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על סדר היום:
1.

דיווח ראש העיר.

2.

אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  2390גני ילדים בפסגה ,הקטנת מקורות
מימון בסך  ₪ 1,417,064מקרנות הרשות והוספה של  ₪ 1,417,064למשרד
החינוך.

.3

אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  2367גנים ברש"י ,הקטנת מקורות מימון
הרש ות בסכום  ₪ 1,596,599והוספה של  ₪ 1,596,599למשרד החינוך.

4.

אישור שינוי מקורות מימון בתב"רים ,הקטנות מקורות מימון הרשות
בסכום של  ₪ 5,535,000והוספה בסכום של  ₪ 5,535,000למשרד החינוך ,על
פי הרשימה המצורפת.

.5

שינוי שם תב"ר  2255פחים שקועים על סך  ₪ 175,000לפקחים שקועים
ותשתיות אשפה.

.6

דיון בדו"ח הכספי . 31/12/14
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מר ישראל גל :

ערב טוב לכולם .אמנם מהפגישה האחרונה עברנו מערכת

בחירות ,מבחינתה של מדינת ישראל לא השתנה בה שום דבר.

גב' ארבל ליאת:

למה אתה אומר ככה? לא יפה .לא היית מחליף את ה 30 -

מנדטים ?

מר ישראל גל :

הייתי מחליף.

מר שי דבורה :

הערה ,חבר'ה .ערב טוב לכולם .לא כדאי לעשות ישיבת

מועצה בערב פסח?

מר ישראל גל :

ביום שישי?

מר שי דבורה :

תאמין לי ,רעיון טוב.

מר ישראל גל :

שנה הבאה אנחנו לוקחים את זה ,ונעשה סדר משותף.

מר שי דבורה :

נעש ה ליל סדר ,ונעשה משהו מכובד.

מר ישראל גל :

רעיון מצוין.

מר מיכלס גיל :

נלך צעד אחד קדימה ,באיזה בית מלון.

מר ישראל גל :

שי ,ההצעה התקבלה .אנחנו נעשה דיון בנושא הזה

בהחלט לקראת פסח הבא.

מר מיכלס גיל :

למה אתה לא דואג לגיבוש לחברי מועצת העיר?
4

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 27/15

מר ישר אל גל :

זה רעיון מצוין ,אנחנו רשמנו אותו לתשומת לבנו .עברנו

את מערכת הבחירות .אם בענייני דת עסקינן ,אמנם היתה פה איזו סערה גדולה
בעיר .דרך אגב ,לזכותנו ייאמר שזאת אחת הערים היחידות שבהן התחוללה כזאת
סערה .קסטרו שם ראש ,שלטים כאלה פרובוקטיביים בכל רחבי מדינ ת ישראל.
ובקרית אונו זה עורר את חמתם של האוכלוסיות ושומרי ה...

מר מיכלס גיל :

בטעות יש תחנת אוטובוס מול המועצה הדתית ,מה

לעשות?

מר נפתלי כהן :

אולי זה עוברי אורח?

גב' ארבל ליאת:

אה ,צריך לבטל את תחנת האוטובוס?

מר ישראל גל :

אין צורך בדיווח ,יאללה ,סע .ממהרים .לא רוצים

דיווחים ,לא מעניין ,יאללה.

.2

אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  2390גני ילדים בפסגה ,הקטנת
מקורות מימון בסך  ₪ 1,417,064מקרנות הרשות והוספה של 1,417,064
 ₪למשרד החינוך.

מר גדי לייכטר:

סעיף מספר  – 2אישור שינוי מקורות מימון ,תב"ר 2390

גני ילדים בפסגה .הקטנת מקורות מימון בסך  ₪ 1,417,064מקרנות הרשות
והוספה של  ₪ 1,417,064למשרד החינוך .אנחנו קיבלנו אשרה ממשרד החינוך
לבניית הגנים פה בפסגה ,ואכן אנחנו מקטינים את ההוצאה מקרנות הרשות
ומוסיפים על חשבון משרד החינוך.
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גב' ארבל ליאת:

נכנס כבר הכסף?

מר גדי לייכטר:

זו הרשאה ,ברגע שזה ייבנה ,נקבל את הכסף .מי בעד?

גב' בומגרטן אלונה:

רגע ,מה עם התיכון? אני לא רואה פה את התיכון.

מר גדי לייכטר:

זה לא קשור .זה על הגנים.

מר ישראל גל :

זה לא קשור .מי בעד? פה אחד.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר שינ וי מקורות מימון תב"ר  2390גני ילדים
בפסגה ,הקטנת מקורות מימון בסך  ₪ 1,417,064מקרנות הרשות
והוספה של  ₪ 1,417,064למשרד החינוך.

בעד

.3

פה אחד.

אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  2367גנים ברש"י ,הקטנת מקורות
מימון הרשות בסכום  ₪ 1,596,599והוספה של  ₪ 1,596,599למשרד
החינוך.

מר גדי לייכטר:

סעיף  – 3אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  2367גנים

ברח' רש"י .הקטנת מקורות מימון הרשות בסכום של  ,₪ 1,596,599והוספה של
 ₪ 1,596,599למשרד החינוך .זה אותו עיקרון כמו בסעיף הראשון.

מר ישראל גל :

קיבלנו כסף ,מגדילים את הקרנות.

מר גדי לייכטר:

בדיוק .זו הרשאה לביצוע .מי בעד? פה אחד.
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החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר שינוי מקורות מימון תב"ר  2367גנים ברש"י,
הקטנת מקורות מימון הרשות בסכום  ₪ 1,596,599והוספה של
 ₪ 1,596,599למשרד החינוך.

בעד

.4

פה אחד.

אישור שינוי מקורות מימון בתב"רים  ,הקטנות מקורות מימון הרשות
בסכום של  ₪ 5,535,000והוספה בסכום של  ₪ 5,535,000למשרד
החינוך ,על פי הרשימה המצורפת.

מר גדי לייכטר:

סעיף  – 4אני הנחתי תיקון ,היתה טעות קלה אז המספר

תוקן .יש לכם גם את הפירוט בנספח .פה מדובר על ריכוז של כל ההתחשבנויות
הסופיות מול פרויקטים של משרד החינוך שכבר הסתיימו .ולכן אנחנו פה מאשרים
שינוי מקורות מימון בתב"רים ,הקטנת מקורות מימון הרשות בסכום של
 ₪ 5,535,000והוספה של  ₪ 5,535,000למשרד החינוך ,על פי הרשימה המצורפת.
מי בעד? פה אחד.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר שינוי מקורות מימו ן בתב"רים ,הקטנות
מקורות מימון הרשות בסכום של  ₪ 5,535,000והוספה בסכום של
 ₪ 5,535,000למשרד החינוך ,על פי הרשימה המצורפת.

