עיריית קרית אונו
לשכת מנכ"ל העירייה

פרוטוקול ישיבת מועצה
שלא מן המניין מס' 36/15
מיום רביעי ,י"ח בטבת תשע"ו30.12.2015 ,

 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר  36/15מיום 30.12.15

השתתפו ה"ה:
גל ישראל

 -ראש העירייה

מלכה רון

 -חבר המועצה

כהן נפתלי
כחלון עמי

 חבר המועצה -חבר המועצה

דנוך אביגיל

 -חברת המועצה

הרציקוביץ יעל

 -חברת המועצה

יעקובי ירון
מיכלס גיל

 חבר המועצה -חבר המועצה

קניסטר כוכבה

 -חבר המועצה

דאלי משה

 -חבר המועצה

דבורה שי
אלעני הס זהר

 חבר המועצה -חבר המועצה

ארבל ליאת

 -חברת המועצה

ציזר איציק

 -חבר המועצה

לא השתתפו:
בומגרטן אלונה

-חברת המועצה

מוזמנים קבועים:
גדי לייכטר
טירנה ססי
אלון רום

 מנכ"ל העירייה גזברית העירייה -יועץ משפטי

ניר אבנון
אנדה בר
ניר טאקו

 מבקר העירייה מהנדסת העיר -עוזר ראש העיר

על סדר היום:
 . 1אישור תקציב העירייה לשנת . 2016

2

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר  36/15מיום 30.12.15

.1

אישור תקציב העירייה לשנת . 2016

מר ישראל גל :

ערב טוב לכולם .אני פותח את ישיבת התקציב לש נת

 . 2016כמיטב המסורת אנחנו בסעיף הראשון מצביעים על מסגרת התקציב ,ולא חר
מכן נעשה גם דיון על התקציב ,כמו שעושים כל השנים .אז אם אתם רוצים להגיד
איזו מילה ,אתם יכולים אם לא ,נצביע על מסגרת התקציב .זיצר חולה .יש את
טירנה ואת העוזר שלה ישראל גל .מי בעד לאשר את מסגרת התקציב לשנת , 2016
 ,₪ 254,798,300שירים את ידו?

מר גדי לייכטר:

בעד :דאלי ,יעקובי ,כוכבה ,רון ,ישראל.

מר ישראל גל :

נגד? מי נמ נע?

מר גדי לייכטר:

נמנע :ציזר ,דנוך ,יעל וזוהר.

גב' קניסטר כוכבה :

נפתלי אתה גם יכול לצרף .אתה תומך במסגרת התקצי ב?

תודה רבה.

מר גדי לייכטר:

החלטה :

אז  , 6ונפתלי.

הוחלט ברוב קולות לאשר את מסגרת תקציב העירייה לשנת 2016
בסך .₪ 254,798,300

בעד ) ( 6

ישר אל גל ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,כוכבה קניסטר ,רון מלכה,
נפתלי כהן.

נגד ) ( 0
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נמנע ) ( 4

איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ.

מר ישראל גל :

תודה רבה .אנחנו עכשיו עוברים לישיבת התקציב עצמה.

טירנה ,בקצרה כמה מילים על התקציב ,על ה התארגנות שלו ,לא יותר מ 2-3 -דקות
ונעבור לשאלות .תודה.

גב' טירנה ססי:

ערב טוב לכולם .אישרנו כרגע את מסגרת התקציב לש נת

 .₪ 254,798,300 , 2016מתוכם 30 ,מיליון  ₪הכנסות והוצאות לארנונה ,כך שסך
התקציב נטו ללא הנחות ,זה  225מיליון  .₪בתהליך של הכנת התקציב בשנה הזו,
הגישו כל אחד ממנהלי היחידות את הדרישות שלהם לתקציב ,בהתאם לתכנית
העבודה של האגפים .התקיימו דיונים מעמיקים ויסודיים ,ואחר כך נערך תהל יך
של התכנסות לצורך איזון התקציב .נערכו ישיבות גם לתוך הלילה.
אני בשלב הזה כבר בהתחלה רוצה להודות לכל מי שהשתתף ,לפני שאני אציג את
התקציב .לשיתוף הפעולה המלא כל של מנהלי האגפים ,של מנכ"ל העירייה ,שלה
סגנים ,ממלאי מקום ראש העיר רון נפתלי ועמי .ולראש העיר ישראל גל .מבחינת י
הם כולם השתתפו ללא יוצא מן הכלל ,ולי זה לא היה ברור מאליו .אז אני רוצה
להודות לכולם ,וכמובן גם לסיוון שנמצאת בחופשת לידה אבל סייעה מרחו ק.
תודה לכולם.
השנה הזו ,יותר מהשנים הקודמות ,האיזון של התקציב לא היה פשוט ,הוא היה
מורכב .כמו שאתם יודעים ,מאז הקמת התאגיד ,יש פער של  7מיליון  ₪מידי שנה
בתקציב .בשנת  2015תוקצב דיווידנד של  2מיליון  .₪והשנה הזו בשנת  2016יש
הכנסות על פעילות של קניית שירותים מהתאגיד על  .₪ 300,000בעקב ות
ההצטרפות של יהוד ,אנחנו קיבלנו השבוע שיק על סך  .₪ 4,650,000אנחנו צפויים
לקבל עוד מענק מרשות המים .אבל כל הסכומים האלה לא ייכנסו לתקציב הרגיל,
הם ייכנסו לצורך מימון היטלי הפקה .חוב היטלי ה פקה זה חוב של לפני מספר
שנים ,לפני הקמת התאגיד .ועד סוף  2016אנחנו נשלם  18מיליון  ₪על החוב הזה.
4

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר  36/15מיום 30.12.15

מר ישראל גל :

רק להמחיש את הסיפור הזה .מהתאגיד העירייה קיבלה

מ 2011 -עד  2014כ 17 -מיליון  ₪בממוצע 4.5 ,מיליון  ₪לשנה ,ב 2015 -כל הכספי ם
שעשינו מהתאגוד עם יהוד ,לא נתנו להכניס לתקציב השוטף אלא משכו אותם
להחזר ההלוואה שלא שילמו את הכספים האלה בין  2005ל. 2011 -

גב' טירנה ססי:

אני אצלול עכשיו לתוך התקציב ,ואני אעשה את זה

בקצרה .מתוך תקציב של  225מיליון נטו ,בלי ההנחות ,כ 140 -מיליון הן הכנסות
עצמיות .סך הארנונה בשנת  2016עומד בתקציב על סך  101מיליון  ,₪כ 40% -מס ך
התקציב .ההנחות של הארנונה  30מיליון  . 11% ,₪הרשות שמה יד להגדיל את
הארנונה ב 7 -מיליון  ,₪שהגידול נובע גם מהמקדם האוטומאטי  , 1.27%בערך 1
מיליון .₪
גידול בשטחים לפי נתוני ההנדסה  2מיליון  .₪התייעלות בגבייה ,לר בות מחי קת
חובות שבעקבות החובות האלה אנחנו נגדיר חובות מסופקים ,וחלקם גם ישלמו .
מוערך ב 2 -מיליון  .₪ואנחנו גם מתכננים הסדר תשלומי חובות הארנונה בברי כת
השחייה של  2.5מיליון  .₪יתר העצמיות מסתכם ל 33 -מיליון  12 ,₪מיליון בתחום
התכנון והבנייה 6 ,מיליון  ₪זה הכנ סות משכירות 7 ,מיליון  ₪בתחום הפיקוח
העירוני ושילוט 2 ,מיליון  ₪בתחום המימון ו 3 -מיליון בתחום הספורט.
הוצאות השכר בתקציב מסתכמות ל 125 -מיליון  ,₪זה כולל  20מיליון  ₪פנסיה
ועלויות פרישה .מתוך מסגרת התקציב אפשר לראות שהשקעות בחינוך הסתכמו ל-
 99מיליון  .₪סך הכל הכנסות משרד החינוך ,הכנסות בתחום החינוך ...ועצמיות
הן  75מיליון  .₪זאת אומרת ,ההשתתפות נטו של העירייה בתקציבי החינוך בשנה
הזו 24 ,מיליון .₪
סך כל שירותי עלות הרווחה מסתכמים ב 21 -מיליון  .₪ההכנסות שצפויות להיו ת
ב 2016 -זה  14מיליון  ,₪והמשמעות שהעירייה משתתפת ב 7 -מיליון  ₪בתחום
הרווחה .פירעון המלוות של השנה שהוא נמוך כמו כל שנה ביחס לתקציב ,מסתכם
ב 7 -מיליון  .₪ויחד עם הוצאות המימון ,יש הוצאות של  8.5מיליון .₪
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במסגרת הפעולות הכלליות תוקצבו  45מיליון  .₪הסכומים העיקריים :תברואה
ניקיון וגינון  19מיליון  ,₪תכנון ובניין עיר  4.5מיליון  ,₪בתחום הספורט 3.5
מיליון  ,₪המועצה הדתית ותרבות תורנית  2מיליון  ,₪תרבות ומתנ"ס עוד 3
מיליון .₪
בתקציב יש גם מסגרת התמיכות לאגודות ספורט .התקציב עומד על  1.1מיליון ,₪
פלוס  ₪ 80,000בגין ספורט הישגי .בהתאם לתבחינים שהוגדרו שא תם אישרתם
במועצת עיר לאגודות הספורט ובמידה והם יעמדו בתנאים והתבחינים ,אז
החלוקה תהיה לכדורגל  ,₪ 363,000לכדורסל  ,₪ 143,000לכדוריד ,₪ 313,000
שחייה  ,₪ 225,000טניס שולחן  ,₪ 38,000וטניס  .₪ 20,000זהו ,אני סיימתי.

