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השתתפו ה"ה:
גל ישראל

 -ראש העירייה

מלכה רון

 -חבר המועצה

כהן נפתלי

 -חבר המועצה

כחלון עמי

 -חבר המועצה

בומגרטן אלונה

 -חברת המועצה

דנוך אביגיל

 -חברת המועצה

הרציקוביץ יעל

 -חברת המועצה

יעקובי ירון

 -חבר המועצה

קניסטר כוכבה

 -חבר המועצה

דאלי משה

 -חבר המועצה

דבורה שי
ארבל ליאת

 חבר המועצה -חברת המועצה

ציזר איציק

 -חבר המועצה

לא השתתפו ה"ה:
אלעני הס זהר
מיכלס גיל

 חבר המועצה -חבר המועצה

מוזמנים קבועים:
גדי לייכטר
גרשון טוסק

 מנכ"ל העירייה -גזבר העירייה

מוזמנים נוספים:
יעקב זיצר

 -רו"ח

סיוון דדון
שיר ימין

 סגנית הגזבר -עוזרת ראש העיר

על סדר היום:
 . 0אישור תקציב ה עירייה לשנת . 6101
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מר ישראל גל :

ערב טוב .אנחנו פותחים את ישיבת התקציב לשנת . 6101

אני רק רוצה להגיד שב  9 -לחודש תתקיים ישיבה לקראת פסח ,שעליה יהיו כמה
נושאים .בין היתר אנחנו גם נתכנס כאסיפה כללית של תאגיד המים לאשר את
פירעון ההלוואה כאסיפה כללית .ונקיים ג ם עוד ישיבה שתהיה כנראה אסיפה
כללית של הוועדה לתכנון ובנייה .אז תשריינו את זה ביומנים שלכם  .אגב ציזר,
אני מקווה שנחה דעתך עם דו"ח הביקורת ,אחרי שקיבלת את התשובה של ישראל
עינב לעניין התאגיד ,ששום דבר לא מוסתר פה .כי כמו שלך אין ,גם לי אין.

מר איציק ציזר :

לא כתבתי שמוסתר ,ישראל .רק ביקשתי ,ואפשר לקבל

אותו ,זה הכל.

מר ישראל גל :

זה הסיפור.

מר איציק ציזר :

ולא דעתי צריכה לנוח .עדיף שאנשים אחרים דעתם

תנוח.

מר ישראל גל :

אני אומר ,אתה היית נראה לי די לחוץ מהעניין הזה.

קיבלנו את התשובה .כשאנחנו אמרנו לך ש אנחנו לא יכולים להוציא -

מר איציק ציזר :

מאה אחוז ,בסדר גמור .אני גם התפלאתי שלא נותנים

כביכול לראש עיר לראות את הדו"ח הזה ,לפי מה שהם סיפרו.

מר ישראל גל :

נכון.

מר איציק ציזר :

שזה גם לא הגיוני.

מר ישראל גל :

נכון .ואני מעדיף לראות דו"ח -
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גב' כוכב ה קניסטר :

ישראל ,ב  09:11 -ב  9 -לחודש?

מר ישראל גל :

ב  9 -לחודש בשעה  . 09:11יהיו עדכונים אם תהיה את

הישיבה של האסיפה הכללית של הוועדה לתכנון ובנייה.
.1

אישור תקציב העירייה לשנת . 4112

מר ישראל גל :

אני רוצה כמיטב המסורת לאשר את מסגרת התקציב

כמו שנהוג בתחיל ת כל ישיבת תקציב שאנחנו בהתחלה מאשרים את המסגרת.

מר איציק ציזר :

מר ישראל גל :

אני ממתנגדי המסורת הזאת ,ישראל.

אתה

יודע,

תמיד

למדתי

ממך,

ואני

מעריך

את

הטקטיקות שתמיד למדתי .אז מסגרת התקציב ,כפי שאתם רואים בתקציב ,היא
 . ₪ 607,111,106אותו הדבר גם בהכנסות וגם בהוצאות .אפשר להביא את זה
להצבעה?
מר איציק ציזר :

איך להביא להצבעה אם לא דיברנו על זה?

מר ישראל גל :

אתה תדבר על כל סעיפי .אתה רוצה לדבר?

מר איציק ציזר :

בוא נדבר ,ותצביע על זה ועל זה ,אין בעיה .איך שאתה

רוצה .אבל לא לדבר ולהצביע על  607מיליון  , ₪אני לא מכיר.

מר ישראל גל :

עכשיו המסגרת ,עכשיו אנחנו מאשרים את המסגרת,

ואחר כך אנחנו דנים על כל הסעיפים.
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מר איציק ציזר :

בלי שתספרו לנו מה יש בתקציב?

מר ישראל גל :

בתקציב תקבל.

מר איציק ציזר :

זה עוד לא ראיתי ,זה עוד לא היה פה .המסורת הזאת

עוד לא היתה פה.

מר ישראל גל :

היתה .תאמין לי ציזר ,למדתי ממך .אתה איש גדול

וחכם .אז מי בעד?

מר איציק ציזר :

ההקלטה כבר עובדת?

מר ישראל גל :

כן ,בטח.

מר איציק ציזר :

יופי ,מצוין.

מר ישראל גל :

מי בעד לאשר את מסגרת התקציב כפי שהיא רשומה?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,כוכבה ,אלונה ,עמי רון

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :ציזר ,יעל ,שי דבורה ,ליאת.

מר ישראל גל :

כנראה החרימה את הישיבה ,יצאה אביגיל.
7

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 41/41

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר את מסגרת תקציב העירייה לשנת 4112
בסך  432,134מליון . ₪

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקובי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 1

איציק ציזר ,ליאת ארבל ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

נמנע ( ) 1

מר ישראל גל :

אוקיי ,בבקשה .תקציב עיריית אונו ,גרשון טוסק.

מר גרש ון טוסק:

ערב טוב .מוגש ספר התקציב לשנת  6101על סך

 . ₪ 607,111,106התקציב כולל הנחות ארנונה של כ  65 -מיליון  . ₪כלומר ,היקף
התקציב לפעולות ללא הנחות בארנונה 618 ,מיליון  . ₪הכנסות עצמיות  021מיליון
 , ₪המהווה כ  28% -מהתקציב .הכנסות ממשלתיות  57מיליון  , ₪המהווה 06%
מהתקציב .הארנונה שאנחנו צפויים לגבות בשנת  91 , 6101מיליון  , ₪שמהווה כ -
 21%מההכנסות העצמיות של העיר.
לנושא הפרקים העיקריים בהוצאות .הוצאות שכר –  001מיליון  , ₪שמהווה כ -
 19%מהתקציב ,הוצאות לפעולות  88מיליון שח שמהווה  05%מהתקציב .מימון
ופירעון מלוות  8.7מיליון  , ₪כ  0% -מהתקציב .ושוב ,הנחות ארנונה  65מיליון , ₪
שזה  00%מהתקציב .אני מבקש פה להדגיש שלגבי הוצאות השכר ,זה כולל 05
מיליון  , ₪שאנחנו משלמים פנסיה לפורשי העירייה.
גב' ארבל ליאת:

למי?

גב' כוכבה קניסטר :

תנאים סוציאליים.

מר גרשון טוסק:

פנסיה לפנס יונרים ,לגמלאים.

מר נפתלי כהן :

עובדי העירייה לשעבר.
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גב' ארבל ליאת:

זה חדש?

מר גרשון טוסק:

לא .הוצאה כוללת לחינוך בסך  89מיליון  , ₪כ . 08 % -

הכנסות משרד החינוך  22מיליון  ₪שהרשות מממנת מההכנסות העצמיות 60
מיליון  . ₪אותו דבר לגבי הרווחה ,הוצאה כוללת  61מיליון  , ₪הכנסות ממשרד
הרווחה  00מיליון  , ₪תקציב הרשות כ  5 -מיליון . ₪

גב' כוכבה קניסטר :

מה זה התקציב של  5מיליון ? ₪

מר גרשון טוסק:

לא .סך הכל תקציב הרווחה  61מיליון  . ₪ההכנסות

ממשרד הרווחה הן  , 00ומכספי הרשות עוד  5מיליון .ככה מומן תקציב הרווחה61 .
מי ליון  . ₪אני מדגיש שמספר שנים כבר עיריית קרית אונו היא ללא מענק איזון.
פירעון המלוות הצפוי שלנו הוא כ  5 -מיליון  , ₪המהווה  0%מהתקציב ,שזה יחסית
נמוך מאוד .הוצאות מימון ,לרשות כמעט אין הוצאות מימון ,ולמעשה אנחנו לא
צורכים אשראי בנקאי במשך מספר שנים וגם השנה .אנחנו אישרנו את החח"דים
במועצה ,אם אתם זוכרים בנובמבר  -דצמבר לקראת השנה הבאה .אבל אנחנו לא
משתמשים בזה .מה שנקרא היכון ,אם קורה משהו .אבל בעיקרון אין לנו צריכת
אשראי .הוצאות המימון נוגעות בעיקר להנחות בגין הסדרי ארנונה ,כאלה
שמשלמים מראש הנחות מימון ודברים כאלה ,אני מדבר על הנחות מימון ,לא
הנחות אחרות .השכר הכללי אמרתי כולל  05מיליון  ₪עם תשלומי פנסיה .עד פה
כללי ,אם יש למישהו שאלות.

מר איציק ציזר :

יש מפורט או שבזה מסתיים הדיבור שלך?

מר גרשון טוסק:

לא ,זה הכללי.

מר נפתלי כהן :

מי בעד ,מי נגד?
5
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מר יש ראל גל :

כן ,ליאת.

גב' ארבל ליאת:

בסעיף ההכנסות ,ממה צפוי הגידול בהכנסות מארנונה?

רו"ח יעקב זיצר :

תוספת שטחים.

מר ישראל גל :

את רוצה שאלה תשובה ,שאלה תשובה?

רו"ח יעקב זיצר :

לא ,לא .כל השאלות ותשובות.

מר ישראל גל :

כל השאלות ותשובות אנשי המקצוע מבקשים .אחד -

אחד .הוא לא צריך לרשום את השאלות .אחד  -אחד אתה תענה והוא יענה לך.

גב' ארבל ליאת:

יש פה גידול בהכנסות מאישורים ושלטים .גידול יחסית

גדול ,אני מבקשת לדעת ממה הוא נובע .הרשות למלחמה בסמים והאלכוהול,
התקציב המיועד בשנת  6100לא נוצל במלואו ב  , 6100 -אבל שם את אותו תקציב ב -
 ... 6101ומה הולך להשתנות בשנת  . 6101וסעיף  01006של חיוב תאגיד ,גם אני
מבקשת הסבר על הסעיף הזה .בסעיף ההוצאות -

מר גרשון טוסק:

 01לא יכול להיות הוצאות.

גב' ארבל ליאת:

לא ,אלה היו שאלותיי לגבי ההכנסות .נעבור להוצאות.

פירעון מלוות  ,אני מבקשת לקבל על זה הסבר .אני מבקשת לדעת בסעיף חגיגות
ואירועים ,מה הולך לקרות השנה שהתקציב גדל בצורה כזו דרמטית .אני מבינה
שזה לא קשור לראש העירייה ,נכון?
מר איציק ציזר :

זה לא מעניין אותו .הוא כבר אישר את המסגרת.
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גב' ארבל ליאת:

אין שום בעיה .כנ"ל לגבי שירותים עירוניים .יש פה

הפחתה דווקא.

מר גרשון טוסק:

באיזה סעיף את?

גב' ארבל ליאת:

 . 52שירותים עירוניים לשנת  6101כנראה יירדו ,לפי מה

שזה נראה מהתקציב .ואני מבקשת לדעת מה קרה בתקציב טיפול בפרט ,סעיף
 . 8006פרק  , 209בחירות ברשויות המקומיות ,מה עוד נשאר לנו לשלם? למה יש שם
יתרה לתשלום?

מר גרשון טוסק:

יש שם תיקון ,אוקיי? בסדר.

גב' ארבל ליאת:

בהרבה מחלקות יש סעיף טלפון באלפי שקלים .אז קודם

כל אני רוצה לדעת אם זה הוצאות משרדיות או ניידים ,ומתי נעשתה בדיקה
אחרונה? כי לפי מה שאני יודעת בשוק התקשורת חלה רפורמה מאוד משמעותית,
ההוצאות האלה נראות לי פראיות לגמרי.

רו"ח יעקב זיצר :

באיזה סעיף את?

גב' ארבל ליאת:

מחלקת החזקת דרכים .מישהו רושם ,מקשיב ,כותב?

מר נפתלי כהן :

הוא שאל באיזה סעיף את.

??? :

הוא רושם הכל ,הוא רושם הכל.

מר גרשון טוסק:

תני לנו רק את הסעיף.
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גב' ארבל ליאת:

לא בהכל רשמתי ,אז מה שרשמתי אני אומרת .מחלקת

החזקת דרכים ,יש תוספת של כמעט חצי מיליון  ₪למשכורות ,אני מבקשת הסבר.
סעיף  , 512גינון שונות  , ₪ 87,111אני מבקשת לדעת מה זה .החגיגות והטק סים ,זה
סעיף  576בתקציב המורחב.

מר גרש ון טוסק:

רגע ,את רצה .רגע .אחזקת דרכים ,גינון.

גב' ארבל ליאת:

עכשיו חזרתי לחגיגות וטקסים ,יש תוספת של 05 %

בתקציב .אני מבקשת לדעת מה מתוכנן שם.

מר גרשון טוסק:

חגיגות ואירועים?

גב' ארבל ליאת:

חגיגות וטקסים ,סעיף  576לעומת  , 6100יש תוספת של

 . 05%לא ידוע לי שאנחנו נמצאים באיזו שנה מיוחדת בתולדות המדינה.