.5

שינוי שם תב"ר  2255פחים שקועים על סך  ₪ 175,000ל פ חים שקועים
ותשתיות אשפה.

מר גדי לייכטר:

בסעיף  – 5אנחנו מבקשים לשנות את שם התב" ר של

 2255פחים שקועים על סך  ₪ 175,000לפחים שקועים ותשתיות אשפה .זה תב"ר
שכבר אושר בעבר ,גם הסכום .אנחנו רק משנים את השם ,כדי שאפשר יהיה לעשות
עוד דברים .לדוגמא ,לא רק פחים שקועים ,גם לשנות מסתורי אשפה לפחים
7

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (מן המניין) מספר 27/15

וכדומה .מי בעד? פה אחד ,הלאה.

החלטה :

הוחלט פה אחד לאשר שינוי שם תב"ר  2255פחים שקועים על סך
 ₪ 175,000לפחים שקועים ותשתיות אשפה.

בעד

.6

פה אחד.

דיון בדו"ח הכספי . 31/12/14

מר ישראל גל :

דו"חות כספיים להצגה.

גב' ארבל ליאת:

שנייה רגע .גדי ,בישיבה הקודמת ביקשתי לקבל פירוט

של כל הכבישים שאישרנו לתב "ר בפעם הקודמת ועדיין לא הגיע אליי.

מר גדי לייכטר:

נעביר לך.

מר ישראל גל :

זיצר ,בבקשה ,הצגת הדו"חות הכספיים.

מ ר יעקב זיצר :

קודם כל ערב טוב לכולם .עמ'  2בדו"ח הכספי מציג את

המאזן נכון ל  . 31.12.14 -אנחנו רואים שבשוטף אנחנו  39.5מיליון  ...₪מול 23.5
ב דצמבר  ... 2013ובבנקים .ההשקעות המיועדות לכיסוי קרן לעבודות הפיתוח ,יחד
עם הקרנות הבלתי מתוקצבות ,היו  168.154הגירעון לתחילת השנה היה , 39.7
הגירעון התקופתי  , 6.4סך הכל  . 46.2המאזן הסתכם ב  240 -מיליון  .₪אני מזכיר
לכולם ,המאזן ברשות המקומית לא כולל ,לא את הרכ וש הקבוע ולא את החייבים
ולא דברים שזמן החיים שלהם מעל שנה או זמן קבלת הכסף מעל שנה.
ההתחייבויות והעודפים היו  0לבנקים ,לא היינו חייבים לבנקים 10.5 .מיליון ₪
מוסדות שכר ושכר ,שזה בעיקר המשכורת של דצמבר ,אין פיגור בתשלומים.
ספקים וזכאים  , 3.3פקדונות וסכומים נוספים  , 536סך הכל ההתחייבויות
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השוטפות שלנו  46.3מיליון .₪
מבחינת הקרנות הבלתי מתוקצבות 87 ,מיליון  .₪הקרנות המתוקצבות 29.5
מיליון  .₪אפשר לראות אותם גם למעלה .זה בעיקר הנושא של תאגיד מי אונו.
מבחינת התב"רים ,אנחנו ...מימון ביניים של  86מיליון  ,₪עם גרעונ ות ביניים של
קרוב ל  9 -מיליון  ,₪והמאזן מסתכם ב  240 -מיליון  .₪בעמ' הבא אפשר לראות
שהחייבים מגיעים לאגרות והיטלים  28מיליון  ,₪ובמאזן הגבייה נראה מתוך זה
כמה אנחנו חייבים רק לארנונה .כמה חייבים יש לנו רק בגין ארנונה .עומס
המלוות שלנו  60מיליון  ,₪ירד מעט מתח ילת השנה .כאשר הערבויות שניתנו
נשארו אותו הדבר 5 ,מיליון .₪

גב' ארבל ליאת:

סליחה שנייה ,אפשר לשאול שאלות או בסוף?

מ ר יעקב זיצר :