מר ישראל גל :

כן ,בבקשה ,שאלות .אנחנו רו שמים את השאלות ו את

עונה להם בצורה מסודרת בסוף .תודה.

מר איציק ציזר :

כדי להבין את תקציב  2016אני אנתח את  , 2015ו אז

יהיה יותר קל .אני אשאל שאלות .אני מבין שאת תאספי את השאלות ובסוף תעני
לי .או אם אתם רוצים שאלה -שאלה ,איך שנוח לכם.

מר ישראל גל :

לא ,לא ,אנחנו נרכז את הכל ונענה לך.

מר איציק ציזר :

תשאל את הכל ,נרשום הכל ונענה על מה שאנחנו רוצים.

מר ישראל גל :

אם זה יהיה יותר מידי ארוך ,אז נעשה את זה

במקטעים.

מר איציק ציזר :

בתקציב אין מגבלה של זמן גם ,דרך אגב.

מר ישראל גל :

דבר.
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מר מיכלס גיל :

למ ה הוא לא בא לוועדת כספים?

מר מיכלס גיל :

למה אתה מפריע לי?

מר ישראל גל :

למה הוא לא בא לוועדת כספים? זו שאלה .כמו שהוא

לא בא לצוות ניהולי.

מר איציק ציזר :

לענות לך? אני אענה לו ,אבל זה לא מהזמן שלי.

מר מיכלס גיל :

מהזמן שלי.

מר איציק ציזר :

קודם כל ,בשונה ממך ,אני הלכתי לגזברית ,כמו

שהמנכ"ל ביקש ,וישבתי איתה.

מר מיכלס גיל :

למה אתה אומר בשונה ממני? אתה עכשיו מוציא לשון

הרע.

מר ישראל גל :

אל תתחילו פה עם לשון הרע.

מר איציק ציזר :

ב' – הבנתי שוועדת כספים גדלה בלי שנדע .ועדת כספים

מונה עכשיו  9אנשים .אתה יודע מזה? זה הפרוטוקול שהוצאתם .היא גדלה מ 7 -ל-
 , 9בלי שאנחנו יודעים .וכמה אנשי אופוזיציה יש מתוך ה . 1 ? 9 -אז גם גדלתם ב לי
לספר לנו ב , 2 -שאני לא יודע איך עשיתם את זה ,אבל זה הפרוטוקול שאתם
מוציאים.

מר ישראל גל :

אבל יכולת להיות בישיבה בתור צדיק ,אתה יודע.
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מר איציק ציזר :

אני לא צריך להיות צדיק ,אני צדיק פה היום.

מר ישראל גל :

אבל אם אתה צריך להיות בתור צדיק ,תלמד מנפתלי

כהן.

מר מיכלס גיל :

זה על חשבון הזמן שלי ,עזוב.

מר איציק ציזר :

היום אני אהיה צדיק פה.

מר ישראל גל :

אז תתחיל בבקשה ,מר צדיק.

מר איציק ציזר :

אני מנסה לנתח את תקציב  2016לפי תקציבי 2014-

 . 2015רק נזכיר לכם מספרים 2014 ,נסגרה בגירעון של כ 6 -מיליון  2015 ,₪רבע ון
ראשון  ,₪ 800,000ורבעון שני  1.9מיליון  2.290 ,₪מיליון  .₪היום ,ערב סוף
השנה ,מוצג גירעון צפוי ,אומדן ,של  2015בסך  4.664מיליון  .₪זה רק אומדן,
יכול להיות שהוא יהיה פחות ,גם יכול להיות שהוא יהיה יותר .שנה שעברה אני
אזכיר לכם שהצגתם אומדן של  3.5מיליון  ,₪ואחר כך זה נגמר בכמעט  6מילי ון
.₪
זאת אומרת ,ב 2014 -ו 2015 -לפי האומדן ,אנחנו בגירעון של  11מיליון  ₪בשנתיי ם.
בש נתיים איבדנו  11מיליון  ,₪שנכנסים כמובן לגירעון המצטבר .השאלה הראשונה
שלי ,גברתי הגזברית ,מה הכנסות העירייה בשנת  2015מתאגיד המים ,מה
מדיווידנד ,מה מהלוואות בעלים ומה ממענק התאגוד .זאת אומרת ,כמה כסף נכנס
מהתאגיד ותקציב . 2015
ב , 9.8.15 -שלחה אליי מנהלת המח וז גילה אורון מכתב ,שבסימוכין היא כיתבה
אותך ,ישראל ואותך הגב' טירנה .והיא כתבה ככה" :באחריות המועצה לדון במצב
הכספי של הרשות והגזברית החדשה תקבע מתווה מסודר לכיסוי הגירעון .אז אני
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לא ראיתי מאז ,זה היה באוגוסט ,לא ראיתי מתווה .אני לא ראיתי ,לא אומר
שאין .א ני לא ראיתי מתווה ,וגם המועצה לא דנה .ב 1.11 -כתבה לי אותה מנהלת
המחוז גילה אורון "הגזברית השיבה שלהערכתה העירייה תגמור את שנת התקצי ב
 2015באיזון" .איך הוא מוצג היום ב , 4.6 -כשרק לפני חודשיים ,גילה כנראה כתבה
על סמך שיחה איתך שכנראה יהיה איזון? בחודשיים  4.6מיליון  ,₪מעניין.
ואז היא ממשיכה וכותבת לי "המחוז ממשיך לעקוב אחרי המצב הכספי של
העירייה והתנהלותה .ושוב פעם ,באחריות המועצה ,באחריותנו ,כולל אחרי ות
שלי ,לדון ולעקוב אחרי מצבה הכספי של הרשות ולקבוע עם הגזברית הנחי ות
וכללים שמבטיחים את האיזון התקציבי .זאת אומרת ,היא מורידה את האחריות
עלינו ,וגם זה לא בוצע .לא ראיתי שום ישיבה שאנחנו מנסים לדבר אפילו על
מצבה הכספי של הרשות.
בניתוח  , 2015מי שקרא אותו ,הארנונה מינוס  1מיליון  ₪בהכנסות .אמרתי את זה
כאן לפני שנה ,אני תיכף אקריא לכם מה אמרתי פה לפני שנה .רווחה מי נוס 1.5
מיליון  ₪בהכנסות ,אבל סך הכל ההכנסות כמצופה .הוצאות ,השכר עלה ב1.2 -
מיליון  ₪יותר ממה שתוכנן ,הפעולות בפלוס  3.5מיליון  ,₪והגירעון השנתי כמו
שאמרנו ,מינוס  4.66מיליון  .₪אם נסתכל רק על המחלקות ,אז מינהל כללי חרג
ב ,₪ 900,000 -תברואה וניקיון ו , 700,000 -חינוך ב 1.8 -מיליון  ₪ורווחה ב1.1 -
מיליון .₪
לפני שנה בדיוק ישבנו פה ,ועכשיו אני מקריא מתוך הפרוטוקול של שנה שעברה,
תקציב  2015שאישרנו בסוף  , 2014ואמרתי שאיך ייתכן שאנחנו מצפים בארנונה
להביא ב 94 2015 -מיליון  ,₪כשהביצוע שלנו היה  90מיליון  .₪ואז הסברתם לי
שאין בעיה ,אפשר לקחת ויש כל מיני תוספות בנייה והכל .והנה עובדה שהבאנו 94
מיליון  ,₪לא את ה 97 -מיליון  ₪שתכננו .וזה ה 3 -מיליון  ₪שחסרים בהכנסות.
ישראל אמר אז באותה פגישה שהתקציב הוא אחראי והוא לא היה פשוט ,והי ו
קרבות באגף החינוך עם גיל מיכלס ובשפ"ע והכל בסדר ,והוא סיפר לנו גם שיש
בשורות חדשות בתקציב ,שהוא אפיין אותן ב 2 -דברים ,אנחנו נצטרך להפוך את
העיר לירוקה ולעיר חכמה .אז ירוקה עוד לא ראיתי ,חכמה אני עוד לא יודע.
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מר מיכלס גיל :

יש מלא חכמים פה.

מר איציק ציזר :

יכול להיות .אמרתי שאני לא יודע .ואז היה דין ודברים

ביני לבין רון מלכה בסוף הרבעון הראשון של  , 2015שאמרתי שהחריגה של
 ₪ 800,000תוביל אותנו לחריגה של בין  3ל 4 -מיליון  ,₪אמר לי רון מלכה את
המילים האלו 'לא מבין אותך ,מה הקטע? סיכומים עושים בסוף השנה ,לא באמצע
השנה' .אז הגענו לסוף השנה.

מר רון מל כה:

אני עדיין עומד על זה.

