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הדלקת נרות חנוכה

6
7

.1

עדכון תקציב המועצה לשנת .2016

8

ח .געש ,יו”ר:

שלום לכולם ,חג שמח.

9

א .מעודה:

אני רוצה הערה לפני כן .ישיבת תקציב היא ישיבה מיוחדת שיכולה

10

להימשך שש שעות וצריך להקציב לה שש שעות זמן .הישיבה הזאת,

11

עדכון תקציב יכולה להיות גם ישיבה מן המניין ,לא צריך ישיבה

12

מיוחדת.

13

מה שעשית פה הבאת פה ישיבה לפני הישיבה המיוחדת ,בעצם אתה שעה

14

מהאפשרות שזה יכול להיות שש שעות וזה לא הגיוני ,כי גם הישיבה של

15

העדכון תקציב לא צריכה להיות ישיבה שלא מן המניין ,ואותה אפשר

16

היה לעשות בכל עת ובכל זמן .ולכן אני טוען שאי אפשר לדון בעדכון

17

תקציב ,צריך ישר להתחיל לדון בתקציב עצמו.

18

ה .פרי יגור:

איפה ג'ובראן?

19

ח .געש ,יו”ר:

טוב ,תודה רבה.

20

א .מעודה:

ג'ובראן יש לו חג של הנוצרים עכשיו.

21

ח .געש ,יו”ר:

אני מתכבד לפתוח ישיבה שלא מן המניין בעניין עדכון תקציב המועצה

22

לשנת  .2016אנחנו את תקציב  2016אישרנו במועד ,במשך הזמן היו

23

שינויים ,ברמה של הממשלה והכנסת העדכונים בתקציב מתבצעים

24

בצורה שוטפת ע"י ועדת כספים .לכן אנחנו מביאים את העדכון.

25

הפער בין התחזית כשאישרנו את התקציב לבין הביצוע בפועל כפי

26

שנראה עד סוף השנה עומד פער לא קטן .החובות חולקו .אם יש למישהו

27

שאלות ,בבקשה.

28
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כן .אני יש לי שאלה .עדכון תקציב קיבלנו בעצם את ספר התקציב ,יש

1

מ .מגידש:

כאן שתי רובריקות תקציב מאושר ותקציב מעודכן .עדכון תקציב .אם

2

אני אמור לקחת את כל העדכון ,את כל מה שהוספנו ואת כל מה

3

שהחסרנו ,לחבר את כל התוספות ולהחסיר מזה את כל מה שהקטנו ,אני

4

אמור לקבל  320אלף שקלים.

5

אני לא מצליח לעשות את זה ,לא מצליח לקבל את זה .אני חושב שיש

6

כאן ,לא רוצה להגיד מגמה ,אבל הנתונים מוצגים כאן בצורה מבלבלת.

7

אני לא יכול לעקוב אחרי זה ,אני לא מאמין שיש כאן מישהו שיכול

8

לעקוב אחרי זה.

9

ה .פרי יגור:

כן ,גם אני לא הצלחתי.

10

מ .מגידש:

אני מבין ,קראתי את כל התקציב ,אני עברתי עמוד עמוד ,יש לי כאן

11

הרבה הערות והרבה שאלות .אבל אם הייתי מקבל טבלה שאומרת לי

12

סעיף מה העדכון ,מה ההגדלה ,מה הקיטון ,זה ועוד זה פחות זה ועוד זה

13

שווה  320אלף שקלים .אין את זה.

14

ח .געש ,יו”ר:

זה מה שקיבלת.

15

ה .פרי יגור:

לא.

16

מ .מגידש:

לא ,זה לא מה שקיבלתי ,חיים.

17

ה .פרי יגור:

יש פה הרבה סעיפים ללא שינוי.

18

מ .מגידש:

זה לא מה שקיבלתי .זה לא מה שקיבלתי .קיבלתי כאן ספר תקציב של

19

 111עמודים ,שאם אני אמור ללכת ולעקוב זה לא התפקיד שלי .אני

20

הייתי אמור לקבל מגזבר המועצה דף מרכז ,תאמין לי הדיון הזה היה

21

מסתיים בדקה ,כי אז היית רואה מה הגדלנו ,מה הקטנו.

22

א .מעודה:

נכון.

23

ה .פרי יגור:

למשל בהנהלת,

24

מ .מגידש:

וזה היה מסתיים .לא קיבלנו את זה.

25

ה .פרי יגור:

למשל בסעיף של הנהלת הגזברות אין שום שינוי.

26

ח .געש ,יו”ר:

בעבר הייתה טבלה מצומצמת .אני לא זוכר באיזה ישיבת מליאה זה

27

הוצא ,אולי בקדנציה הזאת ,ביקשתם להביא את הספר תקציב .אפשר

28
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להביא את החלטת המועצה.

1

א .מעודה:

לתקציב .לתקציב כן.

2

ח .געש ,יו”ר:

לא.

3

א .מעודה:

לא לעדכון.

4

ח .געש ,יו”ר:

לעדכון תקציב.

5

ה .פרי יגור:

העדכון תמיד היה ספר פה בקדנציה הזאת.

6

ח .געש ,יו”ר:

לא ,לא.

7

רו”ח ר .גלר:

בקדנציה הזאת יכול להיות ,אבל בעבר הייתה רשימה רק של סעיפים

8

שחל שינוי .זה מה שעשינו הרבה שנים עד שהייתה החלטה להציג את זה

9

כמו תקציב רגיל.

10

א .מעודה:

אז היית מסמן את זה ככה בלורד או משהו.

11

רו”ח ר .גלר:

כן ,אבל אתה רואה ,אפרים ,אתה רואה איפה שהשינוי  0סימן שלא היה

12

שינוי .איפה שיש שינוי,

13

זה נכון ,איפה ש 0-אין שינוי ,אבל מצד שני אם בסעיף קניית שתייה עלה

14

ב 20-שקלים ,אין בעיה .יש תוספת  20שקלים .ובפירות הקטנו 10

15

שקלים ,אני צריך לקבל הקטנה 20 ,מינוס  10שווה  10וכן הלאה.

16

זה מה שרואים ,מיכה .תסתכל כל סעיף וסעיף ,זה מה שכתוב .התקציב

17

המאושר המקורי,

18

אתה צודק ,רשום ברמת הסעיף ,אני אוסיף על מה שאמרת ב111-

19

עמודים זה רשום .אני לא מצליח ואף אחד פה לא מצליח לעשות את

20

החישוב של כל הסעיפים ולהגיע ולבדוק,

21

רו”ח ר .גלר:

אתה יכול להגיד שזה בסוף מסתכם,

22

מ .מגידש:

אתה צודק .אבל למה שלא נקבל טבלה כזאת?

23

רו”ח ר .גלר:

אין בעיה .הכנו טבלה כזו במשך הרבה שנים ,מאז שהייתה החלטה

24

לעשות את זה באותה מתכונת כמו תקציב רגיל מקורי .הרבה יותר קל

25

דרך אגב לקחת רק את הסעיפים שיש שינוי.

26

ה .פרי יגור:

אתה יכול לסקור את הסעיפים המרכזיים שבהם היה שינוי?

27

רו”ח ר .גלר:

אפשר לעבור ככה בגדול איפה שהסכום יחסית,

28

מ .מגידש:

רו”ח ר .גלר:

מ .מגידש:
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ח .געש ,יו”ר:

הסכום הגדול ביותר הוא שינוי במענק האיזון שגדל ב 1,8-מיליון,

1

א .מעודה:

גדל ,אז למה יש גרעון? אז למה יש פחות? אתה אומר האיזון גדל ,קיבלת

2

יותר מאשר התקציב.

3

רו”ח ר .גלר:

זה בנטו ,אפרים.

4

ח .געש ,יו”ר:

הנטו הפער בין ההכנסות להוצאות הוא  320אלף שקל .כשאתה לוקח את

5

כל הסעיפים מה קיבלת יותר ,מה קיבלת פחות ,מה הוצאת,

6

אז איזה הוצאות ביטלת? זה אני רוצה לדעת ,למה נוצר גרעון? תבטל

7

הוצאות.

8

ח .געש ,יו”ר:

לא ,אין גרעון .לא אמרנו שיש גרעון.

9

א .מעודה:

מה זה ?320

10

רו”ח ר .גלר:

זה השינוי נטו בין התקציב המקורי לבין המאושר.

11

ש .בן צור:

בין מה שאישרת למה,

12

רו”ח ר .גלר:

יש הרבה סעיפים של הגדלה ,הקטנה ,אבל הסך הכול בנטו  320אלף

13

שקל.

14

א .מעודה:

זאת אומרת חסר לנו  320אלף?

15

ש .בן צור:

לא ,יש לנו עודף.

16

א .מעודה:

עודף ,320

17

רו”ח ר .גלר:

התקציב יותר קטן ב 320-אלף שקל.

18

א .מעודה:

יותר קטן מהתקציב,

19

ש .בן צור:

ממה שאישרת.

20

רו”ח ר .גלר:

מהמקורי ,מה שאישרנו.

21

ש .בן צור:

יכולת לבזבז עוד  320ואז היה לך מאוזן .0

22

א .מעודה:

יכולתי עוד לבזבז?

23

ש .בן צור:

אבל לא בזבזת.

24

א .מעודה:

לא הבנתי .זאת אומרת שבזבזנו פחות ?320

25

רו”ח ר .גלר:

כן.

26

א .מעודה:

אז יש לך את זה עודף לשנה הבאה או,

27

רו”ח ר .גלר:

קיבלנו  320אלף שקל בכסף פחות וגם הוצאנו פחות  320אלף שקל ועדיין

28

א .מעודה:
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התקציב מאוזן.

1

א .מעודה:

סליחה .אתה בתקציב כתבת  Xכסף ,קיבלת פחות .320

2

רו”ח ר .גלר:

נכון.

3

א .מעודה:

ואתה לא הוצאת גם מהתקציב הזה  .320ואז מה זה אומר?

4

רו”ח ר .גלר:

התקציב מאוזן.

5

א .מעודה:

אז בשביל מה צריך לבוא ולומר שיש גרעון,

6

ש .בן צור:

הוא לא אמר גרעון.

7

א .מעודה:

אתה אמרת הוצאנו פחות .320

8

ח .געש ,יו”ר:

קיבלתי פחות  320והוצאתי פחות  .320התקציב נשאר מאוזן ,אני לא

9

גומר את השנה בגרעון ואולי בגלל שיגיע היום כסף  100אלף שקל מתנה

10

מהשר ,מענק שר ,אז אולי נגמור את השנה בעודף של  100אלף שקל.

11

עכשיו ממה לא הוצאתם  ?320זאת אומרת ה 320-היו צריכים לצאת על

12

משהו ולא הוצאתם .ממה ,ממי נגרע לו הכסף הזה?

13

אפרים ,למשל מכרז של אשפה ,של פינוי אשפה היה מתוקצב מעל 10

14

מיליון שקל .אבל במכרז כל ההליכים שעשינו חסכנו יותר ממיליון שקל,

15

עשינו אותן פעולות רק במיליון שקל פחות .אז רק הסעיף הזה הפרש של

16

מיליון.

17

א .מעודה:

אז יש לך כבר מיליון ,אז למה ?320

18

ש .בן צור:

אבל יש דברים שעלו יותר.

19

רו”ח ר .גלר:

היו פעולות שעלו קצת יותר ,היו פעולות שעלו פחות.

20

א .מעודה:

אז עלו קצת יותר לא צריך אישור מליאת המועצה?

21

רו”ח ר .גלר:

אז זה האישור.

22

א .מעודה:

זה אישור אחרי שהוצאת?

23

ה .פרי יגור:

אבל זה ישיבה בדיעבד.

24

א .מעודה:

אחרי שהוצאת?

25

ה .פרי יגור:

אחרי שהוצאת אתה מבקש אישור .חיים ,יש לי שאלה.

26

מ .מגידש:

תעבור בבקשה לעמוד  ,9רן .אני רואה שכר דירה מאושר  1,6מיליון,

27

עדכון תקציב ל 1,4-מיליון.

