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פרוטוקול
יצחק קשת:

אני מביא לדיון לאישור מליאת המועצה את הצעת התקציב הרגיל לשנת
 2013כפי שהוכנה על ידי הגזבר ,גזבר המועצה ,בהתייעצות עם מנהלי
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המחלקות ,החשב המלווה ,ואנוכי .הצעת התקציב כפי שתוצג על ידי הגזבר
וכן מנהל החשבונות של המועצה ,הוכנה בהתאם להנחיות משרד הפנים,
והמרכז לשלטון מקומי שאני מוסר לעיונכם .הוא בא לשקף את אומדן
ההכנסות וההוצאות של המועצה לשנת  ,2013ולהבטיח מסגרת כלכלית
ומשפטית לתועלתה .הרשות המקומית מוגדרת כרשות בתכנית הבראה ,כן
אנחנו נמצאים בעיצומה של תכנית ההבראה ,כאשר מרבית הוצאותיה
ממומנות על ידי משרד הפנים ,ולכן חייבת לנהוג על פי תכנית ההבראה בתוך
מסגרת תקציבית מוגדרת .המועצה באה בדין ודברים עם משרד הפנים,
והנושאים הקשורים ברווחת התושב ,לנוכח המציאות שבה אנחנו ,התושבים
נמצאים כרגע שזה ממש כמו אתר בניה .נושאים אשר אינם נכללים במסגרת
תכנית ההבראה ,ולא נכללו בשנים קודמות ,כגון רווחה קהילתית ,מרכז
ההשערה וגידול בסעיפים אחרים .כידוע לכם התקציב הוא מסגרת המימונית
של התכנית העבודה של הרשות בתחום החינוך ,הרווחה ,התברואה וכדומה.
ולעיכוב באישור התקציב גם כן עלולות להיות לכך השלכות על המשך
א ספקת השירותים של המועצה לאורך תקין ,ולכן אנחנו נשתדל להעביר את
התקציב שנוכל להמשיך את המועצה בצורה תקינה .אנחנו מתכוונים לנהל
את הדיון עניינית בתום לב במטרה לצאת מכאן עם תקציב מאושרת לרווחת
התושבים .התקציב המוגש לכם עיסוקו בתקציב רגיל ,תקציב לתקציב
השוטף .בניגוד למשק מסחרי שמבוסס על כדאיות של רווח ,המטרה של
המשק הכספי של הרשות המקומית הוא מימון השירותים הניתנים לאזרח,
בלי חישוב של כדאיות ורווחים מאזן מסחרי .רק הצרכים של התושבים
וטובתם והפעלת המערכת ביעילות מרבית הם שצריכים לעמוד נגד עיני
הרשות .אני אבקש עוד מעט מהגזבר להציג את התקציב בפניכם ככל שיש
שאלות ודרישות לגבי סעיף כזה או אחר ,אבקש לרשום אותם בצד לכל חבר
תינתן רשות דיבור לצורך הצגת השאלות ,או הדרישות .אני כבר אומר לכם
ומתחייב ככל שיהיו הדרישות הגיוניות לשינויים אני אהיה מהראשון
שתומכים בהם ,אך קודם כל צריך לבקש מאנשי המקצוע התייחסות
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לדרישות אלה ,ואם ניתן משפטית או כלכלית להיענות לכך אז אנחנו נוכל
להעביר את הבקשות .אני רוצה להדגיש כי הסעיפים התקציביים נתונים
לשינויים במהלך השנה ,על פי הצרכים והאילוצים שמשתנים מעת לעת ,כך
שייתכן שנוכל להיענות לחלק מהדרישות בהמשך השנה בכפוף להבטחת
מקורות מימון הולמים .אני הולך להוציא עוד הצעה.
רמי אלבז:

סליחה לא הבנתי את השורה האחרונה מה זאת אומת?

יצחק קשת:

אני אחזור,

רמי אלבז:

מה זה אומר?

יצחק קשת:

אני אסביר רק רגע ,במשך השנה אם אנחנו כמועצה נרצה לשנות סעיפים
בתקציב אנחנו נוכל לעשות את זה ,זאת אומרת זה לא משהו שנקרא סוף
פסוק.

רמי אלבז:

בהצבעת מליאה?

יצחק קשת:

בהצבעת מליאה כמובן .אני הולך להציע עוד הצעה ככל שתראו לנכון לאשר
את התקציב בגלל סעיפים ספציפיים ,נאשר את התקציב עם הסתייגויות
מסעיפים כאלה ואחרים ונעביר את ההכרעה במחלוקת לממונה על המחוז,
על פי סעיף  31לפקודת המועצות המקומיות .אנחנו רוצים לנהל את הישיבה
ברוח טובה ומבקשים לשמור על הסדר ,הדיבור ללא לדבר ללא רשות מנהל
הישיבה שזה אני .חשוב לציין שהתקציב הוא תקציב מאוזן שעבר את אישור
המחוז ,ואת אישור החשב המלווה וכל זה יבוא לעיונכם .הייתה בקשה מצד
האופוזיציה לדחות את הישיבה להיום ,והגישו גם נימוקים בעניין ,אנחנו
מצידנו לפנים משורת הדין היינו מוכנים להיעתר לבקשה ,העברנו את
הבקשה כדי שהמחוז ינחה אותנו איך לפעול ,והוא הנחה אותנו כן להגיש את
התקציב ולנסות להעביר אותו במליאה.

שלמה קליין :אפשר להעיר על זה משהו? אני רק אציין שיש פה.
יצחק קשת:

עוד רגע תקבל את רשות הדיבור .נכון שאנחנו עתידים לקיים בימים אלה
מגעים קואליציוניים ,ואנחנו מקווים שנגיע להסכמה בכל הדברים ,אבל
מחובת המועצה להגיש תקציב במועדו .המגעים הקואליציוניים יכולים גם
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ל התארך ואילו התקציב חייב להיות מוגש בכדי שנוכל לנהל את המועצה
כראוי .לפני שנבקש הערות אני אתן לכם להעיר.
רמי אלבז:

יש פה הקלטה נוספת בישיבה שכל מי שנמצא כאן שידע.

יצחק קשת:

בסדר יש גם הקלטה של החברה שמתמללת.

שלמה קליין :אני רציתי להעיר לגבי ,לגבי כרגע אנחנו יצאנו להסכמה למגעים לגבי הסכם
קואליציוני ,בשותפות קואליציונית .לנו היה נראה לנכון ועדיין נראה לנו
לנכון שבשעה שעוסקים במגעים קואליציוניים לא עוסקים בתקציב ,בדברים
שהם בסלע ,ובמרכז הדיון והמהות ,ולא עוסקים בתקציב ,ולא עוסקים
בתב"רים .זאת אומרת זה דבר שצריך לבוא אחרי חשיבה משותפת ועבודה
משותפת ,ואז הוא גם יכול להיות מוסכם ויכול להיות מכובד ,ולכן אנחנו
ראינו לנכון שלא נכון ,זה לא מקדם את שני הצדדים ,זה לא מקדם את
האמון הקואליציוני ,וזה לא מקדם את התקציב עצמו ואת התב"רים שיבואו
אחר כך .זה לא מקדם את זה כי כשאתה נכנס למשא ומתן קואליציוני אתה
בא מעלה חששות ,עמדות מנוגדות ושאתה יוצא מהמשא ומתן הקואליציוני
עובדים ביחד זה היה נכון וזה נכון גם עכשיו .הטענה שנשמעה שהמחוז לא
מאשר אותה ,לעניות דעתי חוקית עדיין יש לי מספיק זמן בשביל להגיש
תקציב ,היות ומאז הבחירות לא עבר הזמן שאנחנו חייבים עדיין להגיש
תקציב ,אני חושב שהיה מקום והיה את היכולת יותר להתאמץ בנושא הזה.
שוב הדברים נקבעו לא קיבלו את דעתנו ,אנחנו אבל צריך לדעת שיש לזה
משמעות ליחס שלנו לכל הסיפור הזה.זה דבר אחד .דבר נוסף שחשוב
להדגיש שאנחנו באמת נכנסים ,אנחנו ניסינו לאורך כל הדרך ,אנחנו רואים
בתקציב תכנית עבודה ,למרות שאין תקציב עבודה למועצה ,לפחות לא
מפורסמת ,תכנית מצע מסודרת ,בעצם התקציב מהווה תכנית עבודה הוא
בעצם גוזר את האפיקים שבהם המועצה פועלת ובהם היא משקיעה ,הוא גם
גוזר את סדרי העדיפויות .לדעתנו התקציב לא משקף נכון את הצרכים ואת
סדרי העדיפויות ואת הדברים שצריכים להשקיע בהם ,ולכן אנחנו חשבנו וכל
הזמן טענו שצריך דיון מקדים שעוסק במהות ,שעוסק במה צריך להשקיע,
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בסדרי עדיפויות וכל הדברים האלה ,לצערנו הרב לא התנהל דיון כזה ולכן
אנחנו רואים בתקציב לא סתם זניח שצריך להעביר אותו ולמלות את
מספרים ב EXEL-כדי שבסוף יצא יעד הגירעון הרצוי על פי תכנית ההבראה,
אלא כמשהו מהותי ,כמשהו שצריך לבחון את הביצוע של שנים קודמות ,ואת
הדרישות של שנים קודמות וצריך לשקף את הצרכים של היישוב ,ואת עצם
זה שהתקציב ,שאנחנו עומדים פה לפני השתנות מהותית של המועצה .זהו,
זה הערה שלנו באופן מקדים ל,-
יצחק קשת:

אוקיי בסדר גמור אני רק רוצה להתייחס למה שנאמר .מבחינת דיון מקדים
הוצע לכם להיכנס לדיון מקדים ,ולכן הזמנו גם את מנהל החשבונות.
מבחינת הגזבר הוא קיבל הוראה ממני לגבי ,לתת לכם הסברים שוטפים
וקודם כל שאלה שהוא התבקש חלקכם ניצלתם את האפשרות הזאת,
חלקכם לא ניצלו את האפשרות הזאת ,וחלקכם הביאו תנאים להתקיימות
כזאת פגישה .היה מספיק זמן גם מבחינת החוק היה  10ימים ,גם לפני כן
הייתה פגישה שהייתה אמורה להתקיים והיא נדחתה בהסכמתכם ,שאתם
ביחד רציתם לדחות ,כולנו ביחד ,ולכן היה מספיק זמן לדון בדברים וגם
הוצע לדון בדברים .מבחינת הביצוע ,מבחינת כל הדברים אנחנו ,בסה"כ
נתתי הנחיות לאנשי המקצוע בגדול איך אנחנו רואים את הדברים ,מי
שהפיק את כל התקציב זה אנשי המקצוע ,הגזבר ,עם מנהלי החשבונות יחד
עם כל שאר מנהלי המחלקות ,ודיון אין בעיה לעשות דיון בשביל זה יש
ישיבת מועצה וגם בשביל לדון בדברים ,אפשר להעלות את הדברים כאן ,זה
לא אומר שצריך לסגור את הדברים מאחורי הקלעים ,אפשר גם לדון בדברים
כאן ,ולסכם את הדברים כך שכולם יכולים לשמוע ולראות והכל בסדר .אני
מציע שנתחיל.

משה לבקו:

ע רב טוב לכולם ,אני הגשתי לכם ביחד עם הצעת התקציב איזה נייר שמסביר
את חלק מעקרונות התקציב בתמצות ,ואת ההנחות יסוד לבניית התקציב.
אני רגע רוצה ברשותכם לפתוח סוגריים ולומר כך :תכנית ההבראה במהותה
היא באה ומכתיבה לרשות המקומית מבחינת הגוף הממונה שזה משרד
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הפנים ,את המסגרת התקציבית .מצבנו אינו דומה לפרדס חנה או לחדרה,
שהם פועלים במסגרות אחרות לגמרי ללא תכנית הבראה ,בעל המאה הוא
בעל הדעה ,כאשר תכנית הבראה נועדה קודם לכן ,קודם לכול לממן את
אותם הוצאות קבועות ובלתי משתנות של הרשות המקומית ,כגון :מים,
כגון :ביוב ,כגון :שכר ,כגון :הסעות וכו' פה מיצ'ניג שהרשות צריכה לעשות.
והמשחק הקטן שקיים הוא לפעמים גם פחות מאה אחוז .לכן אני אומר,
עכשיו במסגרת התקציב על מנת לאזן אותו לרשות מקומית שמצויה בגירעון
ובוא ניקח את הדוגמא של חריש קציר לפני הפיצול היה גירעון מסוים,
קיבלנו עליו שיפוי כאשר הגירעון היה אחוז מסוים מהתקציב .ההפרדה
ומיעוט התושבים פה ,או ההכנסות העצמיות הוא כזה קטן שהמדינה
במסגרת תכנית ההבראה מה שנקרא נתנה כספים מעבר למה שמקובל
ברשויות מקומיות ,כאשר מחציתם זה הלוואות ומחציתם זה מענקים ,אבל
גם שזה נתון בתכנית ההבראה עדיין אנחנו מחויבים על פי הסכם תכנית
ההבראה ,גם להצטמצם במקומות שניתן להצטמצם .כלומר גם אם היו
נותנים לנו לכאורה אפשרות להגיע לתקציב של  20מיליון שקל ,אנחנו
צריכים לראות איך מצטמצמים כי בעתיד ב–  2012אנחנו צריכים לחיות
בזכות עצמנו ,ולא בזכות תקציבים מיוחדים של המדינה .ולכן אני אומר את
הדברים וכמו שאמרתי אני לא רוצה להקריא לכם את מה שכתבתי לכם ,את
הנחות היסוד ,אבל הכול כתוב לכם .א' הנחת היסוד ,בוא נגיד ככה אנחנו
פועלים כמו כל הרשויות על פי הנחיות משרד הפנים לבניית תקציב שנתי,
וכל שנה משרד הפנים מוציא הנחיות כיצד לבנות את התקציב ,מה הן הנחות
היסוד .הנחת היסוד שיש למועצות המקומיות.
רמי אלבז:

זה סיכום של המשרד?

משה לבקו:

לא זה חוברת הנחיות ,זה חוברת הנחיות שיוצאת ,הזמנתי אותך גם לבוא
לראות את זה .אחד בנושא מענקי האיזון לוקחים את מענק האיזון של שנת
התקציב שהסתיימה ומתחילים אותה ב 5 -אחוז פחות ,כי זה המשחק
שהאוצר עושה לפעמים ,לפעמים הוא מאשר את כל המסגרת ,לפעמים הוא
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מקצץ .קידום שכר עובדי רשויות מקומיות באחוז אחד.
רמי אלבז:

איפה הסימוכין של זה?

משה לבקו:

אני הזמנתי אותך לראות את הסימוכין של זה ,החוברת נמצאת כאן ואני
מב קש אל תפריע לי שאני מדבר .אל תפריע לי ,תרשום את הערות ,תרשום
את הערות מה שתבקש תראה .תרשום את הערות.

רמי אלבז:

באנו לאשר פה תקציב להזכירך.

משה לבקו:

רמי אני חושב שאתה לא מנהל את הישיבה ,אני חושב שהוא מנהל את
השייבה.

יצחק קשת:

אין בעיה יש לך שאלה.

משה לבקו:

תרשום את הערות ,ביקש ראש המועצה בהתחלה תרשמו כל שאלה תקבלו
כל תשובה.

רמי אלבז:

אתה רוצה אחר כך ,אחר כך בסדר.

משה לבקו:

ארנונה– כפי שזכור לכם אישרתם את ארנונה ל–  ,2013בתוספת של 3.33
אחוז ,על פי מה שכל הרשויות קיבלו את ההנחיה .האיזון התקציבי כמו
שהצגתי יושג באמצעות מענקים והלוואות שאנחנו אומרים לקבל .עכשיו
מהנחות היסוד ששימשו את המועצה לא ניתן היום להערתך שלמה לבוא
ולבדוק את הביצועים של המועצה ב–  2012 ,2011לא ניתן ,זה התנהל
במערכת תקציבית שונה לגמרי של מועצה במבנה אחר .דו"ח כספי ל– 2013
מי שאמור להפיק אותו ,ל–  2012זה משרד פנים ,משרד הפנים עושה ביקורת
ברשויות ואמור להפיק את הדו"ח ,נכון לרגע זה אין בידינו את הדו"ח
המאושר על ידי משרד הפנים.

שלמה קליין :באשמת מי?
משה לבקו:

או ,משרד הפנים שם כמו בכל רשות מבקרים ,המבקרים כנראה לא סיימו
את עבודתם ,ואם תבוא למשרדי אני אראה לך את כל התכתובות מול משרד
הפנים ,מזה תקופה ארוכה .שתבין עוד משהו לנושא הזה יש גם נזק לרשות
המקומית ,אם הרשות לא מגישה את הדוחות המבוקרים שלה לשלטונות
המס ,אנחנו אמורים לשלם קנסות רק שנדע.
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שלמה קליין :הנושא הזה מדאיג אותי ובגלל זה אני לא מבין איך ,איך זה יכול להיות הרי
דיון היה אמור להיות ,דיון  2013היה אמור להיות בדו"ח מבוקר של ,2012
אנחנו כבר עוד מעט ביוני .2013
משה לבקו:

ואין עדיין את הדו"ח אתה צודק.

שלמה קליין :ויהיה דו"ח של ?2013
משה לבקו:

אי אפשר יהיה להתחיל לעשות דו"ח  2013אם אין לך בסיס של .2012

אילן פורת:

הם יצאו ביחד אני מניח.