רו"ח יעקב זיצר :

את מדברת  670מול ? 027

גב' ארבל ליאת:

התקציב המורחב לא לפניי ,זה רק נקודות שרשמתי לי.

אני רק יודעת שחשבתי . 05%

מר גרשון טוסק:

זה . ₪ 11,111

רו"ח יעקב זיצר :

לא ,זה לא . ₪ 11,111

גב' ארבל ליאת:

סליחה? סעיף . 576

רו"ח יעקב זיצר :

מ  670 -ל  ? 027 -זאת הכוונה?
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גב' ארבל ליאת:

אם אני לא אראה ,אני בטח לא אדע .לעומת זאת בתפוח

פיס -

רו"ח יעקב זיצר :

אני מציע שתכווני אותנו לסעיפים .כי אני רואה , 670

. 027

גב' ארבל ליאת:

אני תיכף אבוא.

מר איציק ציזר :

אם הייתם נותנים את הסעיפים במפורט -

מר שי דבורה :

זה מה שבאתי להגיד האמת בנושא הזה .עוד מעט אני

אגיד כמה מילים על זה .ממש בושה .באמת לא יפה.

גב' ארבל ליאת:

היות והקובץ נשלח במחשב ,אז את העבודה עשיתי

משם .במשכורות של תפוח פיס לעומת זא ת ,אני רואה שהשכר ירד בחצי ,אני
מבקשת הסבר .לא ידעתי ששילמנו לו לפי קילו .שאלה נוספת ,לא ראיתי תקצוב
לספורט נשים ,למרות ההחלטה.

מר גרשון טוסק:

ליאת ,אנחנו לא מספיקים .אם את רוצה שנענה ,רגע.

גב' ארבל ליאת:

אין שום בעיה .אין בעיה .הכל בסדר ,יש לי זמן ,הכל

רשום .לאן הגעתם? אני מקווה שהבאת פנקס .לאן הגעתם?

רו"ח יעקב זיצר :

למשכורת של תפוח פיס.

גב' ארבל ליאת:

לא ראיתי תקצוב לספורט נשים ,למרות ההחלטה
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שעברה פה במועצת העיר .וראיתי שנערות במצוקה מקבלות  , ₪ 071,111לא
הצלחתי למצוא את התקצוב של קידום נוער.
מר גרשון טוסק:

בחינוך.

מר איציק ציזר :

 0.0מיליון ,קשה לא למצוא.

גב' ארבל ליאת:

רציתי לוודא שאני לא טועה ,זאת שאלה שאני מעלה כל

תקציב ,ואני יודעת איפה נמצא קידום נוער.

מר ישראל גל :

יש לי בעיה קשה עם הספורט נשים .איזו החלטה עברה

במועצת העיר?

גב' ארבל ליאת:

עד כמה שאני זוכרת החלטנו לקדם את הנושא .לא

ראיתי שזה בא לידי ביטוי.

מר ישראל גל :

יש החלטה לפתוח קבוצה ולהעמיד לה תקציב במועצת

העיר ,שזה נעלם פה מספר התקציב? סתם בשביל הדיוק.

גב' ארבל ליאת:

אני לא ראיתי את זה ,אני שואלת.

מר ישראל גל :

אנ י גם שואל .את אמרת משהו קטגורית 'איפה נעלם

הכסף שהיה צריך להיות לספורט נשים?' ,לפני רגע .אם את רוצה ,אני יכול להחזיר
לך את ההקלטה.

גב' ארבל ליאת:

לא ,זה בסדר .אני זוכרת מה אמרתי.

מר ישראל גל :

אז אני רוצה לדעת איפה היתה החלטה כזאת.
06

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה (שלא מן המניין) מספר 41/41

גב' ארבל ליאת:

ה יתה החלטה שמקדמים את הנושא של קבוצות .ואני לא

רואה שזה משתקף.

מר ישראל גל :

היתה החלטה מדויקת שאני אזכיר לכם שהיתה פה,

שיביאו לדיונים בוועדת הספורט רעיונות איזה קבוצות לפתוח ,איך לפתוח.
החלטה שכולנו היינו שותפים לה פה אחד ,רק להזכיר .אבל להגיד דברים שהם לא
תואמים? לפחות לזה לא צריכים לענות.

גב' ארבל ליאת:

הם מאוד תואמים .רק החלטה שאין לה שורת תקציב,

לא יוצאת לפועל .לוודא שבאמת שוב אנחנו עומדים -

מר נפתלי כהן :

היתה הצעה וזה ירד בהתנגדות...

גב' ארבל ליאת:

מי שרושם את השאלות שלי ,מקשיב לי גם?

גב' ב ומגרטן אלונה:

יש סטנוגרמה ,לא?

מר ישראל גל :

לא ,חייבים לדייק גם .את יודעת ,יש חשיבות לדיוק.

גב' ארבל ליאת:

קידום נוער ,מיליון כמה?

מר ישראל גל :

קידום נועם  0.021מיליון.

רו"ח יעקב זיצר :

תגידי לנו את הסעיפים שאליהם את מתייחסת.

גב' ארבל ליאת:

ל א ,אני שאלתי איפה מופיע התקציב של קידום נוער?
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מר ישראל גל :

בחינוך.

גב' ארבל ליאת:

אני יודעת ,ועדיין לא מצאתי .אז אני מבקשת שתגידו לי

את הסכום.

מר נפתלי כהן :

אני לא מאמין.

גב' ארבל ליאת:

אתה לא מאמין? בסדר ,אין בעיה .העניין הוא שאני לא

פה בשביל ש תאמין או לא.

מר נפתלי כהן :

לא יש תקציב ,את קיבלת את החוברת אמרת.

מר איציק ציזר :

ממש לא ,נפתלי.

גב' ארבל ליאת:

איזה מזל שאמרת לי ,כי כל השאלות האלה ,אני ממש

חשבתי מתוך -

מר איציק ציזר :

פירוט לא קיבלנו ,חוסכים.

מר נפתלי כהן :

 ...קיבלת?

גב' אר בל ליאת:

קיבלנו במייל.

מר איציק ציזר :

פירוט ,פירוט.

מר גרשון טוסק:

. 08680

גב' ארבל ליאת:

זה הסעיף ,מה הסכום?
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מר גרשון טוסק:

קידום נוער .היה  0.621מיליון ,עלה ל  0.117 -מיליון.

גב' ארבל ליאת:

הכל כספי משרד החינוך?

מר ישראל גל :

כלום לא משרד החינוך .אנחנו מממנים הכל.

גב' ארבל ליאת:

הבנתי .אז נערות במצוקה שוות  ₪ 071,111ונערים 0.1

מיליון  . ₪מעולה .אמירה יפה .אמורה חשובה.

רו"ח יעקב זיצר :

לא ,לא .לגבי הקטע הזה פשוט נערות במצוקה זה תקצוב

של משרד הרווחה.

גב' ארבל ליאת:

אני שאלתי שאלה מאוד פשוטה .אני שאלתי מאיפה מגיע

התקציב של קידום נוער ,אם זה ממשרד החינוך .נאמר לי שזה לא .יש פה אמירה.

מר ישראל גל :

את יכולה להעלות הצעה .אני פתוח להצעה ,לצמצם את

הקידום נוער ולהעביר לנערות במצוקה .אם את רוצה כזאת הצעה.
גב' ארבל ליאת:

מישהו לימד אותי איז ו מילה בזמן האחרון ,ככה חוזרת

על עצמה ,תן לי להיזכר .אה ,זה נקרא פופוליזם.

מר ישראל גל :

לא ,אני רוצה לדעת.

גב' ארבל ליאת:

וואי ,מה ,גם אתה חוטא בזה? איזה קטע.

מר ישראל גל :

מה ההצעה?
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גב' ארבל ליאת:

מדהים ,מדהים.

מר ישראל גל :

אל תסבירו על שאלו ת רטוריות שקיימות.

גב' ארבל ליאת:

חשבתי שזה עניין רק של האופוזיציה .מסתבר שגם ראש

העיר יודע לדבר פופוליזם .מדהים.

מר ישראל גל :

נו ,אז קדימה ,בבקשה .את יכולה לעשות הצעה.

גב' ארבל ליאת:

אני לומדת ,כל יום אני לומדת .הכל בסדר .כן ,אלה

השאלות שלי.

מר ישראל גל :

תענו רק לשאלות הרלוונטיות ,לא לשאלות הרטוריות.

כן ,ליאת.

גב' ארבל ליאת:

אמרתי ,אלה השאלות שלי.

מר שי דבורה :

אני רוצה.

מר ישראל גל :

שי רוצה להוסיף.

מר שי דבורה :

ערב טוב לכולם .כן ,להוסיף משהו.

מר ישראל גל :

רגע ,תקשיבו לשי.

מר שי דבורה :

לא ,אין בעיה ,שלא יקשיבו .יש פרוטוקול ,הכל מוקלט.
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מר גרשון טוסק:

הוא לא רוצה תשובות.

מר ישראל גל :

אתה לא רוצה שהם יענו לך?

מר שי דבורה :

ישראל ,תראה 61 ,שנה אחורה ,באמת המועצה קיבלה

פה קצת כבוד .נתנו לאנשים חוברת .כמה שהיא עולה, ₪ 01,111 , ₪ 6,111 , ₪ 711 ,
זה לא משנה.

מר איציק ציזר :

... ₪ 01

מר שי דבורה :

שזה היה תקציב של  01 - 61מיליון  , ₪הבאתם חוברות.

זה לא היה בתקופה שלך ,בסדר .אבל היום ,אחרי שתקציב של  611-011מיליון , ₪
מביש שלא להביא לחברי מועצה חוברת .מביש ,אני אומר את זה גרשון ,לא אישי ת
אליך ,אתה יודע .לא מכובד ,לא יפה .זה ,אם אתה שואל אותי ,לפגוע בהתנהלות
ובעבודה של חברי המועצה .ממש ,אני לא אגיד לכאורה ,עם כל הכבוד למשפטנים
שיש פה .ממש זה מביש .אני רוצה לומר לך.
גב' בומגרטן אלונה:

אבל זה ...כסף.

מר שי דבורה :

תתני לי ,אלונה.

מר ג רשון טוסק:

לא ,לא ,לא .רגע.

מר איציק ציזר :

איזה כסף?  . ₪ 01איזה כסף?

מר שי דבורה :

תאמיני לי ,תשמעי ,אני מכבד אותך .ממש לא קשור

עכשיו מה שאת קפצת .אל תיכנסי לזה ,זה לא מתאים .לא לרמה שלך.
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מר גרשון טוסק:

שי ,בשנים האחרונות ,אני מזכיר לך שהיתה החלטה

שאם יש שינוי או משהו ,אנחנו מדפיסים את החוברת אחרי האישור ,ואם אני
צריך להזיז מספר אחד ,אני מזיז איזה  61דפים .לכן ,מיד אחרי האישור אתם
מקבלים חוברת כרוכה עם הכל .אתה יודע את זה.

גב' ארבל ליאת:

זה עדיין לא עוזר לנו להתכונן לישיבה הזאת.

מר איציק ציזר :

 ...על מה אתה מדבר? תגיד לי... ₪ 01 .

מר שי דבורה :

גרשון ,תגיד לי ,זה תקציב עירייה? ככה מקבלים 601

מיליון  ? ₪דבר כזה ככה?

מר איציק ציזר :

מה ,ביקשנו כרומו ,נייר כרומו?

מר נפתלי כהן :

אוקיי ,חבר'ה ,בסדר .הבנו .שמענו.

מר שי דבורה :

רגע ,רגע ,תן לי ,לא סיימנו .קופצים ,מתערבים .נפתלי,

מתי הפרעתי לך?

מר נפתלי כהן :

פעם הבאה שחרר משהו צבעוני .באמת ,למה אתה חוסך

 ₪ 011לשלוח להם משהו צבעוני? זה לא יפה ,אדוני הגזבר.

מר שי דבורה :

זה לא עניין  ₪ 011או  . ₪ 6,111זה עניין עקרוני ,נפתלי.

מר נפתלי כהן :

לא באמת ,זה בסדר ,אתה צודק.

מר שי דבורה :

תקשיב ,נפתלי .היום אתה שם ,אתה יכול להיות גם פה.
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מר נפתלי כהן :

נכון.

מר שי דבורה :

אנא ממך .אז אני עושה את זה בשבילך עכשיו ,לכולם.

לכל חברי המועצה אני עושה את זה ,לא בשבילי.

מר נפתלי כהן :

אני אמרתי שאתה צודק .

מר שי דבורה :

אני צודק .בטוח שאני צודק .אם לא הייתי צודק ,לא

הייתי מעלה את זה לפה.

מר ישראל גל :

שי ,עוד משהו?

מר שי דבורה :

אז אני אומר שאם אתם רוצים שהמקום הזה שאתם

קוראים לו ישיבת מועצה ,מליאת המועצה מכבד אתכם יותר מאשר אותנו ,אני
חושב שהיה נכון להביא את זה בצורה אחרת .עם כל הכבוד לגרשון ,בנושא שאמרת
תיקונים ,אפשר להביא את זה ואפשר לתקן אחרי זה .אפשר לחשוב שיש כמה
תיקונים .לא היו הרבה תיקונים מעולם .וגם היו ,אז היינו יכולים לתקן אותם .זה
לא אומר שלא צריך להביא תקציב מסודר בחוברת ,שאפשר לקרוא אותה קריאה,
ולעשות את העבודה כמו שצריך ,ולא להכשיל אותנו במרכאות או לא במרכאות.
באמת זה לא יפה ,אני אומר לכם את זה .מעולם לא נתקלתי בישיבת מועצה של
תקציב כזאת ,סליחה על הביטוי -

גב' ארבל ליאת:

עלובה.