מר איציק ציזר :

מאה אחוז .אז הגענו לסוף השנה.

מר רון מלכה:

עוד לא .מה ,הוצג מאזן סוף שנה?

מר איציק ציזר :

והסיכום הוא כרגע 4.6 ,מיליון  ,₪ואני מת שזה יהיה

מאוזן .תאמין לי ,מת שיהיה מאוזן.

מר רון מלכה:

אני בטוח.

מר איצי ק ציזר :

ואני מקווה שבאמת אני אתבדה ,ובעוד  3חודשים

כשייגמר התקציב אנחנו נראה איזון .שאלות לתקציב . 2016

מר מיכלס גיל :

מה זה ייגמר התקציב עוד  3חודשים? הוא נגמר עוד

שעה.

מר איציק ציזר :

לא ,הוא נגמר עכשיו ,אבל החשבונות...
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מר ישראל גל :

גיל ,אל תפריע לו ,כי זה הזמן שלו.

מר איציק ציזר :

אל תעזור לי ,גיל .אתה בקואליציה ,אל תעזור לי.

מר ישראל גל :

עכשיו ניגש לשאלות.

מר איציק ציזר :

עכשיו לשאלות .עד עכשיו זה היה הבהרות.

מר ישראל גל :

כן ,עד עכשיו זה היה נאום.

מר איציק ציזר :

בתקציב  2016אני מבקש לדעת  2דברים לגבי תאג יד

המים ,מה ההכנסות המתוכננות מהתאגיד ,כל הסוגים ,אם זה דיווידנד ,אם זה
תאגוד ,אם זה משהו אחר.

מר נפתלי כהן :

...

מר ישראל גל :

הוא לא שילם ,הוא לא רגיל לשלם .יש סוג של אנשי ם

שלא רגילים לשלם .להשאיר חובות ,זה לא משנה.

מר נפתלי כה ן :

אני אתן לך את הדקה ממני .אבל ...שאיבת מים לא באה

בחינם .אולי  101ייתן לנו...

מר ישראל גל :

אבל נפתלי ,די .אחר כך תענה לו גם אתה בנאום דמגו גי

על זה שהוא לא שילם את הכסף.

מר איציק ציזר :

מה ההכנסות המתוכננות מתאגיד המים ,ואיך משפיעה
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ההוזלה האחרונה שד יווחו בתקשורת על התקציב שלנו .אם באמת ,כמו שנאמר 5
 ₪לכל נפש פחות או יותר בקובים .אני עשיתי חישוב מהיר ,זה  100מיליון  .₪זאת
אומרת ,שהתאגיד יאבד  .אני לא יודע אם מישהו בדק את זה .דיברו שיש הוזלה
במחירי המים .זה אומר שתהיה הוזלה בהכנסות.

מר יעקובי ירון :

א מרו שזה יהיה על חשבון המע"מ.

מר איציק ציזר :

אם מורידים  , 17%ומורידים לכל אחד מאינו  ₪ 5לבן

אדם לחודש ,תכפיל כפול  6פעמים בשנה כי זה דו חודשי .תכפיל כפול מספר נפש ות
ממוצע ,כפול בתי אב ,יוצא מעל מיליון .₪

מר יעקובי ירון :

מע"מ ה למדינה ,זה לא אלינו ממיל א.

מר איציק ציזר :

הולכים להוזיל את המים לכל תושב במדינה ,זה מה

שאמרו.

מר נפתלי כהן :

אם כל כך חשוב לו מה שהוא מעלה פה ,הדמגוג הזה ,עם

כל הכבוד ,תקשיב .למה הוא לא בא לוועדת כספים? אני שואל אותך כראש עי ר?
תשעה אותו מהוועדה.

מר ישראל גל :

כי זה לא עניי ן אותו ,כי זה לא עניין אותו.

מר נפתלי כהן :

אז מה הוא רוצה ,לפרוטוקול להשמיע?

מר איציק ציזר :

אתה שם לב שהוא מפריע לי בזמן שאני מדבר?

מר ישראל גל :

צודק .נפתלי ,הוא צודק.
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מר איציק ציזר :

אין לך תרבות דיבור.

מר נפתלי כהן :

אתה כל שנה עושה אותו תרג יל מסריח .יא מטופש

שכמוך.

מר איציק ציזר :

מטופש אתה קורא לי?

מר נפתלי כהן :

אתה מטופש ,אתה עושה...

מר ישראל גל :

נפתלי ,הוא לא בא לוועדת הכספים.

מר נפתלי כהן :

למה לא באת לוועדת הכספים להעלות את כל הנושאים

האלה?

מר ישראל גל :

כמו שהוא לא בא לוועד ות האחרות .קדימה.

מר נפתלי כהן :

איזה ועדות אתה מגיע? למה לא באת לוועדת כספים?

אתה פוליטיקאי קטן.

מר איציק ציזר :

כנראה שאני מטופש.

מר נפתלי כהן :

אתה באמת מטופש.

מר איציק ציזר :

אז למה שאני אבוא לוועדת כספים אם אני מטופש.

מר נפתלי כהן :

אם אתה ל וקח ...של ... 101
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מר ישראל גל :

נפתלי ,די .אחר כך אתה תענה לו.

מר איציק ציזר :

נפתלי ...בן אדם מדבר פה .אז אל תתפלא שאחר כך

אתם תדברו ,גם אני אפריע.

מר ישראל גל :

אתה בדרך כלל מפריע ,ציזר.

מר איציק ציזר :

הו ,התחלנו.

מר ישראל גל :

אבל לפחות אתה מצ טדק ,אנחנו יודעים.

מר איציק ציזר :

אתה עולה ,אתה יורד.

מר ישראל גל :

אתה מצטדק .אנחנו רגילים לצדקנות ,תמשיך ,בבקשה.

מר איציק ציזר :

אני מנסה להעלות שאלות על התקציב.

מר ישראל גל :

תמשיך ,תמשיך .מר ציזר ,תמשיך .עד עכשיו לא העל ית

אפילו שאלה אחת חוץ מד מגוגיה של  10דקות .אז תעלה שאלות בבקשה.

מר איציק ציזר :

עוד לא העליתי שאלה ,אז אני אחזור עוד פעם ( 1 .מה

ההכנסות המתוכננות מתאגיד המים ב ( 2 . 2016 -איך משפיעה ההוזלה באם תהיה
שיפורסמו בתקשורת ...עיריית קרית אונו ( 3 .הארנונה המתוכננת ,הכנסות ארנונ ה
לשנת  2015תוכננה  97מיליון  ,₪בוצע  94מיליון  .₪עכשיו רוצים  101מיליון .₪
זאת אומרת ,יש צפי של עוד  7מיליון  .₪שאלתי את הגזברית בפגישה שלי איתה
השבוע מהיכן עוד  7מיליון  ,₪והיא אמרה לי ש 1 -מיליון  ₪בערך ,זה מהתוספ ת
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 2 , 1.27%מיליון  ₪זה גידול ביחידות דיור 2 ,מיליון  ₪זה בחובות ,ו 2 -מיליון ₪
זה חובות בריכת השחייה.
והנה אני אומר לך ,גברתי הגזברית ,אין סיכוי שאם את רוצה להביא את ה7 -
מיליון  ₪מ 4 -הסעיפים האלו שתקבלי אותם ,ועוד פעם נבוא בעוד שנה ,ועוד פעם
יהיו חסרים לכם  2-3מיליון .₪

מר נפתלי כהן :

הנבואה ניתנה לשוטים ,ציזר.

מר איציק ציזר :

אל תפריע לי בבקשה ,בסדר? אל תפריע לי.

מר נפתלי כהן :

לא ,לא ,הנבואה ניתנה לשוטים.

מר ישראל גל :

די ,נפתלי.

מר איציק ציזר :

תרשום בצד ואחרי זה תגיד מה שאתה רוצה.

מר נפתלי כהן :

אתה גם קיבלת...

מר איציק ציזר :

אל תפריע לי .מ ספיק כבר ,נו די.

מר ישראל גל :

הוא שאל...

מר איציק ציזר :

מותר לי לשאול.

מר נפתלי כהן :

זו נבואה ,אדוני ראש העיר.

מר ישראל גל :

את לא צריכה לחזור .כבר נתת לו את התשובה והוא
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אמר אותה גם.