28

א .מעודה:

רו”ח ר .גלר:
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בתקציב אתה נותן  20אלף שקל ,אם אני אעשה  12ישיבות בשנה אין 20

1

א .מעודה:

אלף שקל עם הכיבוד הזה.

2

ש .בן צור:

יש עוד ישיבות.

3

א .מעודה:

לא ,הוא מדבר ישיבות מועצה והנהלה.

4

ש .בן צור:

איפה כתוב ישיבות מועצה והנהלה?

5

א .מעודה:

כן.

6

ש .בן צור:

כתוב אירוח וכיבודים .לא כתוב איזה.

7

א .מעודה:

וכתוב בדף הנלווה של הפירוט ישיבות מועצה והנהלה.

8

ח .בן צבי:

חיים קונה בשר לשבת הביתה.

9

רו”ח ר .גלר:

יש גם ועדה מקומית.

10

א .מעודה:

לא הבנתי ,חיה .מה זה חיים קונה בשר,

11

א .לב:

זה אפילו בצחוק לא אומרים.

12

א .מעודה:

מה זה בשר הביתה? מהעודף של התקציב?

13

ח .בן צבי:

בטח.

14

א .מעודה:

ואת מביאה לו את זה הביתה?

15

ח .בן צבי:

הולך אלי לעשות על האש בשבת.

16

א .מעודה:

מהעודף התקציבי.

17

ש .בן צור:

במיוחד היא אמרה בשבת ,לא בחול.

18

א .מעודה:

אגב אני מאמין לך .אבל לא אכפת לי שזה בשבת ,אכפת לי שאל תיקחי

19

מפה כסף.

20

ש .בן צור:

טוב חבר'ה ,לא מתאים.

21

ה .פרי יגור:

עמוד  9אמרת ,לא?

22

א .מעודה:

אני לא אוהב את הזלזול .היא מזלזלת אני אענה לה בהתאם ,עם כל

23

הכבוד שהיא הרבנית חיה ,קצת דרך ארץ.

24

בעמוד  9יש לנו גם בשכר דירה ,גם באחזקת מחשבים קבלניות .או

25

שהאומדן שלהם שגוי או ,אם תכננו להשכיר ב 1,6-מיליון זה אומר שיש

26

 Xנכסים שאנחנו יודעים ,מכירים אותם ב Y-עלויות שזה אמור לתת 1,6

27

מיליון והגענו ל 1,4-מיליון .עכשיו באים ואומרים יש הפרש של  200אלף.

28

מ .מגידש:
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כשעשינו את התקציב היה מתוכנן להשכיר את השוק הישן ,נכון לעכשיו

1

רו”ח ר .גלר:

עוד לא השכרנו .אז הקטנו את ההכנסה מ 1,6-מיליון ל 1,4-מיליון.

2

השוק הישן יושכר ב 2017-ואז ב 2017-תיכף שאנחנו נראה יש שם הגדלה

3

בחשבון.

4

תראו ,אני רוצה להסביר לכם משהו .אחוז השינוי ,התקציב שאושר ל-

5

 2016הוא בסביבות  ,220כמעט רבע מיליארד שקל .הסטיה של  300אלף

6

שקל היא,

7

רו”ח ר .גלר:

עשירית אחוז.

8

מ .מגידש:

 0.147אחוז.

9

ח .געש ,יו”ר:

היא כלום .בסוף התקציב מאוזן .עכשיו לשאלה של הגר,

10

ה .פרי יגור:

מה שאלתי?

11

ח .געש ,יו”ר:

עם אישור ,בלי אישור ,בדיעבד ,מאשרים בדיעבד .כן ,כי החיים הם

12

דינמיים .עכשיו אם אני פתאום מקבל מיליון ,ברמה סבירה ,לא ברמה

13

של השתוללות ,א ם מענק האיזון גודל והוא גודל לא בהודעה מראש אלא

14

בדרך ,יש דברים שהמחירים שלהם משתנים לאורך השנה ,אתה מעריך

15

שאתה משכיר את השוק הישן ,חסר לך  200אלף שקל .קיבלת מענק

16

איזון שצריך לפצות על זה.

17

ה .פרי יגור:

כן.

18

ח .געש ,יו”ר:

סייעת שלישית רצית ,חשבת שיהיו לך  Xוהיו לך ,Y

19

ה .פרי יגור:

אני מסכימה איתך שהחיים הם דינמיים.

20

ח .געש ,יו”ר:

פתחנו  300אלף שקל,

21

ה .פרי יגור:

אבל אני חושבת שהצגת הדברים שלך של  320אלף שקל זה זילות של

22

הדיון ,כי הדיון הוא לא על ה 320-שהם פרומיל בתקציב .הדיון הוא

23

למשל בעמוד  33מתוך  111עמודי העדכון ,סעיף העברה מקרנות הרשות

24

 3,5מיליון אישרנו פה ובפועל עכשיו אתם מעדכנים הפרש של 3,2

25

מתוכם .לזה יש לך הסבר? אני כבר לא ב ,320-אני במיליונים פה.

26

זה בסדר גמור .את לא במיליונים ,יש גם הסבר כמובן ,את לא

27

במיליונים ,תקראי כמה תכננת וכמה הוצאת .אז הפער,

28

ח .געש ,יו”ר:

ח .געש ,יו”ר:

ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' )14/16( 48

9

חברת איגמי04-8666313,
 29בדצמבר 2016

אז אני שואלת האם התכנון הוא עד כדי כך גרוע שיש פה פער של 95

1

ה .פרי יגור:

אחוז בתקצוב.

2

ח .געש ,יו”ר:

איזה  95אחוז?

3

ה .פרי יגור:

 3,2מיליון מתוך .3,5

4

רו”ח ר .גלר:

בעמוד הבא ,בעמוד  34יש לך הכנסה מאגרות בניה.

5

ה .פרי יגור:

כן.

6

רו”ח ר .גלר:

הכנסות מאגרות בניה בתקציב המקורי היה  2,5מיליון שקל .ההכנסה

7

בפועל עברה את ה 6-מיליון.

8

ה .פרי יגור:

זה אומר שהערכת הערכת חסר במודע כדי לצאת ביתרון או איפה,

9

רו”ח ר .גלר:

לא ,אין לנו שליטה על היזמים ,לי יש שליטה מתי הוא בא לבקש היתר

10

בניה ומתי הוא משלם את האגרות?

11

ה .פרי יגור:

אבל עד כדי כך לסטות מ 2,5-לעלות ל,6-

12

רו”ח ר .גלר:

כן.

13

ה .פרי יגור:

אז יש פה המון התחלות בניה ,זה מה שאתם אומרים.

14

רו”ח ר .גלר:

נכון.

15

ה .פרי יגור:

זה מצוין שאתה אומר את זה כי לדיון הבא זה ישרת אותי .תודה על

16

ההבהרה.

17

תסתכל בבקשה באותו עמוד ,ב ,34-בשורה הראשונה ועדה מקומית

18

לתכנון ובניה תקציב מאושר  625ועדכון תקציב  .2,685הכפלתם את זה

19

פי .4

20

ה .פרי יגור:

נכון.

21

רו”ח ר .גלר:

זה לא אומר כלום ,זה סיכומים .היות והייתה הכנסה של  6מיליון שקל

22

זה אפשר לנו לחסוך בהעברת היטלי השבחה ,אוקי? ויש קיטון שראינו

23

אותו בעמוד  33מ 3,5-מיליון שקל ל 300-וזה אפשר גם לעשות ,להשאיר

24

יותר מ 3-מיליון שקל בקופה .זה מבורך.

25

ה .פרי יגור:

אגב איפה רואים הכנסות מהיטלי השבחה?

26

רו”ח ר .גלר:

זה בעמוד  .33מ 3,5-מיליון שקל הקטנה ל.600-

27

א .מעודה:

כמה הייתה הכנסה השנה מהיטל השבחה?

28

מ .מגידש:
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רו”ח ר .גלר:

 15מיליון שקל.

1

ה .פרי יגור:

אז איפה אתה רואה את זה? לא הבנתי את התשובה.

2

רו”ח ר .גלר:

מה?

3

ה .פרי יגור:

איפה אתה רואה את ה 15-מיליון?

4

רו”ח ר .גלר:

לא ,לא אמרתי שאני רואה פה  .15יש פה הקטנה מ .3,5-את ה 15-מיליון

5

שקל בתקציב רגיל לא רואים.

6

איפה כן רואים את זה? לקראת הדיון הבא בשעה הבאה איפה אני הייתי

7

אמורה לראות את ההכנסות מהיטלי השבחה  2016למול .17

8

אנחנו נראה ב 2017-את כל עבודות הפיתוח ,רוב העבודות חוץ מהיטל

9

סלילה,

10

ה .פרי יגור:

 74מיליון זה  100אחוז היטלי השבחה?

11

רו”ח ר .גלר:

 74מיליון שקל רוב הכסף זה כסף חיצוני,

12

ה .פרי יגור:

אני יודעת.

13

רו”ח ר .גלר:

חיצוני ממשלה.

14

ה .פרי יגור:

אני יודעת.

15

רו”ח ר .גלר:

אבל מה שאנחנו משקיעים כסף של המועצה רוב הכסף זה מהיטלי

16

השבחה.

17

אז אני לא רוצה את הרוב ,אני רוצה לדעת  100אחוז היטלי השבחה כמה

18

נכנסים וכמה אנחנו מממשים,

19

ח .געש ,יו”ר:

חברים ,זה לא הדיון .אני מבקש לחזור לעדכון תקציב,

20

ה .פרי יגור:

למה זה לא הדיון? אני רוצה ל 2016-לדעת.

21

ח .געש ,יו”ר:

.2017

22

ה .פרי יגור:

לא ,אני על  2016עכשיו .אבל אני מכוונת לקראת משהו ,חיים ,תעזור לי

23

שנייה .אני רוצה לדעת כמה היטלי השבחה נכנסו ב.2016-

24

א .מעודה:

מותר לדעת כמה נכנס ב .2016-מה ,סודי?

25

רו”ח ר .גלר:

עניתי.

26

ח .געש ,יו”ר:

קיבלת תשובה.

27

ה .פרי יגור:

 15מיליון.

28

ה .פרי יגור:

רו”ח ר .גלר:

ה .פרי יגור:
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א .מעודה:

 ?15בעל פה ,זה לא כתוב.

1

ה .פרי יגור:

האם מימשנו את כולם?

2

ח .געש ,יו”ר:

זה לא מופיע פה.

3

מ .מגידש:

למה? למה לא מופיע?

4

א .מעודה:

עכשיו זה עדכון תקציב ,עכשיו אתה יודע כמה.

5

ח .געש ,יו”ר:

התקציב עוסק בתקציב שוטף ,אנחנו לא עוסקים בתקציב הפיתוח.

6

ה .פרי יגור:

בסדר ,אז נעשה בשעה הבאה.

7

א .מעודה:

אז בשעה הבאה אתה תגיד לי שנכנס  15ואתה מוציא  ?17אבל את ה15-

8

הוצאת ב.16-

9

ח .געש ,יו”ר:

לא ,אבל הוצאנו.

10

א .מעודה:

הוצאת ב ,16-אז אני רוצה לדעת כמה קיבלת וכמה הוצאת ב .16-אל

11

תבלבל לי אותם בתוך הסעיפים.

12

ח .געש ,יו”ר:

חברים ,אתה ביקשת שחיה לא תזלזל ,אל תזלזל אתה.

13

א .מעודה:

במה?

14

ח .געש ,יו”ר:

אני לא מערבב כלום.

15

(מדברים ביחד)

16

א .מעודה:

 15מיליון נכנס ,אני רוצה לדעת אם זה יצא.

17

רו”ח ר .גלר:

אבל זה לא קשור לתקציב,

18

ח .געש ,יו”ר:

לא קשור לתקציב השוטף.