משה לבקו:

הם יצאו כנראה ביחד ,לכן אני אומר .נושא של קבלת מענקים והלוואות
במסגרת תכנית ההבראה היא תלויה בעמידה באבני דרך כפי שנקבעו
בתכנית ההבראה .המועצה צריכה לעמוד באבני דרך ואז זה משחרר מענקים
או הלוואות .אנחנו הגדלנו את תחזית הגביה לשנת  2013על סמך אותם
תוספות שיש פה כמו המחנות הבסיסים אני קורא לזה של הקבלנים
שעובדים פה ,משרדי המכירות ,כל דבר כזה ,או קונטיינרים ששמים בשטח
כל דבר כזה הוא תוספת להכנסות ,ועשינו לזה תחזית .פירעון המלוות הוא
גם גודל כי אמורים לקחת הלוואות הוא גדל משנה שעברה ,אבל לעומת זאת
הוצאה שהייתה לנו של כמיליון  ₪בנושא מימון השתתפות בוועדה לתכנון
ובניה ירד כי הועדה התחילה לגבות כספים מה שהיא לא גבתה לפני זה .עוד
פעם שתבינו רשות מקומית שהיא שותפה בוועדה ,ואם היינו שותפים בעבר
במועצה אזורית ,בוועדה של מנשה ,או בכל רשות אחרת ,הרשות אמורה
להשתתף בתקציב הועדה ,פה היות והועדה יש לה את ההכנסות שמכסות את
כל העלויות שלה אנחנו לא משתתפים וזה כבר הוריד לנו מיליון שקל ,צריך
להבין את זה .בתקציב הכנסנו דברים שלא הופיעו בתקציבים קודמים,
בתקציב שנה קודמת של המועצה ,כגון חינוך ,הבית ספר המוכר שאינו רשמי
שקיים פה הופך להיות ממלכתי חרדי ,קרי הוא הופך להיות בית ספר של
הרשות המקומית ,ומתוקצב על ידי משרד החינוך והרשות המקומית
במיצ'ינג שמשרד החינוך קבע .כנ"ל אם תראו בספר התקציב נתנו גם את
דעתנו להקמת בית ספר ממלכתי ,דתי כאן ,ומי שלא יודע עשינו השבוע
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ישיבה עם ההורים של הילדים שעולים לכיתה א' לראות איך אפשר לקדם
את הנושא הזה ,וגם השבוע ראש הרשות היה בישיבה אצל מנהלת המחוז על
מנת לראות איך מקדמים,ואיך מקבלים תקנים לזה .אבל נתנו לזה ביטוי
כבר בספר התקציב .בתקציב אתם תראו נושא של הסעות תלמידים,
שהמחיר הוא לא זול ,הוא גבוה ,אבל זה גורלנו עד שכל התלמידים יוכלו
ללמוד כאן .בוא נגיד כל אלה שאין להם מסגרות ,שהמסגרות שלהם יהיו פה,
בחינוך מיוחד תמיד נידרש להסיע החוצה כי תמיד אף רשות אין לה את כל
מוסדות חינוך מיוחד שהיא רוצה ,גם לא העיר חיפה וגם לא ת"א .בתקציב
הזה גם נתנו נושא לביטוי לנושא של נוער ,נושא של ההשערה לתלמידים.
תכלו אחרי צהריים אתם תראו איך מכינים תלמידים לבגרויות במרכז
ההשערה .ביחד עם מצילה וכל נושא שקשור לרווחה קהילתית כמו תרבות
הדיור לפעילות במבנים כאן ,ואלה הם עיקרי הדברים .רו"ח שרון מררי
שהוא הנהלת החשבונות של המועצה ,ורו"ח מייעץ למועצה יציג עכשיו מצגת
של התקציב ,ואחר כך נעבור על פי רצונכם סעיף ,סעיף ,פרק ,פרק איך
שתרצו .מה שאני רק מבקש אם יהיו שאלות כמו שאמר ראש המעוצה
תרשמו ,ובסוף כל התהליך תשאלו את השאלות ,תקבלו את כל התשובות
במרוכז ,ולא נתחיל פה פינג פונג של דיבורים על מנת שהדיון יהיה יעיל.
שרון מררי:

אני אציג לכם את עיקרי התקציב ל–  ,2013אתם מכירים את התקציב בעצם
ברמה הפרטנית של הכרטיסים .אני אשתדל להראות לכם את התקציבים
קצת במבט מלמעלה ממעוף הציפור .אולי זה יקבל קצת יותר משמעות
שפחות נכנסים לפרטים ויותר רואים את הריכוזים קצת יותר מלמעלה .אז
הגזבר הקדים אותי אבל אני אחזור על זה בכל זאת .ככה מסגרת התקציב
מגלמת גירעון שוטף של  3.3מיליון שקלים ,זאת בעצם מסגרת הגירעון
שמאושרת נכון להיום על ידי משרד הפנים במסגרת של תכנית ההבראה.
כלומר הגירעון הזה בסופו של דבר אמור להיות ממומן על ידי משרד הפנים,
חציו במענקים ,וחציו בהלוואות שהרשות תיקח ותיפרע בעצמה .יש פה 2
חתכים של התקציב ,אנחנו נעבור על שניהם .נתחיל בתקבולים ותשלומים
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לפי סוגים .החתך הזה הוא בעצם החתך המרכז שאתם קיבלתם של
התקציב.
יצחק קשת:

אנחנו נגיד רק הערה ,הערה שבתחילה מה שמשרד הפנים לפחות המחוז
הנחה אותנו והתעקש על גירעון של  2.8מיליון ובלחץ שלנו כמועצה ולהוכיח
לנו כמה הצרכים שלנו הם יותר גדולים ,אישרו לנו בסופו של דבר גירעון גדול
יותר ,אבל זה גם כן לאחר מאמץ גדול והסבר מפורט לפרטי פרטים על כל
סעיף ,וסעיף למה מגיע שיאשרו גירעון יותר גדול ,והכל בהתאם בגלל
שהצרכים יותר לרשות במיוחד הסיטואציה שהרשות נמצאת בה כרגע.

שרון מררי:

סך התקציב לצד ההוצאה  1..2מיליון  ₪כאשר מקומות ההכנסה הזמינים
של המועצה  ..2מיליון  ₪ויתרה בעצם מקור ההכנסה הוא בעצם כיסוי
גירעונות על ידי משרד הפנים  3,3מיליון  .₪השכר מהווה כ–  2.אחוזים מסך
תקציב המועצה ,פעולות  53אחוזים ,הוצאות המימון ופירעון המלוות ,אותן
מלוות שאנחנו מדברים עליהם של כיסוי גירעונות ,ומלוות של פיתוח שבעבר
לקחה המועצה ,מהווים כ–  13אחוזים ,הנחות הארנונה מהוות כ–  5אחוזים
מהתקציב .זה פירוט של הוצאות השכר .שכר כללי  ,2,200.000כ–  18מסך
תקציב המועצה ,הוצאות שכר חינוך כ–  .00אלף  ,₪שכר רווחה ,350
והוצאות הפנסיה של המועצה כ–  800אלף  ,₪כאשר המועצה שריינה
בתקציבה הוצאות לפיצויים במידה ותידרש לשלם במהלך השנה של  80אלף
 .₪השכר הכללי מורכב באופן הבא :מינהל כללי זה בעצם כל הנהלת הרשות
מראש המועצה וכל העובדים שנמצאים במשרדי המועצה ,ושייכים למינהל
הכללי ,כ–  ,1,100,000מינהל הכספי ,מחלקת גזברות  321אלף שקלים,
מחלקת ביטחון ,קב"ט  282אלף שקלים ,מחלקת הנדסה שוריין סכום של .0
אלף שקלים בגין מהנדס שאמור להיות מועסק באופן חלקי גם על ידי
הרשות ,וגם על ידי הועדה לתכנון ובניה .נכסים ציבוריים ותחזוקה בעצם
כ–  220אלף  ,₪הוצאות שכר תרבות  250אלף  ,₪הוצאות לשירותי דת 2.3
אלף  ,₪ותחזוקה של תשתיות  123אלף  ,₪סה"כ שכר כללי 2,200,000
מהווה  18אחוז מהתקציב .שכר חינוך  831אלף  ₪מתחלק באופן הבא:
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מינהל החינוך  23אלף שקלים ,גני ילדים ושכר סייעות בעצם  230אלף
שקלים ,חינוך יסודי זה שכר של מזכירים ושרתים  121אלף שקלים,
ושירותים נוספים ,כל שירותי החינוך שלא נכללו במסגרות שפורטו למעלה
 138אלף שקלים ,זה כולל בתוכו למיטב זכרוני קב"ס ,ושירות פסיכולוגי אם
אני לא טועה .נעבור לפעולות כל מה שדיברתי עליו עד עכשיו זה הוצאות
שכר ,שכר שהמועצה משלמת ,ועכשיו נעבור להוצאות הפעולות שזה בעצם
נותני שירותים חיצוניים ,פעולות כלליות 25 :אחוז מהתקציב ,פעולות חינוך
 20אחוז ,פעולות רווחה  3אחוז ,והוצאות מפעל המים והביוב  8אחוז.
פעולות כלליות מסתכמות ל–  3.3מיליון  ₪מתחלקות באופן הבא :שוב
המינהל הכללי השכר והפעולות אגב זה מקביל ,זאת אומרת אם אמרתי
מקודם שכר מינהל כללי זה כל העובדים שנמצאים במשרדי הרשות ,אז גם
ההוצאות לפעולות מתייחסות לאותו סוג של הוצאה ,זאת אומרת מינהל
כללי זה אותם מחלקות שבהם פירטנו את השכר מקודם .הוצאות מינהל
כללי מיליון שקלים ,מינהל כספים זה מחלקת גזברות ,1,100,000 ,מחלקת
תברואה  5.0אלף  ,₪הוצאות ביטחון  300אלף שקלים .אני אעבור רק על
המהותיים ברשותכם נכסים ציבוריים ותחזוקה  .30אלף שקלים ,אירועים
וחגיגות זה בעצם יום העצמאות וכל אירועי התרבות שמתרחשים במהלך
השנה על ידי המועצה  .0אלף  ,₪ביטוחי המועצה  100אלף שקלים ,הוצאות
לתרבות  155אלף שקלים ושירותי דת כ–  35אלף  .₪פעולות החינוך ,מינהל
החינוך  285אלף  ,₪בעצם הוצאות כלליות שקשורות בחינוך אבל לא
קשורות לאף אחד ממוסדות החינוך של המועצה .הוצאות לגני ילדים 350
אלף  ₪כוללות בתוכם בעצם גם רכישת שירותים ממשרד החינוך ,מה
הכוונה? גננות מועצה ,גננות גני ילדים הן מועסקות על ידי משרד החינוך לא
מועסקות על ידי המועצה ,המועצה משלמת בעבורן למשרד החינוך .הוצאות
לחינוך יסודי תוקצבו  2בתי ספר יסודיים ,אני מניח שאחר כך ניכנס לזה ל–
 3חודשים האחרונים של השנה  58אלף שקלים ,הוצאות להסעות שזה
המרכיב המרכזי של בעצם כל מחלקת חינוך  2,200,000ושירותים נוספים
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שזה הקב"ס והשירות הפסיכולוגי  320אלף  .₪הוצאות מימון ופירעון מלוות
ככה עומס המלוות ל–  31לדצמבר סוף שנת  2018כ–  8.2מיליון  .₪תחזית
הפירעון המלוות המקורית לשנת  ,2013בהנחה שאני לא לוקח הלוואות
נוספות במסגרת של כיסוי גירעון מסתכמת ל–  1..מיליון  .₪לקחנו בחשבון
במסגרת הבניה של התקציב  350אלף  ₪נוספים רק בגין הלוואות שאנחנו
צפויים ליטול בשנת  2013בגין תכנית הבראה במסגרת כיסוי הגירעונות.
חלוקה בין פירעון מלוות להוצאות מימון  2.200מיליון זה פירעון המלוות,
והוצאות מימון לרוב זה אשראי לזמן קצר הלוואות לזמן קצר ואשראי
מספקים במידה ויש פיגורים בתשלומים  1..אלף שקלים .הנחות ארנונה
ומיוחדות כבר ציינתי .מתוך הסכום הזה  200אלף  ₪למיטב זכרוני זה
הנחות ארנונה ,ועוד  50אלף  ₪זה איזה שהוא תקציב רזרבה נקרא לזה
להוצאות בלתי צפויות שהמועצה עלולה לשאת בהן במהלך השנה .נעבור
לסעיף ההכנסות ,סעיף ההכנסות מחולק ככה מיסים ומענקים ,אלה בעצם
כל ההכנסות הבלתי מיועדות של הרשות והן לא מוגבלות מבחינת השימוש
שבהן .הכנסות עצמיות לרוב זה הכנסות שהמועצה או גובה או שמתקבלות
מגופים שאינם ממשלתיים כדוגמת סוכנות יהודית ,קרן קיימת והכנסות
ממשלתיות ממשרדי ממשלה שונים .פירוט מיסים ומענקים ,תחזית
ההכנסות הארנונה של המועצה כ–  1.1.3.000כאשר מבחינת שיטה בהכנסות
אנחנו מציגים פה גם את ההנחות הארנונה כפי שהצגנו אותם לצד ההוצאה
עוד  200אלף  ,₪והכנסות ממשרד הפנים מענק כללי לאיזון צפוי להסתכם
ל–  2.2מיליון  .₪לגבי הרכב הנכסים שמהם בעצם נבנתה תחזית הארנונה,
אלו הנכסים בעצם אתם יכולים לראות שהמגורים מהווים חלק מרכזי בשלב
זה מסך פוטנציאל הרשות מהכנסות הארנונה כ–  1.300מיליון קרקע תפוסה
 228אלף שקלים ,משרדים ,שירותים ומסחר  122אלף שקלים ,חדרי
טרנספורמציה  31וככה זה הולך וירד .סך הפוטנציאל כ–  1,383.000אני
מזכיר שאנחנו נותנים בעצם הנחות של כ–  200אלף  ₪אז זה מביא אותנו
לסדר גודל של  1.1מיליון  ₪כולל גביית פיגורים .הכנסות עצמיות  322אלף
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 ₪מתחלקות כך 311 :אלף  ₪זה גבייה בעצם בעיקר מתושבים ,אגרות חינוך
וכדומה  311אלף  .₪הכנסות מפעל המים והביוב כחצי מיליון  ,₪אני אזכיר
לכם רק ,שניה אחת בעצם מבחינת משק המים עברנו על זה מקודם ,הוצאות
משק המיט בשלב הזה בגלל החיבור למט"ש אזורי עולות על הכנסות
המועצה ,סה"כ התקציב של ההוצאה במסגרת משק המים הוא  812אלף
שקל כאשר תחזית ההכנסות מדברת על  500אלף שקלים.
משה לבקו:

זה תוקצב  300ל– .2013

שרון מררי:

 , 350הביצוע בפועל עד אוקטובר מה שהיה ,הביצוע עד אוקטובר 200 ,2013
אלף  .₪הכנסות מימון והכנסות מפיקדונות בבנקים בדרך כלל  50אלף ,₪
ויתר עצמיות איזה שהוא סעיף סל של  82אלף שקלים .בשלב זה אין למועצה
חוקי עזר שעל בסיסם היא יכולה לגבות כספים מתושבים כמו חניה וכדומה.
הכנסות ממשלתיות מתחלקות באופן הבא :משרד החינוך  1.3מיליון  ,₪אני
מזכיר לכם שרק סעיף ההסעות במסגרת החינוך עולה למועצה כ–  2.2מיליון
 ₪בהתחשב בעובדה שמשרד החינוך אמור למממן את כלל פעילות החינוך,
בעצם יו צא פה שהוא אפילו מחצית מההסעות של מחלקת החינוך הוא לא
מממן .הכנסות ממשרד הרווחה  530אלף  ,₪יש פה את משרד הביטחון 38
אלף  ,₪משטרת ישראל בגין שמירה במוסדות חינוך  80אלף שקלים,
ומשרדים אחרים  128אלף שקלים .עכשיו ברשותכם איזה שהוא חתך אחר,
דווקא את החתך הזה ראינו ,אני אעבור לשירותים מקומיים .זה בעצם אותה
מסגרת תקציב שהראיתי לכם עכשיו אני אראה לכם אותה בחתך קצת שונה.
אם מקודם דיברנו על שכר כללי ,פעולות כלליות אז כרגע זה בעצם הפירוט
של אותן פעולות כלליות כאשר הוא מציג בתוכו את הפעילויות של משק
סגור כביכול ,אבל זה לא משק סגור כי למועצה אין הכנסות לנהל אותם
כמשק סגור .שימו לב הטור הזה זה טור ההכנסות של כל מחלקה ומחלקה
כל פעילות ,והטור הזה זה טור של הוצאות ,כרגע מה שאנחנו רואים פה
בעצם מבחינת ההכנסות זה הכנסות משמירה  30אלף שק"ח ,והכנסות
משירותים עירוניים שונים כ–  ,₪ .000סה"כ הכנסות די זניחות  38אלף ₪

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

03330

14

ב.ש.ג

לעומת הוצאות של  2.5מיליון  ,₪כאשר ההוצאות מתחלקות באופן הבא:
תברואה  5.0אלף  ,₪שמירה  5.0אלף  ,₪הוצאות תכנון זה מחלקת הנדסה
 30אלף שקלים ,נכסים ציבוריים ותחזוקה מיליון שישים ותשע ,חגיגות
ואירועים  .0אלף שקלים ,ושירותים אירועים שונים כל מה שנכנס שם
בעיקר זה הוצאות הביטוח של המועצה כ–  100שקלים .שירותים ממלכתיים
תקציב החינוך  3.082מול הכנסות של  1...2.000מיליון זאת אומרת
שהמועצה מממנת בפעילות החינוך כ–  2.3מיליון  .₪פעילות תרבות הוצאות
 305אלף  ,₪הכנסות חזויות  1.אלף  ₪המימון של המועצה  322אלף .₪
מחלקת רווחה סך ההוצאות החזויות מיליון שמונים ושתיים ,הכנסות ,533
מימון המועצה כ–  550אלף שקלים .מחלקת הדת הוצאות של כ–  3.0אלף
שקלים מול הכנסות של כ–  ,80סה"כ מימון המועצה  312אלף .₪
משה לבקו:

לפני שאתה עובר בשקף זה מראה לכם את גובה המיצ'ינג שהמועצה מחויבת
מתוך תקציבה לעשות מדינת ישראל ,זה המיצ'ינג שכל הזמן מדברים עליו.
ואחת הטענות של הרשויות המקומיות כנגד האור שהמיצ'ינג משנה לשנה
הולך וגדל כי המדינה היא מורידה את ההשתתפויות שלה בכל מיני נושאים
אם זה ברווחה ,אם זה בחינוך אם זה בכל דבר ,זה עמודת המיצ'ינג.