מר איציק ציזר :

הלאה .ביתר הכנסות עצמיות ,מתוכננים להביא עוד 2.5

מיליון  .₪כששאלתי על סמך מה ,ענית לי שעל חובות עבר ועל שילוט .אני אשמ ח
שתסבירי לי כמה כסף הולך לגדול משילוט .הכנסות הממשלה קטנו ב 2015 -ל3.2 -
מיליון  ,₪והשנה ב 2016 -מתוכנן  1.6מיליון  ,₪קיטון ב . 50% -הסברתי שזה בעיק ר
מהטמנה של איכות הסביבה.
הנחות לארנו נה גדלו ב 2.3 -מיליון  ,₪שזה בערך  10%או  . 9%אני לא מצליח להב ין
מדוע ההנחות גדלות .ואם את יכול להסביר לי למה אנחנו גדלים בכזאת כמות ש ל
הנחות .הרי בסופו של דבר הבנייה החדשה פה היא בנייה של תושבים שבאים
מבחוץ ,ואני לא מצליח להבין איך פתאום אנחנו גדלים ב 10% -ה נחות.
הכנסות מאישורים ושלטים ,הולכים להכפיל את עצמם מ 2.1 -ל 4.1 -מיליון , ₪
כמעט  2מיליון  ,₪אשמח לתשובה .ובפיקוח ראיתי שהפיקוח הולך לגבות השנה,
להכניס מגבייה  3.150מיליון  ,₪שזה בערך  ₪ 600,000יותר מהשנה הזאת .והיי תי
שמח שתסבירי לי איך הם הולכים לעשות את ז ה.
לגבי ההוצאות ,השכר גדל ב 1.2 -מיליון  .₪אני מבקש הסבר להבין למה הוא גדל
בכזה סכום .השכר בחינוך גדל ב 4 -מיליון  ,₪אבקש לקבל הסבר על מה הגידול
הזה .פעולות תכנון בבניין עיר גדלות ב .₪ 700,000 -הסברת לי שזה לשמאות
ולייעוץ ,אני לא כל כך מבין מה הולך להשתנות ב שנה הבאה מהשנה ב,₪ 700,000 -
אני אשמח אם אני אקבל הסבר.

גב' טירנה ססי:

רפורמה.

מר איציק ציזר :

ושירותים עירוניים גדלים ב 1 -מיליון  ,₪אבקש לד עת

מה זה כולל השירותים העירוניים שהם גדלים ב 1 -מיליון .₪
לגבי התקציב המפורט – ופה אני הולך לפי דפים .דף מספר  – 9לשכת ראש העיר
וסגניו ,יש גידול של  ₪ 250,000בין שנתי .הלשכה עולה לנו  3.46מיליון  .₪אשמ ח
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לדעת על מה הגידול .דף  – 10הדובר עולה לנו  ₪ 607,000בשנה ,גידול של 100,000
 ₪משנה שעברה .אשמח לדעת על מה הגידול .דף  – 10לשכת כוח אדם עולה לנו
 ,₪ 1,429,000גידול של  .₪ 60,000אם אפשר להסביר לי למה.
הייעוץ המשפטי – לשכת הייעוץ המשפטי עולה לנו  .₪ 1,651,000זה כולל ייעוץ
חיצוני .והתכנון ב 2016 -זה גידול של  ₪ 400,000יותר ממה שבוצע ב. 2015 -
ולהזכירכם שב 2015 -היה גידול גדול מ , 2014 -כי אז אמרתם שיש הרבה משפחו ת.
דף  – 12שפ"ע גדל ב ,₪ 100,000 -אבל בפנים אנחנו רואים שבניקוי רחובות יש
גידול של  1.2מיליון  ,₪בניקוי רחובות.

??? :

ואיפה הניקיון?

מר איציק ציזר :

אל תתפסו אותי על המילה ,זה משהו כמו בין  20%ל-

. 25%

מר ישראל גל :

לא ,זה בתקציב ,אנחנו מגדילים עכשיו .זה רע אנחנ ו

מבי נים.

מר איציק ציזר :

זה גידול של בין  20%ל . 25% -אני לא מצליח להב ין

מבחינת הרחובות ,אני לא רואה גידול של  25%בגידול ברחובות .גם אם רוצים
לעשות ניקיון יותר טוב ,השאלה האם צריכים יותר עובדים ,או שצריכים איכו ת
ביצוע יותר טובה .אבל לא נראה לי הגיוני שאנחנו צר יכים להגדיל את הסעיף הזה
ב 1.2 -מיליון  ,₪והייתי מבקש הסבר למה.
לעומת זאת ,באיסוף אשפה התקציב קטן ב 1.6 -מיליון  .₪זאת אומרת ,אנח נו
נאסוף אשפה בכמעט  30%פחות .טירנה הסבירה לי שאחת הסיבות זה המכרז
שעשיתם במוטמנים ,ולפי מה שהיא אמרה ,יש שם חיסכון של  . ₪ 700,000ממה
שאני יודע ,כמות הפחים המוטמנים שיש בקרית אונו זה כמה עשרות ...ולכן זה לא
החלק הארי באיסוף האשפה .ולכן אני לא מבין איך מצליחים לקטון .אם תסבירו
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לי שזו התייעלות ועדיין נעשה אותו דבר ,אז אני אומר מצוין.
כיבוי אש – כלה שנים שילמנו להם  ,₪ 780,000והשנה ז ה עלה ל.₪ 930,000 -
טירנה אמרה לי שזה המספר שהם מבקשים ,וזה המספר שאנחנו נותנים .היא לא
ידעה להסביר לי למה הגידול של  .₪ 150,000ואחרי שנתנו להם שטח ואחר י
שעזרנו להם לבנות פה מבנה ,לחייב אותנו אחרי זה בעוד  ₪ 150,000שווה בירו ר
ושווה הסבר.
הוצאות החירום עולו ת מ ₪ 765,000 -ל .₪ 1,035,000 -זה לא אגף הביטחון ,זה
הוצאות החירום .ואני לא מצליח להבין למה הם עולים .זה דף  . 15הם עולים ב-
 .₪ 270,000אני מבקש הסבר למה .לא נהיינו יישוב קו עימות .משרד מהנד ס
העירייה בעמ'  , 14גדל ב .₪ 300,000 -הייתי מבקש הסבר למה.

גב' אנדה בר :

למה רק ב.₪ 300,000 -

מר איציק ציזר :

שואל למה  .₪ 300,000אם זה בשבילך 'רק' ,אז למה רק

 .₪ 300,000אני שואל רק על ה .₪ 300,000 -בדף  – 15תאורת רחובות .ב2015 -
ההוצאות היו  1,750,000מיליון  ,₪וב ,₪ 1,150,000 2016 -קיטון יפה של 600,000
 .₪אני שואל איך נקטין ,טירנה .ניסתה להסביר לי שהולכים לעשות איזושהי
התייעלות אנרגטית בשלב הראשון בקרית אונו הוותיקה .גם אם ההתעניינ ות
האנרגטית של קרית אונו הוותיקה תהיה ב , 100% -היא עדיין לא  1/3מהעיר .ואני
לא מבין איך נחסוך  .₪ 600,000אבל עוד פעם ,אם אחרי המספרים האלה יש איזו
תכ נית סדורה לחסוך  600,000ש ,אז אני בטח בעד.
בדף  – 16הוסבו עוד  ₪ 100,000בחגיגות וטקסים .ואני רוצה הלבין ,האם
מוסיפים עוד חגיגות או עוד טקסים ,או שמוסיפים  ₪ 100,000לחגיגות והטקסים
הרגילים .בדף  – 17ביטוח אלמנטארי משום מה גדל ל 1.450 -מיליון  ,₪כא שר
השנה הו א היה פחות מ 1 -מיליון והשאלה האחרונה ,בדף  – 26חלוקת כספי אגודת
הספורט .אבקש להציג לנו איך החלוקה .אנחנו פעם אחת אישרנו-
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מר ישראל גל :

זה תמיד בסוף אנחנו מציגים לכולם ,כרגיל לקראת

ההצבעה הסופית על התקציב שמצביעים.

מר איציק ציזר :

זאת אומרת ,זה יוצג היו ם?

מר ישראל גל :

יוצג ,בוודאי.

מר איציק ציזר :

אה ,אוקיי.

מר ישראל גל :

התבחינים הרי להזכירך ,אישרנו אותם לפני מספר-

מר איציק ציזר :

תבחינים אישרנו ,ואת המספר ראיתי .ואכן את הפירוט

אתה אומר שיציגו היום.

מר ישראל גל :

אה ,הקראת את המספר של אגודת הס פורט? כמה כל

אגודה תקבל?

גב' טירנה ססי:

כן.

מר איציק ציזר :

לא.

מר גדי לייכטר:

בסקירה שלה היא ,בסוף הסקירה.

מר ישראל גל :

אז אני גם לא שמתי לב .אבל לא נורא ,נציג את זה ע וד

פעם בסוף .

מר איציק ציזר :

אם הצגת ,אני מתנצל .אני אשמח אם תקריאי את זה
19

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר  36/15מיום 30.12.15

ע וד פעם.

מר ישראל גל :

ציזר ,סיימת?

מר איציק ציזר :

בשאלות סיימתי .לסיום אני רוצה לשאול כמה שאלות

שהן לא קשורות לתקציב עצמו .האם גברתי הגזברית ,אנו באמת יכולים לעמ וד
בתקציב מאוזן של  ?₪ 254,798,000האם אדוני מנהל הגבייה ,הוא פה? לא ,אז
דרכך אני אעביר לו שאלה ,האם באמת הוא חושב שהוא יכול לגבות  101מיליון ₪
בארנונה? האם מנהל הפיקוח העירוני באמת יכול לגבות ,גם הוא לא פה3.150 ,
מיליון  ,₪כפי שכתוב בהכנסות? רציתי לשאול אותו אישית ,אבל הוא פשוט לא
פה.

מר ישראל גל :

מר איציק ציזר :

אבל למה לעשות את זה פעמיים?