19

ה .פרי יגור:

בסדר ,אז נשמור את השאלה הזאת לשעה הבאה .זה בסדר גמור.

20

א .מעודה:

לא ,אז הוא יגיד ל ,17-אבל הוצאת בשנה הזאת .אז ב 2016-הוצאת

21

היטל השבחה של ?2015

22

רו”ח ר .גלר:

מה פתאום .באותה שנה מוציאים את הכסף,

23

א .מעודה:

אז כמה הכנסת? .15

24

רו”ח ר .גלר:

קיבלת תשובה.

25

א .מעודה:

כמה הוצאת?

26

רו”ח ר .גלר:

ב 2016-ההכנסות היו  15מיליון שקל.

27

א .מעודה:

והוצאות?

28
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ח .געש ,יו”ר:

הוצאנו כמעט את כל הסכום ,על גני ילדים ,על בתי ספר ,על הכול.

1

א .מעודה:

היטל השבחה הולך לגני ילדים?

2

ח .געש ,יו”ר:

בוודאי .חברים ,אני לא נותן פה שיעורים ובטח לא למי שהוא  100שנה

3

פה .גן ילדים אני מקבל מהמדינה בסביבות  85אחוז או  80אחוז ,ה20-

4

אחוז הנותרים זה מהיטל השבחה.

5

א .מעודה:

למה?

6

ש .בן צור:

כי צריך לבנות אותו.

7

א .מעודה:

למה לא מהתקציב השוטף? מי אמר?

8

ש .בן צור:

כי בונים אותו.

9

ח .געש ,יו”ר:

אתה לא עושה פיתוח מתקציב שוטף.

10

א .מעודה:

פיתוח.

11

ש .בן צור:

זה פיתוח.

12

א .מעודה:

גן זה פיתוח?

13

ח .געש ,יו”ר:

בוודאי.

14

ש .בן צור:

כן ,בונים גן.

15

ח .געש ,יו”ר:

אני מבקש לאשר את עדכון התקציב .מי בעד עדכון התקציב?

16

ה .פרי יגור:

לא ,יש לי עוד שאלות.

17

א .מעודה:

באמת?

18

ח .געש ,יו”ר:

די ,באמת כבר ,אי אפשר ככה.

19

א .מעודה:

באמת? כוח ,תבוא עם רובה.

20

ח .געש ,יו”ר:

גן ילדים זה פיתוח? בוקר טוב 20 ,שנה אתה חבר מועצה .אתה עומד

21

ומחרטט ואני מחרטט?

22

א .מעודה:

לא אמרתי מחרטט.

23

ח .געש ,יו”ר:

אני לא מחרטט .אמרת ככה עם היד חרתה.

24

א .מעודה:

לא לך.

25

ח .געש ,יו”ר:

אל תגיד לי לא לי .אמרת לי.

26

א .מעודה:

אז אתה מחרטט .אז אני אומר אתה מחרטט.

27

ח .געש ,יו”ר:

אני מבקש לאשר עדכון תקציב,

28
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א .מעודה:

אתה לא תאשר ,אתה לא יכול לקחת בכוח ,עם כל הכבוד.
מדובר פה על  200מיליון ,אתה לא תעביר בחרטה  200מיליון.

1
2

ח .געש ,יו”ר:

יש לך עשר דקות ,דבר כמה שאתה רוצה.

3

א .מעודה:

לא.

4

ח .געש ,יו”ר:

יש לך עשר דקות.

5

א .מעודה:

סליחה ,כרגע מדבר מגידש ואחר כך הגר ואחר כך אני.

6

ח .געש ,יו”ר:

לא ,לא ,עשר דקות על השעון .נגמר .ניסיתי להיות אתכם בסדר,

7

ה .פרי יגור:

אני חושבת שלציבור,

8

א .מעודה:

אתה לא עושה לי טובה .אתה לא ניסית .אני חבר מועצה נבחר כמוך ויש

9

לי את הזכויות ,אתה לא עושה לי טובה .אני לא חיה שנבחרה בזכותך,

10

נבחרתי הציבור רצה בי ,עם כל הכבוד ,הוא רצה מעודה אפרים והוא

11

רצה שאני אדאג לו ואשמור שאין חרתה פה.

12

ח .געש ,יו”ר:

טוב .אחר כך נתחיל לדבר על החרתות שלך.

13

א .מעודה:

שלי?

14

ח .געש ,יו”ר:

כן.

15

א .מעודה:

יאללה.

16

ח .געש ,יו”ר:

נתחיל לדבר ,תיכף נדבר עליהם.

17

א .מעודה:

אז בוא עכשיו .לא ,לא ,עכשיו.

18

ה .פרי יגור:

נהיה מעניין.

19

(מדברים ביחד)

20

ח .געש ,יו”ר:

עכשיו יש עדכון תקציב .אני מבקש לאשר את עדכון התקציב.

21

א .מעודה:

סליחה ,יש שאלות.

22

ח .געש ,יו”ר:

אני לא שואל אתכם.

23

ה .פרי יגור:

מה זה אתה לא שואל אותנו?

24

א .מעודה:

אמרת עשר דקות.

25

ח .געש ,יו”ר:

יש לכם עשר דקות לדבר.

26

א .מעודה:

לכל אחד.

27

ח .געש ,יו”ר:

יש לכם עשר דקות לדבר .אני לא עושה פה טריוויה ,להתחיל להסביר

28
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עכשיו למה היטל השבחה הולך לגן ילדים ולמה גן ילדים בפיתוח ולא

1

בשוטף .זה גמרנו בשיעור הסבר היה לחברי מועצה חדשים בקיבוץ ההוא

2

שמה.

3

ה .פרי יגור:

אבל הוא לא חדש.

4

ח .געש ,יו”ר:

הוא שכח.

5

א .מעודה:

אני רוצה לדעת כמה גנים וכמה הוצאת מהיטל השבחה .זה אני רוצה

6

לדעת.

7

בעמוד  18יש החזר הוצאות אכיפה .והערה שהוצאות אכיפה מועברות

8

לחברת הגביה ,יש טיפול של  50אלף שקלים .מה זה ,רן?

9

ה .פרי יגור:

באיזה עמוד אתה?18 ,

10

מ .מגידש:

עמוד  ,18כן .יש  150מאושר ,מעודכן  101יש קיטון של  50אלף שקלים.

11

תסביר לי בבקשה מה זה.

12

כשקבלן עושה הוצאות אכיפה לצורך העניין ,אם זה עיקול בנק ,הוא

13

מוציא כסף בשביל לבצע את הפעולה ואחר כך החייב משלם לו את הכסף

14

מהכסף שהוא גובה מהחייב .אוקי? היות ואנחנו,

15

מ .מגידש:

מהחייב? לא שמעתי .מהחייב?

16

רו”ח ר .גלר:

החייב שהוא משלם את החוב שלו הוא משלם גם את החוב וגם הוצאות

17

אכיפה .אז את הוצאות האכיפה היות ולא אנחנו מוציאים את הכסף זה

18

הולך לחברת הגביה.

19

בעמוד  21יש כאן תקלה בצילום .יש הערה הכנסות ריבית מהשקעות

20

המועצה מחושב לפי ,של,

21

ה .פרי יגור:

לא הבנתי ,בעמוד ?21

22

רו”ח ר .גלר:

עשינו את האומדן לפי  2אחוז.

23

מ .מגידש:

זה  2אחוז כאן צריך להיות?

24

רו”ח ר .גלר:

כן.

25

מ .מגידש:

אוקי .עכשיו זאת אומרת יש לנו כרגע הכנסות מריבית עוד  200אלף

26

שקלים מהמתוכנן.

27

נכון.

28

מ .מגידש:

רו”ח ר .גלר:

מ .מגידש:

ה .פרי יגור:
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מה זה ,מאיפה זה בא? מאיזה השקעות אלה? מאיפה ,ממה? מאיזה כסף

1

מ .מגידש:

זה?

2

יש מה שנקרא עודפי נזילות .יש סכומי כסף ואז כשאנחנו מוציאים את

3

הכסף מפיתוח אז אנחנו משקיעים לפי החלטות של ועדת השקעות שזה

4

ההשקעות האלה נושאות ריבית .אז זה הסעיף של הכנסות מריבית

5

מהשקעות של המועצה.

6

מ .מגידש:

עמוד  23יש פירעון מלוות ריבית ופרעון מלוות הצמדה.

7

רו”ח ר .גלר:

כן.

8

מ .מגידש:

יש כאן הפרש של  37אלף שקל .מה זה בבקשה? אני מבקש לדעת.

9

רו”ח ר .גלר:

ההצמדה ,אנחנו בדצמבר  2015עוד לא יודעים מה תהיה ההצמדה .אנחנו

10

עשינו אומדן .בסוף במשך השנה כשמתפרסמים מדדים אז אנחנו יודעים

11

מה באמת המדד הנכון והמדויק ויש הפרשים.

12

מ .מגידש:

זאת אומרת בשניהם בסך הכול כרגע יש לנו לזכותנו  37אלף שקלים.

13

רו”ח ר .גלר:

נכון ,זה המשמעות.

14

מ .מגידש:

עמוד  24בטחון 1,707 .מיליון ועלה ל 1,512-מיליון.

15

רו”ח ר .גלר:

ירד .כן.

16

ה .פרי יגור:

ירד.

17

מ .מגידש:

סליחה ,ירד.

18

ה .פרי יגור:

 195הפרש.

19

מ .מגידש:

איפה הפירוט ,זה בהמשך?

20

רו”ח ר .גלר:

כן ,הפירוט בהמשך.

21

מ .מגידש:

מיגון מוסדות .ירדנו מ 260-אלף ל .200-למה?

22

רו”ח ר .גלר:

מכרז חדש.

23

מ .מגידש:

מכרז חדש?

24

רו”ח ר .גלר:

מכרז חדש הוא הרבה יותר זול.

25

מ .מגידש:

תוספת באחזקת מבנים.

26

רו”ח ר .גלר:

אותו דבר.

27

מ .מגידש:

אותו דבר .עמוד  27שכר 350 ,אלף עדכנו ל 230-אלף.

28

רו”ח ר .גלר:
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רו”ח ר .גלר:

כן.

1

מ .מגידש:

יש פה ירידה של,

2

רו”ח ר .גלר:

 120אלף שקל.

3

מ .מגידש:

 30אחוז.

4

רו”ח ר .גלר:

לא קיבלנו עובד .היה מתוכנן לקחת עוד עובד לאחזקת מקלטים ולא

5

מצאנו עובד מתאים על אף שהוצאנו מכרזים.

6

א .מעודה:

לאחזקת מקלטים?

7

רו”ח ר .גלר:

כן.

8

א .מעודה:

כמה מקלטים יש? .61

9

רו”ח ר .גלר:

משהו כמו .67

10

א .מעודה:

אבל מתוכם  40 ,30מושכרים.

11

רו”ח ר .גלר:

כן ,אבל עדיין צריך לצבוע אותם ולתחזק אותם ולבדוק אותם.

12

א .מעודה:

אלה שמושכרים אתה צובע?

13

רו”ח ר .גלר:

אלה שמושכרים אני צובע מבחוץ .כן.

14

א .מעודה:

מבחוץ ,אז זה פעם בחמש שנים .נו באמת.

15

רו”ח ר .גלר:

פעם ב .-ודאי ,ובעיות של מים וניקוז וביוב וחשמל .זה מבנה לכל דבר.

16

א .מעודה:

לא ,מי ששכר עושה את זה לבד .נדבר אחר כך.

17

מ .מגידש:

תעבור בבקשה לעמוד  .31יש כאן רכב אניטה דר עוזר מהנדס ירידה מ-

18

 40ל .30-שאלה שכוללת לגבי כל הסעיפים לאורך כל התקציב .אחזקת

19

רכב מה זה כולל?

20

רו”ח ר .גלר:

הכול.

21

מ .מגידש:

כולל דלק,

22

רו”ח ר .גלר:

ביטוח ,דלק,

23

מ .מגידש:

ביטוח ,דלק חופשי.