מר שי דבורה :

עלובה ,והפנינים שלי ,עדיף שלא אגיד אותם עכ שיו.

תודה.
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מר ישראל גל :

אתה רוצה להתייחס למה שהוא אומר? אז לפני ,אני

חייב לענות לשי שנייה .מציגים פה דברים כאילו לא קיבלתם את התקציב .ראשית,
כולם קיבלו אותו במיילים .לא אני התעסקתי עם זה ,אבל ראשית כולם קיבלו
אותו במיילים .אין אחד שלא קיבל אותו פה במייל ים .ואם מישהו היה מבקש
מודפס ,היה מקבל גם מודפס .אני לא מניח שגרשון היה חוסך עליו את ההדפסה.
מאוד נוח היום להסתכל בתקציב במיילים ,ואני יכול להגיד לך שבלפטופ אתה יכול
גם להגדיל אותו ולהקטין אותו ,ולראות את המספרים בגדול ולא בקטן .אבל כולם
קיבלו אותו במיילים  .אם תהיה החלטה להדפיס לכולם – אין לי בעיה.
אני גם אומר ,גרשון ,תדפיס לכולם הכל ,כל הניירות .שיהיה להם .בלאו הכי אף
אחד לא קורא את זה ,את החוברות האלה .לא ,סליחה ,יש כאלה שקוראים .כן,
סליחה ציזר ,לא לקחתי אותך .אתה איש מסודר ,קורא את הכל מא' עד ת' .אבל
רו ב האנשים לא קוראים את זה ,ואפשר לראות את זה גם במיילים .אבל אם אתם
רוצים לקבל ספרים ,שזה אנטי ירוק ,שמוסיף פסולת לציבור ,ולהגיד שזה העיקר
– אז בסדר ,אין שום בעיה.
אני חושב שהיום במייל זה די מקובל ,עוברים לתקשורת דיגיטלית ,עובדים למידע
דיגיטלי .היום בבית ס פר עשו בול השבוע .אבל אבל עוד מעט לא ישתמשו בבולים
האלה ,כי הכל עובר דרך המיילים ודרך פקסים אינטרנטיים ,שגם הם הולכים
להיעלם .אז אין שום בעיה .אבל זה לא נכון להציג שלא קיבלו פה ,כי כולם קיבלו,
שי.

מר שי דבורה :

לא אמרתי שלא קיבלו .הדרך שקיבלו .אני מעולם לא

הסכמתי לקבל במייל ,וטל יודעת ,וגם גדי ,אני מעולם לא הסכמתי לקבל דברים
במייל.
מר ישראל גל :

מאה אחוז .אני מבקש שיירשם ששי מעדיף לקבל בנייר.

מר שי דבורה :

עם כל הכבוד ,גרשון ,תאמין לי...
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מר גרשון טוסק:

אם היית מרים לי טלפון ,לא היית מקבל?

מר שי ד בורה :

למה להרים טלפון? למה אני צריך להרים טלפון ,גרשון?

אני צריך להרים טלפון שתיתן לי את התקציב?

מר גרשון טוסק:

למה כשרצית באת ושאלת אותי שאלות וישבת איתי?

מר שי דבורה :

אני לא ישבתי .כי אני מדבר על העיקרון .אני לא

הסכמתי לקבל פרוטוקולים במייל ,יש פה אנשים שיודעים את זה .אני לא מסכים
למיילים האלה .מתנגד למיילים האלה ,לקבל את החומר במיילים .זה הכל.

מר ישראל גל :

ציזר ,אתה רוצה להעביר את השאלות?

מר איציק ציזר :

כן.

מר ישראל גל :

אז בבקשה ,תמשיכו לרשום את השאלות.

מר איציק ציזר :

קודם כל ,אנחנו בי שיבת תקציב  , 6101אני לא רואה לא

את היועצת המשפטית ולא את מבקר העירייה ,ואני שואל למה .מה שאמר שי לגבי
הפירוט שורות שלא הגיע מודפס לחברי המועצה והגיע במייל ,זה אחרי שאני
ביקשתי ממך גרשון בטלפון כשהתקשרתי אליך ,ומיד אחרי זה קיבלנו .זו לא היתה
יוזמה שלכם .אני לא מצליח להבין למה אנחנו צריכים ,במקומות שאנחנו עובדים
או בבית ,להדפיס הדפסות .תקציב ,מינימום .עכשיו מדובר על הדפסה שעולה 01
.₪

מר שי דבורה :

וזה לא נייר? כשאתה מדפיס זה לא נייר ,כשהם
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מדפיסים זה נייר .חבר'ה ,חברי המועצה רוצים ,כל מה שקשור בתקציב ,תשלחו
לכם ב...
מר איציק ציזר :

גם וגם זה מכובד ,בסדר גמור .מי שרוצה במייל –

שיראה במייל ,מי שנוח לו לראות.

גב' בומגרטן אלונה:

זה חבל על העצים ,ציזר.

מר ישראל גל :

זה ירוק.

מר איציק ציזר :

אני לא מצליח אף פעם לקרוא במייל  71דפים של

מספרים .קשה לי ,לא מוכש ר לזה.

גב' בומגרטן אלונה:

אין ,אתה מוכשר.

מר איציק ציזר :

אני רוצה להתחיל דווקא מהטור הכי ימני בפירוט

שלכם ,שזה  , 6100שבעצם ההתייחסות בתקציב של  6101ל  . 6100 -אז  6100נגמר
בגירעון של  0.7מיליון  , ₪והגירעון הזה שבחודשים האחרונים כל הזמן התלוננתם
שהעירייה בגירעון וקשה והשאירו ולא אישרו ,בלא אישור ,ומה שאתם רוצים היה
פה .מתברר שהוא מסיבה אחת בלבד .לא עברו  7מיליון  ₪מהתאגיד ,אותם 7
מיליון  ₪שאילן ג'ורג'י וישראל גל עשו הכל כדי שלא יעברו.

מר ישראל גל :

ציזר ,ציזר -

מר איציק ציזר :

אל תפריע לי ,אל תפריע לי א בל.

מר ישראל גל :

פופוליזם זול.
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מר איציק ציזר :

אל תפריע לי ,אני ברשות דיבור.

מר ישראל גל :

פופוליזם זול ,בוא אני אסביר לך -

מר איציק ציזר :

אני ברשות דיבור ,למה אתה מפריע לי?

מר ישראל גל :

מעולם ,חוץ מנזקים לעירייה ,לא עשית טוב .אז זה הכל.

מר א יציק ציזר :

למה אתה מפריע לי אבל?

מר ישראל גל :

זה הכל .חוץ מנזקים ל עירייה.

מר איציק ציזר :

למה אתה אבל מפריע לי?

מר ישראל גל :

כי אתה תיכף תקבל את התשובות.

מר איציק ציזר :

מאה אחוז.

מר ישראל גל :

חוץ מנזקים לעירייה.

מר איציק ציזר :

אל תפריע לי אבל.

מר ישראל גל :

ושאבי אמר לך ב  571 -מיליו ... ₪

מר איציק ציזר :

אתה יכול להגיד לי שאני לא צודק ,זו זכותך ,אבל תן לי

לדבר .נתתי לי רשות דיבור ,תן לי לדבר .זאת אומרת ,אם היינו מקבלים את ה 7 -
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מיליון  ₪שמתברר שעוד מעט אנחנו הולכים לאשר אותם לשנת  , 6101העיר ייה
בשנת בחירות  6100היתה מסיימת בפלוס  0.7מיליון  , ₪דבר שלא היה פה  61שנה.
מר ישראל גל :

תביא לי את ההכנסות מימון שאני אראה לשקרן הזה

פעם אחת ולתמיד.

מר איציק ציזר :

למה אתה מפריע לי לדבר?

מר ישראל גל :

אני מדבר איתו .אל תתערב לי.

מר איציק ציזר :

אבל אתה מפריע לי לדבר.

מר ישראל גל :

פעם אחת ,את הנזקים שאתה גרמת לעיר ,אני כבר

אוכיח אותך ברבים.

מר איציק ציזר :

נזקים שאני גרמתי לעיר?

מר ישראל גל :

גרמת לעיר .כל השנים שאתה פה.

מר איציק ציזר :

אתה קיבלת כסף .בשונה ממך ,אני התנדבתי בעיר.

מר ישר אל גל :

אתה והבוס שלי.

מר איציק ציזר :

אני והבוס שלי ואבא שלי ואחותי.

מר ישראל גל :

עכשיו אתה תראה.
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מר איציק ציזר :

אני יכול להמשיך?

מר ישראל גל :

כן ,תמשיך בבקשה .אל תפריע לי .תן לי את הסעיף הזה,

שאני אראה לו.

מר איציק ציזר :

הכסף שכולכם הסברתם ,שלא יכול היה לעבור בשנה

שעברה מכל מיני סיבות ,ונניח שזה נכון ,מה שאני טוען שזה לא נכון ,מה הבעיה
להעביר אותו לגירעון המצטבר? למה אתה מפריע לי?

מר נפתלי כהן :

אבל למה אתה מיתמם?

מר איציק ציזר :

הו ,נו די ,מספיק .אם אתם לא רוצים שאנחנו נעלה

לדיון -

מר י שראל גל :

לא ,לא ,לא ,לא .אל תפריע לו .אל תפריע לאיש שגורם

נזקים שאני אוכיח אותו.
מר איציק ציזר :

אל תפריע לי ...אני אשמח לשמוע אותך אומר שאני

טועה ,אין לי בעיה ,ישראל.

מר ישראל גל :

האיש שגורם נזקים טוטאליים.

מר איציק ציזר :

אני אפילו אגיד לך כל הכב וד.

מר ישראל גל :

נפתלי ,האיש ,מה שנקרא שהוא חושב שמדבר במילים

גבוהות זה עושה אותו משהו.

מר איציק ציזר :

לא ,מילים פשוטות.
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מר ישראל גל :

אבל הוא מביא את המכות.

מר איציק ציזר :

אז אותו כסף ,שכולנו אישרנו אותו בתחילת שנה שעברה

 , 6100כדי שנקבל מהתאגיד מים שלנו ולא קיבלנו ,הייתי מצפה שהוא ילך לגירעון
המצטבר .אבל לא ,הוא נכנס לאיזון תקציב  . 6101עכשיו אותו כסף שהיה צריך
להתקבל בשנה שעברה ,הולך לאזן את תקציב . 6101
בתוך תקציב  6101חיפשתי את הבשורות החדשות .לא מצאתי ,ואני אשמח שמישהו
יגיד לי .אני באמת אשמח שמישהו יגיד לי .זאת אומרת ,אם תפרטו בעיניי את
הדברים החדשים שהולכים לעשות ,ואני אשמח מאוד גם להגיד שאפו .ואני אתחיל
הערות ברמת המחלקות ,אותם דפים שהבאת לפני הפירוט שהעברת.

מר ישראל גל :

 ...ומוטב שלא לדבר על זה.

מר איציק ציזר :

מאה אחוז ,מצוין .אחרי זה נדבר על מה שאתה רוצה.

על כל מה שאתה רוצה ,נדבר.

מר ישראל גל :

מוטב שלא נדבר על זה .בשביל ל...

מר איציק ציזר :

הערות ברמת המחלקות.

מר ישראל גל :

עד עכשיו אני מנסה...

מר איציק ציזר :

אתה ממשיך להפריע לי אבל.

מר ישראל גל :

כן ,דבר.
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מר איציק ציז ר :

דבר ראשון ,משום מה אני לא מבין למה יש הבדל

בהנחות בארנונה בין ההכנסות להוצאות .תמיד ידעתי שאותו מספר הוא בהוצאות
ובהכנסות .תסביר לי ,לא יודע מה הסיבה .בפועל ,ההנחות של  6100היו  68מיליון
 , ₪למרות שהתקציב היה  62.7מיליון  . ₪וב  6101 -עוד פעם שמתם  , 62.7כא שר
אנחנו כבר יודעים שכנראה הנחות זה סביב  . 68אז אני לא מבין למה הורדתם את
זה חזרה ל  , 62.7 -גם את זה אני מבקש תשובה.
הכנסות מחינוך ,ירדו מ  0.1 -מיליון  ₪ל  0.6 -מיליו  . ₪אני יודע שרק יש יותר ויותר
תלמידים ,אז אני לא מבין למה ההכנסות ממשרד החינוך קטנות .תסביר ל י אחרי
זה.
רו"ח יעקב זיצר :

זה הכנסות עצמיות .סליחה -

מר ישראל גל :

עזוב ,עזוב.