יצחק קשת:

אתה אומר שיותר ויותר גובר ההשתתפות של הרשות בהוצאות המחייבות
אותה הממלכתיות שאין לנו ברירה אלא להחליט להוציא אותה או לא
להוציא אותה והיא צריכה להוציא יותר ,ויותר והיא צריכה לדאוג שיהיה לה
הכנסות בהתאם.

שרון מררי:

פה ספצי פית בחריש יש בעיה נוספת שזה חיסרון לקוטם בעצם ,זאת אומרת
אם מפתח המימון לפחות לפעילות חינוך ופעילות רווחה שזה לא פעילות
שהמועצה מתנדבת בה זה פעילות שהיא מבצעת על פי חוק גם ברווחה וגם
בחינוך ,המפתח אמור להיות מימון של כ–  .5אחוז משרדי ממשלה וכ– 25
אחוז מימון של המועצה ,אתם רואים שפה מדובר בחינוך לדוגמא מימון של
מעל  50אחוז ,וברווחה מימון של כ–  50אחוז ,ברווחה ספציפית זה נובע
מגודל המועצה ,בחינוך זה נובע גם מגודל המועצה אבל נובע גם מאותו סעיף
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הסעות בעייתי אם ניכנס רגע לבעיה שם בסעיף ההסעות .מפתח התקצוב של
משר ד החינוך הוא פר תלמיד בהסעות הרגילות ,זאת אומרת משרד החינוך
זורק  1.,3שקל לתלמיד ליום ולא מעניין אותו מה אורך ההוצאה ,ומה גובה
ההוצאה ולאן צריך להסיע את התלמיד ,והמועצה בעצם מחויבת לבצע את
ההסעות האלה על פי חוק .אז אם זאת הייתה מועצה גדולה שבה יש מספר
תלמי דים גדול אני מניח שהיינו מתקרבים לאחוז מימון הזה של  .5 ,25מה
שהוא בלתי אפשרי פה.
יצחק קשת:

בנוסף לכל אלה בגלל חיבור לקציר אז המצב הסוציו אקונומי של חריש
הוגדר הלמ"ס -הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מגדירה את חריש לפי מה
שהיה מקובל על קציר בזמנו זה היה מצב סוציו אקונומי מספר  ,5עכשיו
אנחנו עולים ל–  ,.המשמעות הישירה של זה שכל משרדי הממשלה
מתקצבים אותנו במימון נמוך יותר ,זאת אומרת זה הולך לפי מצב סוציו
אקונומי ככל שהמצב סוציו אקונומי נמוך יותר הממשלה יותר משתתפת,
וככל שהמצב הסוציו אקונומי של המועצה יותר גבוה ,הממשלה משתתפת
פחות ,ופה נוצר מצב אבסורדי שאנחנו מנסים להתמודד איתו וזה משהו
ברמה של כמו להתמודד מול קיר ,לשנות את המצב הסוציו אקונומי של
חריש ,למשמעות האמיתית שלה ,ואז בעקבות כך אנחנו נוכל לקבל תקצוב
מלא יותר מכל משרדי הממשלה וכרגע אנחנו בהתדיינות מול משרד הפנים
להחריג אותנו ,אבל זה אומר שכרגע אולי יחריגו אותנו משרד הפנים ,אבל
מה עם שאר משרדי הממשלה אותם זה לא מעניין.

משה לבקו:

אני רוצה להסביר משהו לגבי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,הנתונים
שלהם שהם קובעים דירוג הם תמיד נתונים של סקר שהם עשו שנתיים
אחורה ,כלומר אנחנו היום נתונים על פי הסקר שהם עשו ב–  2011שקציר
חריש היו מאוחדים ,זה תוצאות הסקר ואני זוכר שאז הצגנו להם את כל
הנתונים ,אז הם מתסכלים מה אחוז בתים צמודי הקרקע ,כמה רכבים יש
ביישוב וזה לא מעניין אם זה רכב משנה כזאת ,או משנה אחרת יש להם כל
מיני פרמטרים כאלה ,ולכן הם קובעים את זה ,והמשמעות כמו שאמר ראש
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הרשות של  ,.זה בכל הנוסחאות כולל מענק איזון וכל נוסחה שעושה המדינה
ככל שהסוציו אקונומי גדל אתה יורד .עכשיו למה אני אומר שזה מצב
שאצלנו צריך להיות חריג? כי מתוך יש בישוב  300בתי אב ,מתוך  300בתי אב
 183פחות או יותר בתי אב זכאים להנחות מסוגים שונים ,כלומר למעלה
ממחצית מבתי האב פה זקוקים להנחות על פי חוק ,לא מדבר על דברים
שהם לא על פי חוק שזה לא קיים פה ,לכן אם אני משווה את חריש ליישובים
אחרים בנתונים של מחלקת הרווחה ,הסוציו אקונומי פה אסור שיעבור את
 ,3אני כבר לא מדבר על  ,5אם אני משווה בנתונים של מחלקת הרווחה.
יצחק קשת:

זה נע על ציר של בין  1ל–  .10ככל שזה מגיע קרוב ל–  10אז המימון הוא קטן
יותר ,ככל שזה מגיע ל–  1המימון גדל יותר אז אנחנו עומדים כרגע על  .שזה
אומר מימון מועט יותר ,מועט מאוד מכל משרדי הממשלה.

שרון מררי:

טוב בשקף הזה בעצם אנחנו רואים את משק המים והביוב דיברתי עליו
מקודם הערתי .בעבר משק המים והביוב בכלל הרשויות היה רווחי ,רשויות
היו עושות מזה כסף והיו מפנות את המשאבים האלה לחינוך ולרווחה ,בשנת
 2001יצא חוק תאגידי מים וביוב שחייב את הרשויות להוציא את הטיפול
במשק המים והביוב לתאגידי מים וביוב ,בחריש בגלל שזה משהו שעבר שינוי
לא מזמן ועדיין לא הספיקו להעביר את משק המים והביוב לתאגיד והסיפור
הזה יוצר הפסד כספי מאוד משמעותי למועצה .לדוגמא משק המים גירעון
של  1.0אלף  ,₪ובמשק הביוב גירעון של  800אלף  .₪כלומר אינטרס גדול
של המועצה להוציא את משק המים והביוב נכון להיום החוצה על מנת
להפנות את המשאבים האלה למקומות אחרים.

משה לבקו:

לפני שאתה עובר אני רוצה להסביר משהו כי זה דבר שכנראה יבוא לשולחן
הרשות המקומית .בחוק תאגידי מים חייבו את הרשויות המקומיות להקים
תאגיד ו/או להצטרף לתאגידים אחרים .רשות שלא ביצעה כך היטלו עליה
קנס ,ותיכף אני אסביר מה זה הקנס הזה .בזמנו יש גוף שנקרא רשות המים,
רשות המים החליטה בזמנו שקציר חריש ,אני מדבר על תקופה של קציר
חריש ,תצורף לתאגיד המים של חדרה ,תאגיד המים של חדרה סירב לקבל
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אותנו .יש בארץ כלמעלה מ–  20רשויות שאינם שייכות לתאגיד מים
והרשויות האלה כולם כולל אנחנו נמצאים בהליכים משפטיים כנגד חברת
מקורות ועל מה? קבע מי שקבע בזמנו שרשות מקומית שלא בתאגיד מים
היא צריכה להפריש חלק מההכנסות שהיא מוכרת מים לדבר שנקרא קרן
שיקום ,הקרן הזאת מקורות ישמרו את הכסף וכאשר יקימו תאגיד הם
יעבירו את הכסף לתאגיד .באו רשויות כמונו ואמרו רגע היום אנחנו
מתחזקים את הרשת ולא התאגיד ,אז מה נוציא כסף יגדיל את הגירעון שלי
בשביל לתחזק את זה ,מתנהל הליך משפטי ובהליך הזה הרשויות ביקשו
לצרף את רשות המים /את היועץ המשפטי לממשלה כמשיב או כנתבע ,היה
אתמול דיון נוסף זה כבר איזה דיון חמישי או שישי ,והדיונים ממשיכים.
כלומר אנחנו לא יודעים מה תהיה החלטה של בית המשפט ,אנחנו בכל
מקרה בספרים מה שנקרא צובעים את הכסף שאנחנו חייבים ,אם נהייה
חייבים לקרן שיקום ,לכן אני אומר את הדבר הזה דבר אחד .דבר שני זה
נושא של השתתפות שלנו במט"ש הביוב ,על הטיפול השוטף .האגרה שהיום
משלמים התושבים כולנו אינה מכסה את העלויות ואנחנו נדרשים וגם זה
יבוא לשולחן המועצה לעדכן גם את אגרת הביוב בכדי לצמצם את הפער
שבין ההוצאה ,לבין ההכנסה .אבל זה יבוא לכן אני אומר את זה פה כי זה
יבוא בעתיד לשולחן הרשות המקומית ,שולחן המליאה.
שרון מררי:

אוקיי תקן כוח אדם של המועצה הוא בעצם גם נדרש לאישור במסגרת
התקציב ,במסגרתו מאשרים את שיא תקן המשרות במהלך שנת  ,2013כפי
שהוא חזוי בשלב זה .אתם רואים שזה בנוי פה לפי מחלקות ראש הרשות
בעצם נבחר ציבור  ,1עוזר ראש רשות  ,1מזכירות  ,2גזברות  ,1ביטחון 2
משרות ,תחזוקה משרה וחצי ,מחלקת חינוך  3משרות ,נוער  ,2,8רווחה ,3,25
דת  ,1.3ביוב  ,1.3ופנסיונרים  ,5,.5סה"כ תקן המשרדות .2.,3

משה לבקו:

רגע עוד הערה לגבי תקן המשרות .תקן המשרות היות וגם עלה בכל מיני
שאלות של חברי המליאה איך הרשות מתארגנת לבאות .אנחנו שוב בעבודה
מול משרד הפנים ומול הגופים האחרים לנסות להביא לידיעתם את הצרכים
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שלנו לתקנון בגין המצב הקיים של הישוב ובגין הקליטה ,ואני אתן דוגמא
מאוד פשוטה .אם מצפים מאיתנו שבספטמבר  2015נפתח בתי ספר זה אומר
שצריך להיערך לזה מבחינה אדמיניסטרטיבית מספר חודשים קודם ,כי את
בתי ה ספר ,את המבנים אנחנו אמורים לקבל לידינו לא יאוחר מחודש יוני
 ,2015זה אומר שאנחנו לקראת סוף  2013נדרש לקבל ,נדרוש לקבל תקנים
החל ממי שמתעסק ברישום ילדים או כל דבר אחר ,לכן אמר ראש הרשות
שכנראה במהלך השנה יהיו עדכונים .כל עדכון דרך אגב צריך לבוא לאישור
מליאה ,עדכון תקציב צריך לבוא לאישור מליאה ,זה לא שעדכון תקציב
נעשה במקום אחר ,כל עדכון צריך לבוא לאישור מליאה.
שרון מררי:

זהו התקן זה בעצם החלק האחרון.

יצחק קשת:

טוב אנחנו נעשה סבב כ ל מי שירצה להגיב ,או להגיד יגיד את מה שהוא רוצה
להגיד ,הגזבר ירשום את הערות ,את השאלות והצוות המקצועי יענה על כל
השאלות .בקשה שלמה.

שלמה קליין :טוב יש פה דברים ששמענו ,יש ראינו ממעוף הציבור יש  ...רזולוציות שאני
הייתי רוצה לרדת אליהן אני לא יודע אם כאן זה המקום ,מה תכננתם,
אפשר להגיד את זה כבר בהצבעה מה שאני חושב .לשאלות שעלו לי תרבות
כרגע דובר על  350מה הפיצול לשכר בתרבות?
יצחק קשת:

תגיד את כל השאלות אחרי זה יענו לך על כל השאלות ביחד.

שלמה קליין :זהו זה בעיקר העניין של מהו שכר לתרבות ויש לי כל מיני הסתייגויות לכל
מיני דברים אבל זה לא קשור לשאלות.
משה לבקו:

לתקציב יש לך עוד שאלות ,הבהרות?

שלמה קליין :לא.
רמי אלבז:

יש לי מספר הסתייגויות לתקציב.

משה לבקו:

הסתייגויות או שאלות ,זה שני דברים שונים.

רמי אלבז:

הסתייגויות דבר אחד אנחנו ,שאני רוצה רגע ...לגבי התקציב אז
ההסתייגויות  ...אז שאלות משהו פה לא ברור לי לגבי הסעות .קודם כל אני
אשאל את השאלות על פי מסמך הנחיות .הנחיות שכלולות פה במסמך
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שהעברתם ,אחד זה אחוז אחד בהעלאת שכר אני עדיין רוצה לראות מסמך
אני שלחתי לך מכתב בעניין הזה ואני רוצה לדעת שזה באמת הנחיה של
משר ד הפנים וזה לא איזה משהו אחר .דבר שני זה חשוב מאוד ,חשוב מאוד
ההסתייגות שלי בנוסף להסתייגויות האחרות .דבר שני אני מבין שזה הכול
במסגרת אישור של תכנית הבראה של משרד הפנים ,אתה גם אמרת ,ציינת
את זה פה שיושג באמצעות קבלת מענקים בסך  3מיליון שקל אני רוצה
להבין עוד פעם השאלה היא לא על תכנית ההבראה שאושרה ,תכנית הבראה
שאושרה אפשר למתוח אותה לפי כל מיני רובריקות מקצועיות ,הראתם את
מה שהראתם כאן ,אבל השאלה היא הגדלה של  3מיליון  ₪יותר נכון
במענקים 3 ,מיליון  ₪שאנחנו אמורים לקבל איפה הם בדיוק ,ממי אנחנו
מקבלים את זה ,ממי אנחנו מקבלים את זה? אם יש אסמכתא כזאת תראו
לי ,תראו לי שאתם מקבלים את זה ממשרד הפנים ,תראו לי שהשר נותן 3
מיליון  .₪מדובר כאן בהגדלה של גירעון נכון תכנית ההבראה ,לפי מסגרת
תכנית ההבראה יש פה חשב מלווה ,ויש פה התאפשרות שמשרד הפנים
שמאשר לנו להגדיל את הגירעון אז הכול כמו אפילו כמו משק בית שרוצים
להגדיל את הגירעון אז האיש והאישה רוצים ככה להגדיל את הסיכונים אז
הם צריכים לדון ביניהם נכון? אז אנחנו רואים פה גם אותו דבר .אנחנו
צריכים כגוף דריקטו ריוני לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להגדיל גירעון,
והגדלה של גירעון כאן היא משמעות של עוד  1.0אלף ריבית בשנה ,זאת
אומרת המצטבר מה שיהיה לנו מצטבר אם אנחנו מגיעים ל–  12ומשהו
מיליון ,בשנים הבאות נגיע ל–  18מיליון ,אחרי זה  20מיליון ב– 2018
השאלה אם אנחנו רוצים את זה .תכנית ההבראה מאושרת  ...השאלה אם
אנחנו הגדלת גירעון זה השאלה השנייה .השאלה השלישית לא ברור לנו אם
אנחנו מקימים מערך של בתי ספר כאן ,מערך ההסעות הולך להשתנות אז לא
ברור לי זה הוגדל ממיליון שבע מאות ,לשני מיליון ,מנקודת הנחה שאנחנו
יותר ויותר נותנים מענה למקום כאן ,אז איך פתאום הוגדל מערך ההסעות
מ–  1..ל–  .2זה מעבר להסתייגויות ,אלה השאלות שלי.
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שלמה קליין :תקציב ראש רשות אני רוצה להבין שכר של ראש רשות עלה ,למה הוא עלה,
זאת אומרת דיברת על אחוז זה לא אחוז ,ואם יש סיבה אחרת לזה שהוא
עלה ,למה הוא עלה? זה דבר אחד ,דבר נוסף יש פה איזה שהוא סעיף שהוא
לא פתוח ראש רשות  530בסוף ,לא ברור מה זה בכרטסת לא ברור ,מה ת.ל
מה מסתתר שם?
שרון מררי:

הוצאות תקשורת.