24

רו”ח ר .גלר:

תיקונים ,טסט ,הכול .כן.

25

מ .מגידש:

ואיך תכננו  40ו ?30-הוא לא נסע? הוא נסע פחות?

26

רו”ח ר .גלר:

נסע פחות ,כשלא היו דיבורים .אי אפשר לחזות את הדברים האלה .זה

27

הכול ממוצעים.

28
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ה .פרי יגור:

ומנין ההפרש של ה 60-אלף שקלים בשכר למשכורות באותו עמוד?

1

רו”ח ר .גלר:

הייתה העלאה במשכורת ,היה הסכם קיבוצי חדש של עובדי הנדסה ב-

2

.2016

3

מ .מגידש:

עמוד  ,33התקציב המאושר רשיונות בניה  ,3,830עדכון תקציב .580

4

רו”ח ר .גלר:

אנחנו דיברנו על זה.

5

ה .פרי יגור:

זה מה ששאלתי.

6

מ .מגידש:

עמוד  34גם דיברנו.

7

ה .פרי יגור:

יש בעבודות קבלניות בעמוד .38

8

מ .מגידש:

בדיוק אני בעמוד  .38כן ,דברי.

9

ה .פרי יגור:

לא ,בסדר 500 .אלף שקל ,אפשר לקבל הסבר ,רן?

10

רו”ח ר .גלר:

כן ,זה קבלן שהם עובדי ניקיון של רחובות ,לרוב זה יצא בשכונת נוה

11

פרדסים שרצינו לתגבר את נושא הניקיון ,שכונות חדשות שרק קיבלנו,

12

רק אכלסנו והצבנו שם עובדים נוספים.

13

ה .פרי יגור:

כמה?

14

רו”ח ר .גלר:

 4עובדים.

15

ה .פרי יגור:

שזה מתוך ה ?30-יש פה כ 30-עובדי קבלן.

16

רו”ח ר .גלר:

כן.

17

ה .פרי יגור:

 4הם מתוכם.

18

מ .מגידש:

בעמוד  39שאלה שהיא גם כן תחזור על עצמה בכמה מקומות ,אז אני

19

שואל .טלפון  1,000שקלים ,במקומות אחרים זה .5,000 ,3,000 ,2,000

20

מה זה?

21

רו”ח ר .גלר:

זה טלפון קווי וגם נייד.

22

מ .מגידש:

כמה אנשים יש ,תקן כוח אדם אחד.

23

רו”ח ר .גלר:

כן ,אבל מה זה  100שקלים זה הכול אלפים ,מעגלים את זה לאלף.

24

מ .מגידש:

מיליון שקל.

25

רו”ח ר .גלר:

אין פה מאות שקלים ,זה רק אלפים.

26

מ .מגידש:

אני שואל מיליון שקל.

27

ש .בן צור:

לא ,זה  .1,000התקציב הוא באש"ח.

28
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רו”ח ר .גלר:

הכול באלפים.

1

ה .פרי יגור:

אגב מאיפה נובע ההפרש בהקשר לרכישת פחי אשפה?

2

ש .בן צור:

איזה עמוד אנחנו?

3

ה .פרי יגור:

באותו עמוד  .39זה גם חוזר על עצמו בתקציב של השנה.

4

רו”ח ר .גלר:

קנינו פחות ,היות ואנחנו עושים עכשיו הרבה טמוני קרקע והרבה

5

מרכזוני מחזור ,אז לא קנינו.

6

ה .פרי יגור:

כמה עולה היום פח?

7

רו”ח ר .גלר:

רגיל?  200שקלים.

8

א .לב:

איך  200שקלים? אתה מוכר אותם ב 150-שקל לתושב 170 .שקל.

9

ש .בן צור:

מה פתאום? מוכרים אותו ב.300-

10

ה .פרי יגור:

אני לא סתם שאלתי.

11

ש .בן צור:

לא מוכרים אותו ב 150-שקל .זה לא נכון.

12

א .לב:

 170שקל מוכרים לתושב.

13

א .מעודה:

נכון.

14

א .לב:

הייתה החלטת מועצה שמוכרים אותם ב 170-שקל.

15

רו”ח ר .גלר:

אמרתי כ.200-

16

ה .פרי יגור:

ממי אנחנו רוכשים?

17

רו”ח ר .גלר:

יש מכרז ,לא זוכר את הספק .יש מכרז פחים קטנים ,גדולים ,בינוניים,

18

של אותו ספק.

19

ה .פרי יגור:

שמתי הוא מתחדש המכרז?

20

רו”ח ר .גלר:

בערך מכרז אחד לחמש שנים .לדעתי הוא עדיין בתוקף גם ל.2017-

21

ה .פרי יגור:

כי אני לא זוכרת שדנו על זה אי פעם בקדנציה הזאת.

22

רו”ח ר .גלר:

מה זה?

23

ה .פרי יגור:

לא דנו על זה בקדנציה הזאת .זה אמור להתחדש.

24

מ .מגידש:

עמוד  42הוצאות תקשורת .והערה הוצאות תקשורת עובדי מחלקת

25

תפעול.

26

רו”ח ר .גלר:

כן.

27

מ .מגידש:

מה זה ההוצאה הזאת שם?

28
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רו”ח ר .גלר:

 4,000שקל?

1

מ .מגידש:

למה יש קיטון?

2

רו”ח ר .גלר:

כי המכרז היום הוא הרבה יותר זול .אתה מכיר את זה בטח ,נכון?

3

שהתקשורת היום ,בטח הניידים זה הרבה יותר זול ממה שהוא היה

4

פעם .והמכרז הנוכחי הוא יותר זול מהקודם.

5

מ .מגידש:

מקודם כתבת טלפון פה,

6

רו”ח ר .גלר:

לא ,זה גם ,אמרתי ,כן ,יכול להיות הניסוח ,המינוח הוא משתנה.

7

א .לב:

מתי חודש המכרז תקשורת מול כל ספקי הטלפון ,תקשורת וכל אלה?

8

יש שינוי משמעותי גם פה וגם ב.2017-

9

אני חושב ש .2016-יכול להיות שלא עשינו עדכון כי לא רציתי להגיע לכל

10

הסעיפים הכי קטנים .אז מה שלא נגענו בעדכון יש ב.2017-

11

מיכה ,אין לך בעמוד  43שאלות? קבלניות לאחזקת כבישים .יש פה

12

כמעט פי .2

13

רו”ח ר .גלר:

לא ,אין פה פי  ,2זה  100אלף שקל.

14

ה .פרי יגור:

.150

15

מ .מגידש:

 ,150מ 200-ל.350-

16

ה .פרי יגור:

מ 200-ל.350-

17

מ .מגידש:

סליחה ,לפני שאתה עונה ,רן ,שאלה עקרונית .יש כאן לאורך התקציב

18

בהרבה מקומות אתה רואה התכנון הוא  Xוהעדכון הוא  ,Yה Y-הוא לא

19

 30אלף 50 ,אלף או  200אלף ,הוא פי .2

20

ה .פרי יגור:

נכון.

21

מ .מגידש:

לפעמים אפילו פי .5

22

ה .פרי יגור:

נכון.

23

מ .מגידש:

כשיש דבר כזה זה מחייב לשאול שאלה ,ולכן אנחנו שואלים את השאלה

24

הזאת.

25

רו”ח ר .גלר:

כן.

26

מ .מגידש:

הנה תראה בהמשך  10אלפים שקל ,לא שאני חלילה מזלזל בזה ,אבל

27

מתוך  60אלף ,בסדר ,מבין את זה .אבל פה מדובר  150אלף שקלים.

28

רו”ח ר .גלר:

ה .פרי יגור:
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ה .פרי יגור:

אגב גם במשכורות ושכר יש פה גידול של  200אלף שקל ,זה לא מבוטל.

1

מ .מגידש:

נכון.

2

רו”ח ר .גלר:

כן.

3

ה .פרי יגור:

כן מה?

4

רו”ח ר .גלר:

קלטנו עובד.

5

ה .פרי יגור:

 14תקנים זה אומר לעומת  13בשנה שעברה?

6

רו”ח ר .גלר:

משהו כזה.

7

א .מעודה:

מה זה משהו כזה? כן או לא?

8

רו”ח ר .גלר:

צריך לבדוק מה היה ,כן ,היום זה  14תקנים .כן ,אז היה  .13כן.

9

ה .פרי יגור:

עובד חדש זה  200אלף שקל בשנה?

10

רו”ח ר .גלר:

עובד חדש זה יכול להיות  150 ,140אלף שקל בשנה ויש שעות נוספות

11

שהיו ,כן .הישוב הולך וגדל והצרכים גדלים .גם עובדים יותר שעות וגם

12

יותר עובדים.

13

אני רוצה להעיר הערה ,אם אפשר לקראת הדיון לתקציב הבא ,לא היום,

14

בשנה הבאה ,להוסיף עמודה בתקנים של שנה קודם לעומת שנה זאת.

15

רו”ח ר .גלר:

זה לא נכנס פשוט ,הגר .אני מבין,

16

ה .פרי יגור:

אז בטבלה נפרדת ,בסדר? אולי לא בספר ,בטבלה נפרדת.

17

א .לב:

נספח ,נספח .הגר ,נספח תקנים.

18

ה .פרי יגור:

כן ,נספח תקנים.

19

א .לב:

נספח תקנים לפי מחלקות ומה ההבדל בין השנה הקודמת לשנה הזו.

20

ה .פרי יגור:

כי הרבה פעמים רואים תנודות ,קיטון ,תוספת .בדרך כלל תוספת ואנחנו

21

צריכים לדעת מנין נובעות התנודות האלה.

22

רו”ח ר .גלר:

בסדר .אין בעיה.

23

ה .פרי יגור:

עמוד  ,47נולדה פה אחזקת רכב .זה רכב חדש  27אלף שקלים? מה זה?

24

פשוט זה לא תוקצב בכלל ,זה אמנם כסף קטן כאילו ,אבל בכל אופן

25

מאיפה זה בא .גם פה אגב שכר עבודה גדל ב 150-אלף שקל שאני לא

26

יודעת מה הייתה התקינה קודם .אתה בטח תגיד לי שנוסף עובד.

27

פה נוסף עובד רק בסוף השנה ,סוף  2016נוסף עובד ,וגם שעות נוספות.

28

ה .פרי יגור:

רו”ח ר .גלר:
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היו השנה הרבה אירועים.

1

אבל זה אומר שעובד בפיקוח מרוויח משמעותית הרבה יותר מעובד

2

בדרכים ומדרכות .זה  150אלף שקל,

3

ש .בן צור:

כי השעות הנוספות שלו שוות הרבה כסף.

4

רו”ח ר .גלר:

קודם כל כן ,הוא עובד הרבה יותר שעות וגם לילות ,גם התעריף הוא

5

יותר גבוה.

6

ה .פרי יגור:

מי? מי מהם?

7

א .לב:

הפיקוח.

8

ה .פרי יגור:

אבל הפיקוח מקבל פחות מדרכים ומדרכות .השכר שאישרנו פה תוספת

9

 200אלף שקל לעובד בדרכים ומדרכות לעומת  150אלף שקל עובד

10

בפיקוח.

11

רו”ח ר .גלר:

לא ,אמרתי  150אלף שקל עובד,

12

ש .בן צור:

נוסף רק בסוף השנה.

13

רו”ח ר .גלר:

נקלט רק בסוף השנה ,אוקי? וזה גם שעות נוספות ,וגם שם רוב הכסף זה

14

שעות נוספות של עובדים שכבר עובדים ועוד עובד חדש.

15

ה .פרי יגור:

כמה עובדים סך הכול השנה המועצה קלטה בנוסף?

16

רו”ח ר .גלר:

כמה עשרות.

17

ה .פרי יגור:

אפשר לדעת כמה?

18

ש .בן צור:

עשרות.

19

ה .פרי יגור:

כמה עשרות?