בסוף אם אפשר .בסדר ,ליאת? הרכב הקרנות הבלתי

מתוקצבות היה  30מיליון  .₪בסך הכל היתרות האחרות של הקרנות מקבלות פה
ביטוי .מבח ינת עמ'  4שמראה על הביצוע ,אז בביצוע היה לנו  133מיליון ₪
הכנסות עצמיות ,דומה למה שתוקצב ,עם הפרש קטן של  .₪ 399,000מבחינת
הכנסות ממשלה ,יש לנו  219מיליון  ,₪מול  208מיליון  .₪יש פה גידול של 11
מיליון  ,₪גידול ...של משרד החינוך .יש כאן תקבולי ממשלה אחרים .ויש לנו גם
תקבולים ממשרד החינוך של  4מיליון  ,₪בין היתר ה  1 -מיליון  ₪המפורסם.
תקבולים נוספים שיש לנו זה  4.6מיליון  ₪במסגרת מחזור המלוות ,כאשר
ההוצאה נמצאת בחלק התחתון .וסך הכל אנחנו ב  247 -מיליון  ₪ביצוע ,כולל
ההנחות .היות וההנחות הן ...גם למעלה וגם למטה ,גם כהכנסה וגם כהוצאה ,אז
אפשר לבוא ולהגיד שהפעילות השוטפת שלנו בשנת  2014הסתכמה ל  219 -מיליון
.₪
מקודם זה היה מבחינת ההכנסה ,עכשיו מבחינת ההוצאה .בחלק הכללי אנחנו עם
 98מיליון  50 ,₪מיליון  ₪זה בשכר ו  49 -מיליון  ₪ב ...הכלליות .מבחינת הפעילות
בחינוך ,אנחנו  92מיליון  ₪פעילות חינוך 60 ,מיליון זה שכר ו  32 -זה פעולות
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החינוך .גם פה עשינו בביצוע יותר גדול ,אבל גם קיבלנו יותר .בנושא של רווחה,
הפעילות שלנו היתה  21.5מיליון  ,₪מול  20.2מיליון  ₪פעילות מתוקצבת .בשכר
אי ן כמעט הבדל .ההבדל נובע  1.2מיליון  ₪בנושא של פעול ות הרווחה .אבל כפי
שראיתם גם למעלה ,קיבלנו תוספת ממשרד הרווחה .וכפי שאתם יודעים ,תמיד יש
איזשהו  , matchingשגם אם משרד הרווחה נותן לי תוספות בכסף ,אני צריך להביא
 33%כדי לקיים את היחס בדרך כלל של  . 75 ; 25פירעון המלוות שלנו היה  7מיליון
 ,₪דומה לתקציב .מבחינת הוצאות המימון ,פחות או יותר יש לנו את אותו סכום,
 1.5מיליון  ₪עם סטייה קטנה .ובמסגרת העברות והוצאות חד פעמיות ,יש לנו 6.2
מיליון  ,₪כאשר חלק גדול מהסכום הזה ,זה מחזור פירעון מלוות שהופיע למעלה
כהכנסה ופה זה בערך  4.3מיליון  ₪בקטע של ההוצאה .אבל הקטע של הה נחות
דיברתי כבר מקודם.
העמ' הבא ,בעמ'  5מראה את הפעילות שלנו שלא בתקציב הרגיל ,אלא במסגרת
תקציב הפיתוח ,במסגרת התב"רים .סך הכל השתתפות משרדי ממשלה היתה כ 9 -
מיליון  ,₪וסך הכל התקבולים היו  70מיליון  ,₪כאשר המרכיב העיקרי שלנו זו
העברה מקרנות הרשות .אתם יודע ים ,זאת רשות נטולת מענק איזון ,ולכן את רוב
הפעילות שלה מממנת ממקורותיה ,קרי במקרה שלנו קרנות הרשות .מבחינת
העבודות שביצענו ,זה  48מיליון  ,₪ולכן מתקופת הדו"ח היה לנו עודף של 24.4
מיליון  ,₪מול עודף של כ  8 -מיליון  ₪בשנה שחלפה .אם אנחנו לוקחים את תחילת
השנה ,אז היינו ב  295 -מיליון  ₪תקבולים שנצברו עם  , 239כאשר אין לנו יתרות
זמניות של  56מיליון  .₪אם נוסיף ל  56 -מיליון  ₪ת ה  21 -מיליון  ,₪נהיה באותם
 77מיליון  ₪שראיתם מקודם .או אם אתם לוקחים את הסכומים המצטברים ,אז
 237פחות  , 255במאזן ראיתם  88פחות הנקודה  , 9שזה נותן לנו את אותו מספר
שרואים פה בנקודה הזאת .במשך השנה נסגרו פרויקטים כמו בכל שנה ,כמעט בכל
תקופה.
בעמ' הבא ,אתם מכירים את הדו"ח ויודעים ,שכמו שנתתי את הריכוז בעמ'
הקודם ,בעמ'  5על התקבולים ,יש פה את ריכוז התב"רים מפולחים לפי נושאים.
לא פר תב"ר ,אלא לפי ה נושאים .לפי הנושאים שהם הקבלה לפרקים שמופיעים
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בתקציב הרגיל .אפשר לראות בנושא של הביצוע של שנים קודמות ,ביצוע שנה
קודמת גם בהכנסה וגם בהוצאה ,את ה  295 -וה  . 279 -וכמו כן אפשר לראות את
הביצוע של השנה 70 ,מיליון  ₪בנושא של הכנסות 48 ,מיליון  .₪אני רק רוצה
להסב א ת תשומת לבכם ,שאם תסתכלו בנושא של חינוך ותרבות ,אתם תראו את
עיקרי התקבולים ,וגם את עיקרי התשלומים .אם עמדנו על  48מיליון  ₪במסגרת
סך הכל הביצוע בתקציב הבלתי רגיל בשנת  . 2014מתוך זה כ  30 -מיליון  ,₪יותר
ממחצית זה חינוך ותרבות.
העמוד הבא משקף לכם את מאזן הגב ייה .אמרתי לכם במאזן בדו"ח היתרות ,יש
שם את החייבים ,כאשר מתוכם  24מיליון  ₪זו יתרת הפיגורים .פתחנו את השנה
עם  23מיליון  ,₪היו חיובים נוספים גם של ריבית והצמדה .זאת אומרת ,היינו עם
 25מיליון  8 .₪מיליון  ₪גבינו פיגורים ,ונותרו לנו  17מיליון  ₪יתרות חובה ב גין
התקופה שקדמה ל  .. 2013 -מחלקים את הנושא של הארנונה ל  2 -תקופות :התקופה
השוטפת שמתחיל מ  1.1.14 -עד  31.12.14והתקופה שהיא מעבר לשנה .ואז למעשה,
אם מישהו שילם בינואר  2015בגין דצמבר  , 2014למרות שחלפה תקופה קצרה ,זה
ייחשב כגביית פיגורים .אנחנו השנה גבינו פיגור ים  8מיליון  ,₪סכום שהוא יותר
גבוה ממה שגבינו בשנה שעברה .מבחינת הגבייה השוטפת ,עשינו  . 93%קרי היה לו
חיוב של  . 120לצערנו אנחנו נאלצים לתת סכומים גבוהים מאוד בנושא של הנחות
ארנונה .כך שסך הכל הפוטנציאל שלנו היה  93מיליון  .₪מתוך ה  93 -מיליון ₪
גבינו  86ונשא רנו עם  7מיליון שהם היתרה העוברת לשנת  . 2015אם ניקח את
היתרה שהיתה לתקופה של עד סוף  2017וניקח את ה  7 -מיליון  ₪שנצברו בתוך
שנת  , 2014זה אותם  24מיליון  ₪שדיברתי עליהם קודם .סך הכל שיעור גבייה
 93%מהשוטף.
מבחינת שומת הארנונה שמופיעה בעמ'  , 8אז כפי שכולכם מ כירים את העיר ,רוב
הארנונה שלנו היא ארנונה של מגורים .לצערנו אין לנו מספיק ארנונה בשטחי
תעסוקה ,משרדים ,מסחר ,תיירות ,מפעלים וכדומה .סך הכל ב 1,800,000 ... 2004 -
מ"ר לחיוב ארנונה .כאשר מתוך זה  1,400,000מ"ר זה מגורים .מבחינת הכסף,
מתוך  80 , 120מיליון  ₪זה חי וב למגורים .וגם על היתרה אנחנו נותנים הנחות
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גדולות מאוד ,בין היתר העבירו לפה ,לזכור רק שמדובר במשרד הביטחון ,שלצערנו
הגדול אנחנו גם נאלצים לתת הנחה ,כי אלה הכללים.
מבחינת עמ'  , 9אנחנו מדברים על נושא של שכר ומשרות ,אז אפשר לראות ב 2 -
העמודות הראשונות את התק ציב ,ולאחר מכן את הפילוח .אני יכול רק לבוא
ולהגיד שהטור שמדבר על עלויות שכר ,שזה הטור שהוא השלישי מצד ימין ,מדבר
למטה על  116מיליון  ,₪אני מסב את תשומת לבכם .זה דבר שאתם יודעים ,אנחנו
משלמים הרבה מאוד פנסיה תקציבית ,הרבה מאוד .אנחנו הגענו לכמעט  19מיליון
., ₪

מר ישראל גל :

כמעט  20מיליון .₪

מ ר יעקב זיצר :

והשנה אנחנו נעביר כמעט  20מיליון  ,₪שזה סכום גדול

מאוד .ועדיין יש בעירייה לא מעט עובדים שנכנסו לפני  , 998ואז הם עדיין זכאים
לפנסיה תקציבית ,אבל היא לא מקבל ביטוי בדו"חות הכספיים ,ואת הפנסיה
התקציבית ברש ות המקומית ...אך ורק בעת התשלום ,ולא עושים הפרשה כמו
שעושים בחברות או בתאגידים אחרים.