שלמה קליין :הבנתי זה אשמתי זה לא נכנס פה .אנחנו מחלקה או פעולה אתם קוראים
לזה  813000מזכירות מתנות ,מה זה מזכירות מתנות מי מקבל מתנות
מהזכירות ולמה הוא מקבל מתנות מהמזכירות?  ...תקציב  30 2013ביצוע ,2
תקציב  ,30 2013אם ביצעתם  2למה שתבצעו בפעם הבאה  ,30ולמה לא
ביצעתם  30בפעם הראשונה? זה דבר נוסף .עוד דבר טוב  ...זה בסדר .טוב יש
פה את כל הנושא של טיפול במקלטים ,היה תקציב בעבר לטיפול במקלטים,
זה היה תת ביצוע 0 ,ביצוע וזה ירד עכשיו למה שבאמת לא טיפלו במקלטים,
הי יתה מחשבה יפה בעבר למה שלא ,למה שבאמת לא תטפלו במקלטים זה
רעיון טוב .עוד דבר טוב לגבי גני ילדים ,יש פה כמה גני ילדים אני לא מבין
את הסדר ,יש פה כמה סעיפים של גני ילדים גננות מדינה ,מספר סעיפים,
מספר סעיפים של גננות סייעות פשוט לעשות פה סדר על מה מדובר ,איך
מדובר ,ולמה מדובר .טוב לגבי תרבות אני לא יודע הראיתם שיש פה תקציב
אני רואה בסעיפים מוקדי תרבות  ,10תרבות  ,25חוגים  ,0ספרייה 10000 ,10
לצורך העניין ,אני אומר אני לא רואה ,אני רואה שבתרבות פה ההשקעה היא
בסה"כ  ,0פרומיל טיפה מלמעלה ,לא יודע מאיפה אתם הראתם השקעה של
 , 350אולי אם אתם מכניסים מרכזי ההשערה וזה ,זה מגיעים לאיזה משהו,
כרגע תרבות סעיפים להצגות ,להרצאות לכל מיני הדברים האלה בתקציב
כמו שאני רואה אותו היום הוא אפס .אני כבר אקפוץ על מה שאני זוכר כל
הנושא של טיפול בילדים בסיכון אפס ,בקיצור דברים שהם אני חושב
שבנשימת אפינו התקצוב הוא נושק לאפס ,מרכזי טיפול באלימות אפס,
יצירת קשר הורה עם ילדים  2000שקל.
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יש לי דבר ששכחתי לומר אותו ואני מתנצל.

שלמה קליין :תן לי אני אסיים ואחרי זה יהיה לך את כל הזה .זקנים אתם כתבתם זקנים
נראה לי שהיום ההגדרות הן יותר עדינות ברווחה ולא אומרים זקן אומרים
מתבגר או משהו כזה אבל לא משנה ההשקעות הם אפס .אני רואה פה ,3
שירותים זקן לקהילה כמה שהמועצה משקיעה פה בשנה  3000שקל ,לא בוא
נגיד עוד סעיף ,לא ,לא סליחה 5000 ,שקל .טוב טיפול בנוער וצעירים 10000
שקל ,אני מדבר על זה ,דרך אגב יש  2סעיפים במקלט לנשים מוכות בשתי
מקומות שונים בצרכים מיוחדים ובמקלט לנשים מוכות שאין לי  ...שצריך
לשים את זה במקום אחד .טיפול בהתמכרויות  3000שקל ,אני חושב שיש פה
מה לעשות יותר .זהו באופן כללי זה מה שיש לי להגיד ,לשאול.
רמי אלבז:

חשבתי שיש לנו שאלות על המצגת שהציג לנו רו"ח אז הצגתי את השאלות
שלי בנוסף יש לי גם את ההסתייגויות .אני רואה פה משוואה של הגדלת
תקנים בשכר לעומת הוצאה לטובת הציבור ,רואים את זה בצורה באופן חד
זה ברור ,גם אם השכר הוא שכר גבוה ,וגם כי תוסיף את זה לתקנים אם
אנחנו מדברים על ייעוץ נוסף של ראש רשות  100אלף שקל ,אם אנחנו רואים
עוד משהו של ראש רשות רווחה וקהילה  .0אלף שקל ,אם אנחנו רואים עוד
חוזר של  120אלף שקל ,תוסיף את זה באחוז אחד בשכר .דובר כאן על
הוצאות לציבור ששואפים לאפס ,יותר מכך יש הקצאות בתקציב  2013יש
סכומים מסוימים גם מינוריים מאוד ,מדובר באלפי שקלים בודדים ובביצוע
אפס .אני יכול לתת לכם את הדוגמאות ביצוע אפס כלומר ,אם נגיד את זה
בשפת העם מקציבים קצב לטובת הציבור ובביצוע כדי להוציא את זה יש
אפס כלומר לא הוציאו את זה ,פשוט היה ולא נתנו .אני אתן את הדוגמאות
האלה מתוך הזה אם תעשו את המשוואה להגדלת שכר ,הגדלת שכר וגם
תלושי שכר גבוה וגם בנוסף לזה הוספת תקנים אז קיבלנו פה משהו שבאמת
לא נראה לי שהציבור רוצה את זה .אני אתן לך את הדוגמאות יש כאן אם
תסתכל אני אגיד את העמודים ,למשל איסוף אשפה וגזם יש כאן הקצאה ב–
 150 ,2013אלף שקל ,יקשיב הציבור וישמע  25אלף שקל בביצוע וב– 2013
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שמבינים שאי אפשר ,כלומר הקצו  150נתנו רק  25אלף ,גזמו לנו  25אלף
ובסדר הבנו שאולי הגזבר או הגוף המקצועי מבין של  150אלף שקל זה יותר
מידי אז הוא הוריד את זה ב–  2013ל–  .5אלף שקל .עוד דוגמא למשל יש
כאן עוד דוגמאות דובר ,21 ,2... ,כמו שכתוב כאן  21חשמל למקלטים ביצוע
זה בהקצאה של  ,2013ביצוע אפס מבינים שלא מוציאים כלום תקציב 2013
אפס למרות שמגדילים שכר ,מגדילים תקנים .יש לנו סעיפים ודוגמאות
כאלה תחזוקה עבודות בטיחות יש כמה סעיפים שבביצוע הם  ,0יש דוגמאות
למכביר.פרויקט מצילה ,פרויקט מצילה  80אלף ממה שאנחנו מקבלים 20
אלף ,מקבלים את זה מתקבולים מקצים  ,80ביצוע  38אלף ,ביצוע  38אלף
עוד פעם אנחנו נכנסים לשנת של  2013עם עוד  80אלף ,כלומר אנחנו לא
מקבלים מצילה מי שלא יודע מצילה זה לעבודה עם הנוער בציבור .דוגמאות
נוספות מועדוני נוער יש פה הגדלה בתקנים וכו' פה זה בסדר .אני חושב שזה
הובהר .יש פה סעיפים ככה יש כאן מעונות יום ,רווחה 35 ,אלף הוצאה 22
ביצוע רק  80 ,22אלף תקציב  ,2013אני מקווה גם שיהיה משהו משמעותי,
כלומר אנחנו רואים פה מגמה של מקצים משהו מינורי לציבור מוציאים
בהרבה ,בביצוע שזה קרוב לאפס ,מקצים שוב מינורית בזמן שיש כל הזמן
הגדלה בשכר ,הגדלה בתקנים.
משה כחלון:

על איזה שכר אתה מדבר?

משה לבקו:

כחלון ,כחלון.

רמי אלבז:

אם יראו לי את המסמך של אחוז אחד בשכר ,אם יראו לי אחוז אחד בשכר
את המסמך הזה אני אשמח מאוד.

משה לבקו:

טוב אני אומר כך היות ואני חושב שבאמת שאנשים פה הם אנשים נבונים
ואם נסתכל בספר התקציב הנתונים ההשוואתיים בתקציב  ,2013ו– 2013
ופה זה נתון השוואתי לאוקטובר  2013ולא לסוף  ,2013וכפי שרובכם יודעים
חלק לא קטן מהכנסות והוצאות הוא נעשה לקראת סוף שנה מבחינת
התחשבנות אם זה עם יזמים ,ספקים או משרדי ממשלה .לא בכדי קבעו
שמשרד הפנים עושה ביקורת על נתוני שנה קודמת החל מחודש שלוש של
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השנה החדשה לא בכדי כדי לסכם את הדברים אכן זה נתון אחד .דבר נוסף
לגבי תקציב  ,2013תקציב  2013היה למעשה התקציב הראשון שנבנה לחריש
כישות עצמאית ללא קציר והוא נבנה על הרבה מאוד הערכות ,לדוגמא
בהערכות נושא הגזם .הייתה לנו הערכה מסוימת בנושא הגזם בפועל מתברר
שנושא הגזם הוא הרבה פחות כי אין פה הרבה גזם לצערי ,ואני אומר את זה
באמת לצערי ולכן היו פה הרבה מאוד הערכות ,כמו תחזוקת חשמל ,כמו
הוצאות חשמל וכו' ,היו פה הרבה הערכות ולכן עשינו ,לקחנו את נתוני
אוקטובר  2010עם החשבוניות שעדיין לא נרשמו ועשינו את האומדן והכנסנו
את התקציב אחד .לגבי הרווחה עוד מעט באמת ימשיך שרון ופה אני מתנצל
שלא הערתי את זה מקודם ברווחה אתה משתתף בנושא שמשרד הרווחה
משתתף .כלומר אני אתן סתם דוגמא קיצונית אם אין אף זקן ,אם אין פה
אף זקן אני יכול לרשום פה בתקציב של  10מיליון שקל ולא יצא אגורה ,ונגיד
לא רשמתי בכלל ועכשיו נחתו לי פה  100זקנים ,דרך אגב קוראים לזה זקנים
ולא קשישים ,נחתו  100זקנים ועכשיו צריך לצאת עליהם הוצאה משרד
הרווחה אומר אני נותן שקל ,אתה נותן  2שקלים ואז אני מביא עדכון
תקציב .בנושא רווחה גם תבדקו ברשויות אחרות אתה אף פעם לא בונה
לשנה החדשה משהו שאתה לא יודע איך הוא יתפתח אלא אתה נשען על
נתונים של שנה קודמת .עכשיו אנחנו בכוונה משאירים סעיפים שיש בהם 0
הכנסה ו–  0הוצאה ו–  0תקצוב בכדי שאם יבוא הכסף יש לי לבוא להגיד
למשרד הרווחה הנה זה מספר הסעיף שלי מותאם לסעיף שלכם .עכשיו
משרד הרווחה וזה אחד הטענות ותבדקו בכל הכנסים משרד הרווחה עושה
התחשבנות עם רשות ,היום אני מתחשבן איתם על  ,2012היום אני מתחשבן
איתם על  ,2012כי משרד הרווחה עובד במודום אחר לגמרי .אני על 2013
יתחשבן איתם בתחילת  2015או לקראת אמצע ,סוף  ,2013לכן הרווחה
לוקחים משקפים תמונה שהייתה ב–  2013מקדמים אותה קדימה בצורה כזו
או אחרת ,ואתם תראו בסוף השנה יהיו סעיפים שרשמנו אותם ואין בהם
ביצוע כי אין מה לבצע בהם .כמו מקלט לנשים מוכות ,אין פה נשים מוכות
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אין לי מקלט כאן ,אני לא מחזיק בישוב מקלט ,אני גם לא משתתף במקלט
לנשים מוכות במקום אחר ,אבל הסעיף קיים.
רמי אלבז:

אבל תקצבת אותו.

משה לבקו:

אני מתקצב אותו עוד פעם כי יש דברים שאני חייב לתקצב בכדי שיהיה לי
מענה מיידי ,כי אם מחר אני אצטרך באמת לשלוח מפה אישה חלילה וחס
למקלט לנשים מוכות ואני אצטרך להוציא לשם הקצאה כן ,אני אצרך להציג
למשרד הרווחה שיש לי סעיף בכדי שיזינו לי את הכסף בחזרה ,כי אחרת
להתחיל לפתוח סעיפים זה עוד פעם עד שהמליאה מתכנסת ,ועד שזה
מתאשר ,ועד שמתאשר במשרד הפנים ,ואד שמתאשר בכל מקום ,לכן כל
הרשויות שמות את הסעיפים גם אם אין הצורך המיידי באותו רגע ועוד מעט
שרון ירחיב.

רמי אלז:

רק שניה אתה אמרת שיש סעיפים שחישבת אפס כי אתה ממתין למשרד
הרווחה אז למה יש סעיפים שכן תקצבת?

משה לבקו:

כי עוד פעם ,כי בשנים קודמות הייתי צריך להשתמש בהם ,השנה אולי לא
השתמשתי ,שנה הבאה אולי כן .כי תראו אני לא יודע אם אתם מכירים את
תמונת האוכלוסיי ה ,אני לא בטוח ,אני באמת לא בטוח כי כל פעם בא אליי
מנהל הרווחה הוא כל פעם מופתע מכל מיני נושאים ,והוא די בקיא כבר,
והדברים פה מתפתחים ,מגיעים לפה אוכלוסיות עם בעיות כאלה ואחרות,
גם מגיעות אוכלוסיות טובות מאוד אבל הדברים הם מאוד דינמיים .אם
בעבר היו ילדים שמשרד הרווחה התעקש להוציא אותם מהבית ,היום הוא
מחזיר אותם הביתה ואתה צריך לתת להם טיפול פה בקהילה ,וזה בסדר
שמחז ירים אותם הביתה ,אבל עוד מעט שרון ירחיב בנושא הרווחה .עכשיו
ולכן אני אומר פה יש לכם את נתוני אוקטובר .לשאלתך רמי היות וידעתי
שתשאל את זה ואני אומר את זה בכנות ,הנה הנחיות משרד הפנים וגם
סימנתי לך מראש כאן את העמוד שכאן מופיע האחוז .סימנתי לך .זה
הנחיות משרד הפנים לתכנון תקציב ל– .2013

רמי אלבז:

אני רוצה לקבל את זה ולעבור על זה.
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משה לבקו:

אין בעיה אני אצלם לך את זה ,תקבל את זה מצולם אין בעיה.

רמי אלבז:

אני רוצה לקבל ולעיין בזה כי יש כאן איזה משהו.

שרון מררי:

אגב זה קיים באתר.

משה לבקו:

אם תיכנס לאתר של משרד פנים זה קיים בפנים ,באתר של משרד הפנים
המסמך קיים בפנים.

רמי אלבז:

יש כאן אפשרות להעלאת שכר עד אחד אחוז ,כלומר זה אפשרות.

משה לבקו:

אנחנו החלטנו ללכת על המקסימום.

שרון מררי:

זה זחילת שכר אחוז אחד זה מינימום אגב לא פחות .זחילת שכר לא
אומרת תוספות שכר.

משה לבקו:

זה לא אומר שמחר אני מעלה באחוז את השכר .אני רוצה להסביר עוד
מילה לגבי שכר.

רמי אלבז:

סליחה ,סליחה העלית באחד אחוז אני רואה פה.

משה לבקו:

רגע בוא נפריד בין שני דברים רמי ,בוא נפריד בין שני דברים אני אסביר
לך ,אנחנו מעלים בתקציב זה לא אומר שהשכר בפועל לעובדים עלה
באחוז ,למה ,כי השכר לא נקבע לא על ידי ,לא על ידך זה נקבע בהסכמים
קיבוציים .עכשיו בהסכם קיבוצי להזכירך לפני שלוש שנים נחתם הסכם
קיבוצי שתהיה העלאה במשק ולפני שנה החליטו להקפיא את העלאה
במשק ,ולכן ההנחיה היא לא באחוז אחד כי להזכירך לפני ההסכמים
ה קיבוציים זה היה צריך לעלות בשנה שעברה בשני אחוז ובשנה הזאת עוד
שני אחוז ,למגזר הציבורי וזה לא עולה .לכן ההנחיה הייתה תעלו עד אחוז
אחד .זה לא אומר שאני משלם עוד אחוז אחד לעובדים .בוא שנבין ,זה
בתקציב ,אני משריין את זה בתקציב ,משריין ,בדיוק.

שרון מררי:

הסיבה שהשכר יועלה בין אם תרצה ובין אם לא תרצה אם לא תשריין את
האחוז הזה יכול להיווצר מצב ששכר העובדים יעלה בגין הסכמים
קיבוציים ולא יהיה לך את האחוז הזה במסגרת התקציבי ואז אתה נכנס
לגירעון.

רמי אלבז:

מראיה ראשונית וממבט ראשון יש כאן הנחיה אפשרות להעלות שכר עד
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אחד אחוז ,ממבט ראשון אני לא עיינתי בזה יותר מידי.
שרון מררי:

אני מסביר שוב ההחלטה אם לעלות את שכר העובד או לא לעלות את שכר
העובד היא לא של הרשות ,זה בא במסגרת הסכמים קיבוציים ארציים
אם יוחלט בסופו של דבר להעלות את שכר העובדים במסגרת הסכם.

רמי אלבז:

זה מסמך שביקשתי אותו ואם היית אומר לי.

משה לבקו:

הזמנתי אותך לבוא לראות אותו.