מר איציק ציזר :

הפעולות הכלליות עולות בתקציב  6101ב  7 -מיליון ₪

יותר מהתכנון של  . 6100החינוך עולה ב  8 -מיליון  ₪מהתכנון של  . 6100א' – אני
שמח שהחינוך עולה ,רק שיסבירו לי למ ה זה עולה ב  8 -מיליון  . ₪הרווחה עולה ב 0 -
מיליון  , ₪שאני גם שמח ,רק שמישהו יסביר לי מה זה ה  0 -מיליון  . ₪הנהלה
וכלליות ,עולה ב  0.8 -מיליון  , ₪שזה אני לא כל כך מבסוט מזה ,ושמישהו יסביר לי
למה .והשירותים המקומיים עולים ב  0.7 -מיליון  , ₪וגם זה אני רוצה לדעת למה.
לגבי השכר – השכר התכנון ב  6100 -היה  019.0מיליו  , ₪ובפועל  000.2מיליון . ₪
התכנון ב  6101 -הוא  000.9מיליון  . ₪זאת אומרת ,גבוה ב  1.7 -מיליון  ₪ממה
שתכננו ב  . 6100 -ו  6.0 -מיליון  ₪יותר מהביצוע של  , 6100וא ני רוצה הסבר למה
אנחנו צריכים לשלם עוד  6.0מיליון  ₪משכורות ממה שביצענו שנה שעברה ב 1.7 -
ממה שתכננו.
אנחנו העברנו ,האופוזיציה ,בתאריך  , 61.0.01בקשות לתקציב  . 6101הבקשות שלנו
הסתכמו בערך ב  0.7 -מיליון  , ₪שזה פחות מ  0% -מהתקציב של עיריית קרית אונו.
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ממה שאני הצלחתי לראות בין השורות ,כי לא הכל רשום .לא הצלחתי לראות
שאפיל ו משהו אחד מתוך ה  01 -דברים שהעברנו ,עבר .אף אחד גם לא ענה לנו.
כמובן ישראל ביקש שאני אשב עם המנכ"ל ועם הגזבר .ישבתי עם המנכ"ל והגזבר.
ושום דבר ממה שביקשנו לא נכנס ,ואני אחזור מה ביקשנו.
ביקשנו להרחיב את מיזם כיתות קטנות  - ₪ 211,111לא נכנס .ביקשנו תוספת כ וח
אדם ואמצעים טכנולוגיים לניקיון העיר  - ₪ 611,111אם זה נכנס ,תגידו לי איפה,
כי לא ראיתי .תוספת שעות פיקוח בערבים ובשישי שבת – ביקשנו . ₪ 011,111
סייעת שנייה בגני טרום  -טרום למשל כל השנה ,ביקשנו  . ₪ 111,111סבסוד חוגים
במתנ"ס למשפחות מתקשות ,ביקשנו  . ₪ 011,111הגדלת תקציב מנהלת נשים,
ביקשנו  - ₪ 71,111לא נכנס .חוג מאמא  -נט ,ביקשנו  - ₪ 61,111לא ראינו שזה
נכנס .הקמת מנהלת אזורי תעסוקה ,ביקשנו  - ₪ 011,111לא ראינו שזה נכנס.
הקמת מרכז ייעוץ בנושא התחדשות עירונית לתושבים - ₪ 71,111 ,לא נכנס.
מר ישראל גל :

אלונה ,מה את ביקשת לתיכון?

מר איציק ציזר :

לא להפריע לי בבקשה .אני באמצע טרנס שלי .הסעות

חיילים בימי א' ,ביקשנו  - ₪ 71,111וגם את זה לא ראינו .אם אנחנו טועים ,וזה
כן נכנס ,אנחנו נשמח שתגידו לנו ואפילו נמחא כפיים.
ועכשיו לתקציב .אז כמו שאתה יודע ,גרשון ,אני כן מדפיס את התקציב ,ועכשיו
אני אתן לכם מספרים מדויקים סעיף  -סעיף כדי שיהיה לך קל לענות .אנחנו
מדברים על תקציב ההוצאות ,עמ' מספר  , 02פרק  , 200הסיכום שלו ,זה פרק
המזכירות .התקציב שהיה מתוכנן בשנת  6100הוא  0.991מיליון  , ₪והשנה
התקציב המתוכנן הוא  6.021מיליו  ₪ 111,111 , ₪יותר ,אני מבקש לדעת למה .זה
שהיתה חריגה עוד בשנה שעברה של  , ₪ 811,111זה בכלל צריך להסביר.
עמ'  , 05בחירות ברשויות .אני יודע שהם נגמרו בשנה שעברה ,אבל יש פה איזה זנב
של  ₪ 68,111שאני לא יודע מהו ,אני מבקש הסבר.

גב' בומגרטן אלונה:

זה הפלאיירים בריי ספלד.
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מר איציק ציזר :

עמ'  , 09סך הכל לפרק מינהל תברואה  . 5001תוכנן שנה

שעברה  0.170מיליון  , ₪מתוכנן השנה  0.168מיליון . ₪

מר גרשון טוסק:

חבר'ה ,אני לא שומע .סליחה ציזר ,תחזור בבקשה.

מר איציק ציזר :

אני חוזר עוד פעם .דף  , 09סך הכל לפרק  , 5001מינהל

תבר ואה .גידול מ  0.170 -ל  0.068 . -מיליון  . ₪באותו עמ' ,סעיף , 6611571 , 050
רחובות עבודות קבלניות.

רו"ח יעקב זיצר :

איזה סעיף?

מר איציק ציזר :

עבודות קבלניות ,ניקוי רחובות .גדל מ  0 -מיליון  , ₪ל -

 0.8מיליון  , ₪ 811,111 , ₪אני אשמח לדעת איזה רחובות ומה הכוונה לעשות  ,אולי
יש שם דברים טובים .באותו עמ' ,סך הכל לפרק  , 5060איסוף וביאור אשפה ,גדל
מ  01 -מיליון  ₪ל  06.7 -מיליון  ₪בניקוי אשפה 6.7 ,מיליון  , ₪שזה בערך  66%יותר
באשפה .אני לא מבין מה קרה לנו שאנחנו מוציאים כל כך הרבה אשפה.
עמ'  , 61סך הכל לפרק  5006פיקוח תברואתי ,סך הכל התקציב עלה ב . ₪ 071,111 -
באותו עמ' ,איכות הסביבה קבלניות ,סעיף  , 0507010571תקצבנו  ₪ 771,111שנה
שעברה ,השתמשנו ב  , ₪ 620,111 -חוזרים חזרה ל  . ₪ 771,111 -למה? אם אנחנו
בתקציב גירעוני ויש חוסר בכסף ,למה לשים פה  ₪ 011,111מיותרים? סיירת
בטיחות ,משום מה היתה בשנה שעברה  , ₪ 711,111השתמשנו ב  , ₪ 200,111 -וירדנו
ל  . ₪ 111,111 -זאת אומרת ,אנחנו מקטינים את סיירת הבטיחות .באותו עמ' ,עמ'
 , 60פרק  , 569הוצאות לשעת חירום ,גדלות מ  ₪ 528,111 -ל  . ₪ 907,111 -לא ידוע לי
על מלחמה בקרוב בתוספת של . ₪ 071,111
עמ'  , 66סעיף  , 0500111571בינוי ותשתיות עבודות קבלניות .היינו ב ₪ 071,111 -
שנה שעברה ,השתמשנו רק ב  , ₪ 11,111 -ועוד פעם מחזירים אותנו ל . ₪ 071,111 -
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אולי ניתן לחסוך פה  . ₪ 91,111דרכים ומדרכות ,התקציב גדל ב  , ₪ 171,111 -פרק
 510בעמ'  . 60באותו עמ' ,פרק תאורת רחובות  , 510גדל ב  , ₪ 011,111 -מ 0.111 -
מיליון  , ₪ל  0.511 -מיליון  . ₪לא מבין כמה פנסים הוספנו שזה צריך לגדול עוד
פעם בכמעט  . 67%באותו עמ' ,דף  , 60סעיף גנים ונטיעות חשמל ומים ,סעיף
 , 0512111101הזוי לחלוטין .תקציב שנה שעברה  0מיליון  , ₪חרגו ב  0 -מיליון , ₪
זאת אומרת ,סיימו אותו ב  6 -מיליון  , ₪ו עכשיו רוצים  0.116מיליון  ₪לא מבין מה
זה החריגות האלו.
דף  , 61חגיגות וטקסים ,כבר אמרה ליאת ,פרק  , 576מ  ₪ 081,111 -גדלנו ל 602,111 -
 , ₪רק שיסבירו לנו איזה טקסים נוספו ונשמח להיות בהם .דף  , 67ביטוח
תלמידים , 0800111161 ,לא היה אף פעם ,ופתאום מופיע פה  . ₪ 085,111אם מישהו
יכול להסביר לי ,אני אשמח.
רו"ח יעקב זיצר :

עוד פעם ,איזה סעיף?

מר איציק ציזר :

סעיף  . 0800111161לא היה בשנה שעברה ,והשנה

הוצאות . ₪ 111,111

מר גרשון טוסק:

הוצאנו את זה מהזה.

מר איציק ציזר :

בסדר ,אין בעיה .באותו סעיף 750 ,בסוף ,מחשוב וצי וד

הפעלה  , ₪ 011,111לא היה בשנה שעברה ,רק שמישהו יסביר לנו למה זה .ובאותו
עמ' ,סעיף  577בסוף ,עבודות מתוקצבות ,כתוב 'מ .חינוך' ,לא יודע למה הכוונה.
שנה שעברה לא היה מתוקצב ,השתמשו ב  , ₪ 071,111 -והשנה מכפילים את זה ל -
 . ₪ 011,111עמ'  . 0806611101 , 62גני ילדים חובה חשמל ,גדלנו מ  ₪ 161,111 -ל -
 ₪ 520,111שנה שעברה ,ועכשיו יורדים ל  . ₪ 211,111 -לא מצליח להבין איך גידול
של  8גנים על פני  , 21גם בשנה שעברה וגם בשנה הזאת ,הולך להגדיל את התקציב
בכזה אחוז.
גננות עובדי מדינה ,תסביר לנו כמו כל שנה .התקציב פה גדל בצורה מכרעת ,ז ה
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עמ'  580 , 62ו  . 586 -מ  5.7 -או  5.2מיליון  , ₪גדלנו ל  01.0 -מיליון  . ₪בטח יש הסבר,
אז תסביר לנו .עוד שניים אחרונים ,בית ספר שילה -

רו"ח יעקב זיצר :

איפה אתה ב  01 -מיליון?

מר ישראל גל :

בגני ילדים .שכר.

מר איציק ציזר :

גני ילדים ,סעיפים של גננות עובדי מדינ ה .תסביר.

מר גרשון טוסק:

זה הכנסה מול הוצאה ,אתה יודע את זה הרי.

מר איציק ציזר :

גדלנו ב  , 01 % -אני רוצה הסבר .זה הכל .לא אמרתי לא

בסדר .אמרתי רק הסבר .עמ'  , 65בית ספר שילה .בית ספר שילה ,מי שיודע ,השנה
קטן בצורה משמעותית ,שלוש שכבות גיל לא הכניסו את הי לדים ,כי המושבים
פתחו בית ספר ,ומשום מה התקציב כמעט אותו תקציב ,ואני לא מבין איך זה ,איך
בית ספר שקטן בלפח ות  0כיתות ,לא משפיע על התקציב.
עמ'  , 68חינוך מיוחד ,יש שם שילוב שכר שעלה מ  0.7 -מיליון  , ₪ל  0.8 -מיליון . ₪
תסביר לנו רק מה זה .ו  0 -אחרונים ,עמ'  , 69מוע דוניות גדלות ב . ₪ 011,111 -

גב' ארבל ליאת:

זה לא נוגע לראש העירייה.

מר איציק ציזר :

לא יודע ,הוא יעשה מה שהוא רוצה.

גב' ארבל ליאת:

הוא פשוט יצא.

מר איציק ציזר :

אה ,אוקיי.
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??? :

בשאלות הוא לא צריך לשמוע ,בתשובות...

גב' ארבל ליאת:

זה יפה שהוא יודע את התשובות על שאלות שהוא לא

הקשיב .זו יכולת מעניינת מאוד.

רו"ח יעקב זיצר :

מה זה עמ' . 69

מר איציק ציזר :

בעמ'  , 69וסך הכל פרק  , 80000שזה בעצם הסיכום של

המועדוניות ,יש גידול ב  , ₪ 011,111 -אם אפשר להסביר מה זה .בתי הספר העל
יסודיים ,בעמ'  , 01פרק  , 8076יש גידול של  6.0מיליון  , ₪שעיקר הכסף זה
משכורות של  0.1מיליון  , ₪בתיכון.

רו"ח יעקב זיצר :

איזה עמ' אתה?

מר איציק ציזר :

בתיכון ,פרק  , 8076עמ'  01במרכז ,גידול מ ₪ 00,701 -

תכנון שנה שעברה ,ל  . ₪ 00,208 -השנה רק בשכר הגידול הוא  0.1מיליון  . ₪אני
רוצה רגע להבין מה קרה שם עם המורים שפתאום יש תוספת של  0.1מיליון . ₪
מחלקת טיפול בפרט ,השכר עלה מ  ₪ 070,111 -ל  , ₪ 682,111 -עמ'  , 00סעיף
. 0805061001
והדבר האחרון שאני אציין ,שזו פעם ראשונה שאנחנו מעבירים תקציב ומסגרת
תקציב ,עם תמיכות שאין פירוט .אין פה דף פירוט תמיכות למה הולכים ל 0.051 -
מיליון  . ₪אני חושב שזה גם לא חוקי ,כי בחוק כתוב שכשאנחנו מצביעים ,אנחנו
צריכים לראות את הפירוט .אין לנו פירוט ,אנחנו לא יודעים .למען השקיפות,
התקשרתי לגדי.

מר שי דבורה :

מי עבר את הוועדה.
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מר איציק ציזר :

גדי סימס לי שפחות או יותר דו מה מאוד ל  . 6100 -נכון?

אני מדייק ,גדי?

גב' ארבל ליאת:

ועדיין אנחנו צריכים לקבל פירוט.

מר שי דבורה :

כן ,אבל עדיין זה לא עובד ככה .אתה צריך לאשר את

התמיכות בנפרד לתקציב.

מר איציק ציזר :

בסדר ,אני רק אומר .לפחות אני שאלתי את גדי ,וגדי ב -

 SMSאמר לי שזה פ חות או יותר אותו דבר.

גב' הרציקוביץ יעל:

יש אנשים שלא יודעים מה...