20

ח .געש ,יו”ר:

רק סייעות ומשלבות,

21

רו”ח ר .גלר:

סייעות היום יש כ 140-סייעות,

22

ח .געש ,יו”ר:

כמחצית מהעובדים היום ,כמחצית ,אל תתפסו אותי במילה ,כמחצית

23

מה 521-עובדים זה סייעות ומשלבות אישיות.

24

ה .פרי יגור:

בסדר ,זה מבורך .לגבי סייעות זה מבורך.

25

ח .געש ,יו”ר:

זה משפיע גם על שכר העבודה.

26

א .מעודה:

חצי מ 500-סייעות משלבות?

27

ח .געש ,יו”ר:

כמחצית מעובדי המועצה הן סייעות ומשלבות מסוגים שונים .רק קחו

28

ה .פרי יגור:
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בחשבון  72ילדים ,המועצה עובדת  5ימים בשבוע ,הסכם עבודה של

1

המועצה הוא  5ימים ,גני ילדים עובדים  6ימים בשבוע ,ל 72-ילדים אתה

2

צריך להחזיק  72סייעות ועוד כ 20-פלוס מינוס סייעות סבב כדי להשלים

3

את היום השישי .אז כבר אתה מגיע לזה שאתה מעל  100סייעות לגנים.

4

לגילאי  3-4סייעת שלישית ,אז אתה מתחיל גם שם סבב .רק הסייעות

5

לבד זה למעלה מ 100-סייעות לגני ילדים .משלבים יש ,במהלך השנה היו

6

שינויים שאפשרו סייעות רפואיות וזה הולך וגדל כי גם ילדים,

7

א .מעודה:

אז איך לא נפרץ התקציב בהרבה יותר כסף?

8

ח .געש ,יו”ר:

כי אתה מקבל כסף אבל אתה משלים .אתה חייב לקחת,

9

א .מעודה:

כמה אנחנו משלימים?

10

ח .געש ,יו”ר:

נדמה לי  30אחוז.

11

א .מעודה:

שזה בכסף?

12

ח .געש ,יו”ר:

בכסף כל הסייעות? לא יודע להגיד לך ,עכשיו בראש?

13

א .מעודה:

בערך ,מיליונים?

14

ח .געש ,יו”ר:

יותר מ 20-מיליון שקל .כן.

15

א .מעודה:

מכמה?

16

ח .געש ,יו”ר:

יותר מ 20-מיליון.

17

א .מעודה:

וזה היה בתקציב ההוא ,כבר מראש ידעת?

18

ח .געש ,יו”ר:

חלק נפל בדרך וכבר אני אומר לכם שגם אם נביא תקציב עכשיו ל2017-

19

העובדה שעלינו בסוציו אקונומי  7ועלינו ב 7-בנובמבר ,נכון? לא עלינו

20

בינואר ,עלינו בנובמבר ,מבחינת משרדי הממשלה והיום שנפל האסימון

21

של הלמ"ס משתנה כל המצ'ינג ,בהכל.

22

א .מעודה:

ל 10-חודשים לפני כן?

23

ח .געש ,יו”ר:

לא ,מאותו יום שנפל האסימון .אז כבר עכשיו למשל אנחנו בתי ספר

24

בניהול עצמי ,ההשתתפות של משרד החינוך נדמה לי הייתה  200שקל,

25

היא יורדת ב 50-שקל .זה כבר עכשיו,

26

א .מעודה:

משרד החינוך.

27

ה .פרי יגור:

רואים את זה במספרים,

28
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א .מעודה:

מה עם משרד הפנים?

1

ח .געש ,יו”ר:

עכשיו משרד הפנים מענק האיזון יורד דרסטית.

2

א .מעודה:

כמה השנה?

3

רו”ח ר .גלר:

 1,4מיליון ירד.

4

א .מעודה:

מכמה?

5

רו”ח ר .גלר:

מ 10,2-ל,8-

6

ח .געש ,יו”ר:

לפני  8שנים הוא היה  21מיליון.

7

א .מעודה:

והשכונות נשארות אותו דבר.

8

ח .געש ,יו”ר:

גם המצ'ינג בפרויקטים אחרים של פיתוח ,יש פרויקטים שאני לא יודע

9

איך להיכנס אליהם בכלל.

10

א .מעודה:

אבל זה מהיטל פיתוח,

11

ח .געש ,יו”ר:

לא .יש פרויקטים של הממשלה שמיועדים לסוציו אקונומי מ 1-עד  5או

12

מ 1-עד  4או ,מ 5-פחות או יותר נגמרות ההטבות .יש מעט מאוד מ 5-עד

13

 .7פרויקטים של משרד התחבורה גם כן המצ'ינג שלהם יגדל .כל סיוע

14

שנקבל עכשיו לכיכר או לא יודע להרחבת כביש ממשרד התחבורה אם

15

קודם זה היה  20 80עכשיו זה יהיה .30 70

16

ה .פרי יגור:

משרד התחבורה מפשל בשנה הקרובה אבל נדבר על זה בדיון הבא.

17

ח .געש ,יו”ר:

מה הוא עושה?

18

ה .פרי יגור:

מפשל.

19

ח .געש ,יו”ר:

מי ,משרד התחבורה מפשל? אני לא יודע ,אני לא נותן לאף אחד ציונים.

20

ה .פרי יגור:

אני כן.

21

ח .געש ,יו”ר:

אבל מבחינתנו הסוציו אקונומי שעלה מ 6-ל 7-הוא דרמטי במשמעות.

22

א .מעודה:

זאת אומרת זה לא רק משרד הפנים ,זה כל המשרדים.

23

ח .געש ,יו”ר:

כל משרדי הממשלה.

24

ה .פרי יגור:

כל משרדי הממשלה.

25

ח .געש ,יו”ר:

אתן לך דוגמא ,היה קול קורא להתחדשות עירונית ,אנחנו לא זכאים

26

להשתתף בו בכלל.

27

למה? אנחנו הופענו שמה .היו שני קולות קוראים,

28

א .לב:
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ח .געש ,יו”ר:

לא.

1

א .לב:

רגע ,היו שני קולות קוראים ,כל אחד היה פוטנציאל וכל אחד היה,

2

ח .געש ,יו”ר:

מרגע שעלינו,

3

א .לב:

אנחנו היינו בפוטנציאל ויכולנו להשתתף שם .אנחנו רשומים גם

4

ברשימה.

5

מרגע שעלינו ל 7-לא ברשימה .נכון לאתמול ,מרגע שעלינו ל 7-לא

6

ברשימה.

7

א .לב:

הגשתם?

8

ח .געש ,יו”ר:

רציתי להגיש,

9

א .לב:

אבל זה היה לפני שלושה חודשים הקול קורא.

10

ח .געש ,יו”ר:

אבל לא הייתי נכנס בדיוק כמו שאני לא נכנס לפרויקטים אחרים .אני ,7

11

אני מסביר לך האסימון נופל,

12

א .לב:

אבל אתה מופיע ברשימה ,נכון או לא?

13

ח .געש ,יו”ר:

הופעתי ברשימה.

14

א .לב:

הופעת ברשימה ואתה עומד בכל הפרמטרים האחרים.

15

ח .געש ,יו”ר:

נגמר חברים .הופתעתי על מהירות התגובה שלהם .מהירות התגובה

16

שלהם על הסוציו אקונומי הייתה מדהימה בניהול העצמי.

17

אפשר שאלה על הקולות קוראים? כמה קולות קוראים הוגשו דרך

18

המועצה או המועצה הגישה קולות קוראים בשנת  2016וכמה זכו?

19

ח .געש ,יו”ר:

אני יכול לבדוק.

20

ה .פרי יגור:

יש בכלל מישהו שמרכז את הנושא הזה אצלנו?

21

ח .געש ,יו”ר:

כן.

22

ה .פרי יגור:

מי?

23

ח .געש ,יו”ר:

בת אל אודליה.

24

א .מעודה:

אני רציתי לדעת האירועים הוסיפו להם  343אלף.

25

ח .געש ,יו”ר:

אני עכשיו בעדכון תקציב או בתקציב?

26

א .מעודה:

בעדכון.

27

ה .פרי יגור:

חלק קיבלו.

28

ח .געש ,יו”ר:

א .לב:
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א .מעודה:

בעדכון.

1

ח .געש ,יו”ר:

היה אירוע של מירי רגב של טוב ברחוב או איך קוראים לזה 200 ,אלף

2

שקל.

3

ר .רונן:

זה היה אירוע של הפיס שקיבלנו,

4

ח .געש ,יו”ר:

זה היה אירוע של הפיס .הפיס לא מודיע לי עכשיו בתחילת השנה אני

5

ביולי נותן לך כסף .אז כשהוא נותן כסף ואני רוצה להשתתף אז צריך

6

לתת מצ'ינג.

7

בסדר 200 ,אלף שקל נכנסו וזה נכון ,אבל התקציב שאושר היה מיליון

8

והוא ,או בוא נסתכל רגע על שורת ההוצאות ,בסדר? אישרנו מיליון.

9

עמוד  .52אגב אני עדיין חושבת שזה בדיחה תקציב אירועים פה ,אבל

10

בשביל רגע לעמוד על המספרים,

11

רגע ,עמוד  49גיזום עצים .מתוכנן  360אלף .אני מניח שהתכנון הוא על

12

בסיס  ,2015לא גדלו לנו פה עוד חורשות ויערות וכו' ,ופתאום אנחנו

13

גדלים כאן מ 360-ל.600-

14

א .מעודה:

לכמה?

15

רו”ח ר .גלר:

מ 360-ל .600-כן.

16

ח .געש ,יו”ר:

יכול להיות שיותר עצים שאו בסערה נפלו או האגרונום אמר שצריך

17

לכרות אותם כי הם מהווים סכנה לציבור.

18

רו”ח ר .גלר:

וגם היו אמצעים בשביל ליישר קו בנושא של הגיזום ועשינו את זה.

19

א .מעודה:

ממש פי .2

20

רו”ח ר .גלר:

כן.

21

א .מעודה:

על מה היה מכרז ,על התוספת הזאת או,

22

ה .פרי יגור:

זהו ,זה מה שרציתי לשאול אם היה מכרז או איך זה עובד?

23

רו”ח ר .גלר:

היה מכרז ,כמובן .המכרז הוא לעץ ,פר עץ ,עלות פר עץ.

24

א .מעודה:

המכרז האחרון השנה?

25

רו”ח ר .גלר:

אני לא חושב שהוא מהשנה ,לדעתי מ.2015-

26

א .מעודה:

אז המכרז הוא רק לחיתוך עצים ,לא לגינון.

27

רו”ח ר .גלר:

כריתה וגיזום.

28

ה .פרי יגור:

מ .מגידש:
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א .מעודה:

אז כמה מה זכה?  300אלף?

1

רו”ח ר .גלר:

לא ,אין שם סכום .יש שם עלות פר עץ.

2

ה .פרי יגור:

מה שרציתי לשאול  200אלף שקל נכנס מהתקציב באמת של האירוע הזה

3

של טוב ברחוב .אבל אם נסתכל על שורת ההוצאות זה חוזר קצת

4

להתכתבות ביני לבינך ,רינה ,שאת הפצת את מה שהפצת לקראת

5

הישיבה ,את כל הפעולות היפות באמת שנעשו .וכתבת לי עמדנו בתקציב.

6

ר .רונן:

עמדנו ,כן .אבל לא יכולתי לפרט לך.

7

ה .פרי יגור:

אבל לא עמדתם בתקציב.

8

רו”ח ר .גלר:

בתקציב המעודכן.

9

ה .פרי יגור:

יופי ,אבל יש פה חריגה של  56אחוז בהוצאות .נכון ש 200-אלף שקל,

10

בסדר .אז  36אחוז חריגה.

11

רו”ח ר .גלר:

לא ,סך הכול זה  400אלף שקל האירוע.

12

ה .פרי יגור:

מה?

13

רו”ח ר .גלר:

האירוע של משרד התרבות טוב ברחוב,

14

ה .פרי יגור:

אבל תוקצבת .200

15

רו”ח ר .גלר:

העלות שלו .400

16

ח .געש ,יו”ר:

לא תוקצב.