האם

יש

פתרון

בתקציב

לגירעונות

של

המתנ" ס

והבריכה? האם יש איזושהי אפשרות שהעירייה כן תצליח לעזור למתנ"ס ולבריכה
להתרומם? ואם יש בשורה חדשה בתקציב שאנחנו לא יכולים לקרוא אותה מת וך
המספרים ואתם אלה ש ...את התקציב ,יכולים לבוא ולבשר לנו .כמו שישראל א מר
בפעם ש עברה ,עיר ירוקה ועיר חכמה .את הירוקה לא ראינו ,את החכמה מחפשים.
תודה.

מר ישראל גל :

כן ,מי עוד?

גב' הרציקוביץ יעל:

 2שאלות קטנות בהמשך למה שאיציק שאל .בעמ' – 24

בעיר ללא אלימות ,האכיפה .תקציב  2015היה  ,₪ 225,000והתקציב ל2016 -
 .₪ 40,000אם החלטנו לא לאכוף אז ...מעניין למה .עמ'  – 26אם אנחנו עי ר
שמעודדת הישגיות בספורט ,היה תקציב של  ₪ 140,000ל  2015עם צפי ביצוע של
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 ,₪ 139,000וירד התקציב ל ,₪ 80,000 -פחות  ₪ 60,000ממה שהיה בפועל.

מר ישראל גל :

לא שמענו את השאלה.

גב' הרציקוביץ יעל:

עמ'  26ף בסעיף של ספורט הישגיות.

מר מיכלס גיל :

מה זה הסעיף הזה?

מר מיכלס גיל :

ספורט הישגי .אתה הכנת את התקציב ,היא שיבח ה

אתכם ואמרה שעשיתם עבודה יפה.

גב' הרציקוביץ יעל:

יש ירידה ,ה יה  ,₪ 140,000ירידה של  ₪ 60,000בשנה

הבאה .תוקצב ב .₪ 80,000 -לדעת למה ירידה זאת דרסטית.

מר ישראל גל :

תודה .כן ,שי.

מר שי דבורה :

ערב טוב לכולם .כמה שאלות קטנות לגבי מעמד האישה ,

כפי שהבנתי ,יש ירידה קצת בתקציב .כל הזמן אני רואה-

גב' הרציקוביץ יעל:

מע מד האישה השתפר.

מר שי דבורה :

שומע 'מעמד האישה ,לקדם ,לקדם ,לקדם' .אז בשביל

מה להוריד כסף? רציתי לשאול ...והנוער ,ירון יעקובי ,מה התקציב של הצעירים
בעיר? אני לא ראיתי פה ביטוי  .יש פה הרבה צורך לסייע לאותם בני נוער במקום
שיישבו וישתו בלילות .אני חושב שאת ה צריך תקציב ,אני אומר את זה בשבילך,
לעזור לו .אתה צריך לקבל תקציב ... .למה זה מתחלק ,למשכורות ,למה? זה לזרוק
 ,₪ 600,000גיל ,אתה יודע.
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מר ישראל גל :

אני אענה ,טוב.

מר מיכלס גיל :

זו התוספת שהעירייה נותנת למתנ"ס עבור...

מר שי דבורה :

לגביה

קבוצות

ספו רט,

כמה

נותנים

לקבוצ ות

המקצועניות?

מר ישראל גל :

היא תקריא את זה עוד פעם.

גב' הרציקוביץ יעל:

היא אמרה את זה.

מר שי דבורה :

אני ביקשתי ,כפי שאתם זוכרים ,אני מניח שקיבלתם,י ש

לנו בעיה ביטחונית היום ,כבר כמה חודשים .קמה גם סערה בעיר .הרבה הורים של
ילדים חוששים לילדיהם בגן ,במיוחד בגנים .אני חושב שהרשות צריכה לתת לזה
ביטוי תקציבי .אני ביקשתי  1מיליון  ,₪אבל אם אפשר לבוא ולהגיד לי שזה פחות
מ 1 -מיליון  ,₪גם אין בעיה .העיקר הוא העיקרון.
אני ראיתי בוועדת החינוך שלא הייתי ...לא היה אפשר לבוא .היה שם כתוב ,אני
מצטט ...שייפנו למשטרת ישראל לבדוק אם צריך ...אני אומר .הרשות שלנו יכולה
ורשאית וצריכה ומחויבת לביטחון ילדינו .אנחנו לא צריכים לחכות למשט רת
ישראל ,עם כל הכבוד לה ,שתגיד לנו אם צריך שומר או לא .מי שיושב בשולחן הזה
קובע אם להציב להם שומר חמוש במצב שאנחנו נמצ אים היום ,אם המצב יסתדר
עוד חודשיים ,אז ...תוצאות .אני אומר שצריכים לתת תקציב לזה.

מר ישראל גל :

כמה מיליונים?

מר שי דבורה :

לא מיליונים.
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מר ישראל גל :

אבל כמה? נניח  80גני ילדים-

מר רון מלכה:

הוא אמר  1מיליון  .₪אמר מיליון.

מר שי דבורה :

כן ,רג ע .לפני מספר חודשים שר האוצר אמר שכל רשות

שרוצה 2/3 ,אם אני לא טועה על חשבון משרד האוצר ,אתה מביא לו קבלה ,אמ ת
או לא?

מר רון מלכה:

כן ,אבל זה נגמר .אין יותר.

מר שי דבורה :

אז אני אומר ,יש מצוקה של תושבים.

מר רון מלכה:

לא התחרט ,נתן עד לפני חודש .עד היום בלילה הוא נתן,

זהו.

מר שי דבורה :

אני מצפה שהנהלת העירייה ומועצת העירייה ,תעשה פה

שינוי בתקציב ,תשנה סעיפים ,אין פה שום בעיה לשבת ולשנות פה סעיפים מפה
לפה ,מיליון שם ,אני חושב שזה לא הרבה כסף .זה פחות מ 1% -מהתקציב .נתתם
 ₪ 800,000או  ,₪ 900,000אני ב החלט חושב שזה לא מספיק .זה בגדול .אם יש לי
שאלה נוספת ,אני אשאל.

גב' ארבל ליאת:

אני ביקשתי להכניס תיקון בפרוטוקול של ועדת כספים .

אני לא יודעת אם נכנס .אבל בסעיף שבו התייחסתי ,ביקשתי להכניס תיקון
שמצבת כוח האדם לא מאפשרת קליטת עובדי קבלן.

מר ישראל גל :

יתוקן ,בסדר גמור.
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מר ישראל גל :

טוב ,ככה ,אני אענה בקצרה רק על המים ועל תאג יד

המים ועל העברת הכספים ועל הנוער כמובן ,וגם על הנושא של הגידול בהנחות.
כפי שאמרתי ,לצערנו הרב השנה יצרנו הכנסות של תאגיד מי אונו בשנת  , 2015של
 10מיליון  .₪בתוך ...התקציב השוטף  ,אישרו לנו להעביר רק  2מיליון  ,₪מכיוו ן
ש 8 -מיליון  ,₪למעלה מ 7 -מיליון  ₪לקחו לטובת חובות עבר שלא שולמו בין 2005
ל 2011 -ולא אישרו לנו להעביר את זה לתקציב השוטף .ככה שאם היינו מעבירים
את זה השנה לתקציב השוטף ,אז היה לנו עודף ועודף גדול אפילו ,שהיה מונע
מאי תנו הרבה מאוד צמצומים .זה לגבי מים .ומה שנכנס ,המשמעות היא שהשנה
זה  2מיליון .₪
בשנה הבאה ,אכן אתה צודק ציזר שיש צמצום רווחים ,שהמדינה חונקת א ת
הרווחים של התאגיד .היא מפחיתה את מחיר המים ,אבל את העלויות של המי ם
היא משאירה באותו מחיר .ככה שסביר להניח שהתאג יד לאי יוכל להעביר כסף אם
זה ימשיך ככה לעירייה .ואכן ,גם בתקציב לא מתוכנן שום תקצוב מתאגיד המי ם
לצורך העניין .אם תבדוק בתקציב ,אז אין העברה ממנה ,בגלל הדברים .אם יה יו
לנו הארכות במהלך השנה ,אז יהיה טוב.
אבל יש לנו גם עוד בעיה ,כי יש  3מיליון  ₪נוספים ,שעד יין אנחנו צריכים לשל ם
השנה על חובות העבר .ואם אין כסף מתאגיד המים ,הגב' רוצה שנוריד את זה
מהשוטף .אני מקווה שלא נצטרך להביא את זה לדיון .כי אי אפשר להוריד את זה
מהשוטף .השוטף מחקנו אותו לגמרי ב ...תאגיד המים .אי אפשר להעמיס 18
מיליון  ₪או  17מיליון  ₪ב 3 -ש נות תקציב בבת אחת .ואני אומר אם זה יהיה,
אנחנו נצטרך להגיד את דעתנו ברורות ,שאנחנו לא מסכימי ם להוריד את זה
מהשוטף עד מלחמה על השר .זה לגבי העניין של תאגיד המים.
בנושא העלאה של ההנחות ב 2.4 -מיליון  ,₪אנחנו מגבשים נוהל מחיקות כפי
שאתם יודעים .יש חובות שלא ני תנים לגבייה מזה זמן הרב ,ואנחנו מאמצים נוהל
מחיקות שאנחנו מתכוונים להביא אותו ,מה שנקרא מחיקת חובות שאנחנו
מתכננים להביא אותו לדיון בישיבה הבאה את הנוהל הזה ,אחרי שנאשר אותו פה ,
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משרד הפנים יאשר אותו ,ועל פיו נוכל במהלך השנה להגיע להסדר עם חייבים
ארוכי שנים  ,לתשלום החובות שלהם ,עם מחיקה של חלק מהחובות ,או לפעמים גם
מחיקה כללית של כל החובות .הכל בהתאם למצב .ולכן ההערכה ,מה שהערכנו שזה
יהיה השנה בשנת התקציב הזו ,ההשפעה של נוהל המחיקות ,זה יהיה מש הו
בסביבות  2-2.5מיליון .₪

מר איציק ציזר :

 ...משהו מהעבר.

