחנו מתווכחים וחלוקים על משהו הדברים
היו עניינים וזה משמח אותי .אנחנו יכולים לחזור לאיזשהו תוואי שבאמת אנחנו,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אתה לא שמת לב ,תמיד היינו ענייניים .לא כל כך שמת לב,

מר יבגני מלמ ו ד  -ס  /מ " מ ראש העיר :
אני מדבר ,לא רק על התוכן אני מדבר גם על האוירה שרי.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
 ...לאחרונה אבל לא משנה.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
הוא היה הוא היה,

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
רק עכשיו דיברתי על אוירה אתה רוצה לקלקל?
)מדברים יחד(
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
ראש העיר הבא ,הוא לא נמצא פה.

מר יבגני מלמ ו ד – ס  /מ " מ ראש העיר :
תראו ,אני אגיד לגבי התקציב את ההתייחסות שלי .הוא לא במאה אחוז לרוחי ,יש דברים
שאני גם לא מקבל אותם ,אני מקבל אותם כי חלק מתמונה כללית שאנחנו צריכים לראות
אותה .ואני לא אסתיר ,אני בישיבות ההנהלה אמרתי דבר פשוט ,למה אנחנו צריכים לעבור
את כל הויה דה לה רוזה ולא לעבוד חלקי  ,12כי באמת  2007היתה שנה לא רעה .אפשר
לקחת את זה ובלי לעבור ,ולא לשרוף עוד כמה שעות ולפעמים גם לא לשלם מחירים כבדים
כדי להעביר את התקציב ,נעבוד חלקי  ,12לא קיבלו את דעתי .כי כנראה באמת חשוב לעשות
את זה בצורה אחרת .ואני פשוט מציע לכולם אולי לגמד קצת את הדרישות ,אולי באמת
להיכנס למסגרת הכוללת ,לקבל איזשהם פשרות ולהעביר את התקציב .כי השנה הזאת אני
לא יודע ,מישהו מאתנו יסיים את הקדנציה ולא יתקדם הלאה לחיים הציבוריים .אבל זאת
שנה אחרונה וזה הרושם שאנחנו נשאיר אחרינו ,ואני מציע לכולנו להעביר את זה בצורה
טובה .תודה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב חבר'ה אני,
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גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני מבקשת לומר משהו ,ברשותך,

מר משה סיני  -ראש העיר :
בבקשה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני חושבת שפשוט ,לא קשור לתקציב אבל היות והדיון התחיל אז אני מעבירה את זה לסוף.
בשבוע שעבר או השבוע התחיל אחד ,לטעמי אחד הפרוייקטים החשובים פה בעיר וזה נושא
של תיעוד של סיפורי העיר ואתריה .ואני די אוכפים עלינו לממן את הפרסום ואת ההפצה
ואת הכל מתוך התקציב הזעום הזה של השימור אתרים שאמור להיות מיועד בכלל ליועץ,
ליועץ לועדה לנושא שימור אתרים .וגם אם נכון לעכשיו זה מה שהיה ,אז המימון של
המודעה באינדקס ,המודעה האחת שבוע אחד זה מתוך התקציב ההוא ,אני חושבת שיש
מקום להביא לפרסום ושיווק של הפרוייקט הזה ,כי הפרוייקט הזה בגדול אמור להיעשות
על ידי ,את המימון עבור ההדרכה כבר כיניסו מתוך תקציב  ,2007את העבודה עצמה זה
מתנדבים אבל הציבור לא יודע כי ממודעה אחת בעיתון הוא לא יודע שיש את אחד
הפרוייקטים היפים פה של תיעוד סיפורי העיר והאתרים.