מר איציק ציזר :

ומי שלא יודע ,חברי מועצה חדשים לא יודעים .והנושא

האחרון שאמרת אותו גרשון ,בעמ'  , 09בנושא הפיצויים ,בתקציב  6100הפיצויים
היו  , ₪ 711,111בפועל נתנו  , ₪ 511,111והשנה מבקשים  0.711מיליון . ₪

מר שי דבורה :

מפטרים אנשים אולי? נראה לי מפטרים פה כמה חבר'ה.

נראה לי עושים פה תחלופות.

מר איציק ציזר :

מעניין מה קרה לפיצויים פה ,שהפיצויים גדלו פי 6

בשנה .זהו ,זה השאלות.

מר ישראל גל :

עוד שאלות?

מר שי דבורה :

אם אתה לא מקשיב ,בשביל מה לשאול? ממילא אתה לא

מקשיב.
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מר ישראל גל :

לא .אותך שמעתי בקשב רב .בקשב רב שמעתי אותך .לא,

אני חייב לפני שאתם פותחים ככה ב  6 -נקודות .אני לא רוצה לפרט ,נתתי לציזר,
ציזר יודע את הגירעון האמיתי ,את המכתב ,מוטב שלא נרחיב פה בישיבה .אבל יש
כאן ג ירעון אמיתי ,נקודה ,חד וחלק ,גדול מאוד .לצערי הרב  ,ההנהגה הקודמת לא
נהגה בהתאם להחלטות ההנהלה ,שאמרו במפורש 'אם לא תגיע הלוואה ,יש לקצץ'.
אז במקום לקצץ ,היו עסוקים בהוצאות נוספות .וכמו שאלונה אמרה ,הרבה מאוד
פרסומים ודברים כאלה .וקל מאוד לבוא ולשאול את הד ברים האלה .מוטב שלא
נרחיב יותר מזה .הגרעון פה הוא מוצג כדי להיות מוצג כך וזאת הסיבה .לעניין
הנושא של השיטור הקהילתי ,לנושא של סיירת הביטחון.

מר איציק ציזר :

הסעיף הזה זה כאילו הניידת שעובדת?

מר ישראל גל :

הניידת שעובדת .הסעיף הזה ,בכוונתנו להקים פה תחנ ת

משטרה ,עוד השנה הזאת ,תחנת שיטור עירונית.

גב' כוכבה קניסטר :

משטרה אזרחית?

מר ישראל גל :

משטרה עם שוטרים.

מר איציק ציזר :

משטרה  -משטרה.

גב' כוכבה קניסטר :

משמר אזרחי?

??? :

לא ,לא ,לא.

מר ישראל גל :

משטרה ,משטרה .ולכן ,כשתוקם המשט רה ,ואני מקוו ה
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שאולי עוד נצליח לעשות את זה במחצית הראשונה של  , 6101אז בוודאי שהסעיף
הזה הוא אפילו יהיה קטן יותר מכך ,כי הסעיף הזה יתבטל בכלל.

מר איציק ציזר :

יביאו ניידת? תהיה פה ניידת?

מר ישראל גל :

תהיה פה ניידת משטרה ,ויהיו גם פקחים בתוך הסיפור

הזה של השיטור .בת חנת משטרה אנחנו מדברים על  8שוטרים ו  7 -פקחים ,שזה
יהיה ההרכב שלה .שהם יצטרכו לסייר כל היום ,ואני מקווה ב  6 -רכבים .כל היום
וכל הלילה ,ואם אנחנו נתגבר את המשמר האזרחי ,אז בכלל יהיה פה סיורים כמו
שצריך ,ואני מקווה שהסעיף הזה יקטן בצורה דרסטית .ואנחנו עובדים ע ל זה
קשה .אנחנו מקווים שאנחנו נצליח .היתה לנו שיחה עם מפקד המחוז ,ואני מאוד -
מאוד מקווה שנצליח .כי בתקופה האחרונה היתה עלייה בפריצות ,וזה מאוד
בעייתי .כן ,גרשון וזיצר .אתה מתבלבל בין ציזר וזיצר ,וזה לא טוב .אחר כך ציזר
עלול לכעוס.

רו"ח יעקב זיצר :

ערב טוב לכולם ,ואני מאחל הצלחה לכל חברי המועצה

החדשים שאני לא מכיר.

גב' כוכבה קניסטר :

תודה.

מר איציק ציזר :

אם אתה יכול רק להגביר את הקול.

מר גרשון טוסק:

סליחה ,מי שלא מכיר אותו ,זה הרו"ח של העירייה,

יעקב זיצר .זה לא ציזר ,זה זיצר.

גב' כוכבה קניסטר :

לא ,יש לי דיירת קוראים לה זיצר טובה ,אז אני לא

אתבלבל.
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מר שי דבורה :

אולי משפחה.

רו"ח יעקב זיצר :

לא מכיר .למרות שזה שם משפחה לא כל כך נפוץ.

גב' כוכבה קניסטר :

נכון.

רו"ח יעקב זיצר :

אני רוצה רגע לתת תשובה ב  1 -מישורים .מישור אחד זה

מישור ההכנסות .שאלת שא לות נכונות מבחינת גידול בהכנסות .אני יכול להיכנס
איתך לפירוט ,אבל בגדול אני אוכל להגיד  0דברים .קרית אונו גדלה וכל שנה ,גם
אמרתי לך את זה בעבר ,בקרית אונו רואים גידול בארנונה בגלל תוספת של
שטחים .השנה גם העלינו את הארנונה ב  , 0.22% -העלינו יותר מאשר הטייס
הא וטומאטי ,כי אנחנו רשות שנחשבת כרשות שנותנת הלוואה למדינה במסגרת ה -
 171מיליון  , ₪ולכן אנחנו מעלים ארנונה יותר גבוהה מאשר הרשויות האחרות
שעולות על הטייס האוטומאטי בלבד .כי כך קבעה המדינה ,שאלה שהן יותר
חזקות ,ואנחנו נחשבים רשות חזקה ,אנחנו נותנים הלוואה למדי נה ,והתושבים
שלנו צריכים להחזיר את זה באמצעות אותה תוספת ארנונה ,מעבר לטייס
האוטומאטי.
שאלת בעוד כמה מקומות למה יש לנו תוספת .אז גם פה ,גם ...הסכמי שילוט .יש
לנו שטחים נוספים בנושא של ה שילוט ,יש הסכמים נוספים .אני מזכיר לכולם,
אנחנו לא דנים עכשיו בדו"ח הכ ספי של  . 6100לא ,לא ,את לא שאלת את הנקודות
האלה ,אני מתייחס לציזר .אבל את שואלת שאלה נכונה למה אנחנו גדלים מול
תקציב  . 6100השאלה שלך היא נכונה וזה גם מופיע.

גב' ארבל ליאת:

רציתי לדעת מה ההערכות .כאילו על מה זה מתבסס?

רו"ח יעקב זיצר :

רגע ,אז אני אומר .אנחנו בנינו את התקציב ל  , 6101 -לא
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על בסיס תקציב  , 6100אלא על בסיס ביצוע  , 6100למרות שאנחנו היום לא דנים
בדו"ח הכספי של  . 6100אבל כן אנחנו יודעים שישנם שטחים נוספים .העיר גדלה
ולכן מטבע הדברים נראה גידול בהכנסות העצמיות שלנו .בסדר?

גב' ארבל ליאת:

בסדר גמו ר.

רו"ח יעקב זיצר :

לגבי הקטע ששאלתם ,לגבי הירידה בנושא של העצמיות,

פה זה משתלב גם עם שאלה ששאל ציזר .אז זה נכון שבחינוך כתוצאה מהחלטות
הממשלה ,שנה שעברה גם היה לנו ...שגבינו יותר בגנים .עכשיו לאט  -לאט המערכת
עוברת להיות גנים שהממש לה נותנת יותר ,ולכן אנחנ ו יכו לים לראות שבמסגרת
ההכנסות העצמיות יש לנו קצת ירידה ,לא גדולה ,יש לנו מעט ירידה .לעומת זאת,
יש לנו גידול משמעותי מהכנסות משרד החינוך .כל התכניות החדשות של משרדי
החינוך במקרה של קרית אונו עוזרים ,כי קרית אונו מטבע הדברים תמיד נתנה
יותר ,וציין מקודם גרשו ן הגזבר כמה ההשתתפות הגדולה של קרית אונו במסגרת
החינוך .וכתוצאה מהעובדה שיש את התכניות החדשות של משרד החינוך ,זה נותן
לנו יותר ממשרד החינוך וקצת פחות מעצמיות.

גב' ארבל ליאת:

אני רק רוצה להזכיר לך ,שכשהיו דיוני תקציב , 6100

היית אמור להחזיר לי תשובה מה הה שקעה פר תלמיד .אני מניחה שלא לקח לך
שנה לחשב.

רו"ח יעקב זיצר :

ליאת ,אני מזכיר לך שדיברנו בטלפון ואמרתי לך.

גב' ארבל ליאת:

לא.

רו"ח יעקב זיצר :

כן .דיברנו .אין לי בעיה גם עוד פעם ,וגם אחר כך פה.
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גב' ארבל ליאת:

אז אני אשמח שזה לא ייקח שנה.

מר רו ן מלכה:

אבל אפשר היה לקרוא את זה בעיתון ,וקרית אונו לא

נמצאת בין ה  71 -הראשונים כשמדובר על . 6100

רו"ח יעקב זיצר :

מאיזו בחינה?

מר ישראל גל :

בהשקעה.

מר רון מלכה:

השקעה בחינוך.

גב' ארבל ליאת:

היתה לנו מחלוקת על איך מחשבים את ההשקעה.

מר ישראל גל :

אתה חייב ללכת לתקן את משרד הפנים.

מר רון מלכה:

אנחנו לא בין ה  71 -הראשונים אפילו.

??? :

רק תעשה טובה ,אל תשאיר תשובות לשנה הבאה.

גב' ארבל ליאת:

כן ,אני אשמח לדעת איך זה מתבטא ב . 6101 -

רו"ח יעקב זיצר :

חבר'ה ,תנו לי להעלות את הנקודות .לגבי הנושא של

פירעון המלווות.

גב' ארבל ליאת:

רק שנייה ,אפשר שנייה לקטוע אותך בעניין החינוך?

מר נפתלי כהן :

אני חושב ,סליחה ,הוא לא הפריע לכם.
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רו"ח יעקב זיצר :

לא ,תני לי ,תני לי.

גב' ארבל ליאת:

רגע ,יש לי שאלה לגדי .התכנית של משרד החינוך לגבי

כיתות א'  -ב' ל קיץ ,תתקיים גם בקרית אונו?

מר איציק ציזר :

זה צריך לשאול את שר החינוך מה התכנית שלו בכלל.

רו"ח יעקב זיצר :

אגב ,עוד לא הוציאו הנחיות.

מר רון מלכה:

גדי ,תענה לה.

רו"ח יעקב זיצר :

לא ,לא ,עוד לא הוציאו הנחיות.

(מדברים ביחד)
מר ישראל גל :

תשאלי את השרים מהמפלגה שלך.

גב' ארבל ליאת:

אבל אני לא שומעת כלום .אני ממש לא שומעת שום

דבר.

מר ישראל גל :

את האוצר ואת החינוך.

רו"ח יעקב זיצר :

עכשיו ככה ,לגבי פירעון מלוות ,אני רוצה להסביר משהו

לגבי ה ...של פירעון מלוות .קרית אונו נושאת בפירעון מלוות מאוד  -מ אוד נמוך .זה
נכון שיש גידול בין התקציב של  6100לתקציב  , 6101כאשר מדובר באותה הלוואה.
אני מזכיר לכם שאתם אישרתם אותה במערכת פה ,שהלכה לכיסוי הגירעון הנצבר,
שהיא הלוואה פנימית .הצלחנו לקבל אישור ממשרד הפנים לקחת אותה בריבית
מאוד  -מאוד ...נדמה לי  , 0%נכון?
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מ ר גרשון טוסק:

כן. 0 % ,

מר ישראל גל :

ליאת לא אישרה אותה.

גב' ארבל ליאת:

תודה שמישהו זוכר.

מר ישראל גל :

אני חייב להגיד .להזכיר לכם .היא לא אישרה.

גב' ארבל ליאת:

גם את העלאת הארנונה ,דרך אגב ,לא.

רו"ח יעקב זיצר :

ישראל ,אני יכול להציע משהו?

מר נפתלי כהן :

תנו לו לגמור ,למה אתם מפריעים לו? חבר'ה.

רו"ח יעקב זיצר :

לגבי הקטע של פירעון המלוות ,הסברתי .לגבי הקטע של

חגיגות אירועים ,טקסים וכל מיני דברים שאתם שואלים וגם ציזר אתה שואל ,אז
אני רוצה רגע להתייחס .בשאלות שלך ציזר אתה לפעמים שואל בהשוואה מ ול
הביצוע ,ולפעמים השוואה מול התקציב .או שאנחנו משווים לתקציב או שאנחנו
משווים לביצוע .אנחנו לא צריכים כרגע להיכנס לביצוע ,התקציב של  6100היה
תקציב ל  , 6100 -מטבע הדברים אין תקציב דומה לביצוע .אם מישהו יביא לי ביצוע
שהוא דומה לתקציב ,אני אתחיל לחשוב פעמיים ,אלא כן אישרו את התקציב אחרי
הביצוע .נכון ,יש שינויים ,ומתפקידה וזכותה וחובתה של הנהלת העיר .אגב,
השינויים שישנם במה שאת שאלת לגבי חגיגות ואירועים ,שהגדרת את זה  , 05%זה
בעשרות אלפי שקלים בודדים .וכך מעריכה היום הנהלת העיר שזו תהיה העלות של
שנת . 6101
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גב' א רבל ליאת:

בכמה כסף נומינאלית?

רו"ח יעקב זיצר :

 01,111או . ₪ 11,111

מר גרשון טוסק:

. ₪ 01,111

גב' ארבל ליאת:

כי אנחנו ביקשנו דברים ,תוספת תקציב ,בסכומים הרבה

יותר נמוכים.