מר ישראל גל :

לא ,אבל זה מצטרף .זה היום רשום אצלך בת וך

הכרטיס.

מר שי דבורה :

אני חושב באמת הרשות לא היתה בסדר ,שאנשי ם

מסכנים חיכו פה שנים.

מר ישראל גל :

אבל חייבים לאשר נוהל ,שי .אנחנו לא יכולים לעשות

את זה בלי נוהל.

מר שי דבורה :

אי אפשר בני הערובה המ סכנים האלה .שנים מחכים.

מר ישראל גל :

בסדר ,אז בגלל זה עושים נוהל .חשבנו שנוכל להביא את

זה לישיבה הזאת ,לא הצלחנו ,כי צריכים להתאים תקנון ושזה יהיה מסודר .מ י
שיש לו נכס ,מי שאין לו נכס .זה מאוד מורכב ,וזה צריך להיות מאושר על ידי
היועצים המשפטיים .ואחר כך משרד הפנים גם צריך לאשר את הנוהל הזה .ואחר
כך רק על פיו אפשר לפעול כדי לעשות את המחיקות .ולכן ,השנה אתה יכול להגיד
'למה לא יותר?' ,כי יש שם  10או  12מיליון כאלה שמיועדים .אבל השנה אנח נו
מניחים שזה יהיה בסביבות  2-2.5מיליון  ₪שיצטרפו להנחות.
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מר שי דבורה :

תעשה מבצע מחיקה כמו שיש.

מר ישראל גל :

אנחנו נעשה מה שיגידו לנו לעשות על פי החוק.

מר שי דבורה :

תשמע ,היום עד מחר ,הבנקים אמרו 'מי שסוגר חובו ת

שלו ,מקבל הנחה משמעותית' ,אני רציני .תעשו מבצע כזה.

מר ישראל גל :

ולכן זה גדל .לעניין הנוער שאתה שאלת ,הנ וער מתוקצב

מכמה גורמי .הוא מתוקצב מהמתנ"ס בעצמו ,הוא מתוקצב מעיריית קרית אונו,
ויש תקצוב לתנועות הנוער .אני חייב להגיד לך ,שי .הלוואי ואני יכולתי במצבה של
העירייה ,במקום ,אני לא יודע ,המיליון וכמה שקלים שהם מקבלים הנוער
לפעולות שלהם ,להגדיל ולהכפיל את הכל .אנחנו עירייה שבוא נאמר השמיכה שלה
היא קצרה ,ואנחנו מנסים לפזר אותה ,את כל הדברים האלה ,לכמה שיותר פעיל ות
וכמה שיותר פעולות.
ותאמין לי ,נציג הנוער ירון נלחם על כל סנטר ,כל סנט וסנט .ואכן ,מה שאני רוצה
להגיד ,שגם כשאתה רואה את כל הקיצוצים האלה של כמה אגורו ת במע מד
האישה ,ובכל מיני נקודות ,פה  , 2%פה  . 2%זה היה על מנת לבוא ולאזן את
התקציב ,כתוצאה מהמשבר שיש לנו שאנחנו לא יכולים לקבל כסף מתאגיד המים .
וכנראה גם בשנה הבאה לא נוכל .אז בגלל גם ירדו כמה פרומילים בנושא של מע מד
האישה.
לגבי נושא הביטחון ,אנחנו דווקא ה עלינו את תקציב הביטחון .אנחנו פועלים ,א ם
אתה תקרא ,וגם ציזר אמר ,למה העלינו את תקציב הביטחון .אז העלינו את
תקציב הביטחון ולא במיליון  ,₪נדמה לי ב ₪ 300,000 -ומשהו .אבל זה עלה
ואנחנו צריכים לפזר אותו בתבונה ובחכמה ,בין כל גני הילדים ,בין כל בתי הספ ר.
מה שעשה שר החינוך ושר האוצר ,זה היה מעשה מאוד חכם .פעם היו מקבלים
 75%השתתפות לכל מאבטח .אז הוא נתן  3חודשים לכל המוסדות מי שרוצה,.
הפסיק עם זה ,אבל הוריד את זה ל . 64% -אז עכשיו הנטל גם של ההשתתפות
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במאבטחים ,באופן שוטף גם גדל על העירייה .גדל  ,אבל בעבר זה היה רק . 25%
בוא נאמר ,ל 3 -חודשים הוא נתן ככה הטבה שנוכל לקחת יותר שומרים .אבל אחר י
שזה נגמר ,היום אנחנו משלמים יותר כסף הרשויות המקומיות בחלק הזה של
הפעילות .אבל אנחנו מנסים לחלק אותו בצורה אחראית.

מר עמי כחלון :

עדיין לא סופי ,יכול להיות שהוא יאריך את זה.

מר ישראל גל :

אנחנו מקווים שיאריך .אבל גם אם הוא יאריך ,עדיין

אנחנו משתתפים יותר ...בכל מקרה ,גם ההשתתפות עצמה היא  ₪ 5,000על כ ל
שומר לחודש ,ככלל .ותאמין לי ,צריכים לחלק את זה בתבונה ובאחריות ,ואנחנו
עובדים עם המשטרה ועם כל הגורמים .זה מה שיש לי .תעני את לציז ר לשאלות
שלו .נפתלי ,מה שהוא ענה לעצמו ,לא צריך לענות לו .אבל מה שהוא לא ענה ,א ז
צריך .זהו.

מר נפתלי כהן :

אם היה בא לוועדת כספים,א זאת אומרת ,לא היה לו

את השאלות המיותרות האלה.

מר ישראל גל :

נו די כבר ,די.

מר איציק ציזר :

בוועדת כספים היית מסביר לי את כל זה?

מר נפתלי כהן :

ודאי .תבוא פעם הבאה.

מר איציק ציזר :

אני רוצה לשמוע את זה ...אני ישבתי איתה בישיבה ,מה

שרציתי לשמוע ,שמעתי.

מר נפתלי כהן :

תשמע ,ציזר ,התרגיל הזה יכול לעבוד שנה ,שנתיי ם.
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אבל אתה חוזר על עצמך.

גב' הרציקוביץ יעל:

יש כאלה שלא היו בוועדת כספים.

מר נפתלי כהן :

תגיד לי ,מה אתה עושה כל היום בעירייה חוץ מלהפריע

לי? תגיד לי ,מה?

מר נפתלי כהן :

תכבד את החברים ,את חברי הסיעה שלך .תכבד אותה,

לא נמאס לך?

מר איציק ציזר :

תן לה לדבר .לך קח קפה ,שתה .תאכל משהו.

מר נפתלי כהן :

זה נמוך .

מר איציק ציזר :

תן לה לדבר.

מר נפתלי כהן :

אבל זה נמוך ,תתחיל להפנים את זה כבר.

גב' טירנה ססי:

חלק מהשאלות ששאלת ,אני כבר נתתי תשובה בפתיח.

אם אתה תרצה ,אני אחזור.

מר ישראל גל :

הוא גם אמר .על ההכנסות הוא כבר אמר ,את לא צריכה

לתת לו עוד פעם פיר וט על זה .הוא ציין את זה פעמיים.

גב' טירנה ססי:

רק לגבי הכנסות ארנונה ,אני אציין שבשנת  2015ק רו

כמה דברים .אחד – התחלף גזבר.
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מר ישראל גל :

לא גזבר.