17

ה .פרי יגור:

יש פה הכנסות  200אלף שקל.

18

רו”ח ר .גלר:

אני מסתכל על ההוצאה ,אוקי? ההוצאה ,האירוע עלה יותר מ 400-אלף

19

שקל ,מתוך זה  200אלף שקל הכנסות.

20

ה .פרי יגור:

הוא שאמרתי.

21

א .אטיאס:

הגידול הוא .400

22

ש .בן צור:

מה שאני מנסה לומר לך שהאירוע הזה,

23

ה .פרי יגור:

בוא ננכה רגע את השכר ,בסדר? תסתכל על השורה של החגיגות

24

והאירועים .אישרנו  ,950בפועל יצא  1,5מיליון.

25

רו”ח ר .גלר:

נכון.

26

ה .פרי יגור:

תוריד את ה 217-אלף שקל,

27

רו”ח ר .גלר:

זה לא  ,200זה .400

28
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ה .פרי יגור:

אבל בהכנסות עדכנת עכשיו  200ועוד .17

1

רו”ח ר .גלר:

את מסתכלת רק על ההוצאות .לא מסתכלים על הנטו ,הגר ,מסתכלים

2

רק על ההוצאות.

3

ה .פרי יגור:

מה זה רק על ההוצאות?

4

רו”ח ר .גלר:

האירוע עלה יותר מ 400-אלף שקל.

5

ה .פרי יגור:

אני לא בקטע של האירוע ,אני עכשיו בראיית מקרו של תקציב

6

האירועים.

7

רו”ח ר .גלר:

האירוע הזה של טוב ברחוב עלה יותר מ 400-אלף שקל 450 .אלף שקל.

8

ה .פרי יגור:

ו 200-קיבלת?

9

רו”ח ר .גלר:

כן.

10

ה .פרי יגור:

זה אומר שחרגת .האמירה היא שיש פה חריגה משמעותית בתקציב.

11

ח .געש ,יו”ר:

חברים ,כדי לקיים את האירוע של טוב ברחוב ,אם רציתי לקבל את ה-

12

 217אלף שקל,

13

ש .בן צור:

היית צריך להעמיד מצ'ינג.

14

ח .געש ,יו”ר:

של משרד התרבות והספורט הייתי צריך לתת מצ'ינג.

15

ה .פרי יגור:

בסדר גמור.

16

ח .געש ,יו”ר:

דרך אגב האלטרנטיבה הייתה לא לעשות אירוע.

17

ה .פרי יגור:

אני בעד זה שתקצבנו.

18

ח .געש ,יו”ר:

אני דרך אגב הייתי נגד לעשות את האירוע.

19

ה .פרי יגור:

למה?

20

ח .געש ,יו”ר:

כי אני לא רציתי את כל האירוע מכל מיני סיבות כאלה ואחרות.

21

ה .פרי יגור:

למה?

22

ח .געש ,יו”ר:

לא משנה .השתכנעתי ועשיתי.

23

ה .פרי יגור:

מה זה לא משנה?

24

ח .געש ,יו”ר:

אני לא אוהב את האירוע .אני סופג את כל הכעס והזעם של התושבים.

25

ה .פרי יגור:

מה ,של הרעש וסגירת הרחוב?

26

ח .געש ,יו”ר:

חברים ,אני סופג את הכול ,אתם סופגים רק את האהבה ,אני סופג את

27

הזעם .וזה בסדר ,מקובל עלי ,אני פה בשביל לקבל את הזעם .וחשבתי

28
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שהמצ'ינג שנדרש ממני הוא מאוד גבוה .היה פה דיון והשתכנעתי לעשות

1

את האירוע.

2

ה .פרי יגור:

מה זה היה פה דיון?

3

א .מעודה:

איפה דיון?

4

ח .געש ,יו”ר:

הייתה התדיינות ביני ובין רינה האם לקיים את האירוע או לא לקיים

5

את האירוע.

6

ה .פרי יגור:

היה על זה דיון בועדת האירועים?

7

ר .רונן:

לא.

8

ה .פרי יגור:

או שועדת האירועים זה רינה?

9

ח .געש ,יו”ר:

אני לא התערבתי לאף ועדה אף פעם,

10

ש .בן צור:

האירוע הזה לא אירוע שתוכנן .ועדת אירועים הגישה תוכנית בתחילת

11

השנה ,זה היה אירוע שלא הופיע.

12

ה .פרי יגור:

אני שמחה שהוא קרה .אני שמחה מאוד שהוא קרה.

13

ש .בן צור:

כולנו שמחים שהוא קרה.

14

ה .פרי יגור:

לא ,הוא לא.

15

ש .בן צור:

כולנו שמחים שהוא קרה ,עם כל הכעס ועם זה שהביאו אותו בערב

16

האירוע לתושבים זועפים שביקשו שיסגרו ולבירה ברחוב .כולנו שמחים

17

עם

18

זאת ה 400-אלף שקל שאת רואה פה כחריגה הם  400אלף שקל שלא

19

תוקצבו.

20

ה .פרי יגור:

נכון .הוא שאמרתי.

21

ש .בן צור:

 200מתוכם הכנסה,

22

ה .פרי יגור:

נכון.

23

ש .בן צור:

 50מתוכם העמידה ועדת האירועים במקום לילה לבן ו 150-נוספים

24

שחרגו.

25

ה .פרי יגור:

הוא שאמרתי.

26

ש .בן צור:

זה טוב ,זה רע ,זה לא נורא ,זאת עובדה.

27

ה .פרי יגור:

כל מה שאמרת עכשיו אני אמרתי גם קודם ,רק עונה לרינה שהיא

28

שכרכור ופרדס חנה היו מאושרות ,האירוע היה מוצלח.

יחד
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אומרת לי שהיא עמדה בתקציב ,היא לא עמדה בתקציב.

1

ר .רונן:

עמדתי בתקציב שאני תכננתי,

2

ש .בן צור:

יש לנו חילוקי דעות על איך נראה התקציב.

3

ר .רונן:

התקציב שאני תכננתי עמדתי.

4

ה .פרי יגור:

נו ,באמת רינה .הלוואי שתחרגי עוד הרבה ,זה לא העניין.

5

ח .געש ,יו”ר:

רינה עזבי .חברים,

6

ה .פרי יגור:

יאללה הלאה .עמוד הבא.

7

מ .מגידש:

יש לנו רכב אחזקה  90אלף שקלים.

8

ח .געש ,יו”ר:

איזה עמוד?

9

מ .מגידש:

עמוד  .54אחזקת רכב  90אלף שקלים.

10

רו”ח ר .גלר:

כן .הרכב הוא רכב  ,4X4הרכב עושה סיור חקלאי .משמרת שלמה נוסע

11

בשטחים של דרכי עפר ,הוצאות דלק ,הביטוח הוא יקר .זאת ההוצאה.

12

א .מעודה:

זה של החקלאית?

13

רו”ח ר .גלר:

כן.

14

א .מעודה:

אז למה הוא לא בתקציב של החקלאים?

15

רו”ח ר .גלר:

של החקלאים .זה רשום פה ,רשום שירותים חקלאיים.

16

א .לב:

מה המרכיב המשמעותי באחזקת הרכב הזה?

17

רו”ח ר .גלר:

דלק.

18

ה .פרי יגור:

עמוד  ,57מן הסתם השורה של רכישת מים ממקורות ,רן ,אם אפשר

19

לקבל הסבר על  4,5מיליון שקל שהם בקיטון לצורך העניין ,אבל למה

20

הערכת בכל כך גבוה מלכתחילה? מאיפה נובע הקיטון?

21

זה נושא חדש .קודם כל זה נושא חדש ,רק ב 2016-התחלנו לעסוק בו.

22

עכשיו הכול אומדן,

23

א .מעודה:

וקנינו רק  8חודשים ,לא?

24

רו”ח ר .גלר:

עכשיו אנחנו התמקצענו בנושא אז  2017אני מניח,

25

א .מעודה:

 8חודשים רק קנינו נדמה לי.

26

ה .פרי יגור:

זה רשום.

27

רו”ח ר .גלר:

מה זה?

28

רו”ח ר .גלר:
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א .מעודה:

לא קנינו כל השנה עוד .אז בגלל זה הוקטן.

1

רו”ח ר .גלר:

כן ,עד שהבנו מה העלויות ומה הצריכות והכול,

2

ח .געש ,יו”ר:

אנחנו יכולים להתווכח פה על כל סעיף ,ברמה העקרונית תקציב זה

3

אומדן.

4

ה .פרי יגור:

אנחנו לא מתווכחים ,אנחנו מבקשים הסבר.

5

ח .געש ,יו”ר:

יש דברים שאתה מדייק יותר ,יש דברים שאתה מדייק פחות.

6

א .מעודה:

לא ,אבל הפער גדול אז צריך להבין.

7

ח .געש ,יו”ר:

אז גם אם הפער גדול,

8

מ .מגידש:

יש כאן שני סעיפים בעמוד הזה ,הכנסות מפקדון שעון מים  0והכנסות

9

מחיבור מים .750

10

כן .הפיקדון אין יותר פקדון ,לא לוקחים יותר .פעם לקחו פקדון על

11

שעונים ,אין יותר .והכנסות מחיבורים זה לפי עלויות של רשות המים.

12

אנחנו נצמדים למחירון של רשות המים.

13

א .מעודה:

כמה זה עולה חיבור?

14

רו”ח ר .גלר:

כל אחד זה אחרת ,לפי הגודל של החיבור ,אם זה צול 2 ,צול.

15

א .מעודה:

לא ,נגיד בנין קומות 30 ,קומות.

16

רו”ח ר .גלר:

אני לא זוכר .יש מחירון.

17

א .מעודה:

סדר גודל,

18

רו”ח ר .גלר:

לא זוכר.

19

ח .געש ,יו”ר:

יש מחירון של רשות המים ,מחירי המים נקבעים ע"י מדינת ישראל.

20

א .מעודה:

לא המים .לא המים.

21

ח .געש ,יו”ר:

גם החיבורים נקבעים ע"י רשות המים .כולם חושבים זה תאגידים ,לא

22

תאגידים ,רשות המים קובעת את המחירים.

23

מ .מגידש:

עמוד  58טיהור שפכים ,ירדנו מ 2,6-ל 2,2-תשלום למט"שים .מה קרה?

24

ח .געש ,יו”ר:

המט"שים משלמים עפ"י הערכה של שני המט"שים .הקולחין של פרדס

25

חנה הולכים לשני מט"שים ,אחד לחדרה שאנחנו שותפים בו ואחד

26

למט"ש מנשה ששם אנחנו משלמים על הטיהור .אחת הבעיות זה שבשני

27

המקומות הקולחין יורדים בגרביטציה וקשה מאוד למדוד את הספיקה

28

רו”ח ר .גלר:
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ואנחנו בויכוח אינסופי עם שני המט"שים על העלות.

1

אנחנו מעריכים בשנה פחות או יותר לפי אומדנה כמה מים צרכו ,לא כל

2

המים שאנחנו קונים יורדים לביוב ,חלק מהמים הולכים לחקלאות ,חלק

3

מהמים הולכים ,אז אתה עושה הערכה כמה אתה צריך לשלם למט"ש,

4

בסוף השנה אתה יודע כמה שילמת .אנחנו היינו איתם בהתדיינות

5

משפטית ,יש סיכום משפטי ,לא מצליחים לחבר שעונים.

6

א .מעודה:

הם לא?

7

ח .געש ,יו”ר:

לא מצליחים לחבר שעון שימדוד כמו שצריך.

8

מ .מגידש:

אני מדלג לעמוד  65אגרות תלמידי חוץ .עלינו בהכנסות מ 1,4-מיליון ל2-

9

מיליון .סליחה ,בהוצאות.

10

אנחנו מוציאים ילדים החוצה לפי ועדות השמה .אם עולה ילד לועדת

11

השמה וועדת השמה מחליטה שהוא צריך,

12

ש .בן צור:

אין שליטה על זה.