רמי אלבז:

מה זה הזמנת ,היית אומר לי  ...למייל למשרד הפנים כך וכך תעיין בזה
שם.

משה לבקו:

מתנצל שלא אמרתי לך ,מתנצל בסדר.

רמי אלבז:

מה זה אומר? זה אומר שתבין שאני צריך לעיין במסמך כזה מה שאתה
אומר פה אני חושב שזה כל השינוי לכל הצרכים.

משה לבקו:

הלאה שאלת לגבי אסמכתא למענקים והלוואות ,אז יש הסכם תכנית
הבראה ,שחתום על ידי משרד הזה ויש פה את הרובריקה ואם תרצה אחר
כך אני.

רמי אלבז:

אני הבנתי את זה ,הבנתי.

משה לבקו:

לא זה אסמכתא.

רמי אלבז:

לא הבנתי שזה ככה ,השאלה  3 ...מיליון  ₪אני שואל איפה  3מיליון ?₪

משה לבקו:

אז אני אומר הנה האסמכתא.

רמי אלבז:

זה שהם מתחו את תכנית ההבראה ואפשרו לנו לקחת יותר ואתה יודע זה
כמו דיון כזה של  ...משק בית ,אם אני רוצה לקחת את הסיכון אם אני
רוצה קרן וזה ,אשתי היקרה הבנק מאשר לי לקחת הלוואה יותר מוגדלת
מה את אומרת נלך על זה או לא נלך על זה? זה בדיוק אותו דבר נכון?

משה לבקו:

כמו שראית במצגת וכמו שכתבתי לך במכתב המשמעות זה שלא נותנים
שירותים בכלל ,ראית פה מה גובה ההכנסות שהמועצה יכולה לייצר ,כי
אתה אמרת המועצה .אתה דיברת על זה שהמועצה צריכה להתכנס
ליכולות שלה אני כבר אומר לך שבשנה הזאת יהיו תקנים נוספים ,יהיו
תקנים נוספים אני כבר אומר לך.
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אין בעיה ,משה אם נבנה התקציב יהיה בהגדלת יותר כלפי הציבור אתה
יודע מה תחום האחריות שלי לקבל את האחריות של לקחת יותר אני
אשמח  ,זה יסלול את הדרך יותר ,זה יסלול לי את הדרך יותר לקבל את
הסיכונים האלה.

משה לבקו:

רמי ,היות ואני מניח שאתה מכיר את תכנית ההבראה כי הצגנו את זה
במליאה הקודמת שהיית בה חבר .המועצה צריכה לקבל ציון לשבח ממך
ולמה? על פי תכנית הבראה ב–  2013משרד הפנים אישר לנו להגיע לגירעון
של  12מיליון שקל בתכנית ההבראה ואנחנו לא רוצים להגיע לזה בשביל
לא לנפח את ההלוואות ,לא לנפח כלום לכן אנחנו לא מגיעים ל–  13מיליון
אלא ל–  .3.3הרי בקלות אני יכול ,משרד הפנים אישר לי אני יכול להגיע
ל–  12מיליון אבל אחר כך אנחנו נשלם את זה בריבית דה ריבית ,אז פה
צריך להגיד לפעמים גם מילה טובה.

רמי אלבז:

אני חושב שהנקודה הובהרה זה לא קשור,

משה לבקו:

זה קשור מאוד ,אז לכן בוא נמשיך .שרון דבר משהו על המענקים רצית.
לגבי נושא מערך ההסעות שהעליתם ,נכון שלמה אתה העלית עם הקמת
בתי ספר ,תראו אם היום .אנחנו משלמים פר אוטובוס לא פר ילד למסיע,
משרד החינוך מתקצב בחינוך הרגיל פר ילד ,המכרזים של מדינת ישראל
להסעות מדברים על פר רכב לא על פר ילד ,כי זה לא אגד .עכשיו גם אם
היום לדוגמא אוטובוס מכיל  55מקומות ובגין פתיחת בית ספר ממלכתי
דתי יהיו לי פה  15ילדים שמפוזרים ב–  2אוטובוסים אני עדיין משלם את
אותו אוטובוס שנובע כאילו עם כל הילדים ,ולכן ,ולכן אין השפעה ישירה
מיידית לנושא של ההסעות .אם באמת כל מי שמוסע לממלכתי דתי ילמד
כאן בשנה הבאה אנחנו נראה קיצוץ בהוצאה לזה ,אבל הקיצוץ הוא לא
יהיה משמעותי ,הוא לא יהיה כל כך גדול כי מצד שני גם ההשתתפות של
משרד החינוך תהיה יותר קטנה .אני כבר אומר גם אם העיר הזאת כל
הילדים ילמדו פה עדיין יהיו ילדים שיוסעו החוצה אם זה חינוך מיוחד,
ואם זה ילדים שאין פה מסגרת חינוכית מתאימה להם עדיין ייסעו
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החוצה ,ולכן אנחנו רואים פה שהסעות למרות בתי הספר לא קטנות,
אחד .שתיים בניגוד לשנת הלימודים הקודמת השנה הוספו הסעות אם זה
אולגה ,או חדרה ,הוספו שלא היו בשנים קודמות ,ההסעות האלה לא היו,
לכן אנחנו רואים את הדבר הזה ולכן אני מציין את הנקודה הזאת של
ההסעות .לגבי נושא של שכר ראש רשות ,שכר ראש רשות נקבע בחוק לא
אני קובע ,לא אתה ,ולא אף אחד אחר ,הוא נקבע ,הוא קבוע אתם מה
שאתם כן תראו זה בדו"ח הסופי של  ,2013אתם תראו פתאום תהיה איזה
קפיצה כי על פי הוראות החוק ראש רשות שסיים את תפקידו מקבל מה
שנקרא הסתגלות ,דמי הסתגלות שזה עוד משכורות נוספות ,אז פתאום
תראו קפיצה שמצד אחד יש ראש רשות שמקבל שכר ופתאום השכר שלו
הוכפ ל ,הוא לא הוכפל ,הוא מקבל שכר וזה שהיה קודמו מקבל גם שכר
לתקופה מסוימת ואתם ותראו את זה גם כמופיע .לכן בשכר של ראש
רשות אי אפשר להתעסק בנושא מזכירות מתנות מה שנגעתם ,המתנות
שעניינן כאן זה מתנות לעובדים כמקובל בכל מקום ,פעמיים בשנה
העובדים מקבלים שי כאשר השי הזה מחולק בראש השנה ,ובפסח זה בכל
הרשויות ,אנחנו לדעתי הרשות שנותנת את השי הכי נמוך שלא התעדכן
לפחות מאז שאני גזבר מאז  ,2008זה לא התעדכן ,זה  300שקל לעובד זה
השי שעובד מקבל מהרשות המקומית.
רמי אלבז:

כמה עובדים יש כאן?

משה לבקו:

זה כולל הפנסיונרים.

שרון מררי:

בביצוע  35 ,38הוקצב ב–  38 ,2013אלף בוצע כלומר יותר באלף ועוד פעם
השנה אנחנו חוזרים ל–  35אלף.

רמי אלבז:

לפי החוק אתה חייב לשלם לפנסיונרים של קציר?

משה לבקו:

ככה אני אסביר היות ושאלת דבר נכון וזה משפיע על כל התקציב בכל
הנושאים .שתבין מה קרה ,שתבינו כולכם מה קרה שהפרידו את קציר
מחריש באו ואמרו דבר מאוד פשוט ,אנחנו לוקחים מהמועצה המקומית
קציר חריש ,לוקחים להם שכונה ,לוקחים שכונה המועצה ממשיכה לחיות

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

03330

29

ב.ש.ג

נכון לא הורדנו להם את השם קציר .כל החובות וכל ההתחייבויות של
המועצה על קציר חריש עברו לפה ,זה דבר שמצד אחד מגדיל את הגירעון
ואת ההתחייבויות ,גם הלוואות שנלקחו בזמנו זה לא הלוואות שבאו רק
לחריש ,זה הלוואות לקציר חריש במסגרת תכנית ההבראה ,אבל מי
שמשלם אותם זה המועצה המקומית הזאת ,לא קציר חריש ,ולא כלום,
לא קציר .אותו דבר הפנסיונרים ,הפנסיונרים ואני יכול להגיד  32אחוז
מהם גרים בקציר בכלל ,אבל היות והמועצה לא התבטלה ,המועצה היא
זאת שמשלמת את הפנסיה וראיתם את הסכום זה כחצי מיליון שקל ,זה
לא הולך ברגל ,זה לא הולך ברגל הדבר הזה ולכן צריך להבין את זה ,את
המשמעות של הדבר הזה של הפיצול .למעשה לא היה פה פיצול לקחו
שכונה הוציאו אותה החוצה זה לא פירוק של רשות מקומית ,זה לא פיצול
כמו שהיה בין בקע וג'ת זה שני דברים שונים לחלוטין.
רמי אלבז:

עכשיו תענה לשאלה שלי אתה צריך על פי החוק לתת להם מתנות?

משה לבקו:

כן ,אני על פי ,על פי חוקת העבודה במגזר הציבורי ,תקשיב טוב במגזר
הציבורי ,אני נותן מה שהם לא מקבלים ככה ,עובדים שמשלמים מיסי ועד
מקבלים גם מהוועד מתנה ,פנסיונרים לא ,איך אומרים לא רשאים לגבות
מהם מיסי ועד ולכן הם גם לא מקבלים ,אבל מתנות אתה נותן ככה זה
במגזר הציבורי לצערי בהסכמים הקיבוציים .אני הייתי שמח אם אפשר
היה לא לתת ,הייתי שמח אני אומר לך את זה בפירוש.

רמי אלבז:

מה פירוש ראש רשות מתנות ,יש גם ראש רשות?

משה לבקו:

ראש רשות אם תרצה תבוא אני אראה לך את ההנחיות לגבי ראש רשות,
ראש רשות יש תקציב למתנות ואירועים ,ראש רשות היום מוזמן לדוגמא
לחתונה ,יש סכום מסוים שמותר לו לתת בצ'ק בלבד ,הוא צריך להביא
את הצ'ק הזה מצולם מצורף להזמנה ולפי זה הוא מקבל את ההחזר,
המחוקק קבע את הסכום שראש רשות ראשי לתת במהלך שנה ,רשאי כפי
שהמחוקק קבע לגבי הרבה דברים מה מותר ומה אסור.

רמי אלבז:

כמה הוא קבע?
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משה לבקו:

נדמה לי  250שקל לאירוע.

שרון מררי:

 200שקל לאירוע  12 ,אלף שקל בשנה זה יוצא משהו כמו  1000שקל
לחודש.

לריסה משייב:

עד כמה שאני יודעת הפנסיונרים לא מקבלים מאה אחוז כמו העובדים.

משה לבקו:

מקבלים  100אחוז במגזר הציבורי.

דוברת:

לא  100אחוז כמו העובדים הוא הסביר אני מקבלת  500כי אני מקבלת
 300מהמועצה ו–  200מהוועד .הם מקבלים רק .300

לריסה משייב:

הם מקבלים רק מהמועצה.

משה לבקו:

כן הם מקבלים רק מהמועצה כן.

רמי אלבז:

איך במכפלה זה יוצא ?38

משה לבקו:

עשינו הערכה מסוימת.

רמי אלבז:

כמה עובדים יש במועצה?

משה לבקו:

ראית פה את התקן .עובדים גם מי שעובד בחלקיות משרה מקבל כאילו
הוא עובד במשרה מלאה.

לריסה משייב:

לא הבנתי למה הם אצלנו הם כבר מנשה ,כל קציר זה מנשה.

אילן פורת:

ככה קיבלו החלטה משרד הפנים ,בשביל זה הם מקבלים את המענקים

משה לבקו:

עו" ש הדרכה ,שאלו פה לגבי עו"ש הדרכה הכוונה היא הוצאת עובדים
להשתלמויות וכנסים וכו' ,וחלק גדול מההשתלמויות של העובדים זה
במחצית השנייה של השנה .בשנה החולפת איך אומרים לא הוצאו
העובדים להרבה מאוד השתלמויות ,הכוונה היא בשנה הקרובה להוציא
עובדים לכל השתלמות מקצועית .עכשיו השתלמויות זה לא כל אחד הולך
לאן שהוא רוצה ,יש השתלמויות מקצועיות שנעשות אם זה על ידי
האיגודים המקצועיים ואם זה על ידי מרכז שלטון מקומי ,עושים
השתלמויות למשל לעובדות זכאות ברווחה וכו' ,וכו ,בסיכומו של דבר
ההשתלמות הזאת משרתת את הרשות המקומית ,ולא מישהו אחר .אני
אומר עוד פעם צריך לראות את הנתון של סוף שנה ,בוא נגיד אני מניח
שהוא לא יגיע למיצוי המלא אבל הוא יגיע למיצוי הרבה יותר גדול ,אני
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מניח.
רחמים ידגרוב :משה זה לא קשור לחברי מועצה.
משה לבקו:

יש ,בעבר היו השתלמויות שהמפע"ם יזם והרשות היתה אמורה להשתתף
בחלק ,זה נתון לא לשיקול דעתנו אפילו .המפע"ם עושה השתלמות לראשי
רשויות או לנבחרי ציבור ואז הרשות משתתפת לפעמים הם דורשים
השתתפות חלקית של הרשות ,זה קורה וזה עלול לקרות גם בעתיד .הלאה
נושא של מקלטים.

רמי אלבז:

ביצוע אפס.

משה לבקו:

נכון וגם ימשיך להיות ביצוע אפס ,כי למה אני אגיד ככה רשות מקומית
מחויבת לטפל במקלטים ציבוריים אסור לה לטפל במקלטים פרטיים.
לצערי בקציר אין מקלטים ציבוריים ,בחריש סליחה אין מקלטים
ציבוריים ,המקלטים הציבוריים מה שיש פה בגדול מבחינתי ציבורי זה
מה שיש בגני הילדים והמרתף שמתחת לבניין ,כל שאר המקלטים הם
מקלטים פרטיים .הרשות יכולה לבוא לפקח ,לתת הערות אבל לא מעבר
לזה כלום ,היא לא רשאית לטפל כי זה התחום הפרטי ,לכן אני אומר
תקצוב אפס.

רמי אלבז:

אז אני שואל אותך עוד נתון אתה אומר שב–  2013זה התקציב הראשון
אבל אתם הכרתם את היישוב ,זה לא שהיישוב לא היה קיים בטיפול שלך
קודם ידעתם בדיוק,

משה לבקו:

יולי  , 2013אני אגיד לך למה ,אתה רוצה שאני אגיד לך ,אני אומר לך למה,
אני אומר לך למה ,לפני זה ההוצאות של קציר חריש היו ביחד ,ולפני זה
טיפלנו במקלט כאן ,וטיפלנו כי לא ישבנו פה אחד .שתיים ניסינו לקבל
איש ור כן עוד ניסים דהן ניסה לקבל אישור לעשות מה שנקרא מבצע חד
פעמי לטפל פה במקלטים ,כי אתם זוכרים היו אז תלונות של מישהו
שהשתלט על מקלט ונעל מקלטים לא מטופלים .הייתה גם איזה מתיחות
אז וניסינו לקבל אישור חד פעמי לטיפול לכן תקצבנו את זה ב–  ,2013לא
קיבלנו את האישור הזה ולכן זה אפס .אם אני אומר לך עוד פעם לאור
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המצב שאני רואה פה במקלטים אני מאוד אשמח אם יחייבו את הרשויות
גם לטפל בזה למה? כי בישובים מה שנקרא בגבול הצפון למשל בקריית
שמונה ,במקומות כאלה הרשות המקומית קיבלה את ההרשאה להיכנס
לתוך המקלטים הפרטיים ,קיבלה הרשאה ולתת להם סיוע ראשוני ,סיוע
ראשוני בצביעה ולתת להם גם את המתקנים כמו מיכל המים וכו' .אבל
עוד פעם זה בעוטף עזה ובגבול הצפון אין את האישור הזה לצערי פה.
אנחנו מנסים לבדוק קידום חוק עזר שיאפשר לנו כן להיכנס למקלטים
לפחות מה שנקרא לסייע עד כמה שאפשר ,לכן בנושא המקלטים מה
ששאלת .גני ילדים תיגע בקשה שרון.
שרון מררי:

טוב אז נתחיל עם גני ילדים בעמוד  10שאלת לגבי הפיצול של סייעות ,זה
גננות עובדות מדינה לשני סעיפים תקציביים כל אחד ,יש פה בעצם גני
טרום חובה וגני חובה ,אז יש פה הפרדה ברישומים ,זאת אומרת פעם
אחת זה גני טרום חובה שכר סייעות ושכר גננות עובדות מדינה ,ופעם
נוספת לגני חובה.

שלמה קליין:

אני מבין את זה בתקבולים אבל למה בהוצאות ,ההוצאות זה אותם
הוצאות.

שרון מררי:

מה זה אותם הוצאות?

שלמה קליין:

אם היא גננת בגן חובה או בזה.

שרון מררי:

לא משנה אבל עדיין יש לך גן מסוג שונה.

שלמה קליין:

למה הפיצול?

משה לבקו:

כי ככה משרד החינוך משלם לפי הפיצולים האלה.

שרון מררי:

זה הפיצול שלפיו אתה מקבל את הכסף ,זה הפיצול שלפיו אתה משלם
אותו .זה לא קריטי ,אגב יכול היה גם להיות סעיף אחד אני רק מסביר לך
מה עומד מאחורי זה אם זה חשוב או פחות חשוב.