גב' טירנה ססי:

גם גזבר ב . 2015 -נכנסה גזברית חדשה .מנהל גבייה חדש

נכנס רק בחודש מאי .יצחק ז"ל לא היה בשנה הזו ,והמחלקה ברוב הזמן הית ה
ללא ניהול .ממונה על הגבייה זה הליך של פרסום ברשומות והליך שצריך היה
לקחת זמן ברגע שקיבלנו את הממונה על הגבייה ,את המינוי ,התחלנו בגבייה
ובאכיפה .זה נעשה ואחרי אחרים נעשו מאמצים ,ועדיין נעשים מאמצים בימים
אלה לגבייה.
נתון א חד משמעותי שחשוב שנדע זה שנושא של הכנסות ממשרד הביטחון ,לקר את
סוף השנה הם הודיעו לנו שהנכסים שלהם ,הם הרסו את המבנים ,ולכן הם לא
שילמו לנו את כל החוב ,ולכן יש שם חוב של קרוב למיליון  ₪שאנחנו עכשיו בהליך
מול משרד הביטחון של מדידות ,של בדיקות ,של משא ומתן ,כ די להחזיר את
הסכומים האלה .אנחנו חושבים שגם באופן חד צדדי הפסיקו לשלם ,ואנחנו עושים
ועובדים באופן אינטנסיבי ,יעיל ,ממפים ,עושים תהליכים ,כולל תהליך של מחי קת
חובות שהתחלנו אותו אל מול משרד הפנים .היתה לי שיחה גם היום .זה הלי ך
שמשרד הפנים צריך לאשר בסופו של דבר את מחיקת החובות .אנחנו עושים א ת
הכל בצורה יעילה ביותר ,לעמוד ביעדים שהתקציב מגדיר.
במסגרת התקציב דיברת על הכנסות מאישורים ושילוט  2מיליון  .₪על זה גם נתת י
לך תשובה כשישבת איתי .השילוט בשנת  , 2015יש שם גבייה בחסר כיוון שהחיוב
נעשה בשלב קצת מאוחר .רוב ה גבייה של השילוט תיעשה ב  . 2016זאת אומרת ,שב-
 2016יש לנו יותר משנה וחצי של שילוט פלוס חובות עבר .אותו דבר בפיקוח יש לנ ו
גם כן חובות עבר שאנחנו רוצים לגבות.
תכנון ובניין עיר ,יש רפורמה .בעקבות הרפורמה נדרשים שינויים משמעותיים .אם
תרצה ,אז אנדה תרחיב בעניין ה רפורמה .אנדה אומרת שהיא לא קיבלה...

מר ישראל גל :

יש מידע ,יש הרבה דברים שצריך לקבל.
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גב' טירנה ססי:

כן ,יש מספר גורמים .גם את זה אמרתי לך בישיב ה.

לגבי ייעוץ משפטי ₪ 1,650,000 ,אמרת ,אז יש לנו ייעוץ משפטי ,אני לא מכירה
סכומים כאלה .אני לא יודעת למה השו וית .אגב ,ברוב השאלות שלך התייחסת
לביצוע  . 2015המספרים ב 2015 -זה לא דו"ח סופי ,זה גם לא דו"ח .זה נתונים
מאוד -מאוד ראשוניים.

מר איציק ציזר :

על מה את מדברת? על איזה סעיף?

גב' טירנה ססי:

בכל המספרים שהשווית ושאלת שאלות.

מר איציק ציזר :

אמרת שאת לא יוד עת מאיפה הבאתי את ה1,650,000 -

.₪

גב' טירנה ססי:

לא ,שאלת ביחס לאומדן ,לא ביצוע. 2015 ,

מר איציק ציזר :

יש לך ...באומדן של ?₪ 500,000

גב' טירנה ססי:

לי מאוד קשה להתייחס לצפי.

מר איציק ציזר :

 ,₪ 500,000היום את לא יודעת...

גב' טירנה ססי:

אני עוד לא עניתי .אני רק אומרת-

מר איציק ציזר :

בואי לא נגזים.

גב' טירנה ססי:

אני אומרת שהאומדן הזה הוא רק אומדן .הוא אומ דן

מאוד -מאוד ראשוני .הוא נערך לפני סגירת השנה ,לפני שבוצעו הרישומים
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בספרים ,לפני קיבלנו בחודשים ינואר -פברואר מרץ .דיון על הדו"ח הכספי יוגש
סביר להניח לקראת סוף פברואר יתקיים דיון על הדו"ח הכספי .שם אנחנו נקב ל
את התוצאה שהיא עדיין לא סופית עד שלא נסגר הדו"ח על ידי המבקר החיצונ י.
ונתונים שלא ניתן כרגע בגלל להסתמך עליהם ולדון בהם ,כי הם לא רלוונטיים
לדיון .רלוונטי לדיון זה התקציב ,אל מול תקציב שנה קודמת .אז אני אוכל
להתייחס אם תרצה ספציפית תקציב מול תקציב ,יהיה לי יותר פשוט .בנושא של
כיבוי אש ,אנחנו לא מחליטים או מבקשים .זה חוק.

מר ישראל גל :

לא בכיבוי אש ולא ביטוח .זה הכל עניין של מכרזים וש ל

מדיניות המדינה של להעלות את המחירים.

גב' טירנה סס י:

גם באיגודי ערים שהיו שם גידולים.

מר ישראל גל :

הלוואי והיינו יכולים להוריד את זה .אבל אלה הדברים

שמשקפים את התוצאות האמיתיות.

גב' טירנה ססי:

דיברת על גידול וחירום .אני חושבת שראש העיר הסביר.

מר ישראל גל :

כן.

גב' טירנה ססי:

תאורת רחובות .אכן ה יתה התייעלות .שוב ,המספרי ם

שלי לא מסתדרים עם מה שאתה אמרת .ותאורת רחובות ,ישבנו עם החברה
שמבצעת את הפיילוט ,יחד עם החברה למשק וכלכלה .אמדנו גם את החיסכון
שאמור להיות לנו בחשמל בתאורת רחובות ,וגם את התחזוקה ,כי זה הולך יחד ע ם
תחזוקה.
לגבי ביטוחים ,כמו שאמר ראש העיר ,אלה הן העלויות שלנו לשנת  2016הצפויות,
הן די ודאיות .לגבי האם מנהל פיקוח עירוני יכול לגבות ,היתה גבייה השנה ,תהיה
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גבייה גם בשנה הבאה .אנחנו פעלנו בתקציב הזה בהתאם לאומדנים והערכות ש לא
הזיתי אותן ,אלא ישבתי יחד עם המנהלים וכל אחד מהם נתן לי את המ ספר.
לגבי השאלה של עיר ללא אלימות ,יעל ,והנושא של אכיפה .אין שם הפחתה
בעלויות .העלויות של עיר ללא אלימות אכיפה מופיעות בשיטור העירוני ,זה שכר
שמשלמים לשיטור .כל הפעולות הן בהתאם לתכנית...

גב' הרציקוביץ יעל:

אה ,זה הופרד?

מר ישראל גל :

כן.

גב' הרציקו ביץ יעל:

אוקיי.

גב' טירנה ססי:

כן .כל הפעולות הן בהתאם לתכנית של המשרד לביטחו ן

פנים .ולדעתי יש שם גידול השנה בתקציב ביחס לשנה הקודמת .לגבי התמיכות,
אנחנו לא ירדנו בתמיכות .אם תראי ,סך התמיכות זה  1.1מיליון -₪

גב' הרציקוביץ יעל:

לא ,לא תמיכות .זה שי שא ל .אני שאלתי על הספורט

ההישגי.

גב' טירנה ססי:

כל הגידולים שמופיעים בתקציב ,וגם שאלת אותי

כשישבנו-

מר ישראל גל :

קודם כל הדובר זה איחוד של כל סעיפי הדוברות שהיו

שתולים בכל מיני מקומות .שמו אותם ככה ,הדובר בשקיפות ,שיראו את זה
במקום אחד .מה שפעם לקחו ושת לו את זה פה ,פה ,פה בהרבה נקודות ,זה נכנס
לסעיף  . 1לגבי לשכת ראש העיר ,תעני את.
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גב' טירנה ססי:

אין שם את הגידול הזה ,הגידול הוא היחידי בשכר,

שאת השכר אנחנו משלמים בהתאם לחוק ,בהתאם להנחיות שנקבל בינואר
לנבחרים ולעובדים סטטוטוריים בכירים וכו' .השכר בכלל מוקדם בהתאם
להנחיות שקיבלנו ממרכז השלטון המקומי.

מר ישראל גל :

לגבי ה 1.2 -מיליון  ₪של השכר ,הלוואי וזה יהי ה

הגידול .בעקבות הסכם השכר האחרון שעשתה ההסתדרות ,אנחנו מקווים מאוד ש-
 1.2מיליון  ₪יספיקו.

מר איציק ציזר :

לא הקראת את האגודות.

מר ישראל גל :

הא גודות היא תקריא שוב פעם עכשיו.

גב' הרציקוביץ יעל:

גם הספורט ההישגי עוד לא קיבלתי תשובה.

גב' טירנה ססי:

אני שוב אקריא ,וגם אמרתי את זה קודם .בהתא ם

לתבחינים שהוגדרו ,וככל שהעמותות יעמדו בתנאים ובתבחינים ,זאת החלוקה.
כדורגל  ,₪ 363,000כדורסל  ,₪ 143,000כ דור יד  ,₪ 313,000שחייה ,₪ 225,000
טניס שולחן  ,₪ 38,000וטניס .₪ 20,000

מר מיכלס גיל :

למה שחמט לא מתוקצב?

מר ישראל גל :

אין שחמט.

גב' הרציקוביץ יעל:

רגע ,עוד שאלה לספורט ההישגי .לא הבנתי למה זה ירד

מ ₪ 140,000 -ל.₪ 80,000 -
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מר שי דבורה :

רק שאלה אחרו נה שהוא שאל ולא עניתם.