רו"ח יעקב זיצר :

ליאת ,ליאת.

רו"ח יעקב זיצר :

אבל תנו לי רגע לדבר.

מר רו ן מלכה:

מה זה ביקשנו?

גב' ארבל ליאת:

אנחנו ממשיכים לבקש.

מר רון מלכה:

מה זה ביקשנו? מה זה ביקשנו?

גב' ארבל ליאת:

העברנו בקשה מסודרת ,כמו שהנחו אותנו.

מר רון מלכה:

נו .אז מה? מה זה אומר?

גב' ארבל ליאת:

מה שאני אומר ,שאי אפשר לזלזל.

מר רון מ לכה:

שנייה ,אני גם רוצה להגיד משהו .ה'ביקשנו' הזה כבר

מתחיל להרגיז אותי.
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גב' ארבל ליאת:

אי אפשר לזלזל ב . 05 % -

מר ישראל גל :

אלונה ביקשה  01מיליון  . ₪אז מה? היא קיבלה?

גב' ארבל ליאת:

אבל סליחה ,לא ביקשנו...

מר ישראל גל :

אפשר לתת אותם? בואי תספרי מ איפה.

גב' ארבל ליאת:

הצעקות האלה לא...

מר ישראל גל :

החוכמה היא מאיפה ,ליאת.

גב' ארבל ליאת:

אתה מוכן לנהל דיון?

מר ישראל גל :

זה לא 'אבא ,תן לי ,תן לי ,תן לי'.

גב' ארבל ליאת:

אתה מוכן לנהל דיון?

מר ישראל גל :

כן.

גב' ארבל ליאת:

כי בינתיים זה רק צעקות ,ואני לא מצליחה להבין אפילו

מה עונים לי.

מר ישראל גל :

אז תתני לרון מלכה לענות לך.

גב' ארבל ליאת:

אמרתי ,ההערה שלי התייחסה לעובדה שגם  , 05 %גם אם
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זה עשרות אלפי שקלים בודדים ,יש לזה השפעה .אני לא מזלזלת באף שקל .אי
אפשר ככה לפטור את ה  05% -הא לה ,גם אם הם מתבטאים ב  . ₪ 08,111 -זה הכל.

מר רון מלכה:

אין בעיה ,זכותך .אבל מה זה ביקשנו? יש פה הנהלת

עיר ,שהיא זו שנבחרה .מה לעשות?

גב' ארבל ליאת:

זה בסדר גמור .אני רק אומרת -

מר רון מלכה:

והיא קובעת את סדרי העדיפויות.

גב' ארבל ליאת:

זה בסדר גמו ר.

מר רון מלכה:

ואפשר לבקש מה שרוצים.

גב' ארבל ליאת:

נכון .זה בסדר.

מר רון מלכה:

אין שום בעיה .אבל אנחנו קובעים מה סדרי העדיפויות.

זה הסדר ,זה הכל.

גב' ארבל ליאת:

זה בסדר ,אבל ? 05 %

מר רון מלכה:

אז אפשר לבקש  , ₪ 211,111ואפשר הכל .היה פה דיון

על כל הדברים האלה .הנהלת העיר קיבלה את ההחלטות .לא צריך למחזר -

מר איציק ציזר :

בהנהלת העיר אולי ,פה לא היה דיון.

מר רון מלכה:

לא היה דיון?
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מר איציק ציזר :

מה פתאום.

מר רון מלכה:

מה ,על ה ? ₪ 211,111 -

מר איציק ציזר :

לא ,על הרשימה.

מר רון מלכה:

על מה אמרת? רגע ,אמרת משהו . ₪ 211,111

מר איציק ציזר :

על הסייעות היה דיון אם להשאיר...

מר רון מלכה:

סייעת החלטנו?

מר איציק ציזר :

זה בסדר.

מר רון מלכה:

יפה .מה עוד?

מר איציק ציזר :

הרשימה שהיתה ,לא היה דיון.

מר רון מלכה:

לא היה לך עוד משהו של חינוך שאתה אמרת.

מר איציק ציזר :

דרך אגב ,אני מסכים שזכותכם להחליט.

מר רון מלכה:

יש פה הנהלת העיר.

גב' ארבל ליאת:

בסדר גמור ,אבל אנחנו יכולים להשיג על זה.
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מר רון מלכה:

מה זה 'ביקשנו'? כל אחד צריך לבקש ,אז אנחנו צריכים

להיענות?

מר ישראל גל :

רון ,אני אענה על זה.

מר רון מלכה:

אנחנו ההנהלה בשביל להחליט על סדרי עדיפויות.

גב' ארבל ליאת:

עדיין אני יכול להעיר על העובדה שיש פה עלייה של

 . 05%תתנו תשובות.

מר רון מלכה:

רון ,אין שום בעיה .רק שעל אותו משקל אנחנו לא

חייבים להצביע על סדרי העדיפויות שלך.
מר ישראל גל :

מאה אחוז.

גב' בומגרטן אלונה:

ציזר ,תדע לך שאני נורא...

מר נפתלי כהן :

אני ממש לא מבין ,זה לא בסדר .למה קוטעים אותו

באמצע? אתם מדברים על תרבות דיבור?

מר איציק ציזר :

זיצר ,רק שאלה אחת למה שאמרת .בתור רו"ח ,אני

מאוד מתפלא למה שאמר ת עכשיו ,ואני אתן לך דוגמא .אני קיבלתי את התקציב
של מנהלת הנשים  , ₪ 071,111אני צריך לעבוד עם  . ₪ 071,111הוא קיבל 111,111
שח ,יש  . ₪ 111,111אני לא מבין ,למה שאומרים שרוצים סתם דוגמא לעשות
אירועים ב  , ₪ 511,111 -לא יעמדו ב  ? ₪ 511,111 -אני מבין שכשאומרים לגני יל דים
סכום כסף ופתאום באים עוד ילדים אז זה משתנה ,גם ההכנסות גדלות וגם
ההוצאות ,זה אני מבין .אבל סכומים שהם קבועים ,שנותנים למישהו לטפל
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באיכות סביבה ,נותנים לו  , ₪ 011,111יש לו  . ₪ 011,111הוא לא יכול לחרוג ,לא
ל  ₪ 001,111 -ולא ל  . ₪ 091,111 -ולכן ,יש פה סעיפים שצריכים לעמוד במה
שהתכוונו ,ואם חרגו בהם זה לא בסדר .ויש תקציבים שהם זזים ,שאין מה לעשות,
זה החיים .התיכון זז והבית ספר זז והתרבות זזה .זה בסדר .אבל אם אנחנו קבענו
שנה שעברה שאירועים וחגיגות זה  0מיליון  , ₪אז צריכים להיכנס לתוך  0מיליון
 . ₪ואם רוצים יותר ,צריכים לבוא לשולחן ולהגיד 'אנחנו רוצים  0.6מיליון .' ₪

גב' הרציקוביץ יעל:

אם שורת הביצוע הרבה יותר נמוכה ,אז למה לא

להתייחס אליה?

מר רון מלכה:

לאיזה שולחן צריכים לבוא?

מר איציק ציזר :

לשולחן ,אם זה שולחן...

מר ישראל גל :

נו ,אז למה לא באתם שנה שעבר ה?

מר שי דבורה :

לכן אמרתי שיש גירעונות בטבלה האחרונה שהראיתי.

מר ישראל גל :

ציזר ,אני חייב להגיד לך משהו על העניין הזה .כל

הסעיפים האלה שגירעוניים שאתה אמרת קודם ,ואתה שאלת למה ,אתה צריך
לשאול את עצמך .כי אנחנו נכנסנו לפה ,סליחה ,אני ב  02.00 -ואתם כולכ ם נכנסתם
משהו ב  . 67.00 -והשאלות האלה הן שאלות מאוד יפות ,כי אני גם  02.00כבר ראיתי
את התמונה הזאת ואמרתי עוד לעצור את כל ההוצאות .לעצור את כל ההוצאות
ולא יצאו כאן חתימות ,והיו כאן צעקות עד השמיים .כי אני ראיתי את הגירעונות
האלה כמעט כל סעיף וסעיף .אתה צו דק שזאת הדרך שצריכה להתנהל .היא לא
התנהלה בשנה שעברה ,אנחנו נשתדל מאוד ,שאם יהיו גירעונות במהלך השנה
הזאת ,נביא אותם בצורה מסודרת .זה מה שיש לי להגיד לך לעניין הזה .לעניין
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הנושא של הבקשות ,היו בקשות גם לחברי קואליציה.

מר רון מלכה:

נכון.

מר ישראל גל :

יש א ילוצי תקציב .בסופו של דבר ,סדרי העדיפויות

נקבעים .אם יש לכם רעיון אם להוריד מהגננות ,להוריד מהפרסומים ,להוריד ממה
שאתם רוצים.

גב' ארבל ליאת:

מהחגיגות והטקסים.

מר ישראל גל :

מהחגיגות ,שלא לעשות חגיגות בעיר ,אז תגידו ,תציעו.

זה גם יכול להיות רעיון טוב ,ואז לנסות להכניס את הדברים שלכם .אז יבואו
לדיון ההצעה של אלונה שרצתה להכניס כדורסל לתוך בית הספר.

גב' בומגרטן אלונה:

אני אכניס אותו.

מר ישראל גל :

הרעיון של אלונה להכניס כדורסל ,או הרעיון של רון

לקחת עוד כסף לשעות רוחב ,או הרעיון ש כוכבה קניסטר שלא עבר בהנהלת העיר,
לקחת תקציב לאגודה למען הקשיש ,שנים היא לא מתוקצבת ,כי גם לזקני העיר
מגיע .אבל למעשה אנחנו נמצאים במסגרת תקציבית ויש אילוצים .אם אתם תציעו
לקצץ ,ונקבל את הקיצוצים בסעיף מסוים ,נדון על מה להכניס בסעיפים האחרים.
אבל זאת המסגרת ,ועם זה אנחנו צריכ ים לחיות.
וזה יפה מאוד ,כל אחד יש לו פה סל בקשות .תאמינו לי ,הבת שלי כל יום באה
אליי עם סל בקשות מפה ועד להודעה חדשה ,אני לא יכול לקנות לה כלום .אז אני
אומר ,זה סל בקשות מאוד יפה .ציזר ,שאלת איזו בשורה יש בתקציב הזה .האמת,
שהייתי מת לעסוק בבשורה ,אבל קודם כל אני חייב לדאוג שהוא יהיה מאוזן בשנה
הזאת בצורה רצינית.
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גב' כוכבה קניסטר :

קודם כל.

מר ישראל גל :

קודם כל ,תחילה .מתוך אחריות ,מתוך אחריות .יש לנו

צרה כמעט בכל נקודה .אתמול ישבתי עם ההורים של הבריכה ,ועם ההורים של
אלה שמתאמנים בשחייה כי יש להם צרות ,במתנ"ס .ואנחנו יודעים את כל
הסיפורים האלה .הלוואי ,אני מודיע לך שהתקציבים הבאים ,אחרי שאנחנו ניישר
את המערכת הזאת ,ונכניס אותה לתלם ,נכניס אותה גם כן לתקציבי בשורה .יעל,
להתראות ,ביי.

גב' הרציקוביץ יעל:

אני מצטערת ,אני צריכה לצאת.

מר ישראל גל :

להתראות  .אז אני אומר ,אלה הדברים מה שיש לנו

להגיד .זיצר ,תמשיך.

רו"ח יעקב זיצר :

אני רוצה רק במשפט אחד להגיד לכל חברי המועצה,

אנחנו לא בדיון על דו"ח כספי ,לכן אני לא נותן עכשיו תשובות איפה היתה חריגה
ואיפה לא היתה חריגה .אנחנו בדיון על התקציב.
עכשיו יש פה נקוד ה שגם ציזר וגם ליאת שאלו לגבי סעיף הבחירות .זה כבר נאמר.
ה  ₪ 66,111 -זו טעות ,זה כבר תוקן .יש שאלה שחוזרת לכל אורך הדרך בתפעול ,גם
את שאלת וגם אתה שאלת ,ציזר .אני לא אכנס עכשיו סעיף  -סעיף .הנושא של
עבודות כפיים ,עבודות תפעול ,גינון ,תברואה וכדומה ,קרה משהו ב מדינת ישראל.
אחד – המים מאוד התייקרו ,ולכן היתה לנו קפיצה גדולה מאוד בגינון ,ולכן
הביצוע ב  6100 -היה יותר גדול ,זה לא דיון על הביצוע ,ונלקח בחשבון לתקציב
 . 6101דבר שני ,קרה תהליך של אישור שכר ותנאים נלווים לנושא של עובדי קבלן,
עובדי כוח אדם .העלו להם.
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מר י שראל גל :

. 08 %

רו"ח יעקב זיצר :

רגע ,זה עוד לא ...ב . 08 % -

גב' כוכבה קניסטר :

זה חוק ,זה חוק.

רו"ח יעקב זיצר :

אני מדבר .קרה דבר גדול מאוד במדינת ישראל.

גב' כוכבה קניסטר :

אני שמחה מאוד.

רו"ח יעקב זיצר :

זה גם עלה בנושא של עלות השכר ,זה גם עלה בכל

הת נאים הסוציאליים שלהם.

מר ישראל גל :

את משלמת את זה.

גב' כוכבה קניסטר :

לא אכפת לי ,מגיע להם .אני מאוד שמחה.