מר נפתלי כהן :

תוספת שכר שזה על פי החוק התוספת של...

מ ר יעקב זיצר :

נכון ,היו כמה תוספת שכר שהן היו מה שנקרא בהשלכה

רוחבית מטעם המדינה .היו הסכמים עם נושא של גמלאים ,היו הסכמי תוספות
שכר .יש עדכון של שכר מינימום שיש לו השלכת רוחב .ויש עוד דבר שב עדכוני
שכר -

מר איציק ציזר :

שכר מינימום זה ב  , 2015 -לא ב . 2014 -

מר עמי כחלון :

לא ,לא ,עובדי קבלן . 18% ,עובדי קבלן.
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מר ישראל גל :

ה  18% -שהיה ב . 2014 -

מ ר יעקב זיצר :

יש עדכו ן .מה שציזר אמר זה נכון .מה שציזר אמר זה

נכון ,אני רק רוצה לומר שזה כן נוגע ברשות המקומית .זה לא נוגע בשורה
שנקראת שכר .זה נוגע בשורה שנקראת פעולות .אבל אם הפילו את חוק חברות כוח
אדם ,ולכן הם גם קיבלו תוספת שכר ,וגם קיבלו קרן השתלמות מה שנקרא
מהפעימות הראש ונות ,וגם אני נכנס לנושא של הפנסיה חובה וגם התייקר,
ההתייקרות הזאת הביאה בצורה משמעותית .כמו שאתם יודעים ,התחשיב היה כ -
 . 18%זה גם השפיע עלינו בצורה מאוד  -מאוד משמעותית .עמ'  10זה מדבר כמו ש...
חצי שנה ,נותן לנו דירוג ודרגה ,ונותן לנו עלויות של שכר .עד לכאן ,אם יש
שאלות ,אני אשמח לענות.

מר ישראל גל :

כן .שאלות?

מר עמי כחלון :

רק לגבי הפער של הגבייה עם ה  7 -מיליון  ₪שלא הצלחנו

לגבות .יש מצב שיש שם בפנים גם חובות אבודים שאנחנו לא יכולים למחוק
אותם?

מ ר יעקב זיצר :

אני רושם .אני אענה אחר כך ,בסדר?

מר עמי כ חלון :

בשמחה .ואם כן ,אם יש פתרון חוקי איך לעשות את זה.

מ ר יעקב זיצר :

אני אענה ,בסדר .ליאת?

גב' ארבל ליאת:

עמ'  , 3אמרת שאין לנו הלוואות לבנקים ,מצד שני יש

לנו מלוות .מאיפה?
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מ ר יעקב זיצר :

לא .אמרתי אין התחייבויות שוטפות לבנקים ,רק

התחייבויות לזמן א רוך .ההתחייבויות השוטפות נרשמות במאזן ,ההתחייבויות
לזמן ארוך ,כל מה שהוא מעבר לשנה ,לא נרשם במאזן ,אלא בשורה נפרדת.

מר ישראל גל :

ההלוואות והמלוות .יש 60 ...מיליון .₪

גב' ארבל ליאת:

בדיוק .פתאום העלמת לנו?

מ ר יעקב זיצר :

לא,לא ,אמרתי אין התחייבויות שוטפות במאזן .יש

פירעון מלוות שהוא לא חלק מהמאזן.

גב' ארבל ליאת:

הוא חלק מהעול שלנו .מה זה הוא לא חלק מהמאזן?

מר ישראל גל :

לא ,זה לא במאזן.

גב' ארבל ליאת:

אנחנו לא משלמים אותו?

מר ישראל גל :

משלמים .החזר ההלוואות -

מ ר יעקב זיצר :

אני אסביר רגע א ת הנקודה הזאת ,בסדר.

מר ישראל גל :

החזר הלוואות בשוטף ,עומס מלוות לא בשוטף.

מ ר יעקב זיצר :

ליאת ,שאלה שנייה .אמרת  2שאלות.

גב' ארבל ליאת:

כן ,בכרטיס של השכר ,טופס  7פה בעמ'  9מתוך , 10
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ציינת את העניין של פנסיה תקציבית .יש עובדים שצפויים השנה לצאת לפנ סיה
תקציבית?

מ ר יעקב זיצר :

בשנת ? 2015

גב' ארבל ליאת:

בוודאי ,בוודאי.

מר ישראל גל :

הרבה .או  -אה.

גב' ארבל ליאת:

או  -אה זה לא מספר.

מר ישראל גל :

רוצה לדעת? אנחנו לא מציינים את שמותיהם של

העובדים .הם עוד לא יצאו.

גב' ארבל ליאת:

אני לא ביקשתי ש מות .ביקשתי...

מר גדי לייכטר:

זה יכול לנוע בין  5ל . 10 -

גב' ארבל ליאת:

בין  5ל ? 10 -

מר ישראל גל :

זה יכול להגיע בין חצי מיליון למיליון .₪

גב' ארבל ליאת:

זה מה שמעניין אותי .ואיפה זה בא לידי ביטוי? כי

אמרת שזה בא לידי ביטוי רק כשמשלמים.

מ ר יעקב ז יצר :

אני אתן תשובה .ליאת ,שאלה מצוינת ,אני אתן לך

תשובה.
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גב' ארבל ליאת:

זהו ,אלה  2השאלות שלי.

מר יעקובי ירון :

בעמ'  10סך הכל שכר העובד הוא שנתי?

מ ר יעקב זיצר :

כן ,כן.

מר מיכלס גיל :

מה חשבת ,חודשי?

מר יעקובי ירון :

לא ,חצי שנה.

מר איציק צי זר :

 2שאלות ,זיצר ) 1 :האם תאגיד המים שילם את הסכום

שהוא היה צריך לשלם בתקציב?

מר ישראל גל :

כן?

מר איציק ציזר :

 ) 2מה הגירעון השנתי?

מ ר יעקב זיצר :

. 6.4

מ ר יעקב זיצר :

אז התשובות שלי הן ככה .לגבי הנושא של הגבייה

השוטפת ,תראה 93% ,זה סכום מאוד יפה ב גבייה .אנחנו מחייבים ,נותנים את
ההנחות .אתה שואל אותי אם מתוך ה  7 -מיליון  ₪יש חוב אבוד .אז בוא נגיד ככה,
אני חושב שגבו מינואר  -פברואר חלק מזה .אני לא יודע כרגע לצפות .אני בדרך כלל
אומר שחוב אבוד אפשר לצפות לפי הגיל שלו .אני מניח ,להגיד לך חד משמעית
שייגבו את כל ה  7 -מיליון  ?₪אני בספק .אבל  93%זה באמת יפה .אני לא יודע
להגיד לך כרגע כמה...
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מר עמי כחלון :

לא ,לא ביקשתי את האחוז של הגבייה.