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
נו אז רגע ,לדוברות יש אמצעים לעשות את זה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הדוברות שלחה לי מייל ואמרה אין לי כסף ,אפילו למודעה שביקשתי פה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
כן ,אבל זה לא דומה ,איזה אגף ,יש,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב אנחנו ,בואי נבדוק,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני מבקשת שתשקלו למצוא את הדרך לשווק פרוייקט,

מר אבי סמ ובסקי – חבר מועצה :
יש לה לוחות אלקטרונים יש לה את האינטרנט,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אחד הפרוייקטים החשובים בטרם האוכלוסיה הקשישה מתבגרת יותר כך שלא נוכל לקבל
ממנה,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
האינטרנט בשלטים אין בעיה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אז אני מאוד אודה לכם אם תעלו את זה למודעות.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
את יודעת מה? יש לי בקשה אלייך ,תעבירי לי נוסח שאת רוצה,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
יש,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא לא לא ,לשלט אלקטרוני,
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מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
על כמה זבל שתורידי כמה זבל של כלבים תשימי,

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
שלט אלקטרוני שרי צריך להיות כמה מילים,

מר משה סיני  -ראש העיר :
למה אתה אומר את זה?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
לא ,כי ...לכלבים,
)מדברים יחד(

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני אעביר ללי ולי תעביר אלייך.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לי איננה היא חולה כבר הרבה זמן.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אה ,או.קיי.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
אז תעבירי אליי .ולאינטרנט איזה באיזה,
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מר משה סיני  -ראש העיר :
עובדה ,תראה איך זה נכנס לך לראש...

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
היא העלתה את נוסח המודעה עצמה אבל אני...

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
עבודות קבלניות ,איך הוא הגדיר את זה הגזבר? עבודות קבלניות גללי כלבים ,עבודות
קבלניות גללי כלבים .במקום לגייס איש שיאסוף את החרה של הכלב ,ניסוח עבודות
קבלניות גללי כלבים.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
ואני רוצה לומר עוד משהו ,בסוף השבוע,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
 ...הפרוייקט חיצוני בינלאומי לגיוס לאיסוף החרה .על ההגדרה ,על ההגדרה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,בואו לא...

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
בסוף,

גב ' אירית נתן  -מנכ " לית העירייה :
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מחשבה עמומה.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
הנושא של הבניין ברחוב שבאזי  45נמצא בדיאלוג ביני לבין כאן הנהלת העירייה מזה מספר
חודשים ולהפתעתי במסגרת כתבה שהיתה בעיתון בסוף שבוע ,התבררה עובדה או התברר
נתון ,אתם ,אני מבקשת מכם שתגידו אם זה עובדה או לא ,התברר נתון שבעקבותיו גם
מאיימים עלי בתביעה שיש בעיה בחיבור של הבניין לתשתיות .אני העברתי לך שאילתא
בנושא ,אבל היות ואני פה נחשפת לאיזשהו ,סליחה?

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
מה הקשר?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
גם אני שואלת ,כי האשימו אותי בתור כך כי כשהייתי יו"ר אגף הנדסה ולא הייתי מעולם
יו"ר אלא מחזיקת תיק אז אני לא קידמתי את הנושא ואני לא טיפלתי בו ,בנושא שאפילו
לא ידעתי על קיומו .אז היות וזאת סיטואציה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
גם אפשר להאשים אותך עכשיו שיורד גשם ,אז מה?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
זה נכון אבל אני מבקשת ממך ,משום שזו הסיטואציה להשיב בהקדם לשאילתא.

גב ' אירית נתן – מנכ " לית העירייה :
לא ,אריה כתב את זה היום,

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
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אני מבקשת ,כי יש לזה חשיבות ,אתה מוזמן לקרוא את מה שכתבו שמה,

מר אבי סמובסקי – חבר מ ועצה :
מי כתב?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
אני לא יודעת ,תקרא בבקשה ,תסתכל.

מ ר אבי סמובסקי – חברת מועצה :
מי כתב?

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
תסתכל ,מה זה משנה? היזם מאיים בתביעה על משהו שלא ידעתי עליו בכלל ,אז לפחות אני
אקבל תשובה רשמית מהעירייה ,זה הכל ,לא יותר ולא פחות ,לא מבקשת יותר.

מר משה סיני  -ראש העיר :
מה שאנחנו יכולים לעזור לך אנחנו נעזור.