רו"ח יעקב זיצר :

הם היום מקבלים אפילו תנאים סוציאליים יותר

מגורמים אחרים .זה בסדר גמור ,זה על הכיפאק .בתור אזרח במדינת ישראל אני
רק מברך על כך ,אבל זה עולה לנו המון כסף ,ולצערנו גם הרבה פעמים זה יוצא
מהכסף ואין לנו כיסוי לכך .הארנונה שהעלינו ,עם הטייס האוטומטי ועם הנושא
של ה  1.0% -שצריכה להחזיר את ההלוואה שאנחנו נותנים למדינה ,לא משפה
אותנו ,ולכן העלויות הגדולות .ולכן ,ציזר ברשותך ,אני לא אעבור על כל הסעיפים
שאתה שאלת אותי.

מר ישראל גל :

שכחת לגבי האשפה היטל הטמנה.
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רו"ח יעקב זיצר :

רגע ,רגע ,נגיע לזה .שנייה ,שנייה ,נגיע לנקודה הזאת.

שאלה נכונה ששאלת לגבי משכורת תפוח פיס ,זה נכון ,חצי משרה עברה שם לבית
הספר .לגבי הקטע של הוצאות התפעול שנשאלו פה לכל אורך הדרך ,אם זה  512זה
גינון ,זה הנושא של המים ,אם זה  – 576כל הדברים האלו ,הם דברו שעלו לנו,
כולל הנושא של החשמל .שאלתם פה על תאורת רחובות .נכון ,הביצוע ב  6100 -היה
יותר גדול מהתקציב של  . 6100אני לא יכול לתקצב את  6101לפי תקציב , 6100
שאני כבר ראיתי שה חשמל התייקר ב  , 6100 -ואנחנו לא יודעים איפה זה ייגמר .מה
לעשות ,כל אחד יש לו את זה בבית .כל אחד בבית ראה שהמים מתייקר ,וכל אחד
בבית ראה שהחשמל התייקר .אז מה אנחנו יכולים לעשות ,להישאר עם התקציב
הקודם?

מר איציק ציזר :

אם אתה תהיה עובד חברת חשמל ,נקבל הנחה?

רו"ח יעקב זיצר :

אני לא יודע ,אבל אני לא שם .לגבי הקטע של המחשוב

בבתי הספר זה נכון.

מר גרשון טוסק:

ראית את זה היום?

מר איציק ציזר :

ראיתי ,ראיתי.

מר גרשון טוסק:

 00מיליארד  ₪חריגות שכר.

גב' כוכבה קניסטר :

תנסה להוריד בחברת חשמל ... .צרפתי ,תנסה.

רו"ח יעקב זיצר :

את שאלת לגבי הנושא של שירותים שונים .זה נכון ,זה

חריג ,זו היתה נסיעה של ועד העובדים ,שאנחנו הראינו את ההוצאה ,אבל גם הם
השתתפו .זאת אומרת ,בנטו לא גדלנו .אלא מה ,היה לנו  ₪ 057,111והם יצאו
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לסוף שבוע ,לא יודע לאיפה.

גב' ארבל ליאת:

אל מ ול מה זה עומד?

רו"ח יעקב זיצר :

אל מול ההכנסה.

מר גרשון טוסק:

יש הכנסה ממול.

גב' ארבל ליאת:

איזה סעיף? זה מה שאני שואלת.

רו"ח יעקב זיצר :

אה ,אני לא זוכר כרגע ,אני יכול למצוא לך אותו .אבל

הוא ישנו .הוא לא גדל בנטו.
גב' ארבל ליאת:

אני רוצה לדעת מול מה זה עומד.

מר רון מלכה:

שנייה זיצר ,אני רוצה להגיד משהו לגבי המחשוב .אתה

אמרת מחשוב עכשיו , ₪ 011,111 ,ואני רוצה לענות לך ,ציזר .זה קודם כל,
כששאלת בתחילת השאלות שלך מה החידוש -

מר ישראל גל :

האמת שהוא רצה  0מיליון . ₪

מר רון מלכה:

מה החידוש – זה חידוש .זה  ₪ 011,111שלא היו לטובת

מחשוב .לצערי הכניסו פה את פרויקט עת הדעת למשל ,שהביאו כסף ממפעל הפיס
כמו שאתה יודע ,אבל השאירו את בתי הספר עם מחשבים שאי אפשר לתקן אותם,
שאי אפשר לתחזק אותם ,שלא נותנים מענה לכל התלמידים .כמו שאמר ישראל,
אנחנו ביקשנו  0מי ליון  ₪כדי להכשיר גם את הגנים.
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מר ישראל גל :

היה קרב גדל על זה.

מר רון מלכה:

היה קרב ,התפשרתי על  , ₪ 011,111מתוך העניין שצריך

לזה .שנה הבאה נכניס גם את ה -

מר ישראל גל :

הלוואי הייתי יכול לתת לו  0מיליון . ₪

גב' ארבל ליאת:

זיצר ,אני עדיין לא קיבלתי תשובה לסעיף . 512

מר נפתלי כהן :

רגע ,הוא באמצע ,חבר'ה .חסרי סבלנות.

גב' ארבל ליאת:

הוא עבר את ה ,...זיצר.

רו"ח יעקב זיצר :

שנייה ,שנייה ,אני עונה .השאלה שנשאלה בנושא של

הנחות ארנונה .אתה צודק ,ציזר ,בעבר היינו רואים אחד מול השני .אבל גם גרשון
אמר את זה ,היום משרד הפנים מבקש לראות את הקטע של הסדרי התשלום
שעושים עם הארנונה בנפרד .לכן אתה רואה את ה  ₪ 62.7 -למעלה ,ואתה רואה את
ה  0.1 -מיליון  ₪ומשהו .וגרשון אמר את זה בפתיח ,רוב הוצאות המימון אין לנו
אשראי מהבנק ,אנחנו לא משלמים ריבית לבנקים .הרוב זה הסדרי ה תשלום
שאנחנו נאלצים לתת הנחות לאלה שעושים הסדרי תשלום ,אם זה היה מראש וכל
הדברים .לכן ,הם ביקשו לפצל את זה בין ההנחות הרגילות לבין ההנחות האחרות.
לגבי הקטע של החינוך והרווחה ,אני אומר לכם ,זה פחות או יותר לפי מה שיש לנו
במסגרת ההסכמים של הממשלה .אני כבר א ומר לכם ,שהתקציב שלנו לחינוך -

מר גרשון טוסק:

סליחה שנייה ,אני מבקש להדגיש לגבי הרווחה .חלק

מניכר ,זה עולה המון פעמים ,ואני חושב שגם לפני שנה או שנתיים היה לי ויכוח
עם שי .חלק גדול מסעיפי הרווחה ,הסעיפים הכבדים זה סעיפים כמותיים .אם היו
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לי  7ילדים ,שלא נ דע בפנימיות והיום יש לי  – 07רבותיי ,כל ילד זה קרוב ל -
 ₪ 611,111 , 081,111בשנה .אז אם יש לי עוד  1-7ילדים ,את ם רואים מיליון ₪
ושואלים 'למה?' .אז רואים גם את הגידול בהכנסות ממשרד הרווחה ,אבל תמיד
ה  67%-01% -זה על חשבון העירייה.

מר איציק ציזר :

אז איך אתה מס ביר את  , 6100שבאמת ההכנסות עלו,

קיבלנו ...ב  0 -מיליון . ₪

מר גרשון טוסק:

וגם ההוצאות עלו.

רו"ח יעקב זיצר :

אני אסביר ,אני אסביר .תן לי להגיד את זה.

מר איציק ציזר :

תבדוק ,תבדוק.

מר גרשון טוסק:

ש ?-

מר איציק ציזר :

ב  0 -מיליון  ₪ההוצאות ברווחה עלו ע ל גידול ההכנסות.

איך זה יכול להיות? אני מבין שיש יותר ילדים.

מר גרשון טוסק:

תמיד.

מר איציק ציזר :

תקשיב עוד פעם .תקצבת  01מול  , 01עכשיו נכנסו לך 06

כי היו ילדים עם הסעות והיו בעיות אחרות ועיוורים ומה שצריך ,מאה אחוז.
קיבלת  06מיליון  , ₪אז היית צריך לה וציא גם  06מיליון  . ₪איך הוצאת  00מיליון
?₪

מר נפתלי כהן :

לא. 67 % ,
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מר איציק ציזר :

תבדוק ,תבדוק את הדברים.

רו"ח יעקב זיצר :

טוב ,נבדוק .אני רוצה להתייחס לעוד  0נקודות.

מר מיכלס גיל:

מתמטיקה ,חברים 0 , 6100 .מיליון  , ₪מיליון.

מר רון מלכה:

כל שקל שיוצא לרווחה ,זה ברכה.

מר איציק ציזר :

אין לי בעיה .אתה מקבל יותר .איך יצא יותר? אני לא

מצליח להבין?

מר גרשון טוסק:

מה זאת אומרת איך? יצא הרבה יותר.

מר ישראל גל :

אתה מקבל יותר זה אקוויוולנט.

מר גרשון טוסק:

זה ה  57 % -קיבלת ,הוצאת . 011 %

מר ישראל גל :

יש עוד מישהו מוכר ואתה חייב לשלם.

מר איציק ציזר :

אין לי בעיה ,אבל אם קיבלת  0מיליון  , ₪אתה צריך גם

להוציא את ה  0 -מיליון . ₪

מר גרשון טוסק:

לא.

רו"ח יעקב זיצר :

אני מוציא  0/0נוסף .אני אסביר.
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מר איציק ציזר :

אם זה  , 6/0 ; 0/0אז זה ברור.

מר גר שון טוסק:

כן נו ,נכון.

גב' אלעני הס זוהר:

אני מוציא  0/0יותר ,זה ה  , 57 % -ו  67 % ; 57 % -זה אומר

 , 0/0כי אני מקבל  57%ואני מוציא  , 011%אז זה . 0/0

מר איציק ציזר :

כשאומרים  matchingזה  71 ; 71בדרך כלל.

רו"ח יעקב זיצר :

לא ,ה  matching -ברווחה הוא אחרת.

מר ישר אל גל :

לא ,ברווחה אנחנו . 67 %

רו"ח יעקב זיצר :

טוב ,עוד  6נקודות שאני רוצה להעלות ,זו הנקודה של

אשפה .כמו שאתם יודעים ,כל הנושא של חירייה ,היטל ההטמנה וכדומה ,עלה
בצורה משמעותית .זה לא החלטות של רשות מקומית ,זה החלטות שנמצאות
מהרגולטור ,ולכן לא כל כך בשל יטה שלנו .אני רוצה לסכם פה  6דברים.

מר ישראל גל :

הפרדה ל ... 6 -

מר גרשון טוסק:

חשבנו שהיא תהיה ממומנת ולא קיבלנו אגורה.

מר ישראל גל :

לא ,אנחנו קיבלנו ,כן .אבל על השוטף אתה מוציא יותר.

מר גרשון טוסק:

לא קיבלנו לשוטף ,קיבלנו למשאית.
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מר איציק ציז ר :

השמועה גם אומרת שכולם מפרידים בערים השונות,

ובחירייה מכניסים את זה לאותו חור.

גב' בומגרטן אלונה:

היתה כתבה בטלוויזיה.

מר ישראל גל :

האמת שאתה צודק ,זו דילמה קשה.

מר איציק ציזר :

אז מה ההיגיון?

מר גרשון טוסק:

על זה אין לנו ויכוח.

מר איציק ציז ר :

אז בוא נחכה שהמדינה תהיה מוכנה.

מר ישראל גל :

אבל זה שווה דיון בפני עצמו .אנחנו כרגע לא יכולים

לעשות כלום.

גב' בומגרטן אלונה:

אבל רגע ,שמעתי שבקרית אונו זה לא ככה.

מר גרשון טוסק:

אחרי ש  1 -שנים אתה מחנך את כולם ,אתה רוצה לחזור

עכשיו?

מר איציק צ יזר :

לא יודע ,אבל אתה מוציא כל שנה כסף שבסוף אין לו

תועלת.

מר ישראל גל :

ציזר ,בואו ,עובדה קיימת כרגע לתקציב הזה.

מר איציק ציזר :

לא ,אז בוא נהיה חכמים.
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מר ישראל גל :

אנחנו עושים את ההפרדה .כשאתה מרגיל גם את

התושבים שלך ומחנך אותם עכשיו.

מר איציק ציזר :

ישראל ,זה עולה לך כסף.

מר ישראל גל :

. ₪ 511,111 - 811,111

מר איציק ציזר :

אז אולי כדאי להעביר אותם לפרויקט אחר .בעוד 0

שנים נצ טרף לפרויקט הזה עוד פעם ,שהמדינה תהיה מכונה.

גב' בומגרטן אלונה:

גדי ,אצלנו זה לא מגיע לאותו מקום בקרית אונו ,נכון?

מר ישראל גל :

לא גדי ...תעקבי אחרי הפסולת .תסעי אחרי המשאית

של הזבל פעם.

מר נפתלי כהן :

אפשר לגשת? סיימנו?

מר ישראל גל :

לא ,רגע.

גב' בומגרטן אלונה:

רגע ,אני רציתי לשאול את רו"ח זיצר.

גב' ארבל ליאת:

אני לא קיבלתי תשובות להכל.

מר ישראל גל :

 52היא לא קיבלה.

רו"ח יעקב זיצר :

נשארה לי נקודה אחת .נשארה נקודה אחת לגבי
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הפיצויים .צודק ציזר ,התקציב היה חצי מיליון ,אבל הוצאנו  0.7מיליון ,ולכן גם
השנה תקצבנו  0.7מיליון  . ₪אתה שואל אם זה יקרה? – לא יודע אם זה יקרה.
יכול להיות שכן ,יכול להיות שלא .אבל זה כנר אה יהיה ...אני רק אומר לך לגבי
הקטע של החינוך .אתה שאלת הרבה מאוד שאלות לגבי החינוך.