משה לבקו:

אני רק אתן לך דוגמא ,אם בגן מסוים יש גננת שחזרה מחופשת לידה
ועובדת סתם דוגמא  3ימים ויש גננת נוספת ליומיים העלות באותו גן
משתנה ,משתנה לפי חוקי עבודה.
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מה עומד מאחורי זה אחר כך אם אתה רוצה למדוד כמה עלה לך גן טרום
חובה וגן חובה אז יותר נוח שיש לך סעיפים תקציביים מפוצלים לעשות
את ההשוואה הזאת.

שלמה קליין:

אבל התקצוב הוא אותו תקצוב אם ההוצאה היא אותה הוצאה הרי זה לא
מה שאתם משלמים לסייעות זה מה שאתם משלמים למשרד החינוך ,לא
על הסייעות לגננות.

משה לבקו:

מה שמשרד החינוך לא מעביר לי אני לוקח מראש.

שלמה קליין:

אני אומר זה צריך להיות ברזל לא צריך להיות פה אני לא מבין את
הפיצול.

אילן פורת:

אין בעיה שזה ברזל אתה יש לך עכשיו נאמר גן טרום חובה בישוב ויש לך
גן חובה ,אבל גן טרום חובה מעבר להוצאות הסייעות והגננות יש לך גם
הוצאות לחשמל ולמים ולטיפולים וחומרים שוטפים ,אתה רוצה לעשות
תמחור של שני העניינים האלה לדעת כמה יעלה לך גן טרום חובה ,כמה
יעלה לך גן חובה כדי שבשנה הבאה אם תפתח עוד  2גנים תדע איך לתקצב
אותם .עם הסעיפים התקציביים מפוצלים יותר קל אחר כך פשוט לעשות
את החשבון הזה .אבל אם אתה שואל אותי מבחינתך מה חשוב לך לראות
זה מה עלות סה"כ כל הגנים למטה כמו שאתה אומר מאוחד  820אלף ,₪
מול תקבולים חבויים של  580אלף .₪

שלמה קליין:

מה עם גנים שהם מוכר שאינו רשמי נכנס פה?

משה לבקו:

לא ,לא מופיע אצלו ,כי מוכר שאינו רשמי ,גני ילדים הם בכלל גם לא
בחוק נערי.

שלמה קליין:

למה הם לא בחוק נערי?

משה לבקו:

חוק נערי שדרך אגב התבטל .גם שהחוק נערי גני ילדים לא היו במשחק,
לא היו במשחק של חוק נערי רק בתי ספר היו בחוק נערי ,בחוק שהיה,
היום לא קיים לא זה ולא זה ,והיום לשמחתי הגני ילדים מוכר שאינו
רשמי הופכים להיות ממלכתי חרדי.

שלמה קליין:

החל ממתי הופכים להיות ממלכתי חרדי?
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משה לבקו:

הם כבר בתוך התהליך הזה.

שלמה קליין:

מתי הם צריכים להיות לא בתהליך ,בשנת הלימודים הבאה?

משה לבקו:

כן.

שרון מררי:

בערב החג אני רוצה לחזור על זה מקודם אופן התפעול בתקציבי רווחה
בעצם מעל  30אחוז מתקציב הרווחה במרבית הרשויות הוא לא מבוצע על
ידי הרשות המקומית באופן ישיר ,הוא מבוצע על ידי משרד הרווחה .זאת
אומרת נקבע ,אדם פנה למשרד הרווחה ,קשיש או ילד שצריך לעבור
לפנימייה או משהו דומה הוא נקבע כזכאי מבחינת מחלקת הרווחה,
משרד הפנים ,משרד הרווחה מאשר אותו ,מאשר לרשות מכסה של בן
אדם בגין אותו אדם ואז מה שקורה שהוא נכנס לאיזה שהוא מוסד
שמשרד הרווחה מממן או את השהות בו ,את הטיפול בו או כל זכאות
שלא אושרה לו מחייב את הרשות ב–  25אחוז דמי השתתפותה .זאת
אומרת משרד הרווחה מממן  .5אחוז מראש ומחייב אותך ב–  25הנותרים
הזה .קודם כל איך פועל תקציב הרווחה הוא בעצם לא מבוצע ישירות על
ידי הרשות המקומית .לגבי תרבות שאלת איפה מופיע .350

משה לבקו:

רק רגע שלמה רוצה לשאול בתחום הרווחה.

אילן פורת:

בתחום הרווחה  ...כמעט כולו תחום שאינו בידינו כלומר זה תחום
שהשירותים הם חיצוניים ,למשל מקלט לנשים מוכות ,פנימיות כמעט כל
השירותים הם חיצוניים המשרד מממן לפי כמות האנשים שהולכים ,זאת
אומרת כמו שלבקו אמר יכול לשריין תקציב למקלט לנשים מוכות ,אם
אין אישה התקציב נשאר בלי ניצול ,אם יש אישה התקציב קופץ

משה לבקו:

אני מקווה שלא יהיו נשים כאלה.

אילן פורת:

עוד דוגמא יש נולד או אם יש במשפחה ילד עם פיגור בבת אחת התקציב
שלנו קופץ ב–  120אלף שקל ,וזה עלות של .קחו למשל את תלויי מקרה
במצב לשאלת רמי ,הזכיר את הנושא של היה לגבי גנים בסיכון יש לנו
תקציב אני לא יודע על איזה סעיף דיברת אבל יש לנו תקציב לבית הספר,
ולגבי שאלת לגבי ילדים במעון ,ילדים במעון זה על פי חוק פעם זה היה
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רווח כלכלי היום זה על פי חוק זה  ...פקודת וסיכון הקרן שמוגדר על פי
החוק.
שלמה קליין:

אני מדבר על הביצוע.

אילן פורת:

הביצוע הוא מספר הילדים ילד שעומד בדרישות החוק הוא נכנס והם
בונים תקציב עבורו.

שלמה קליין:

שתי סעיפים של מקלט לנשים מוכות בוא תענה לי.

אילן פורת:

זה מופיע בצרכים מיוחדים פעולה של צרכים מיוחדים אני יכול להגיד לך
איפה .צרכים מיוחדים בעמוד  .23220 ,15זה מופיע במקלט לנשים מוכות
בצרכים מיוחדים אחר כך מופיע סעיף של עצמו מקלט לנשים מוכות יש
שם דרך אגב.

שלמה קליין:

אני רואה אחד בסעיף  15השני איפה?

אילן פורת:

בעמוד  13בסעיף  ...מקלט לנשים מוכות.

שרון מררי:

שם הסעיף למעלה הוא שגוי שים לב קודם כל אתה צודק אני רק אסביר.
הנושא למעלה  23.1רשום מקלט לנשים מוכות אבל אם תסתכל
בפירו טים למטה מדובר בטיפול בנוער בצעירים ,זאת אומרת שם הסעיף
המרכז למעלה היה צריך להיות טכני.

רמי אלבז:

לגבי הסעות יש עוד נקודה אחת.

שרון מררי:

שאלת לגבי תרבות את הפירוט של ה–  355אלף  ₪אני מנסה ככה לתמצת
לך מתוך התקציב נוער  255אלף  ,₪נוער זה תרבות  ,22כל מה שמתחיל
ב–  22בעצם זה תרבות ,אז נוער זה  ,255מרכז ההשערה  25אלף  ,₪מבנה
תרבות רב תכליתי  25אלף שקלים ,ספרייה  10אלף  ,₪ותרבות כללית,
מוקדי תרבות  15אלף  ₪זה מרכיב לך .350

משה לבקו:

אני אמשיך.

רמי אלבז:

לגבי הסעות יש חברה אחרת? יש פה  2סעיפים.

משה לבקו:

לא יש חינוך מיוחד וחינוך רגיל ,איזה עמוד אתה?

רמי אלבז:

יש  2הקצאות ,אחת שהקצו ב–  2013לביצוע.

משה לבקו:

אנחנו עשינו ב–  2013הייתה הפרדה בין חינוך מיוחד ,הייתה הפרדה
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רישומית.
רמי אלבז:

אני לא מדבר על חינוך מיוחד ,הסעות רגיל.

משה לבקו:

איזה עמוד אתה?

רמי אלבז":

עמוד  12יש פעם אחת בהקצאה  2013אפס ,אחר כך  1,153ביצוע.

שרון מררי:

זה עבר לסעיף  1בעצם זה עבר לסעיף .1

רמי אלבז:

אחר כך למטה הקצאה מיליון חמש מאות,

משה לבקו:

אני מסביר אם תסתכל בוא נגיד משרד החינוך מעביר  2כספים אחד
לחינוך מיוחד ,אחד לחינוך רגיל .במקום להתחיל לפצל את הכסף בין 2
סעיפים איחדנו את זה לסעיף אחד.

רמי אלבז:

לא סעיף  1בנפרד.

שרון מררי:

לא הביצוע שים לב התקצוב בשנת  2013בסעיף  ,1הביצוע ב 2013 -בוצע
על פני  2סעיפים תקציביים ,התקצוב ל–  2013איחד את  2הסעיפים
לסעיף אחד.

רמי אלבז:

אז כל  .זה לחינוך מיוחד? הכול להסעות חינוך?

משה לבקו:

הסעות חינוך זה לא משנה אם תקרא לזה חינוך מיוחד זה הכול הסעות
חינוך .הלאה אני אמשיך שלמה.

לריסה מישייב :למה לספרייה כל כך קצת?
משה לבקו:

כי זה רק רכישת ספרים זה לא שכר .אם יצטרכו יותר ,א' אנחנו משיגים
היום ספרים ותורמים גם .עכשיו ככה אני אמשיך הלאה .היום ,פעם
שאלתם נכון ,פעם רשות מקומית יכלה להחזיק ספרנית היום על פי תקן,
התקן זה ספרנית הוא רק בבית ספר עם כמות מסוימת של תלמידים ,כמה
איציק? ספרנית בבית ספר כמה תלמידים צריכים להיות בכיתות.

איציק תייר:

לפחות תקן של  12כיתות.

משה לבקו:

יפה .עלתה פה שאלה לגבי בסעיף ראש רשות ייעוץ .הייעוץ שמתכוונים
אליו זה ,אנחנו התחלנו בזה עוד לפני בחירות ,זה ייעוץ של בנושא של
מבנה אירגוני ונהלים ,ייעוץ בנושא של התכנית הכלכלית בשביל לדעת מה
קורה ומה לא קורה.
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שלמה קליין:

למה זה לא בת"ר?

משה לבקו:

כי לא הוקצו לנו כספים לנושא הזה בתב"ר ,וזה בדרך כלל ,הייעוץ הזה
הולך בדרך כלל בשוטף ,הייעוצים האלה.

שלמה קליין:

לפי דעתי זה לא צריך ללכת לשוטף זה צריך ללכת בתב"ר שנדע על מה
מדובר נוכל לאשר אותו כן או לא.

משה לבקו:

עוד פעם על פי הנחיות משרד הפנים אין תב"ר ליועצים אין תב"ר כזה.

שלמה קליין:

אני התייעצתי מתייעץ עם מנהל המחוז ואמר שאין בכלל סעיף כזה שיכול
להיות יועצים.

משה לבקו:

אז אני יכול לעדכן אותו שיש כזה סעיף ,עובדה שהמחוז אישר את הסעיף
הזה ,עובדה .אני אגיד עוד פעם ,תשאלו את מנהל המחוז זה הסעיף שהוא
אישר ,זה היועצים שמדובר עליהם ,בהרחבה ,אין פה יועצים אחרים,
אתם לא רואים פה יועצים אחרים ,יש פה את הייעוץ האירגוני ,יש פה את
הייעוץ הכלכלי ,זה הייעוצים שיש.

יצחק קשת:

אנחנו לדוגמא ,לצורך העניין מתעדים לקחת חברה שתבדוק את
המשמעות ,תבדוק את המשמעויות הכלכליות של הקמת העיר חריש.
דהיינו היא תיקח את כל הנתונים ,את כל הנתונים כולם של הקמת העיר,
דהיינו כמה בתי אב ,איזה אוכלוסייה ,למה היא מתחלקת ,כמה
אוכלוסייה ,כמה ילדים ,מתוך זה היא תגזור כמה בתי ספר צריך ,כמה
מבנה חינוך ,כמה מבנה ציבור ,ואיזה מערכת מוניציפאלית תצטרך לתמוך
בתוך כל התושבים שהולכים להגיע ,ומאידך היא תיקח מה הקוצב
לחריש ,מה קיים והפער הזה בין מה שהקוצב לחריש ומה שקיים ,לעומת
מה שנדרש בשביל לקיים את כל התושבים עד עכשיו זה פער  ...גדול אנחנו
ניסינו להסביר את זה לכל משרדי הממשלה ,כולם שמעו אותנו יפה מאוד,
אבל לא התייחסנו אלינו לגמרי ברצינות ,אז ברגע שלוקחים חברה כזאת
שיש לה מבחינת מה שנקרא מחקר מדעי והיא תדע לעמוד מאחורי
הנתונים האלה .ואנחנו נדע להביא את החברה הזאת והיא תציג גם פה,
וגם בכל משרדי הממשלה והם יעמדו מאחורי מה שהם אומרים ,אנחנו
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נוכל לגייס תקציבים הרבה ,הרבה יותר גדולים .זאת אומרת לא מדובר
פה על ,במקום כמה עשרות אלפי שקלים שמוציאים על ייעוץ זה ממש זה,
אתה אמור לקבל מיליונים ,עשרות מיליונים .זאת אומרת שזה ממש
במקרה שלנו של הקמת העיר חריש אין פה שאלה ,זה פשוט נדרש ,אני
אומר לכם ממש לא בהגזמה זה אפילו לא מספיק.
משה לבקו:

אני אומר לכם ככה שהתחילו ,בוא נגיד ככה שתכננו את העיר הזאת
לצערי מה שהנחה את מי שייצג את התושבים ,המועצה הממונה ,זה
מקסימום יחידות דיור ללא שום התייחסות מה המשמעויות הכלכליות,
החברתיות והציבוריות ליישוב שיהיה פה זה לא משנה אם זה היה יישוב
חרדי או לא חרדי .על פי מסמך שאני בזמנו הוצאתי למשרד הפנים ,על פי
מה שנקרא בדיקה ראשונית שאני עשיתי ,ואני לא חברה ,הגענו למסקנה,
דרך אגב חלק מפקידי משרד הפנים קיבלו אותה ,שהרשות המקומית החל
מ–  201.המדינה תצטרך להוציא מהכיס כל שנה כחמישים מיליון שקל
בכדי לאזן את הרשות המקומית מעבר למענק איזון .כי בנו פה ללא
הסתכלות לא על עלויות אחזקה של תשתיות ,לא על מקורות הכנסה ,כי
ארנונה ממגורים מזה לא מחזיקים עיר ,במיוחד אם מדובר על בניינים של
 5קומות כפול  3דירות 20 ,דירות לא מחזיקים עיר .אם אתה לא עובר את
ה–  35דירות בבניין אתה גם לא מחזיק את הבניין .פחות מ–  35הבניין
הוא לא כלכלי מבחינתך לפינוי אשפה אפילו ,ולכן שבאנו למשרדי ממשלה
הם אמרו לנו תביאו נתונים ,לא הערכות תביאו נתונים מדעיים מדויקים
ולכן נלקחה חברה שזה ההתמחות שלה ,היא עשתה עבודה מצוינת כזאת
גם בראש העין ,ובעוד מקומות והיא התחילה את עבודתה ,היא עכשיו
בשלב של איסוף נתונים ואחר כך ניתוח וזה יבוא לפני המליאה כאן ,כי
למה?

רמי אלבז:

היא התחילה את עבודתה?

משה לבקו:

היא בשלב איסוף נתונים .כן בשלב איסוף נתונים .ציינתי מאיפה הכסף
הולך אליה .היא בשלב איסוף נתונים ,אני אומר עוד פעם להוציא סתם
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דוגמא אפילו  100אלף שקל על חברה שהיא לא עולה  100אלף שקל ואחר
כך לחסוך לעצמנו לא  50מיליון 2 ,מיליון כבר עשינו את שלנו ,לכן אני
אומר את הקטע הזה .לגבי רווחה וקהילה רמי כזכור לך עוד במליאה
הקודמת הייתה החלטה שהמועצה מה שנקרא נותנת יד לדבר שנקרא
תרבות הדיור .אז המועצה גם התחייבה שהיא תיתן לזה תקנים וכו' ,מה
שלא עולה.
רמי אלבז:

זה לא מופיע בתקציב .2013

משה לבקו:

מופיע כרווחה קהילתית.

רמי אלבז:

לא ,לא מופיע זה אפס ,זה משהו חדש.

משה לבקו:

אני אומר עוד פעם ,להזכירך אתה הצטרפת ב ,2013 -במהלך  2013הציג
פה ראש המועצה דאז ניסים דהן את הסיפור עם  ...זה לא התממש אז,
אנחנו רוצים לממש את זה עכשיו .אמר ראש המועצה בהנחיות שלו
לתכנון.