מר איציק ציזר :

זו השאלה היחידה שלא קיבלתי תשובה אתה חושב? א ני

בערך לא קיבלתי ל  15שעלות תשובה .אבל היא אמרה לך ,מכיוון שהאומדן הוא רק
אומדן ,אז היא לא יכולה להתייחס.

מר שי דבורה :

יש פה ביצוע ,נכון שזה צפי 2.9 ,מיליון .₪

מר ישר אל גל :

על מה זה?

מר שי דבורה :

עבודות קבלניות בניקוי רחובות .למה כזה סכום גדול?

מר ישראל גל :

אה ,למה עלה ניקיון הרחובות? אוקיי ,אז אני אענה על

ניקיון הרחובות ,ואני אענה גם על השאלה של ציזר ל ...אכן ,גם בריכת השחייה
והיקפי חובות רבים וגם המתנ"ס בהיקפי חובות רבים .אנחנו עובדים עקב בצ ד
אגודל לפתור את כל הבעיות בכל התחומים האלה .חוץ מבקרנות ,אין חובות .סך
הכל התזרים במתנ"ס הוא טוב ,הנושא של קופות הזה ,ואנחנו נלך ונצמצם אותם
ואנחנו עובדים על זה עקב בצד אגודל .בבריכה נכנסה יו"ר חדשה ,שבאה עם
רעיונות חדשים .אין ברירה .כשיש חובות בארגונים צריכים להתמודד איתם ,זה
אתגר ,ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו כאתגר .כמו שעשינו עכשיו דרך אג ב
בשחייה ,להזכירכם ,השחייה הגיעה אלינו רק לפני כחצי שנה עם פירוק של מילי ון
 ₪חובות וחשבון בנק מוגבל .לקחנו אותם ,אנחנו מחלימים אותה אט -אט ,ואפיל ו
היא זכתה להישגים יפים עכשיו ,לאליפות ישראל ונוער בשחייה וכדומה .ואנח נו
עובדים ,זו עבודה קשה ,זה אתגר גדול להבריא מבחינה כלכלית את ה ...אבל
אנחנו נעשה את זה .כולנו פה סביב השולחן מעורבים כמעט בכל התחומים
ומסיימים ו ...ומתייעצים .וניתן לזה יד .ל
גבי ה , 2.9 -בכלל לגבי העבודות הקבלניות בשפ"ע ,אנחנו השנה החלטנו שאנח נו
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מגבירים את הניקיון ,מכניסים מטאטא כבישים נוסף לתוך העיר ,אנחנו מגדילים
את מספר העובדים .אנחנו רוצים שהעיר תהיה עוד יותר נקייה .זה מה שאנחנ ו
רוצים ,זה סדרי העדיפויות שלנו בשנה הזאת בשנה ה קשה .ואכן אנחנו החלטנו
לעשות את זה .זה הסיפור וזה סדרי העדיפויות שלנו ,להגביר בשפ"ע ,ואנח נו
יוצאים למכרז חדש ,שבקרוב יתחילו לעבוד ,ואנחנו נקווה לראות את התוצאות
בהקדם.

גב' אלעני הס זוהר:

מכרז חדש שקשור לניקיון?

מר ישראל גל :

מכרז חדש לניקיון של חברת הט יאוט ,וזה סדרי

העדיפויות שלנו ,זה התעדוף .רבותיי ,עם כל הרצון שלנו ,כמו שאמרתי  ,השמיכה
קצרה ,אבל כל אלה שיושבים פה סביב השולחן ,רוצים לתת את המיטב לטו בת
התושבים ולהוציא כל שקל שיש לטובת התושבים בצורה נכונה וטובה ואנחנו
משתדלים לעשות את זה .לכן ,גם קשה לשמ ור על המסגרת ,אבל אנחנו עושים את
כל המאמצים לשמור עליה .זהו .שאלה אחרונה ככה ממש לפני שאנחנו הולכים
להצבעה .רצית משהו ,יעל?

גב' הרציקוביץ יעל:

היא לא ענתה לי על ההישגיות.ה ספורט ההישגי ירד מ-

 ₪ 140,000ל.₪ 80,000 -

מר ישראל גל :

באיזה סעיף זה?

גב' טירנ ה ססי:

הוא לא ירד ,להיפך .אם את רואה את סך התמיכו ת,

היה  1.1מיליון  ,₪ואנחנו השנה נהיה...

מר ישראל גל :

היא העבירה את זה.
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גב' טירנה ססי:

אני מדברת על הסעיף הספציפי.

מר ישראל גל :

אז היא אומרת ,אם תראי את סעיף התמיכות הנפרד ,זה

היה  1.1מיליון  ,₪עכש יו זה  1.220מיליון  .₪אז היא הורידה מפה והגדילה פה
בהגדלה.

גב' הרציקוביץ יעל:

אבל תמיכות זה גם לאגודות ספורט?

מר ישראל גל :

כן ,כן ,להישגי ,כן.

גב' טירנה ססי:

רק לאגודות ספורט.

מר ישראל גל :

זה על הצטיינות הישגית ,כן.

גב' הרציקוביץ יעל:

הישגי זה לא חייב להיות אגודה .אז היו קריטריונים

שדיברנו על מלגות.

מר ישראל גל :

אבל זה גם מהתקציב הזה וגם מזה .אוקיי ,אני רוצה

להביא את התקציב להצבעה במלואו .אני רוצה לפני התקציב להודות לכל אלה
שעשו על המלאכה ,זה לא היה קל .המנהלים לקחו פה אחריות גדולה מאוד .יוש בי
ראש האגפים לקחו פה אחריות גדולה מאוד .אני מקווה שאנחנו נצליח להב יא
לפיתוח שטחים נוספים של שטחי מסחר ותעסוקה .ואני מקווה שבשנה הבאה,
מגדל המשרדים החדש בקניון יעבוד בסוף השנה ,שתהיה כאן עוד הכנסה יפ ה.
ואנחנו נצליח להקים עוד מבנים אחרים של מסחר של ארנונה ש אינה ממגורים.
כי סך הכל אני חייב להגיד ,העיר הזאת גדלה מ 24,000 -תושבים לכמעט 40,000
תושבים משנת  2002ועד היום .אבל בשטחי המסחר והתעסוקה כמעט לא היו שום
תוספות .אפילו הרעה כמו שאמרה הגזברית ,ירידה של  1מיליון  ₪מהצבא שהיינו
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מקבלים .כך שאנחנו חייבים להגדיל את ההכנסות האחרות .זאת אחת העבודות
הקשות שלנו והיעדים שלנו להתרכז בהם ,להכניס ארנונה שאינה ממגורים .אני
מקווה שכבר בשנה הקרובה גם יתחילו לבנות את המרכז המסחרי בשדרת רייספלד
שסיימנו את התב"ע שלו.

גב' הרציקוביץ יעל:

אהבתי את ההגדרה.

מר איציק ציזר :

לא קנ יון .המרכז המסחרי.

מר ישראל גל :

המרכז המסחרי המוקטן שנעשה בשיתוף התושבי ם

ובתיאום איתם וביחד איתם ואת כל התכניות ,וגם כן יכניס לנו עוד הכנסה .אני
מקווה שנצליח להביא עוד מבנה משרדים נוסף .אנחנו נעשה הכל על מנת להגדיל
את הכנסות העירייה .כי בסך הכל יש לנו צ יבור איכותי ודורש ורוצה לקבל הרבה ,
ובשביל זה צריכים הרבה כסף .אז אנחנו נעשה הכל בשביל להגדיל את ההכנס ות
האלה.
אני מודה באמת לכולם ,לטירנה שזאת השנה הראשונה שלה כגזברית העירייה
שעבדה פה עד הלילות כל הזמן לכתוב את התקציב ולתקן ולהחזיר והכל .וזהו,
ואני רוצה לעבור להצבעה .אז חברים ,מי בעד לאשר את התקציב לשנת ? 2016

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,מיכלס ,ליאת ,כוכבה ,עמי,

רון וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :ציזר ,זוהר ,יעל ,דנוך ,שי.

מר ישראל גל :

תודה רבה לכולם.
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החלטה :

הוח לט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת  2016בסך
.₪ 254,798,300

בעד ) ( 9

ישראל גל ,נפתלי כהן .משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
ליאת ארבל ,כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ) ( 5

איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

נמנע ) ( 0

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.1

החלטה:

אישור תקציב העירייה לשנת . 2016

הוחלט ברוב קולות לאשר את מסגרת תקציב העירייה לשנת 2016
בסך .₪ 254,798,300

בעד ) ( 6

ישראל גל ,משה דאלי ,ירון יעקובי ,כוכבה קניסטר ,רון מלכה,
נפתלי כהן.

נגד ) ( 0
נמנע ) ( 4

החלטה:

איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ.

הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת  2016בסך
.₪ 254,798,300

בעד ) ( 9

ישראל גל ,נפ תלי כהן .משה דאלי ,ירון יעקובי ,גיל מיכלס,
ליאת ארבל ,כוכבה קניסטר ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ) ( 5

איציק ציזר ,אביגיל דנוך ,אלעני הס זהר ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

נמנע ) ( 0

_______________
יש ראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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