מר גרשון טוסק:

לא לשלם פיצויים? מה לעשות?

מר נפתלי כהן :

רגע ,הוא באמצע תשובה.

גב' בומגרטן אלונה:

מה עם התמיכות?

רו"ח יעקב זיצר :

לגבי הקטע של נקודות החינוך ,אני כבר אומר שמדובר

בעיר צומחת .זאת עיר שתשע"ה כנראה תהיה שונה מתשע"ד ,גם בכמות הילדים
וגם בשינוי ,וגם בתמהילים.

מר נפתלי כהן :

ברוך ה'.

רו"ח יעקב זיצר :

ולפעמים ,ברוך ה' ,יש יותר...

מר ישראל גל :

התחילו לעשות ילדים אצל המגזר החילוני ,אתה רואה?

לא רק אצל כם.

רו"ח יעקב זיצר :

חמדו  -לילה אומרים.

מר רון מלכה:

זיצר ,וגם בתכניות.

רו"ח יעקב זיצר :

ואני אומר ,ויש שינויים בתכניות ,ויש שינויים.
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גב' כוכבה קניסטר :

היום דיברו ,ד"ר בכור...

רו"ח יעקב זיצר :

לכן אני אומר ,אנחנו כרגע מגישים את התקציב לפי מה

שאנח נו צופים כרגע .תקציב זה תכנית עבודה ,תקציב זה תחזית ,והביצוע הוא
הביצוע .אני חושב שנתתי תשובות.

גב' ארבל ליאת:

שלוש שאלות ששאלתי ,לא קיבלתי מענה.

מר ישראל גל :

מהן? תחזרי.

גב' ארבל ליאת:

עדיין אני לא מבינה מה זה  512בגינון שונות. ₪ 87,111 ,

מר דאל י משה:

הוא אמר עכשיו ,הוא אמר מים.

גב' ארבל ליאת:

אני לא שומעת .אבל אני לא שומעת ,סליחה.

מר דאלי משה:

הוא אמר את הכל.

מר איציק ציזר :

אם הוא אמר ,תסביר לה את התשובה.

מר שי דבורה :

משה ,באמת ,עזוב משה.

מר דאלי משה:

הוא אמר את כל הדברים.

מר י שראל גל :

מה השאלה הבאה?
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גב' ארבל ליאת:

לא ,עכשיו ,אחרי שלא קיבלתי תשובות ,אתם תענו לי

אחת  -אחת .פעם אחת אני לומדת.

רו"ח יעקב זיצר :

 512בגינון ,ה  , ₪ 81,111 -זה כל מיני דברים קטנים

בגינון שקונים מעדר וקונים כל מיני דברים קטנים ,שאי אפשר לחלק אותם בתוך
ה תקציב .ואם אני מתוך  01מיליון  , ₪או מתוך גינון של  7מיליון  , ₪לא יכול כל
דבר לספור אז זה . ₪ 81,111

מר ישראל גל :

 ₪ 81,111קופה קטנה?

גב' ארבל ליאת:

קופה קטנה.

רו"ח יעקב זיצר :

אני לא יודע קופה קטנה.

גב' ארבל ליאת:

שאלה שנייה ,יש תוספת של כמעט חצי מיליון ₪

למשכורות במחלקת אחזקת דרכים.

רו"ח יעקב זיצר :

זה חלק מהגידול של השכר.

גב' ארבל ליאת:

חצי מיליון  ₪זה גידול בשכר?

רו"ח יעקב זיצר :

איפה יש לך את החצי מיליון? איפה את רואה אותו?

גב' ארבל ליאת:

תסתכל במשכורות.

מר דאלי משה:

סעיף ,סעיף.
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גב' ארבל ליאת:

סעיף ,אם הייתם מדפיסים לי ,אז בטח הייתי מביאה.

רו"ח יעקב זיצר :

נו ,אז תגידי.

גב' ארבל ליאת:

תסתכל.

רו"ח יעקב זיצר :

על מה את מדברת ,בטיחות בדרכים?

גב' ארבל ליאת:

לא ,אני אמרתי מחלקת אחזקת דרכים .לא בטיחות

בדרכים ,אחזקת דרכים.

רו"ח יעקב זיצר :

תגידי לי את הסעיף.

גב' ארבל ליאת:

זיצר ,מי יושב מול התקציב ,אני או אתה?

רו"ח יעקב זיצר :

את מדברת דרכים ומדרכות?

גב' ארבל ליאת:

אחזקת דרכים .מחלקת אחזקת דרכים.

מר גרשון טוסק:

היו לנו עובדים בביוב ומים שהושאלו לתאגיד וחזרו

עכשיו לעירייה .כרגע ציוותנו אותם באחזקה ,ואם תסתכלי בביוב ומים ב  , 9 -אין
שם שכר.

גב' ארבל ליאת:

זה אחד מול השני?

מר גרשון טוסק:

מול ,כן.
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גב' ארבל ליאת:

זה מה שאני שואלת.

מר גרשון טוסק:

כן.

גב' כוכבה קניסטר :

הם היו מושאלים?...

מר גרשון טוסק:

הם עב רו סעיף.

רו"ח יעקב זיצר :

אבל אין חצי מיליון  ₪שם.

מר גרשון טוסק:

. ₪ 056,111

גב' ארבל ליאת:

 ₪ 191,111ומשהו .שאלה אחרונה ,סעיף הטלפון

במשרדיות ,בכל המשרדים.

רו"ח יעקב זיצר :

אמרנו שהתקשורת וכל תקשורת הבניין ,כולל המצלמות,

כולל מה שקשור ,אוחד במקו ם אחד.

גב' ארבל ליאת:

לא כתוב תקשורת ,כתוב טלפון.

רו"ח יעקב זיצר :

אז אני אומר ,זה תקשורת ,לא טלפון .נשנה את המינוח.

גב' ארבל ליאת:

אוקיי ,בסדר .אז תשנה .זה צריך להיות מדויק.

רו"ח יעקב זיצר :

אני מבקש שתירשם ההערה שלה ,לשנות את המילה

'טלפון' ל'תק שורת'.
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גב' ארבל ליאת:

יש לך  ₪ 61,111טלפון ,זה לא נראה לך מופרך.

מר ישראל גל :

מה זה  ₪ 61,111טלפון?

גב' ארבל ליאת:

אבל אם זה תקשורת ,זה כבר נראה אחרת.

רו"ח יעקב זיצר :

נאחד את זה לתקשורת.

גב' בומגרטן אלונה:

מה עם התמיכות? רו"ח זיצר ,אני רוצה ש אלה אחת .אני

מוטרדת רק מדבר אחד.

מר איציק ציזר :

כן ,מה עם התמיכות?

מר ישראל גל :

מה עם התמיכות?

מר איציק ציזר :

הפירוט של התמיכות .זה א'  -ב' אצלך לפחות בשנים

שעברו.

מר ישראל גל :

התמיכות הן אותן תמיכות.

מר איציק ציזר :

אותן תמיכות כמו ? 6100

מר ישראל גל :

בדיוק .אבל שאלת את השאלה ,קיבלת תשובה.

מר איציק ציזר :

אין חדש ,אין שום דבר?

מר ישראל גל :

אין שום חדש.
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מר גרשון טוסק:

רק לפרוטוקול ,אתה הצהרת קודם  0.051מיליון  , ₪אבל

לא הסתכלת על ה  ₪ 011,111 -הנוספים?

מר איציק ציזר :

יכול להיות.

מר גרש ון טוסק:

זה נשאר אותו דבר.

מר ישראל גל :

זה נשאר אותו הדבר בדיוק.

מר רון מלכה:

 0.001מיליון . ₪

מר ישראל גל :

בדיוק.

רו"ח יעקב זיצר :

טוב ,תודה רבה.

גב' בומגרטן אלונה:

שאלה קטנה .אני נורא מוטרדת מהגירעון של ההנהגה

הקודמת .אנחנו נצליח להתאושש?

מ ר איציק ציזר :

את היית בהנהגה הקודמת.

גב' בומגרטן אלונה:

אני לא הייתי.

מר איציק ציזר :

אה ,לא היית?

מר ישראל גל :

אלונה ,די.
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מר איציק ציזר :

דנידין ,דנידין ,דנידין .הרואה ואינו נראה.

גב' בומגרטן אלונה:

זה הכל תקציב בחירות .זה הבוס ,ציזר .הבוס.

מר איציק ציזר :

הבוס הוא רק שלי.

מר ישראל גל :

א' – אני רוצה להודות לכל האנשים אשר עשו על

המלאכה בהכנת התקציב .האמת ,שכשנכנסתי לתפקיד ,חשבתי שאני אגמור אותו
יותר מהר .אבל ככל שנכנסנו לכל הדברים ולעומקם של דברים ,זה לקח יותר קשה.
אין ספק שכל האנשים ,מהמנכ "ל ,הגזבר ,משרד רואה החשבון ,מנהלי המחלקות,
עבדו על זה ימים כלילות ,היו באמת מחלוקות קשות מאוד ,והיו גם ריבים ,בעיקר,
תמיד עם מי שאנחנו רוצים לתת לו הכי הרבה ,חינוך ,ששם זה הלך הלוך  -חזור,
חזור  -הלוך ,וזאת היתה עבודה לא קלה ואני שמח שסוף  -סוף הגענו לתקציב .אנ חנו
נצטרך לשמור על התקציב ,כי אנחנו ,כמו שאתם יודעים ,לא עיר עשירה בהכנסות.
לצערי הרב ,רוב ההכנסות שלנו מהתושבים ולא מעסקים.

גב' כוכבה קניסטר :

 ...דבר אחד בעיתון ,שהיו כל הערים שהן באמת

מאוזנות ,ושיבחו אותן ,ואני חיפשתי את עצמנו שם ,ולא מצאתי.

מר ישרא ל גל :

אני אומר ,רוב ההכנסות שלנו ,יש בעיות אובייקטיביות

לעיר הזאת ,באמת .והבעיות האובייקטיביות שלה עיר הזאת ,הן לא קשורות באיש
זה או אחר ,הן קשורות בכך שמרכיב ההכנסה שלנו מבוסס בעיקר על התושבים
שלנו .ואנחנו צריכים לעשות הכל באמת כיעד ,להכניס לפה כמה שיותר תעסוקה,
כמה שיותר עסקים ,כי אחרת ,אני לא יודע מה יהיה פה .בעוד  01שנים או בעוד 7
שנים .יש לנו תושבים דעתנים ,תושבים דורשים ,הם יודעים מה מגיע להם ,ואנחנו
משתדלים לספק אותם ,וזה עלויות רבות.
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גב' כוכבה קניסטר :

אבל הם משלמים תמורה בעד האגרה.

מר ישראל גל :

אל תפריעי לי .ואנחנו נצטרך לעבוד קשה בשנים

הקרובות על מנת להגדיל את התעסוקה כמה שיותר ,שיהיו לנו יותר הכנסות ,ורק
כך נגיע באמת לרווחה כלכלית אמיתית עצמאית .אז שוב פעם תודה רבה לכל
העושים במלאכה .ואני מבקש להביא את התקציב לאישור .אז מי בעד התקציב?

מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,כוכבה ,אלונה ,עמי ,רון

וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :ציזר ,דנוך ,שי דבורה וליאת ארבל.

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת  4112בסך 432 , 134
מליון . ₪

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקובי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 1

איציק ציזר ,ליאת ארבל ,אביגיל דנוך  ,שי דבורה.

נמנע ( ) 1

מר גרשון טוסק:

שנייה ,שנייה .אנחנו מאשרים את התקציב הרגיל לשנת

 6101כפי שהוגש לחברי המועצה ,הוא מסתכם לסך של  . ₪ 607,111,106הצבעה
נוספת בבקשה .אישור התמיכות בספורט על סך . ₪ 0,001,111

מר ישראל גל :

מי בעד?
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מר גדי לייכטר:

בעד :נפתלי ,דאלי ,יעקובי ,ציזר ,דנוך ,כוכבה ,אלונה,

עמי ,רון וישראל.

מר ישראל גל :

מי נגד?

מר גדי לייכטר:

נגד :שי דבורה וליאת.

החלטה:

הוחל ט ברוב קולות לאשר תמיכות בספורט על סך  1,311מליון . ₪

בעד ( ) 01

ישראל גל ,ירון יעקובי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה  ,איציק ציזר ,אביגיל דנוך.

נגד ( ) 6

ליאת ארבל ,שי דבורה.

נמנע ( ) 1

סיום הישיבה !

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

___________ ___
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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קובץ החלטות
.1

החלטה:

אישור תקציב העירייה לשנת . 4112

הוחלט ברוב קולות לאשר את מסגרת תקציב העירייה לשנת 4112
בסך  432,134מליון . ₪

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקובי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 1

איציק ציזר ,ליאת ארבל ,יעל הרציקוביץ ,שי דבורה.

נמנע ( ) 1

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת  4112בסך 432 ,134
מליון . ₪

בעד ( ) 8

ישראל גל ,ירון יעקובי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומגרטן ,עמי כחלון ,רון מלכה.

נגד ( ) 1

איציק ציזר ,ליאת ארבל ,אביגיל דנוך ,שי דבורה.

נמנע ( ) 1

החלטה:

הוחלט ברוב קולות לאשר תמיכות בספורט על סך  1,311מליון . ₪

בעד ( ) 01

ישראל גל ,ירון יעקובי ,משה דאלי ,כהן נפתלי ,כוכבה קניסטר,
אלונה בומג רטן ,עמי כחלון ,רון מלכה ,איציק ציזר ,אביגיל דנוך.

נגד ( ) 6

ליאת ארבל ,שי דבורה.

נמנע ( ) 1

_______________
ישראל גל
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ"ל העירייה
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