רמי אלבז:

אני הייתי ב–  2013ולא הייתי בישיבת תקציב,

משה לבקו:

זה לא היה בישיבת התקציב ,זה לא היה בישיבת התקציב ,זה בא הרבה
אחרי זה ,זה לא קשור לתקציב בכלל .תרבות הדיור אתה היית בישיבה.
בא ראש המועצה יצחק קשת והנחה בצורה חד משמעית אני רוצה לטפל
בתושבים ,אני רוצה לטפל ברבעיות אני רוצה את הדבר הזה ,ואם אתם
רואים יש גם טיפול ברבעיות וכל הדברים האלה ,דבר שלא היה בעבר,
זאת הייתה הנחיה של ראש הרשות.

יצחק קשת:

רק שניה לצורך העניין יש לנו בעיה משפטית שם בסיפור וכדי לפתור את
הבעיה המשפטית הפתרון שהוצע זה דרך תרבות הדיור זה כל הסיפור,
רוצים לטפל ברבעיות אבל אני ,משהו שמונע ,מבחינה משפטית זה משהו
ששיך לציבור ,זה לא שייך למועצה .אבל בסדר לכן הוצע הפתרון הזה ,זה
הפתרון שהוצע.

משה לבקו:

זהו אני מניח שעניתי על כל השאלות או על מרביתן .נעבור להצבעה ,היה
דיון זה נקרא דיון ועכשיו הצבעה.
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אז לנו יש ,אנחנו מקבלים את הפירוט של התקציב יש לנו הסתייגויות ,יש
לנו פה משהו אלטרנטיבי.

רמי אלבז:

אני תוך כדי סקרתי את הדברים ,המסקנה המתבקשת מהמקום כאן אני
באמת שמעתי  ...יש כאן נכונות להגדלת גירעון ללא ספק ולפי תכנית
הבראה ,לפי לקיחה כזו או אחרת ,לפי לקיחת הסיכונים וכו' .כל אחד
מאיתנו יש לו אחריות באחריות של משק הבית שלו גם ללקיחת סיכונים,
המשמע ות של הגדלת גירעון זה אומר באמצעות הלוואות שנשלם ריביות
אחר כך ו עוד וכו' .מבנה התקציב מתבסס על הגדלת שכר והגדלת תקנים,
זה לא מתבסס באופן אישי ,אבל זה מתבסס באופן מובהק בתקציב הזה,
במבנה התקציבי ,באחוזים גדולים שנוגסים כולל דרך אגב ,כולל לדעתי,
כולל יועצים ,כולל מה שנאמר כאן רווחה לקהילה זה משהו שהולך לבן
אדם שמטפל בזה בצורה משמעותית ,עוזר וכדומה .יש כאן מגמה של
הגדלה של תקנים עוד פעם בלקיחת אחריות של הגדלת גירעון גם אם
נקרא לזה תכנית הבראה ,באחוזים גדולים משמעותיים ,אם נוסיף לזה
את המשמעות ,אם נוסיף לזה את המשמעות של הקצאה לציבור בגוף
התקציב שהוא מינורי גם בשנים קודמות ולנוכח השנה הזאת גם לתקציב
הנוכחי ,זה אומר שיש כאן משוואה שמתקבלת כאן ויוצרת פה תמונה
לדעתי שהיא עגומה ציבורית ,ולאור כך אני חושב שאנחנו מחכים גם
להבין ולשמוע תקציב אחר שונה ,מחמיא יותר לציבור ,שהכספים מגיעים
יותר לציבור בצורה יותר משמעותית .אם  ...באמת רוצים לקחת את
הסיכונים של הגדלת גירעון מכל המשמעויות.

משה לבקו:

רמי צר לי שכל מה שהסברתי לא הבנת.

רמי אלבז:

לא הבנתי.

יצחק קשת:

תגידו את ההסתייגויות מה שהצעתי אנחנו נעלה את זה להצבעה ,תביאו
את ההסתייגויות.

לריסה משייב:

יש דברים שאנחנו לא מסכימים.

יצחק קשת:

אין בעיה ,נביא את ההסתייגויות ,נביא את זה להכרעת המחוז ,המחוז
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יכריע בעניין הזה.
רמי אלבז:

אנחנו הגוף שמחליט .אתה יכול להעלות את התקציב שהוצע כאן אנחנו
נביא את התקציב שלנו.

משה לבקו:

לא אני רוצ ה לומר משהו שרוצים להציע תקציב נגדי צריך להביא אותו,
לשלוח אותו לאנשים לפני ישיבת התקציב בכדי שגם הצד השני יוכל
להתכונן .אמרת שיש לך תקציב נגדי ,נכון?

רמי אלבז:

אני אמרתי כמו שאתה אמרת לי בעבר שאפשר להגיש את התקציב עם
הסתייגויות ,להגיש את התקציב עם הסתייגויות ,אני יש לי הסתייגויות,

משה לבקו:

לא יש  2דברים ,יש הסתייגויות ויש תקציב

רמי אלבז:

ההסתייגויות זה אומר שינויים של תקציב.

משה לבקו:

אמר ראש הרשות ,אני רוצה להסביר עוד פעם אני רוצה להסביר עוד פעם
מבחינת הנהלים ,מבחינת הנהלים ,מבחינת הנהלים התקציב עולה
לה צבעה ,כמו שאמר ראש הרשות בתחילת הדיון ההסתייגויות שלכם
ירשמו ויבואו בפני הממונה להחלטתו.

רמי אלבז:

לא ,לא נכון נקודה .אנחנו בונים פה תקציב .אתה אמרת לי את זה בלשונך
שלך שאפשר להגיש תקציב עם הסתייגויות וזה יאושר בהתאם
להסתייגויות נקודה .אנחנו סבורני לאשר את התקציב כמו שהוא עם
ההסתייגויות שלנו מעלים את זה להצבעה.

שלמה קליין:

אני אסביר עוד יותר אנחנו בהסתייגויות שלנו הורדנו סעיפים מסוימים
שלא היו נראים לנו ובתחתיהם הוספנו סעיפים אחרים שאמרנו על.

דוברת:

דוגמא מה הורדתם?

שלמה קליין:

הורדנו דוגמא עוזר שכר ראש המועצה ,ייעוץ הורדנו ,כל מיני דברים כאלה
לנוער הוספנו ,לזקנים הוספנו ,לתרבות הוספנו ,להרצאות זה מה
שהוספנו.

יצחק קשת:

אנחנו נעשה את זה אצלנו נעלה את זה להצבעה ואחרי תגידו את
ההסתייגויות.

שלמה קליין:

נצביע על התקציב עם הסתייגויות.
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לא מעלים את התקציב להצבעה ואחר כך הסתייגויות.

יצחק קשת:

כרגע מעלים את התקציב.

רמי אלבז:

יש פה יועץ משפטי.

אילן פורת:

מעלים את התקציב להצבעה אולי יש לו רוב בכלל אני לא יודע ,רק אתם
מדברים אתם  2מתוך כל המועצה .נשמע קודם אני לא הבנתי מה היתר
רוצים אם יש הסכמה לתקציב.

יצחק קשת:

אני מעלה את התקציב שהוגש למועצה להצבעה מי שבעד שירים את היד.
הצבעה שמית מי שבעד יצחק קשת בעד ,רחמים ידיגרוב בעד ,נאוה לב רן
בעד ,מתנגדים :שלמה קליין ,רמי אלבז ,לריסה משייב ,ואדוארד שפירו,
נמנעים אין ,התקציב לא אושר.

שלמה קליין :אנחנו נציג את ההסתייגויות.
משה לבקו:

אתם לא מציגים תקציב חדש אלא הסתייגויות .הסתייגויות זה משהו אחר.
אין הצבעה לתקציב עם הסתייגויות אין מושג כזה הצבעה על תקציב עם
הסתייגויות.

שלמה קליין :אישור תקציב בהתאם להסתייגויות.
משה לבקו:

זה תקציב חדש לגמרי.

שלמה קליין :זה אישור תקציב בהתאם להסתייגויות .אנחנו מאשרים את התקציב
בהתאם להסתייגויות הנ"ל.
משה לבקו:

זה תקציב חדש .תעלו את ההסתייגויות הם ירשמו יבואו בפני הממונה .תעלו
את ההסתייגויות תביאו בפני הממונה.

שלמה קליין :זה לא קשור לממונה ,אני רוצה להצביע לתקציב עם ההסתייגויות.
יצחק קשת:

יכול להיות שיאשרו את זה במחוז מה הבעיה? תגידו את ההסתייגויות.

משה לבקו:

יכול להיות שהממונה יקבל את ההסתייגויות שלכם.

שלמה קליין :בשביל מה אני חבר מועצה ,אני לא מבין ,הממונה פה מנהל את העסק או
שאנחנו חברי מועצה? הממונה הוא פקיד אני רוצה להזכיר לכולם ,אנחנו
נבחרי ציבור ,לנו נתנו את הסמכות לנהל את הזה אף פקיד מבחוץ לא יבוא
ויקבע לנו .אתם יודעים מה אם זה כל כך מסובך נעלה את זה בישיבה הבאה,
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נעשה ישיבת מליאה ונעלה תקציב חדש עם ההסתייגויות ,אפשר לעשות את
זה גם ככה ,חבל לכנס את כולם שוב בשביל לעשות את הדבר ככה .מבחינתנו
אין כזה דבר להביא לממונה אנחנו מעלים עכשיו הסתייגויות ורוצים להצביע
על התקציב בנוסף להסתייגויות .דרך אגב את העצה הזאת קבלתי ממך
להצביע ,אתה אמרת לי אפשר לאשר תקציב עם הסתייגויות וההסתייגויות
מתקבלות בתקציב והדבר נבדק משפטית.
משה לבקו:

אפשר לקבל חוות דעת משפטית ,יש לך חוות דעת משפטית כתובה?

יצחק קשת:

אני חושב שיש אני גם בדקתי את הנושא הזה.

משה לבקו:

תציג אותה בבקשה.

שלמה קליין :אני לא יכול להציג אותה עכשיו.
משה לבקו:

ברגע שאתה טוען טענה אתה צריך להציג אותה אתה לא יכול לדרוש ממני
להציג לך מסמכים כאשר אני טוען.

שלמה קליין :יש אפשרות להעלות תקציב אלטרנטיבי.
משה לבקו:

תקציב אלטרנטיבי אין ויכוח הייתם צריכים להגיש את התקציב
האלטרנטיבי  10ימים לפני זה בכדי שהצד השני יתכונן זה הכל.

(מדברים ביחד)
יצחק קשת:

חברה אפשר שקט ,בקשה אנחנו רוצים שקט מוכלם כדי שנוכל להמשיך
לנ הל את זה בצורה מסודרת .מכולם שקט ,מכולם חברה ,רגע אחד שקט.
הישיבה פתוחה לכולם ,הישיבה היא פתוחה כל אחד יכול להגיע.

לריסה משייב :אבל זה טעות לאחד אתה נותן לדבר ,לאחד לא .אם אתה נותן לכולם אם לא
לאף אחד.
יצחק קשת:

לא נותן לאף אחד מי שדיבר הוא התפרץ ,אני לא נתתי רשות לאף אחד .לא
נתתי רשות לאף אחד ,עובדה שמישהו התפרץ זאת העובדה .קיבלתי חוות
דעת תעלו את ההסתייגויות ,ההסתייגויות האלה ירשמו ונראה מה עושים
עם הדבר הזה בקשה.

שלמה קליין :התקציב לא אושר.
יצחק קשת:

התקציב לא אושר ,לא אישרתם אותו.
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שלמה קליין :אני אומר שוב אם יצטרכו נציג את זה תקציב חדש לגמרי בישיבה הבאה אני
רוצה לשמוע חוות דעת משפטית האם אפשר להצביע על תקציב עם
הסתייגויות או שצריך להגיש את זה כתקציב נפרד.
אילן פורת:

אני יכול רק להפנות את תשומת ליבכם למכתב שקיבלתי אותו היום
מהממונה על המחוז שהם העלו בפניו את השאלה אם לדחות היום את הדיון
או לא לדחות את הדיון ,והוא אמר במפורש שהיום צריכים לדון בדיון אחרת
עלולים להינקט צעדים הקבועים בסעיף  208לחוק ואתם מבינים בדיוק את
המשמעויות של זה ,לכן העלתם פה את ,לכן הישיבה הזאת צריכה להסתיים
בצורה כזאת או אחרת היא תסתיים ,לכן התקציב לא עבר ,אתם רוצים
להשמיע הסתייגויות למה אתם ,למה לא העברתם אותו ,תשמיעו אותו
ויחליט מי שיחליט מה יקרה עם זה הלאה .

שלמה קליין :לא אז אני לא מעלה את ההסתייגות.
אילן פורת:

אחרת זה מחייב ישיבה נוספת ,אבל אני אומר שוב למה הקראתי את המכתב
הזה כי הממונה על המחוז חושב שאנחנו כבר עברנו את הזמן וזה נכון,
קיבלנו ארכה ,וזה המועד האחרון ,זה המועד האחרון.

רמי אלבז:

אני לא חושב שעבר חצי שנה זה מ–  22לנובמבר,

אילן פורת:

זה לא הולך ככה זה הולך מיום אישור תקציב המדינה ,זה הולך מיום אישור
תקציב המדינה.

שלמה קליין :בקיצור אני אומר שוב ,אני רוצה להבהיר ,אני רוצה ,אני בעד להעביר את
התקציב אם נותנים לי את האפשרות להעלות את התקציב בהתאם
להסתייגויות שלנו ולהצביע עליו ,אם מקובל ,מקובל.
אדוארד שפירו :עכשיו אי אפשר ,אי אפשר אתה לא יכול לשנות את זה יש מכתב.
אילן פורת:

את ה צריך להעביר תקציב חדש ,צריך להעביר אותו לכולם ולראות מאיזה
סעיף מורידים ,מאיזה סעיף מעלים צריך ללמוד את זה ,צריך לראות אם זה
ייתכן לא יתכן.

אדוארד שפירו :אבל אם אתה עכשיו לא מעביר את התקציב זהו.
שלמה קליין :אני לא חי מאיומים ,וזה לא הולך כל כך מהר ,והדבר הזה שכל הזמן ינפנפו
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לנו מעל הראש.
יצחק קשת:

רק שניה שלמה ,אתם רוצים להעלות את ההסתייגויות? וננסה לראות מה
עושים עם זה?

שלמה קליין :תראה התקציב לא אושר אז לא איכפת לי להעלות את ההסתייגויות כי
התקציב כרגע לא אושר ,אם אתם תרצו לאשר תקציב עם הסתייגויות אם
לא זה בעיה שלכם ,אני אגיד את ההסתייגויות ,אני אגיד את ההסתייגויות,
אתם תחליטו אם אתם מעוניינים להעביר היום תקציב זה עם הסתייגויות.
משה לבקו:

התקציב כבר לא עבר ,זה לא שאם אנחנו רוצים.

שלמה קליין :אין בעיה ,אין בעיה לא עבר התקציב אני אומר שוב.
אילן פורת:

יכול להיות שהסוגיות הן סוגיות מינוריות שכן אפשר לגשר עליהן.

שלמה קליין :אם תרצו להעביר את התקציב עם ההסתייגויות תעבירו ,אם לא זה בחירה
שלכם.
אדוארד שפירו :זה לא רק שלנו ,גם שלך.
שלמה קליין :אני אומר להעביר ,אני עשיתי את הבחירה שלי ,הבחירה שלי להעביר את
התקציב עם הסתייגויות.
אדוארד שפירו :לא ,לא אל תגיד שלנו ,שלנו לא שלכם ,שלנו ,שלנו.
שלמה קליין :אני בחרתי להעביר את התקציב עם הסתייגויות.
אדוארד שפירו :אז יפה אנחנו גם באותה תמונה .כמו שאתה חבר מועצה גם אני חבר
מועצה ,כמוש הוא חבר מועצה גם הוא חבר מועצה.
אילן פורת:

מי שמעלה את זה להצעה זה ראש המועצה תעלה את ההסתייגויות תבחרו
פה היום אם באמת ניתן לגשר עליהן אולי ניתן ואם לא הוא יחליט אם יעלה
את זה לדיון או לא מעלה להצבעה זה הכול.

שלמה קליין :בדיוק כמו שאמרתי הבחירה היא פה .טוב אני רוצה סעיף פעולה ראשון ראש
מועצה  ,81100סעיף שנגמר ב–  .50במקום  100אלף ,אפס.
משה לבקו:

מה זה ייעוץ?

שלמה קליין 100 :אלף זה ייעוץ.
משה לבקו:

וממה אני ישלם את העבודה שמתבצעת היום?
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שלמה קליין :אתה אמרת קודם ,א' למה לקחת עבודה בלי לאשר אותה קודם בתקציב אני
לא מבין אתה אמרת שהתחילו לפעול לפני שאישרת את זה בתקציב ,מאיפה
חשבת ,מאיפה חשבת שתממן את זה? מאיפה שחשבת תממן את זה .עכשיו
עוד דבר אני רוצה להגיד לך אין בעיה אתה אמרת קודם ,הזה פה יצחק אמר
את זה גם בתחילת הישיבה אפשר לעדכן את התקציב במשך השנה אם
רואים לנכון ומבינים אחד את השני ,ומגיעים להבנה וזה אפשר לעדכן זה לא
שנפרדנו פה לשלום ,החיים ממשיכים להתגלגל וכמו שאמרתם קודם אפשר
לעדכן את התקציב תוך כדי השנה ,זה שניכם אמרתם פה בתחילת הישיבה.
יצחק קשת:

בסדר אבל הדברים ברורים חברה ,אתה יודע טוב מאוד לא צריך ,זה פשוט
משחק מה שקורה פה ,את היועצים האלה במקום אתה שם  100אלף שקל
אתה מקבל מיליונים ,ככה זה עובד במערכת.