מ ר יעקב זיצר :

הוא יפה.

מר עמי כ חלון :

אני מבחינתי מפריע לי שה  7 -מיליון  ₪או ה  5 -מיליון ,₪

אנחנו כבר נמצאים פה חלק מעל עשור במועצה הזאת ,וכל הזמן לוקחים את
המיליון הזה ומעבירים לי כל שנה למקום אחר .אני חושב להתכנס ,ואם החוק
מאפשר ואנחנו לא יכולים לגבות אותו ,למחוק אותו .אני לא מבין...

מ ר יעקב זיצר :

החוק מאפשר.

מר שי דבורה :

עמי ,החוק מאפשר ,זו שאלה של רצון.

מ ר יעקב זיצר :

ליאת 2 ,שאלות ) 1 :עומס המלוות ופירעון המלוות.

בניגוד לחברה שרושמת את ההתחייבות במאזן ,ואת בתוצאה רושמת רק את
הריבית ואת הפרשי ההצמדה כהוצאה ,אפילו המשכנתא שלך בבי ת ,את אומרת
'שילמתי  ,'₪ 100אני מקווה שאין לך ,אבל במידה ויש ,אדם משלם ₪ 20 ,₪ 100
נגיד זה ריבית ₪ 5 ,הצמדה ,ו  ₪ 75 -זה קרן .הרשות המקומית לא רושמת את
ההלוואה בתור התחייבות לזמן ארוך ,היא נרשמת רק בסוף ,נרשמת בחלק ...אבל
הקרן נרשמת כהוצאה.

גב' ארבל ליאת:

שלא ייווצר הרושם המוטעה שאין לנו הלוואות ,זה מה

שהיה לי חשוב.

מ ר יעקב זיצר :

לא אמרתי את זה.
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גב' ארבל ליאת:

לא אמרתי .אמרתי היה חשוב להבהיר.

מ ר יעקב זיצר :

לגבי הגמלה .תראי ,הרשות המקומית לא רושמת

התחייבות בגין סיום יחסי עובד מעביד .לא את ההבראה שצ ריך לשלם ביולי ,לא
את החופשה שנצברה לעובד ,ולא את מענק פדיון ימי מחלה שמגיע לעובד על פי
הכללים שינם ,וגם לא את הגמלה שאליה הוא זכאי .גם לא רושמים את
ההתחייבות בגין הגמלאים שיצאו .אלא רושמים על בסיס מזומן את מה ששולם.
זאת אומרת ,אם אדם פרש ב  31.12 -וקיבל  ₪ 100בגין פדיון ימי מחלה או פדיון
ימי חופשה ,אז אם הוא פרש ב  31.12 -זה יירשם שנה שעברה .ואם הוא פעל ב , 1.1 -
זה יירשם בשנה הבאה .והבן אדם מקבל גמלה .יש פה חבורה גדולה מאוד של
גמלאים שממשיכים לקבל גמלה ,ונאחל לכם אריכות ימים והם ימשיכו לקבל .את
תראי את זה אך ורק על בסיס מזומן.

גב' ארבל ליאת:

זה לא משנה את מצב התמונה ,ברגע שיש ,כמו שישראל

אומר ,בין  5ל  10 -שעומדים לפרוש ,שבאים לידי ביטוי בסכום לא מבוטל.

מ ר יעקב זיצר :

את צודקת .היה צריך לעשות אקטואריה .היה צריך

לעשות איזה תחשיב ,היה צריך לעשות ...אפילו העמותות והמלכ"רים כבר שינו את
התקן.

גב' ארבל ליאת:

נכון ,כולם עושים.

מ ר יעקב זיצר :

ותקן  69הכניס את זה אליהם .זה נכנס .מה לעשות?

התקנות ברשויות המקומיות אומרות 'תתייחס לגמלה אך ורק לפי התשלום',
ומערכת סיום יחסי עובד מעביד תיתן לזה ביטוי רק בעת ההוצאה בפועל.

גב' ארבל ליאת:

זאת אומרת ,שרק בדיעבד ,בסוף  , 2015נוכל לראות את
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זה בא לידי ביטוי?

מ ר יעקב זיצר :

או שתדעי כל חודש כמה אני משלם גמלה חודשית .אם

אני שומע כרגע שבמהלך  2015יפרשו סתם דוגמא  10עובדים ,וכל אחד מקבל
 5,000גמלה ,זאת אומרת ,₪ 50,000 ,אז יעלה ל י עוד  ₪ 600,000לשנה.

גב' ארבל ליאת:

שזה משמעותי.

מ ר יעקב זיצר :

ואני לא יכול לתת לזה ביטוי ,אלב במועד התשלום.

מר יעקובי ירון :

אבל השאלה אם אפשר לקבל איזה דו"ח נוסף שיעזור

לנו לקבל החלטות כאלה.

מ ר יעקב זיצר :

איזו החלטה.

מר יעקובי ירון :

צפוי  5עובדים ...דברים כאלה.

גב' ארבל ליאת:

כל שנה יש...

מר ישראל גל :

אוקיי ,תודה .גיל מיכלס.

מר איציק ציזר :

מה? הוא לא ענה לי על התשובה שלי ,על השאלה שלי?

מר ישראל גל :

הוא אמר לך.

מר איציק ציזר :

לא ,אתה אמרת לי ,הוא לא אמר לי.
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מר ישראל גל :

קיבל ת  7ו  6.4 -מיליון  ₪גירעון.

מר איציק ציזר :

קיבלתם  7מיליון  ₪מהתאגיד?

מר ישראל גל :

שילמו התאגיד.

מר איציק ציזר :

עכשיו אני רוצה להתייחס.

מר נפתלי כהן :

סליחה ,אני רוצה גם להגיד משהו.

מר איציק ציזר :

טוב ,מר זיצר ,אני מבקש שתקשיב טוב ,כי מר גרשון לא

נמצא ,והוא היה בעצם הגזבר של שנה שעברה ,ובחל שהוא לא הגיע היום.

מר נפתלי כהן :

היית אומר לנו ,היינו מביאים אותו.

מר ישראל גל :

די ,נפתלי.

מר נפתלי כהן :

נו ,באמת.