גב ' שרי סלע – חברת מועצה :
לא מבקשת יותר מזה.
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
קודם צריך לעדכן ...שנודע לי לאחרונה בספרייה העירונית יש מאוד מאוד מבקרים ומאוד...
ואני חושב שזה לאור ההחלטה שלבטל את דמי המנוי .אז אני חושב שהמטרה הושגה ,אם
הצלחנו להחזיר ,אם הצלחנו להחזיר את התושבים לספרים ולספריה ולזה אז אני חושב
שזה,

מר משה סיני  -ראש העיר :
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אתה רואה שיש השפעה לחברי מועצה?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
מה?

מר משה סיני  -ראש העיר :
אתה רואה שיש השפעה לחברי מועצה?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
אז אני חושב שזה באמת זה ,וכל הכבוד לחברי הועדה ,לאריה,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
שמה ,של הספריה?
מר משה בן טובים – חבר מועצה :
כן,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
הצלחה מדהימה.
משת תף בדיון :
גם מצד התושבים.

מר משה סיני  -ראש העיר :
אז לא סתם מקימים ועדות ולא מממשים,

מר אבי סמובסקי – חבר מועצה :
 ...מממשים.
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מר משה סיני  -ראש העיר :
טוב ,חבר'ה בואו ,באמת אני אחסוך קצת מהדברים אבל באמת אני רוצה לעשות אי זה
'פולו אפ' למה שאמר כאן יבגני .תראו ,אנחנו נמצאים פה לעוד פרק זמן ,אני מקווה שכולם
ישארו פה וימשיכו הלאה אבל יש לנו פרק זמן של שמונה תשעה חודשים שאני חושב שאת
האנרגיות שלנו ,יהיה כאן מספיק אוירות פוליטיות ובחירות ומאבקים וזה ,אני חושב
שמבחננו עכשיו זה קודם כל בצורת הדיאלוג שיהיה בינינו וביכולת שלנו לשמור על יציבות
עירונית במהלך התקופה הקרובה ,עם כל הלהט והתסיסה והפוליטיקה והיריבות
והתקשורת והעיתונות ,אפשר הכל באמת לקחת בחשבון אבל בסופו של דבר כל אחד באמת
אני מבקש שיסתכל בתוך ,כמו שאומרים נפש יהודי הומיה ,יסתכל פנימה לצפונות נפשו ואני
חושב שכולנו צריכים לגלות כאן בגרות ואחריות בכמה מובנים.
המובן הראשון זה קודם כל תרבות הדיון ,שאני חושב שהדיון הזה כמו שיבגני אמר ,היה
דיון שנהננו ממנו ,אז נכון שההתחלה התחילה עוד פעם באיזושהי סאגה מסוימת אבל בסך
הכל התכנסנו ושמענו אחד את דברי השני והקשבנו לפחות .באמת ,אני חושב שאחד
המיומנויות של בני אדם זה לשבת להאזין ולהקשיב כשהוא שומע את חברו ולא מיד לחשוב
איך הוא עונה לו ,כי זה אוטומטית המוח שלנו כבר נאטם למה שאומרים וכבר חושב מה
הוא עונה .בואו רגע נוריד את כל מה אנחנו עונים ונשמע מה אנשים אומרים.
אז אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד חשוב בתרבות דיון ,ואני מקווה שגם הדיונים הבאים
בקשר לתקציב יהיו באוירה כזאת ,לפחות מי שיושב פה ישמור על המימד הזה ,אני לא יכול
להיות ,אנחנו לא יכולים להיות אחראים לכל אחד שלא נמצא פה .זה דבר אחד.
דבר שני ,הנושא של יציבות ע ירונית ויכולת לתת למערכת עירונית לעבור על פי איזשהם
מסגרות היא מאוד מאוד חשובה .מאוד חשובה .תראו ,באמת בגדול בוא נאמר יש איזה
מסגרת של תקציב מסוים ,אפשר עוד להתווכח עליה ,אפשר עוד לנסות להשפיע ואנחנו
פתוחים גם לשינויים וגם להצעות .אני חושב שהדיונים בועדת הכספים באמת צריכים