13

ח .געש ,יו”ר:

יש לנו פה מערך הסעות מאוד גדול שמוציא ילדים מרכסים בצפון ,נדמה

14

לי בת ים זה הבית הספר הכי דרומי,

15

א .מעודה:

זה כולל דרור?

16

ש .בן צור:

זה חינוך מיוחד.

17

ח .געש ,יו”ר:

כולל הכול ,כל בתי הספר.

18

ש .בן צור:

במקרה הזה זה חינוך מיוחד .במקרה של העמוד הספציפי הזה זה חינוך

19

מיוחד.

20

ח .געש ,יו”ר:

אז החינוך המיוחד זה לא דרור.

21

מ .מגידש:

עמוד  67התקציב המאושר בפעולות יש  200אלף שקלים ,יש רק הכנסות

22

ממשרד החינוך  200אלף .אין שום פירוט .ואחרי זה בעדכון זה עולה מ-

23

 200ל ,388-ל 400-כמעט ויש פירוט.

24

אם אני זוכרת נכון זה היה הכנסות שהיו אמורות להיות מבית ספר של

25

הקיץ שירד .ירד ה 200-של בית הספר של הקיץ ,תסתכל ,הוא התאפס

26

והשאר זה שבילים.

27

לא ,לא.

28

ח .געש ,יו”ר:

ש .בן צור:

רו”ח ר .גלר:
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ש .בן צור:

לא?

1

רו”ח ר .גלר:

לא .הכנסות ממשרד החינוך זה היה שבילים  200אלף שקל .והיות והנפח

2

הולך וגדל רצינו לפרט את זה לפי סעיפים .זה בית ספר שבילים על יסודי

3

שהוא בית ספר חדש.

4

א .מעודה:

יש לי שאלה.

5

ח .געש ,יו”ר:

צודק .בגין ,לא בשבילים.

6

א .מעודה:

הוא ידע מה אני רוצה להגיד .אבל למה גם בדו"ח הוא כותב שבילים?

7

אם המועצה לא תכתוב בגין אז מה נשאר?

8

ח .געש ,יו”ר:

בגין .ביקשתי  8פעמים אז אני מבקש עוד פעם ,פעם תשיעית.

9

א .מעודה:

בגין .כמו רבין ,בגין.

10

מ .מגידש:

עמוד  ,80יש כאן פעולות ספורט ,היה מאושר  ,90עלה ל .100-כתוב כאן

11

פעולות ספורט ישובי ,אירועי ספורט ,תחרויות .מה זה? למה הכוונה?

12

רו”ח ר .גלר:

איזה עמוד?

13

מ .מגידש:

 ,81סליחה.81 .

14

רו”ח ר .גלר:

פעולות ספורט ,יש יום ספורט ישובי ,יש צעדה .עשינו תחרות של ג'ודו.

15

ה .פרי יגור:

מה זה ,זה דברים שלא היו צפויים?

16

רו”ח ר .גלר:

תחרות ארצית.

17

ה .פרי יגור:

הג'ודו היה צפוי.

18

מ .מגידש:

ובעמוד  40שורה אחרונה ,לפני אחרונה ,שונות ,אולם ספורט רבין מ-

19

 10,000שקל ירד ל 5,000-שקלים .בכולם אין ירידה למעט שילה ופה יש

20

ירידה.

21

אולם חדש ,לא היה צורך להוציא ,אז התאמנו את זה לפי ההוצאה

22

בפועל.

23

מ .מגידש:

היו פה שתי תקלות חמורות.

24

רו”ח ר .גלר:

כן ,אבל זה לא קשור.

25

מ .מגידש:

לא קשור.

26

רו”ח ר .גלר:

פה זה ניקיון ,זה דברים כאלה שלא קשורים לא בבטיחות ולא בסלים.

27

ה .פרי יגור:

אגב מלבד שני האירועים שאירעו באולם הספורט ,אני מבינה שגם אירע

28

רו”ח ר .גלר:
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מקרה של נפילה של תקרה בגן הילדים הסמוך באוגוסט .למה זה לא

1

הובא לידיעתנו ,חיים?

2

ח .געש ,יו”ר:

בתור מה אני אביא לידיעתך?

3

ה .פרי יגור:

מה זה בתור מה?

4

ח .געש ,יו”ר:

קורים פה הרבה דברים.

5

ה .פרי יגור:

מה זאת אומרת בתור מה?

6

ח .געש ,יו”ר:

לא קרה שום דבר.

7

ה .פרי יגור:

אתה לא חש צורך לעדכן?

8

ח .געש ,יו”ר:

כשקורה משהו,

9

ה .פרי יגור:

היו ילדים בגן.

10

ח .געש ,יו”ר:

לא היו ילדים בגן.

11

ה .פרי יגור:

היו.

12

ח .געש ,יו”ר:

לא היו ילדים בגן .לא היו ילדים בגן.

13

רו”ח ר .גלר:

זה היה בסוף שבוע אני חושב.

14

ח .געש ,יו”ר:

לא היו ילדים בגן .באמת ,נו .לא היו ילדים בגן.

15

ה .פרי יגור:

טוב.

16

ח .געש ,יו”ר:

בגן הזה .אולי יש גן אחר שאני לא,

17

ה .פרי יגור:

יותר מדי ניסים קורים פה.

18

ח .געש ,יו”ר:

קורים ניסים בכל מקום שיש פעילות מגוונת ושיש הרבה אנשים שעושים

19

פה הרבה פעילות בהרבה מקומות .מה לעשות? אני מתנצל גם על ההצפה

20

של הכביש בכפר שמריהו ובעתלית וגם על מכת ברד שהשביתה אתמול

21

את תל אביב.

22

ה .פרי יגור:

הציניות לא מחמיאה לך.

23

ח .געש ,יו”ר:

אני לא ביקשתי מחמאות .אני נותן לעצמי מחמאות .מה לא בסדר?

24

ה .פרי יגור:

אני לא צריכה,

25

מ .מגידש:

עמוד  103איכות הסביבה.

26

ה .פרי יגור:

לא ,רגע .רגע.

27

מ .מגידש:

בבקשה.

28
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אתה קפצת .עמוד  ,83רן ,מה זה השורה האחרונה? היא בטעות קפצה

1

ה .פרי יגור:

פה? מה זה  11,745מיליון ,מה זה השורה התחתונה? האחרונה ,היא לא

2

שייכת לפה.

3

מ .מגידש:

כן ,היא לא שייכת .גם לי רשום.

4

רו”ח ר .גלר:

יכול להיות.

5

ה .פרי יגור:

מה זה יכול להיות? שייכת או לא שייכת.

6

רו”ח ר .גלר:

זה מסכם אולי את החינוך והבריאות .לא יודע.

7

ה .פרי יגור:

זה שורה שלא שייכת לפה .תתקנו את זה בבקשה .תתקן את זה.

8

מ .מגידש:

אני מדלג לעמוד  103איכות הסביבה .יש לנו ירידה מ 1,650-מיליון

9

למיליון .זה כמעט  50אחוז.

10

רו”ח ר .גלר:

זה מההכנסות אתה מדבר.

11

מ .מגידש:

כן.

12

רו”ח ר .גלר:

כן ,עוד לא קיבלנו את ההכנסה ,אנחנו דיווחנו למשרד ונקבל את זה אני

13

מניח ב.2017-

14

עמוד  109הכנסות משנים קודמות ,מ 670-ירדנו ל .600-תקבולים משנים

15

קודמות .איזה תקבולים ואיזה הכנסות חד פעמיות?

16

הרבה פעמים נשארים כל מיני הפרשים מחינוך ,הסעות שנים קודמות,

17

זה מגוון של הכנסות 600 ,אלף שקל .יש שם הרבה ,כל הכנסה שהיא לא

18

שייכת ל 2016-היא נרשמת פה.

19

טוב ,אני סיימתי .חיים ,אני מבקש לקבל טבלה כמו שאמרתי בתחילת

20

הדיון שתפרט לי את כל הגידול ,את כל הקיטון,

21

ה .פרי יגור:

את כל התנודות.

22

מ .מגידש:

את כל התנודות שבסוף נקבל  320אלף שקלים.

23

ח .געש ,יו”ר:

יש מישהו עוד רוצה להתייחס?

24

ה .פרי יגור:

כן .בנוסף אני מבקשת לקבל את רשימת התקנים ואני מבקשת שיכנס

25

לישיבות התקציב הבאות באופן סיסתמטי לקבל את התנודות של

26

התקנים .אני חייבת להגיד ,חיים ,שזה הרבה עמודים ועברנו על הכול

27

ותודה על הסבלנות והתשובות ,אבל זה נראה כמו תקציב ,זה נראה ,זה

28

מ .מגידש:

רו”ח ר .גלר:

מ .מגידש:
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נראה רע .זה פשוט נראה רע .זה נראה כאילו לקחתם ,תדמיינו חשבוניה

1

כאילו הזזתם מפה לשם ,משם לפה ,כמו איזה סוחר פשוט .ככה לא

2

מנהלים ישוב .סליחה.

3

ח .געש ,יו”ר:

כן ,איציק.

4

א .לב:

אני לא יודע מה היה בהתחלה ,בגלל זה אני אשאל שאלה קודם כל האם

5

הוצג ,אם אנחנו סוגרים את  2016האם הוצג סיכום של מה נעשה,

6

ח .געש ,יו”ר:

לא.

7

ה .פרי יגור:

לא.

8

א .לב:

מה לא נעשה ב?2016-

9

ה .פרי יגור:

לא הוצג.

10

א .לב:

שזה תואם את התקציב?

11

ח .געש ,יו”ר:

מטרת הישיבה הוגדרה על סדר יום אישור עדכון תקציב  .2016לא עדכון

12

תוכנית עבודה ולא דו"ח כזה או אחר .עדכון תקציב ,מה התקציב

13

שמאושר ,מה בוצע בפועל .זה הסיפור.

14

אבל התקציב הוא משקף מה שנקרא את התוכנית עבודה ,ואם תוכנית

15

העבודה בוצעה או לא בוצעה עפ"י המספרים שיש פה .זו השאלה.

16

א .מעודה:

אם היא לא בוצעה אז נשאר כסף.

17

רו”ח ר .גלר:

בוצעה באחוזים מאוד מאוד גבוהים.

18

א .לב:

כאילו אם מבחינת התשתיות ,אם מבחינת ,מה נעשה או לא נעשה.

19

רו”ח ר .גלר:

אם הפער הוא עשירית האחוז אז סימן שרוב הפעולות ,הרוב הגדול,

20

הרוב העצום ,כמעט הכול ,הכול בוצע.

21

אבל זה מה שאמרתי שזה זילות של הדיון להציג את זה על זה שזה

22

עשירית האחוז ,כי יש פה תנודות של מיליונים.

23

רו”ח ר .גלר:

מציינים את העובדה .זה הכול.

24

ה .פרי יגור:

גם אני ציינתי עובדה.

25

א .לב:

אבל המיליונים משפיעות על התושב ,זאת אומרת מה התושב כן מקבל

26

או לא מקבל במהלך השנה והאם אפשר היה לעשות את זה אולי ,אולי

27

בצורה אחרת ויותר טובה או אחרת .ולכן השאלה היא ,אוקי.

28

א .לב:

ה .פרי יגור:
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והשאלה השנייה היא המספרים מעוגלים ,המספרים יותר מדי מעוגלים

1

למעלה .לא יכול להיות שיש תקציב שהוא מה שנקרא עדכון תקציב סופי

2

דצמבר ואנחנו כאילו מספרים יותר מדי ,האם יהיה לו עוד עליה למעלה,

3

עוד ירידה למטה,

4

ח .געש ,יו”ר:

לא ,לא הבנתי את ההערה.

5

א .לב:

אוקי.

6

ח .געש ,יו”ר:

לא הבנתי את ההערה.

7

א .לב:

המספרים מעוגלים יפה מאוד למעלה.