מר איציק ציזר :

מה קרה ,נפתלי? אתה רוצה לדבר ,דבר .אני אמתין לך

בסבלנות .אני חושב שזה הגיוני מאוד ,כי תיכף תשמע למה זה הגיוני מאוד.
בנובמבר  2013גרשון חתם על רבעון שלישי של  2013מאוזן .ובסוף השנה התברר
שהתקציב של  2013הוא בגירעון של  3.5מיליון  .₪וכששאלנו למה ,גרשון אמר
שהוא לא ידע וחתמו ו  1.5 -מיליון  ₪עבר לו מתחת לרגליים והכל בסדר .וה וא גם
הזכיר שתאגיד המים לא העביר את ה  6 -מיליון  ,₪עכשיו התברר שזה כבר 7
מיליון  ₪וזה יפה .ו  2013 -נגמרה בגירעון של  3.5מיליון  ,₪והיו פה חברים שצעקו
'ועדת חקירה' .ועכשיו עברה שנה , 2014 ,ומתברר שלמרות שקיבלנו  7מיליון ,₪
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גמרנו בגירעון של  6.4מיליון  .₪לא שמע תי פה ועדת חקירה ,לא שמעתי שום בעיה.
אבל זו לא בעיה.

מר נפתלי כהן :

ואתה...

מר איציק ציזר :

למה אתה מפריע לי?

מר נפתלי כהן :

הסתיר מתחת לשטיח ...סליחה ,אתה יודע שאתה...

אתה והבוס שלך  4ומשהו מיליון ב . 2013 -

מר איציק ציזר :

הבעיה הגדולה ,מר זיצר ,סלי חה שאני אומר את מה

שאני אומר ,הולכתם אותי שולל ,ואני אסביר לך למה .בסוף רבעון ראשון הוכרז
פה והצבענו על גירעון של  2מיליון  .₪בסוף רבעון שני ,והניירות פה אצלי ,הצגתם
תקציב מאוזן של  122מיליון  .₪בסוף רבעון שלישי של  , 2014גם כן הגשתם תקציב
מאוזן של  181מילי ון  .₪ובסוף דצמבר  , 2014שהגשתם לנו את תקציב , 2015
הגשתם לנו הארכה תקציבית של  228מיליון  ₪מאוזנים .ועל סמך זה הצבענו על
תקציב  . 2015והתברר שבין תחילת דצמבר שקיבלנו את החומר ,ועד סוף דצמבר או
היום שאתם יודעים את המספרים ,ה  228 -מיליון  ₪בהוצאות הפכו להיות 253
מיליון  ₪בהוצאות .הבדל של  25מיליון  ₪שלא ידעתם עליהם בדצמבר? זאת
אומרת ,הגשתם לנו תקציב עם  228ואתה מציג לי היום במרץ שגמרת שנה ב 253 -
מיליון  ?₪שנה שעברה  1.5מיליון  ₪גרשון בכה פה וגדי גלגל עיניים 25 .מיליון ,₪
הכל בכתובים .ואני שאלתי את גרשון בתקציב שה צבענו ,האם אתה מאמין שבאמת
יגמרו מאוזן? והוא אמר לי 'ציזר ,לא בדיוק המספרים  ,אבל פחות או יותר כן' .אין
לי בעיה ,בפחות או יותר כן ,זה חצי מיליון ,מיליון ,על תקציב של  . 200מדובר פה
על  25מיליון  ₪שכאילו לא ידעתם עליהם ,על עוד  11מיליון  ₪בהכנסות שגם לא
ידעתם עליהם שזה מבורך ועל גירעון של  6.4מיליון  ,₪לדעתי ,אם אני לא טועה,
ואתה פה יותר שנים ממני ,ב  10 -שנים האחרונות לא היה .ותקן אותי אם אני
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טועה . 6.4 ,אולי  ... 8אולי אני טועה .ועכשיו תסביר לי איך הראיתם לנו כל השנה
שיש איזון ,ואיך הגענו למינוס  6.4מיליון .₪

מר נפתלי כהן :

חבל שלא הזמנתם את גרשון ,עם כל הכבוד ,חבר'ה.

סליחה ,זה לא הוגן ,אני מציע שאת השאלות האלה ...גרשון.

מר ישראל גל :

קודם כל שנה שעברה היה  5.5מיליון  ₪גירעון.

מר איציק ציזר :

. 3.5

מר ישראל גל :

. 5.5

מר איציק ציזר :

אם אני לא טועה...

מ ר ישראל גל :

אז תבדוק .כמה היה?

מ ר יעקב זיצר :

. 5.2

מר איציק ציזר :

בלי תאגיד המים .היום  6.4עם תאגיד המים  7מיליון .₪

מר ישראל גל :

מותר לדבר? מודה לך .לצערנו הרב ,גרשון גם טעה שנה

שעברה וגם זיצר .כי בתוך ה  6.4 -מיליון  1.8 ,₪מיליון  ₪הם גירעון גם כן של שנה
קודמת שלא נרשמו .ואם אתה זוכר על מה היתה ועדת חקירה ,אז היתה ועדת
חקירה על הזמנות עבודה שלא נחתמו .יצאו בלי חתימות .בוא נזכיר לך ,כדי לדייק
בפרטים .גם בעניין הגירעון וגם בעניין הנתונים .אז אם אתה לוקח את הדברים
האלה לגופם במדויק ,אז  5.2ועוד יותר מ  , 1.8 -זה כבר יותר מ  7 -מיליון  ₪גירעון
של שנה קודמת .בשנה הזאת ,אם אנחנו מתייחסים לגירעון הנכון ,זה  4.6מיליון
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 .₪מתוכם 18% ,כפי ששמעת זה היה נושא עובדי הקבלן ,שזה למעלה מ  1 -מיליון
 ,₪ ₪ועוד  1.2מיליון  ₪פנסיות תקציביות שלא תוקצבו בתקציב .סך הכל 2.2
מיליון  .₪נכון שיש כאן גירעון נוסף בגידול בפעולות השונות של  2מיליון  ,₪שעם
זה אנחנו נצטרך לדעת איך להתמודד ,אבל זה הפער .עדיין בין  7מיליון  ₪לבין 2
מיליון  ₪של הבדל בפעולות ובגידול בפעולות .זה הפירוש של ה  . 6.4 -תוסיף 1.8
לשנה קודמת שהוא פה ,שאנחנו שילמנו בגין שנ ים קודמות .אגב ,רק השנה הזאת
שילמנו כבר למעלה מ  17 -מיליון  ₪בגין שנים קודמות ,מר ציזר ,שלא שילמתם.

מר איציק ציזר :

'שילמתם'? אתה היית שם ,קיבלת  6שנים משכורת שם.

מה זה 'מר ציזר'? היית עובד עירייה .אני בחיים לא הייתי עובד עירייה ,לא זכיתי
להיות עובד עיריי ה 6 .שנים היית עובד עירייה.