להתמקד יותר ברמות של הדברים העקרוניים .לא ללכת לרמה שאני קורא לה אניטי גריטי
הזה של שעה נוספת פה וחוזה עבודה שם ,אני אומר את זה פה על השולחן ,זה חשוב לי ,לא
התעסקנו עם זה בשנים שעברו ,בודאי לא בשנה הזאת ,אני חושב שבודאי שמתעסקים בדרג
מקצועי שנותן את הנשמה למען הציבור אפשר לבקר אותו ,אפשר באמת להגיד מה שרוצים,
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אבל בסך הכל הדרג המקצועי פה בעירייה באמת הוא דרג מסור מקצוען ,עושה את העבודה
כמו שצריך .ואני לא חושב שאנחנו צריכים להתעסק בכל הדברים האלה ,זה בגרות גם של
אנשים שמגיעים לפה לועדת הכספים לדעת לאבחן בין הנושאים שהם יותר חשובים ,יותר
מהותיים שצריך לשים אותם בסדר עדיפות גבוה לבין נושאים שאנחנו נשארים תקועים
בביצה .באמת ,אם אנחנו מתחילים עכשיו להתעסק בשעות נוספות של בן אדם כזה או אחר,
אני קורא לזה תקיעות בביצה ,תסלחו לי מאוד ,אין לי הגדרה אחרת.
ואני מבקש מפה גם את הבגרות שלכם ,באמת ללכת לנושאים כבדי המשקל הרציניים
החינוך כמו שמשה אומר ,ההנדסה כמו ששרי ,הדברים שאבי העלה פה ,אלה דברים שבאמת
חשוב שיצאו פה בועדת הכספים ויהיה בהם דיון ענייני.
והדבר האחרון שאני רוצה לבוא ולומר זה באמת ,היה כאן ,היו כאן ,גם בדיונים שקיימתי
עם אנשים לגבי התקציב ,חלק מהם באו ואמרו תראו ,ממילא אפשר לעבוד  ,1/12זה מקטין
לחצים ,אפשר להגיד שאין ברירה ככה צריך לעבוד ,חבל לבזבז אנרגיות מול נבחרי ציבור.
חברים ,אני לא קיבלתי את זה ,ואני באתי פה על השולחן ואמרתי חבר'ה ,אני אוציא את כל
האנרגיות האפשריות כדי שתהיה מסגרת תקציב וכדי שאנחנו נוכל להעביר את התקציב
הזה.
אז אני מבקש מכם ,באמת ,אני חושב שהנושא של התקציב הוא מעבר לכל שיקול פוליטי.
אני חושב שבסך הכל הציבור בעיר כן מצפה מנבחריו לגלות בגרות ואחריות .כל אחד מאתנו
צריך להפנים את העניין הזה ובסופו של דבר בשיתוף פעולה ובאמת בהאזנה וקשב אחד לשני
לדעתי אפשר להסכים גם על מסגרת התקציב ,גם על הסדרי עדיפויות וגם בסופו של דבר
להעביר את התקציב .ואני כבר אומר פה על השולחן ,הוא לא יהיה ,לא נוכל לתת מענה
לכולם אבל בסך הכל נשמע את כולם ,ננסה לקחת את הדברים המרכזיים ולנסות לעצב
תקציב שנוכל לעבוד אתו וגם ניתן לדרג המקצועי לא להתעסק כל היום סביב עצמו אלא
לעבוד על פי מסגרת מסודרת וניתן את השירות הנכון לאזרחים.
אני באמת מודה לכם על שיתוף הפעולה .אנחנו רוצים לעשות דיון נוסף אחרי שתהיה ועדת,
אחרי שועדת הכספים תשלים את עבודתה .אני חושב שיתכן ,צריך לשקול את זה בתאום עם
חברי המועצה ,לקבוע עוד יום לדיון לפני ההצבעה על התקציב ,כדי ששוב יראו את התמונה,
מה?
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עו " ד פרומה פורת – יועצת משפטית :
יומיים ברצף בהסכמה.

מר משה סיני  -ראש העיר :
או יומיים ברצף בהסכמה ,גם זה אפשר לעשות ,יש כל מיני טכניקות שאפשר לעשות .אנחנו
נבקש את הסיוע שלכם בעניין הזה ואני מקוה שנקבל אותו .ושיהיה לכולנו ערב טוב ותודה
רבה.

)סוף הקלטה(

____________________
אירית נתן
מנכ"לית העירייה

____________________
משה סיני
ראש העיר
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