8

ח .געש ,יו”ר:

מה זאת אומרת מעוגלים כלפי מעלה?

9

א .מעודה:

אם זה  100שקל הוא כותב .1,000

10

רו”ח ר .גלר:

 700ולא .699

11

א .לב:

או  699או  ,300כי הרי ידעתם ויודעים כבר ,אנחנו בסוף שנה אנחנו

12

יודעים כבר מה יצא או לא יצא.

13

רגע ,בואו נעשה סדר .קודם כל אני עוד לא יודע כי יש חשבוניות שעוד לא

14

הגיעו ,יגיעו על חשבון  .2016אז בואו נעשה סדר .לא היית פה בהתחלה,

15

א .לב:

לא ,בגלל זה אני פתחתי ואמרתי.

16

ח .געש ,יו”ר:

בטח היה לך דבר חשוב לעשות ,אני בטוח .התקציב הוא תחזית ,אפשר

17

לעשות כל חודש עדכון תקציב ,כי הדברים משתנים כל הזמן ,דברים

18

גדלים ודברים קטנים ,גם באומדנה שחשבתי שיכנס כסף ונכנס יותר או

19

נכנס פחות וגם שהוצאתי שאני הוצאתי פחות,

20

א .לב:

חיים ,ב 29.12-שזה כבר סוף שנה זה כבר לא אומדן.

21

ח .געש ,יו”ר:

אני מסביר לך ,התקציב היה אומדן.

22

א .לב:

אז השאלה היא למעלה או למטה ,האם יהיה בסגירה שלו בעוד חודש,

23

חודשיים ,האם יהיה עוד פעם שינויים מכיוון שיכנסו עוד חשבוניות,

24

סך הכול העדכון נעשה בחודש אוקטובר על סמך הדו"ח החצי שנתי .על

25

סמך הדו"ח שהוא נכון לחודש יוני.

26

מ .מגידש:

לא הבנתי ,איזה עדכון נעשה באוקטובר?

27

ש .בן צור:

הנייר הזה הוכן באוקטובר.

28

ח .געש ,יו”ר:

רו”ח ר .גלר:
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מ .מגידש:

הבנתי.

1

א .לב:

זאת אומרת שיכול להיות עוד שינויים במספרים האלה.

2

ח .געש ,יו”ר:

אני אתן לך דוגמא ,איציק ,לא היית פה בהתחלה .הבוקר קיבלנו הודעה

3

ששר הפנים נתן לנו מענק של  100אלף שקל .הוא רוצה לסגור את השנה,

4

לא להעביר כסף ,אז הוא העביר  100אלף שקל.

5

בדו"ח הכספי של המועצה ל 2016-שייסגר במרץ ,אפריל ,אינני יודע מתי

6

ועוד ייעשה עליו ביקורת חיצונית ,אז יהיה פתאום  100אלף שקל שלא

7

הופיעו פה נוספים מהמענק איזון.

8

ש .בן צור:

בהכנסות.

9

ח .געש ,יו”ר:

עכשיו יכול להיות שזה יעלה ב 100-אלף שקל ,יכול להיות שיגיעו גם

10

חשבוניות נוספות ,אבל תמונת המצב היא עפ"י הכרטיסיות של הנהלת

11

חשבונות ולפי מצב תזרים המזומנים.

12

עכשיו בפועל יוצא שהמועצה מסיימת את  ,2016שנה  12רצוף באיזון

13

כספי .עכשיו זה לא משהו שאני יכול להמציא אותו ,נזילות או לא

14

נזילות .המועצה מנוהלת בצד הכספי בצורה טובה מאוד ,אפשר לעשות

15

אותה מצוינת ,אוקי? יש פה אלפי פעולות שמתבצעות ,אתה עושה

16

הערכת מצב כמה יעלה לך ,כמה תקבל ובסוף יש הפרשים.

17

המט"ש הוא דוגמא טובה .המט"ש אנחנו מתכתשים איתם 20 .שנה אתה

18

היית מוכן לשלם מים בבית לפי הערכה  20שנה או חשבון חשמל לפי

19

הערכה  20שנה? אנחנו משלמים למט"ש חדרה מאז שהוא הוקם ב1996-

20

בהערכה .ואני לא מוכן לשלם הערכה אז אני מתכתש איתם.

21

אז היה משפט אחד שנגמר ויצאנו ברווח ,ויכול להיות שעכשיו נפתח עוד

22

פעם כי הם מנסים כבר שנה לשים מדי ספיקה ולא מצליחים .את

23

ההתכתשות הזאת ,חלק מההתכתשות דרך אגב הייתה הרבה שנים19 ,

24

שנה או  18שנה בכלל משאבי מים ניהלו מולם .וחלק מהתביעה שמשאבי

25

מים ניהלה נגד המט"ש הם הפסידו על העניין ,אז זה הרבה כסף.

26

אנחנו קיבלנו במאי את המים ,לא ידענו להעריך ,מים לא היו במועצה מ-

27

 1996מאז שהקימו את חל"ז ,לא היה פה אף אחד שמכיר את מערכת

28
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המים ,לא היה פה אף אחד שהתעסק עם מים ,לא ניהלו פה כרטסת ,אף

1

אחד לא התעסק עם מקורות משך  19שנה .אז אתה עושה הערכה .מה

2

קרה בתקציב המדינה? חזו צמיחה מסוימת והיא הייתה יותר גדולה

3

ממה שחזו.

4

א .לב:

אני מדבר על הפעולות ,על הביצוע .אני מדבר על הביצוע בפועל,

5

ח .געש ,יו”ר:

ביצוע בפועל אין דו"ח כזה שמפרט ברמה של מטר וכל פעולה שאתה

6

עושה .יש דו"ח של התקציב השוטף ואומרים לך אם הכסף יצא או לא,

7

ודו"ח על הפיתוח אנחנו מכינים עכשיו את התב"רים מה בוצע ,מה לא

8

בוצע .הדו"ח הזה כבר היה צריך להיות מוכן .חברים ,אם אין הערות,

9

רגע ,שאלה אחרונה ,ברשותך ,אחרונה אחרונה .לגבי תב"רים שנפתחו ב-

10

 2015 ,2016לצורך העניין,

11

ח .געש ,יו”ר:

הם לא שייכים לתקציב,

12

א .לב:

בסדר ,לא קשור אבל אנחנו מדברים על תקציב ,סוגרים שנה,

13

ח .געש ,יו”ר:

לא ,לא.

14

א .לב:

אוקי .אז אני אשאל שאלה לא קשור לזה .בסדר? אם אתה יכול תענה לי.

15

אם לא ,גם בסדר .תב"רים שנפתחו יש איזשהו מעקב,

16

ש .בן צור:

הרגע הוא ענה.

17

ח .געש ,יו”ר:

הרגע אמרתי ,אתה לא הקשבת .א' יש מעקב ,לכל תב"ר יש כרטיס

18

בהנה"ח .זה אחד .יש דיוני מעקב וגם ברמה שלי .ביקשו עכשיו לראות

19

תב"רים שנפתחו  2015ו ,2016-תקבלו רשימה מסודרת.

20

ש .בן צור:

מה פתחנו ומה עשינו.

21

ח .געש ,יו”ר:

מה פתחנו ומה בוצע.

22

א .לב:

ומה בוצע.

23

ח .געש ,יו”ר:

עכשיו כנ"ל גם כשאני מציג תוכנית פיתוח בשלב הבא זה תחזית שאני

24

מעריך מה הכסף שיכנס ומה הפרויקטים שאני רוצה לעשות .על זה

25

יכולים להיות שינויים ,א' של תזרים המזומנים שהשתנה ,כי אם

26

הערכתי שאני גביתי  Xכסף והוא פחות או יותר ,ו-ב' פרויקטים נוספים

27

שאני צריך לתת מצ'ינג.

28

א .לב:
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לא היית פה קודם ,עלינו לסוציו אקונומי  ,7כל הכיכר שאני רוצה לעשות

1

אותה עכשיו תעלה לי  5אחוז לפחות יותר ממה שתכננתי .אז זה משתנה

2

כל הזמן .דיברתי קודם ,לא יודע אם היית פה כשדיברנו על הסייעות,

3

הוסיפו את הסייעת השלישית ,הוסיפו את ,רק ההפרש בהסכמי עבודה

4

של המדינה ,הגנים ובתי הספר עובדים  6ימים ,נכון? רשויות מקומיות

5

עובדות  5ימים ,אני בשביל היום הנוסף הזה צריך סבב .אשתך מורה,

6

היא בטח יודעת את זה .חלק מהסבב הזה  30אחוז שלי.

7

עכשיו נחתמו הסכמי שכר במשק ב ,2016-נכון? הסכמי השכר אני לא

8

שותף להם ,הם הסכם קיבוצי,

9

ש .בן צור:

אתה רק משלם.

10

ח .געש ,יו”ר:

לא צפיתי כי זה לא היה על הפרק ,זה היה איום בשביתה כזה ,איום

11

בשביתה אחר ,הסכם כזה,

12

א .מעודה:

אולי לעשות תקציב עם רזרבה?

13

ח .געש ,יו”ר:

הרזרבה לא תעזור ,היא לא יכולה לכסות הסכם שבו החליטו להעלות

14

את שכר המינימום בשלוש פעימות ל 5,000-שקל ולתת גם לעובדי קבלן

15

 1,000שקל.

16

א .מעודה:

לא ,אני אומר רזרבה שבתקציב שיהיה רזרבה של מיליון שקל נגיד.

17

ח .געש ,יו”ר:

זה מה שקורה בועדת הכספים של הכנסת ,ישר כולם לוטשים עיניים

18

לרזרבה ,ישר הם אומרים מהרזרבה .אז אני לא עשיתי רזרבה מאז שאני

19

ראש עיר .טוב ,אם אין עוד שאלות אני מבקש,

20

א .מעודה:

עמוד  .95פה כל נושא המפתן לא ברור לי בכלל.

21

ח .געש ,יו”ר:

נושא מה?

22

א .מעודה:

המפתן.

23

ה .פרי יגור:

סדנאות.

24

א .מעודה:

כתוב המפתן  X 2016כסף והעדכון  ,690אבל אני יודע שהמפתן עבר

25

לתחילת השנה.

26

ח .געש ,יו”ר:

לאיזה תחילת שנה ,לינואר? לספטמבר הוא עבר.

27

א .מעודה:

נו ,אבל מה,

28
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ח .געש ,יו”ר:

 8חודשים.

1

ש .בן צור:

על  8חודשים.

2

א .מעודה:

עד יולי ,ה.1.7-

3

ח .געש ,יו”ר:

אבל העובדים קיבלו,

4

ח .בן צבי:

לכל השנה.

5

ח .געש ,יו”ר:

צריך היה להוציא משם את הציוד של משרד הרווחה מהמטבח.

6

ה .פרי יגור:

כמה מורים פוטרו?

7

ח .געש ,יו”ר:

יש כאלה שהתפטרו לבד.

8

רו”ח ר .גלר:

עובדת אחת אני חושב.

9

ה .פרי יגור:

כמה?

10

רו”ח ר .גלר:

עובדת אחת.

11

ח .געש ,יו”ר:

אחת התפטרה ,עובדת סוציאלית התפטרה ואב בית התפטר.

12

רו”ח ר .גלר:

לא ,אב בית המשיך לעבוד .המשיך לעבוד אצלנו.

13

א .לב:

האם אנחנו נקבל טבלה מרכזת כמו שאני ביקשתי מקודם?

14

ח .געש ,יו”ר:

אני יכול לבקש שיכינו את זה ,למרות שאני לא רואה בזה ,נראה לי שזה

15

מיותר .אם זה יותר נוח אפשר לעשות את זה לשנה הבאה .אני צריך

16

לחפש את החלטת המועצה שבה שינינו .הייתה החלטה כזאת .אז אני

17

מבקש לאשר את עדכון התקציב לשנת  ,2016מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 2

18

נמנעים .העדכון אושר.

19
20

סוף הישיבה

21
22
23