מר ישראל גל :

בוא אני אזכיר לך בנוסף לזה ,כמעט  15מיליון  ₪היטלי

הפקה שלא שילמו פה בין שנים  2005ל  . 2010 -החליטו שלא משלמים .למה? בשביל
לאזן את התקציב אנחנו היינו צריכים לשלם את זה .להזכיר לך ,מר ציזר ,שאנחנו
עכשיו עדיין עומדים בפני תביעה של  4.5מיליון  ...₪אני לא רוצה לספר על עוד כל
מיני דברים שאנחנו השנה משלמים בגין שנים עברו ,אבל זו התוצאה .האמת ,אתה
צודק ,יש מקום לעשות דבר אחד בדק בית ,איך לגמור את התקציב ואת הגירעון
הזה של ה  2-3 -מיליון  ₪שעדיין זה בתקציב האיזון ,ואנחנו יושב ים על זה
ושוברים את הראש שזה לא יקרה .בזה אני יכול להסכים איתך .אבל בין זה
ולעשות מזה סיפורי אגדה ,תפרק את ה  6.4 -ותבין איפה אנחנו נמצאים ונתתי את
הסיפור לזה.

מר איציק ציזר :

איך בדצמבר מציגים לנו פה מסמך עם  228מיליון ,₪

כשבפועל זה  253מיליון  ?₪תסביר לי רק את זה .אני לא מבין .איך אפשר לטעות
ב  25 -מיליון .₪
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מר נפתלי כהן :

תשאל את גרשון ,למה לא הזמנת אותו?

מר איציק ציזר :

אני ביקשתי ,הזמנתי.

מר נפתלי כהן :

למה לא חשבת על זה? אתה בחור חכם...

מר איציק ציזר :

 ...היית סגן בשכר...

מר נפתלי כהן :

באמת? אני לא יודע ,אני ממש לא יודע.

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

נפתלי ,אני חושב שדווקא בעניין הזה ציזר צודק ,גם אני

שאלתי את זה.

מ ר יעקב זיצר :

זה היה אומדן.

גב' בומגרטן אלונה:

למה גרשון לא אמר?

??? :

זה לא גרשון ,גם זיצר פה.

מר ישראל גל :

לא ,הדו"ח הכספי הרבעוני השלישי הוצג כאן ,צריכים

לעבוד על זה ש...

גב' בומגרטן אלונה:

אז איפה זיצר בסיפור הזה? מה שראש העיר אומר זה לא

נכון?

מ ר יעקב זיצר :

היה פה אומדן.
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מר איציק ציזר :

טעות של  25מיליון .₪

מר ישראל גל :

לא ,לא ,לא .ציזר ,הטעות היא של  4מיליו ן ...₪

מר איציק ציזר :

לא ,עזוב רגע ...ישראל ,ישבנו פה אנחנו כולנו .עם

מספרים ב  25 -מיליון  ₪פחות מהמציאות .נראה לך הגיוני? נו ברצינות.

גב' בומגרטן אלונה:

זיצר ,אבל איך זה קורה? אתה רואה חשבון חיצוני.

מר עמי כחלון :

תנו לו לענות.

מ ר יעקב זיצר :

א' – מדובר על אומדן .ב' – יש פה הרבה מאוד סכומים

שנרשמים גם כהכנסה וגם כהוצאה .היה אומדן לדוגמא של הנחות ארנונה 20
מיליון  ₪בהכנסה ו  20 -מיליון  ₪בהוצאה .בסופו של דבר 28 ...ו  . 28 -זה לא מה
שכרגע בוצע  . 25צריך לראות רק את הדלתא .אנחנו גם קיבלנו נתונים .סתם אני
את ן לכם דוגמא של ה ...של משרד הרווחה .משרד הרווחה היה  , 10.6בסוף קיבלנו
 . 13אז זה נרשם גם כהכנסה וגם כהוצאה.

גב' קניסטר כוכבה :

אתה לא עושה הפרדה?

מ ר יעקב זיצר :

איזו הפרדה? של מה?

גב' קניסטר כוכבה :

בין ההוצאה וההכנסה.

מ ר יעקב זיצר :

אבל היא נרשמת .נו  ,אתם לא נותנים לדבר.

גב' קניסטר כוכבה :

רגע ,תנו לו להתבטא.
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מ ר יעקב זיצר :

כשמשרד הרווחה מגדיל את ההקצבה שלו ומגדיל את

התמיכה שלו .,אז אני לא רושם רק את הנטו שלו ,אני רושם גם את ההכנסה שאני
מקבל ,וגם את ההוצאה שאני מוציא .אז רק בקטע הזה יש כבר  7מיליון  ₪בנושא
שקוראים לו הנחות .יש מעל  3מיליון  ₪בנושא של הרווחה ,יש נושא שנקרא
מחזור מלוות ,שהיה לנו מחזור מלוות של  5מיליון  ₪ושל  4.6מיליון  .₪רק כל
שלושת הדברים שכרגע אמרתי ,נותנים את עיקר ההסבר לפער .ואפשר לעבור על
עוד כמה נקודות ,כולל הנקודה של הפרשה בגי ן שנים קודמות .יש פה איזושהי
הפרשה בנושא של חירייה .ככה שאם צריך להיכנס ל  25 -מיליון ,אז זה לא 25
מיליון .לבוא ולהציג את זה בצורה כזאת -

גב' בומגרטן אלונה:

זה כמו טיעונים לעונש...

מ ר יעקב זיצר :

לא ,בואי ,אל תגזימי.

מר ישראל גל :

די ,אלונה.

גב' קניסטר כוכבה :

אותנו צריך לעניין דבר אחד .ברגע שאתה מעלה נתונים

של שנה שעבר -

גב' בומגרטן אלונה:

אתה צריך להבין דבר אחד .אני יש לי רואה חשבון

חיצוני ואני סומכת עליו .אם הוא טועה ומטעה אותנו ,זה לא בסדר...

מ ר יעקב זיצר :

אל תדאגי ,אני לא מטעה אף אחד.

גב' ארבל ליאת:

יש לי שאלה .אתה אומר לי ככה ,הנושא של פנסיה

תקציבית לא בא לידי ביטוי ,נכון? המלוות רשומות במקום ,איפה אני יכולה לקבל
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תמונה אמיתית שמשקפת את מה שקורה? כרגע ,לפי מה שאני מבינה ,מעבר לזה
שעומדים באומדנים ויש דברים שלא ...אין לי מושג מה קורה.

מ ר יעקב זיצר :

ליאת ,תקשיבי .אני יכול להגיד לך כמה אני פורע כל

שנה בפירעון המלוות ,כמה אני שמלם לבנקים בגין המלוות לזמן ארוך .לבנקים או
למלווה הפנימי .אני יכול להגיד לך מה עומס המלוות שלי ,כמה יש לי התחייבויות
לסוף השנה .אני יכול להגיד לך כמה אני משלם גמלה .אני לא יכול להגיד לך מה
התחייבות הרשות לסיום יחסי עובד  -מעביד עם גמלאיה ועם עובדיה הפעילים
שמחר אמורים לצאת לגמלה.

גב' ארבל ליאת:

כן ,אבל אתה גם אומר לי מנגד שאתה ממשיך לעבוד

באומדנים.

גב' אלעני הס זוהר:

לא עובד באומדנים.

גב' ארבל ליאת:

ועכשיו ב  2014 -אנחנ ו רואים איזה פער יש באומדנים.

מ ר יעקב זיצר :

אין פער בקטע הזה.

גב' קניסטר כוכבה :

זיצר ,אבל משהו מאוד מעניין .איך הבאת את ה 25 -

מילון  ₪עכשיו? הרי שנה שעברה -

מ ר יעקב זיצר :

גב' קניסטר כוכבה :

אני כרגע אמרתי לך .נו מה? כרגע הסברתי את זה.

אל

תעזרו

לי,

רג ע.

סליחה.

אני

בדיוק

יושבת

בדירקטורים ,ואני יושבת במאזני חברה .עוד פעם אני אחזור על מה השכלתי .אני
רק שואלת שאלה מאוד תמוהה ,אתה מדבר על  , 25ציזר הביא נתונים של שנה
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קודמת .בכל אופן ,לפני שמגישים את הדבר הזה ,אתה צריך לתת מענה לשאלה
הזו ,לפני בכלל שאנחנו דני ם .פער של  25זה לא  5אג'.

מ ר יעקב זיצר :

אבל לא ,נתתי כרגע הסבר.

גב' קניסטר כוכבה :

גם ההסבר ,הוא לא שכנע.

מ ר יעקב זיצר :

אז אני אסביר עוד פעם?

גב' קניסטר כוכבה :

הוא לא שכנע אותי ולא ישכנע אותי בכלל.

גב' ארבל ליאת:

זה שתחזור עליו ,לא יהפוך אותו ל יותר משכנע.

מ ר יעקב זיצר :

אני נותן לכם תשובה.

גב' קניסטר כוכבה :

כי אנחנו לא נתבייש עם גירעון ,נחסוך ,נתייעל ,הכל

בסדר .אבל אנחנו צריכים את השקיפות הזאת של העברת מידע ,שיהיה מידע ממש
מבוסס ,כדי שאני אצביע ,כדי שאני אחשוב...

מר שי דבורה :

כשאני אמרתי ,גם הערתי פה לפני שנה על התקציב

שנתנו לנו פה ...צחקתם פה .אז זו התוצאה של זה .תאמינו לי ,פעם תקשיבו.

מר רון מלכה:

תגיד לי ,זיצר ,כמה אחוזים זה מסך התקציב?

מר ישראל גל :

הגירעון.

מ ר יעקב זיצר :

 6.4%מתוך...
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מר ישראל גל :

זה . 2.8%

מ ר יעקב זיצר :

פח ות מ . 3% -

מר רון מלכה:

מה נחשב ? -

מ ר יעקב זיצר :

עד  1%זה נחשב כאילו מאוזן ,מקבלים על זה פרס ניהול

תקין .אבל  3%זה אחוז נמוך.

מר שי דבורה :

יש לי שאלה בבקשה בקשר להנחות של הוועדה.

מר ישראל גל :

ועדת הנחות.

מר שי דבורה :

מ  2003 -ל  2014 -יש...

מ ר יע קב זיצר :

מה יש?

מר שי דבורה :

ועדת הנחות ,הסכום שהקציתם ל  , 2014 -אם אני זוכר זה

?₪ 200,000

מר ישראל גל :

לא ,זה לא קשור לוועדת הנחות.

מר שי דבורה :

לא ,לא ,אני רוצה רק לדעת איזו תשובה.

מר ישראל גל :

ועדת הנחות אפשר להעלות לדיון נפרד.

(מדברים ביחד)
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מר ישראל גל :

גיל ,אני סוגר את הישיבה .טוב ,הסתיימה הישיבה,

תודה רבה.

מ ר יעקב זיצר :

חג שמח לכולם.

מר מיכלס גיל :

הו ,הו.

מר ישראל גל :

אני לא יכול .אני רוצה לתת לך לדבר ואתה מפריע כל

הזמן .אז דבר.

מר נפתלי כהן :

ליאת ,גם אם היינו מאוזנים ,לא מקבל ים מענק איזון,

כי אנחנו ברמה -

מר ישראל גל :

מה זה קשור מענקי איזון עכשיו?

גב' ארבל ליאת:

היא שאלה ,היא שאלה.

מר ישראל גל :

מה זה קשור מענקי האיזון? למה אתה קופץ בכלל? כן,

גיל ,בבקשה.

מר מיכלס גיל :

אני מקווה שלא תתאכזבו ,אבל בשבועיים האחרונים

קיבל תי מספר פניות על שמועות שמפיצים מהעיתונות ,לפיהן אני מתכוון לפרוש
מהחיים הפוליטיים .אז אני רוצה לנצל ,גם את הבמה הזאת בפורום הזה ,להודיע
לכולם שאין לי שום כוונה בשלב הזה של חיי לפרוש מהחיים הפוליטיים.
(מדברים ביחד)
מר איציק ציזר :

אני חודש לא ישן ,זה היה חשוב.
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מר מיכלס גיל :

זה חשוב.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.2

אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  2390גני ילדים בפסגה ,הקטנת
מקורות מימון בסך  ₪ 1,417,064מקרנות הרשות והוספה של 1,417,064
 ₪ל משרד החינוך.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר שינוי מקורות מימון תב"ר  2390גני ילדים
בפסגה ,הקטנת מקורות מימון בסך  ₪ 1,417,064מקרנות הרשות
והוספה של  ₪ 1,417,064למשרד החינוך.

בעד

.3

פה אחד.

אישור שינוי מקורות מימון תב"ר  2367גנים ברש"י ,הקטנת מקורות
מימון הר שות בסכום  ₪ 1,596,599והוספה של  ₪ 1,596,599למשרד
החינוך.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר שינוי מקורות מימון תב"ר  2367גנים ברש"י,
הקטנת מקורות מימון הרשות בסכום  ₪ 1,596,599והוספה של
 ₪ 1,596,599למשרד החינוך.

בעד

.4

פה אחד.

אישור שינוי מקורות מימון בתב"רים  ,הקטנות מקורות מימון הרשות
בסכום של  ₪ 5,535,000והוספה בסכום של  ₪ 5,535,000למשרד
החינוך ,על פי הרשימה המצורפת.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר שינוי מקורות מימון בתב"רים ,הקטנות
מקורות מימון הרשות בסכום של  ₪ 5,535,000והוספה בסכום של
 ₪ 5,535,000למשרד החינוך ,על פי הרשימה המצורפת .

בעד

פה אחד.
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.5

שינוי שם תב"ר  2255פחים שקועים על סך  ₪ 175,000לפחים שקועים
ותשתיות אשפה.

החלטה:

הוחלט פה אחד לאשר שינוי שם תב"ר  2255פחים שקועים על סך
 ₪ 175,000לפחים שקועים ותשתיות אשפה.

בעד

פה אחד.

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי ל ייכטר
מנכ"ל העירייה
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