שלמה קליין :כותבים לי סעיף ייעוץ הם לא כותבים לי אם היו אומרים לי חברה זו וזו
לצורך זה וזה כסעיף.
יצחק קשת:

אי אפשר בתקציב.

שלמה קליין :רק שניה ,רק שניה או בזה אני מבין על מה בגלל זה שאלתי למה לא עבר
תב"ר כי ברגע שאני אישרתי סעיף זה שגר ושכח ,אני כמעט לא יכול לדעת
אף פעם מה עשית איתו בסוף רק דו"ח של  2013שאני אראה אותו אולי ב–
 2018ואני אדע מה עשינו ב–  .2013אני אומר שוב.
יצחק קשת:

אז אני אומר שוב אין בעיה ,בוא נסכם שבסעיף הזה אז אנחנו לפני שנשתמש
בו אנחנו נביא לכם אותו שתראו אותו.

שלמה קליין :נסכם בינינו ומה עם לא תעמוד בהסכם? אם היה לי הסכם קואליציוני איתך.
יצחק קשת:

כולם שומעים ,כולם רואים ,זה נרשם בפרוטוקול .כולם רואים את הדבר
הזה.

שלמה קליין :אני אומר אני אדע מה יהיה עוד שנתיים ,עוד שנתיים אני אדע מה קורה.
משה לבקו:

מה חוזק של הסכם קואליציוני סתם שאלה ,בהיבט של תקציב?

שלמה קליין :אין שום חוזק ,משום זה שיש בינינו הסכם יש בינינו אמון ,בסיס של אמון.
אני אומר שוב.
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רק שניה אני באמת ,לפני שאתה ממשיך באמת אני תחשבו ברצינות זה לא,
מקימים פה עיר זה שונה מכל רשות אחרת ,צריך פה חברות של יועצים בכל
דבר ,אנחנו צריכים לעשות פה תכנית אב לחינוך ,תכנית אב לתרבות ,תכנית
אב לאשפה ,כל סוג שהוא אנחנו צריכים לבנות פה סדר גודל ענק ,אנחנו לא
יכולים לעשות את זה לבד .עכשיו תבין בשביל להניע את המערכת ,גם בשביל
למשוך את הכסף.

שלמה קליין :מקובל יצחק ,כל כזה דבר תעלה לישיבת מועצה ונאשר.
אדוארד שפירו :אבל אתה צריך להכניס בתקציב אתה לא יכול,
נאוה לב רן:

אם אתה לא מכניס את זה בתקציב אתה לא.

שלמה קליין :אני לא יכול לדעת מי יקבל את זה בסוף .אם מביאים לי חברה לישיבת
מועצה א נחנו רוצים לתת לחברת ,איך אמרת קוראים לה? לא יודע מה זה
וזה ,חברה זאת וזאת אני מצביע ,ואני אחרי זה בודק ב–  25לחודש הזה או
הבא שיצא לחברה הזאת ואני יודע שאף אחד לא עבד עליי ,והכל קיים ואני
ראיתי על מה הצבעתי  ...אבל שנותנים סעיף ייעוץ אני לא יודע כלום ,זה
יכול לקחת ,אתם יודעים אנחנו לא נולדנו אתמול הרי ברשויות ככה אפשר
ככה לשלם את כל ההבטחות של הבחירות .אני אומר מה יכול להיות אני לא
אמרתי שזה ככה אני אומר מה יכול להיות.
יצחק קשת:

לא סליחה ,סליחה בקשה תסייג את המילים שלך בכל זאת ,זה לא מכובד.
זה לא מכובד.

שלמה קליין :אני אומר יכול להיות ,אני אומר מה יכול להיות ואני חושש זה התפקיד שלי,
זה התפקיד שלי.
נאוה לב רן:

שאתה אומר חינוך אז למי אתה משלם ,ושאתה אומר דברים אחרים למי
אתה משלם.

משה לבקו:

ותברואה ואשפה למי אתה משלם.

יצחק קשת:

אנחנו לא ממציאים את הגלגל מחדש ככה זה עובד ,ככה המערכת עובדת,
בסה"כ זה אמור לייצג את המדיניות ,המדיניות היא ברורה בתוך הציבור
הזה .שלא יהיו פה ספקות אנחנו כולנו עובדים פה בשביל היישוב יום ולילה,
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רוצים לקדם את הסיפור הזה אני בטוח שגם אתה רוצה לקדם את הסיפור
הזה ,חלק בשביל לקדם את הדבר הזה זה תלוי בזה ,אין טעם להתכוונן על
דבר כזה או אחרת ,שדווקא לא לעשות ככה ,ולא לעשות אחרת כי זה סתם
לשחק בקטנות.
משה קליין:

תביא את זה לישיבת מועצה לאישור ,נצביע ונאשר .הלאה ,הנושא הבא.

משה לבקו:

רגע בוא שתבין אם אתה מביא דבר שלא מופיע בתקציב ואתה רוצה להגדיל
את הגירעון בשפתו של זה אתה צריך ,חכה רגע ,אומר שלמה שנגיד מחר
תשתכנע שבאמת צריך את ה–  100שקל בתקציב אתה עכשיו הרי לוקח אותו
ומפזר אותו למקומות אחרים על פי הצעתך כמו ששמעתי בחצי אוזן ,נוער
וכו' .מחר תרצה לשים בסעיף הזה כסף אין לך את הכסף הזה.

שלמה קליין :אני סומך עליך שתמצא מקורות מסעיפים אחרים שלא מנוצלים במלואם
להעביר .גם אפשר לעשות שינויים לקחת מתקציבים שקיימים ולעשות
שינויים.
משה לבקו:

אבל התקציבים הם כולם בצמצום ,הם כולם בצמצום.

שלמה קליין :אני אומר שוב דברים שאני מרגיש בהם חוסר ביטחון ,נאוה ,אני לא הולך
לשנות פה משכורות ואני לא יעשה זה ,דברים שאני מרגיש בהם חוסר
ביטחון שאני מרגיש שיש שם ערפול ,וערפול ,דרך אגב אם זה חברות כאלה
מקצועיות למה זה יושב בתקציב ראש המועצה? אני אומר ברגע שאני רואה
ערפול אין ספק ,שיש לי ספק אין ספק.
נאוה לב רן:

עוד פעם בוא נעש ה משהו יותר הגיוני נאשר תקציב שלם ואחר כך נאכל
מהעוגה.

יצחק קשת:

החברות האלה מייעצות לראש המועצה אז אין פה שאלה ,החברות האלה
מייעצות לראש המועצה לא לאף אחד אחר .אני הולך ,אני שר החוץ של
חריש ,נכון להיום ,אני עובר בכל המשרדים ואני מדבר אף אחד אחר לא ,והם
לא מגישים אף אחד אחר ,ואף אחד אחר לא מעניין אותם ,אני צריך לבוא
עם הוכחות ,אז אני בא עם אנשים ואני צריך לבוא עם משהו  ...בשביל זה
הם מייעצים זה לי זה כל הסיפור.
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שלמה קליין :יש לי משהו שאני רוצה להבין אותו מה אנחנו אמורים פה עכשיו לאשר מה
זה מיצ'ינג כזה שאתה מאשר ,דוחף לתקציב ואנחנו צריכים להשתחוות .רגע
אתה.
יצחק קשת:

ישבנו פה שלוש שעות.

שלמה קליין :בסדר התקציב לא אושר.
יצחק קשת:

שעתיים ורבע שאנשי מקצוע.

רמי אלבז:

אני מנסה להסביר היגיון סביר ,היגיון סביר התקציב מאושר ,התקציב
מאושר יש תקציב אחר שמנסה לקדם את המערכת ,אנחנו רוצים להתקדם,
אנחנו מנסים להתקדם מה אתה רוצה ,אתה רוצה שאנחנו נאשר לך את
התקציב שאתה רוצה ,איפה זה כתוב ,איפה זה כתוב ,כי אני שאלתי מספר
שאלות והבן אדם זרק אותי תגיד את האמת.

יצחק קשת:

חברה אנחנו רוצים להמשיך ,רמי.

שלמה קליין :הסעיף הבא זה סעיף  .0אלף שקל של רווחה קהילתית .אני שמעתי את
ההסבר שזה הולך לאגודת תרבות הדיור ,אם רוצים לאשר א' זה לא צריך
להיות פה כי אגודת תרבות הדיור לא צריכה להיות בסעיף ראשון שהמועצה
הקדימה אכלתי עוד את ההסבר הקודם אה ,אבל זה בטח לא צריך להיות
פה.
יצחק קשת:

אין בעיה נעביר את זה לסעיף אחר.

שלמה קליין :אני לא יודע ,אני אומר לכם שוב שכותבים לי רווחה קהילתית ואומרים לי
אגודה לתרבות הדיור אז אני לא מבין למה הם לא כתבו לי האגודה לתרבות
הדיור אז בקשה.
יצחק קשת:

אני לא יודע אם יש סעיף כזה.

שלמה קליין :איפה מצאתם את הסעיף הזה?
יצחק קשת:

אני לא כתבתי את הסעיף הזה ,זה הכול הדרג המקצועי אין פה.

משה לבקו:

במספור המקצועי של סעיפים על פי הנחיות של משרד הפנים אין תקצוב ,אין
סעיף מה שנקרא לגוף שם שהוא לא ישות של רשות מקומית ,יש סעיפי
תקציב ,סעיפי תקציב זה לא שמות ,כמו שאני לא כותב פה סתם דוגמא ,מעון
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לנשים מוכות אלישבע ,אני לא רושם.
שלמה קליין :אבל אירוע ראש השנה אתה כן יכול לרשום.
משה לבקו:

אני כותב אירועים.

שלמה קליין :לא כתבת אירוע ראש השנה.
משה לבקו:

כי זה חג ,זה משהו אחר לגמרי.

שלמה קליין :אני מכיר הנהלת חשבונות ואפשר להכניס.
משה לבקו:

לצערי אתה לא מכיר.

יצחק קשת:

רגע אתה מסכים שצריך לדאוג פה לתושבים לרבעיות?

שלמה קליין :אין בעיה תכתוב לי אני מוכן לאשר בישיבת מועצה הבאה תקציב לרבעיות
שאני מבין אם זה הולך לשכר ,או לרבעיות אין בעיה ,תעשה דיון נאשר את
זה.
יצחק קשת:

אז הנה אין בעיה זה מאושר ,שניה אני מדבר.

משה לבקו:

בוא נגיד ככה המועצה לא מעסיקה עובדים בנושא תרבות הדיור ,היא לא
רשאית גם ,היא לא מעסיקה .המועצה מעבירה תקצוב לתרבות הדיור,
תרבות הדיור יעשו עכשיו מה שנקרא יבנו ועדי בתים יעשו אלף ואחד דברים?

שלמה קליין :אם אני אראה ,אפשר לשבת על זה ישיבה הבאה ,תראו לי את ההסכם עם
תרבות הדיור נאשר את זה אין בעיה.
יצחק קשת:

מה תאשר מה? אז הנה אז עכשיו אנחנו יושבים על זה ,אז אתה מסכים לזה
יופי.

שלמה קליין :אני אומר לך שוב כל מה שאני לא מבין ונראה לי מעורפל ,ונראה לי
שמסתירים דברים אז אני אומר לא ושתעשו דברים ברורים ,כתובים ישר על
השולחן אני יבין ואני יאשר.
יצחק קשת:

הנה שאלת וקיבלת תשובה.

שלמה קליין :זה שאתה אומר לי תשובה זה עוד לא אומר שזאת התשובה האמיתית .אני
חד וחלק אומר דברים שנראים לי מעורפלים ,לא נולדתי אתמול ,וחברה
אנחנו מכירים את ההיסטוריה במשך השנים ,ואני לא ,תשמעו יש יסוד
כלשהו להניח שצריך לבדוק פה את הדברים ,ובוא לא ניתמם .אני אזכיר עוד
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יותר שאני שמעתי פה ממישהו בכיר מאוד פה שאמר לי תשמע יש כמה
דברים שאני לא מבין אבל אמרו לי זה תכנית הבראה אז אני ממשיך ,אני לא
עובד ככה ,אז אומרים לי תכנית הבראה אני ממשיך ,ואני רוצה להבין עד
הסוף ,ומה שנראה לי מעורפל אף אחד לא מנהל אותנו פה לא הרו"ח ולא
עובדי המועצה ,אלא אתה פה מנהל את העסק ,וצריך להבין את הכל עד
הסוף ,ולכתוב דברים ברורים וזהו .הסעיף הבא ראש המועצה עוזר ,אני
מזכיר אני חוזר פה לתחילת ,אני חוזר פה לתחילת ,לתחילת ימי ,לישיבה
הראשונה של המועצה אני אמרתי בנושא של עוזר שאני רואה תכנית עבודה,
ואני מבין את חלוקת התפקידים ,ואני מבין מה בסמכותו ומה צריך ולמה
צריך אני מוכן לשמוע על כזה דבר ,אז נאמר לי תוך שלושה חודשים מאה ימי
חסד תראו תכניות עבודה מסודות ,מאורגנות אני עד היום לא ראיתי כזה
דבר .אנחנו חוזרים לאותו מקום.
משה לבקו:

תכנית עבודה היא תלויי תקציב .זה בהתנדבות זה בעיה חוקית ,אני דיברתי
על ההיבט החוקי אם תסתכל בפרוטוקול רמי יקירי אתה תראה שכתוב שם
הסתייגות שלי היא חוקית לחלוטין.

שלמה קליין :הסעיף הבא זה  818000עו"ז השתלמות סתם היה נראה לי פה לא הגיוני
שהביצוע הוא  ,2בוא נגיד חלקי  10כפול  12תיתן לא יודע מה תיתן  10למה
שוב .30
משה לבקו:

הסברתי לך מקודם.

שלמה קליין :אבל אני אגיד לך מה אני כבר לא יכולתי כי זה משנה לי את הזה ,אנחנו
שמים פה כרגע ,אנחנו רוצים לשים פה כרגע  10ואם תצטרכו עוד תצטרכו,
אפשר להביא את זה ולהעלות.
נאוה לב רן:

מאיפה תיקח את מה שיצטרכו אם יש משכורת  8אלף שקל?

שלמה קליין :הסעיף הבא  ,.33אני עובר לתקציב קהילה זה חגיגות ואירועים  .51חגיגות
ואירועים שם אני דווקא רוצה להוסיף ,אני רוצה להוסיף ליום הזיכרון 20
אלף שקל וליום העצמאות  30אלף שקל שיהיה פה פעם אחת באמת אפשר
יהיה לחגוג פה בצורה רצינית ומכובדת ,אחרי כל השנים שהמועצה לא,

____________________________________________________________
"חבר" – הקלטה ותמלול

03330

52

ב.ש.ג

הציעה סכומים מינוריים ומצחיקים לכל הדבר הזה .הנושא מה שאני רוצה
להוסיף עליו זה סעיף  213200לגבי בתי ספר גם שם אני חושב שצריך
להוסיף .הא נכון ,נכון קייטנות  212200קייטנות ,בסעיף  .20אני רוצה
להוסיף מופיע אפס אני רוצה להוסיף  50אלף שקל לקייטנות.
משה לבקו:

קייטנות זה לא ,בוא נגיד זה לא מתפקידי הרשות המקומית ,קייטנות הורים
משלמים עשינו את זה גם בקיץ האחרון ,להפתיע אותך עשינו את זה גם
בקיץ האחרון הורים שילמו.

שלמה קליין :אני חושב שכן.
משה לבקו:

רשות מקומית זה לא מתפקידה והרשות המקומית נדרשה במסגרת תכנית
ההבראה להוריד את כל הנושא הזה.

רמי אלבז:

אם זה יעבור מפרסונאלי לטובת הציבור זה מעולה.

שלמה קליין :אני רוצה קייטנות  50אלף שקל .הלאה לגבי בית ספר כרגע יש פה תקציב
כללי לבית ספר שזה  10אלף שקל אנחנו רוצים לשים שם  35אלף שקל.
משה לבקו:

למה בדיוק ,סתם שאלה?

שלמה קליין :יש פה הוצאות שונות.
משה לבקו:

לא למה אתה מתכוון  35אלף שקל?

שלמה קליין :הבית ספר יוכל לעשות מזה ההשערה או יוכל לעשות מזה כל מיני הפעלות
נוספות ,לשפץ יותר להביא דברים ,בית ספר לא יצמצם מזה ואני זה לבית
ספר אחד ,ובאותה מידה אני רוצה להוסיף לבית ספר שתיים.
משה לבקו:

כמה תלמידים יש בכל בית ספר ידוע לך שאתה רוצה אותו דבר? כלומר אתה
רוצה לבית ספר קטן אותו ספר כמו לבית ספר גדול?

שלמה קליין :אני לא רוצה שיגידו שהעדפתי בית ספר על בית ספר.
משה לבקו:

אבל זה בדיוק מה שעשית כרגע ,זה בדיוק מה שעשית כרגע דרך אגב ,זה מה
שעשית כרגע.

שלמה קליין :בסדר אני חושב שזה מה שנכון אתה חולק עליי ,אתה חולק עליי זה מה שאני
אומר,
משה לבקו:

אתה או מר בבית ספר של כיתה אחת אתה נותן למה שאתה נותן לבית ספר
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של  3כיתות .אני שואל,
שלמה קליין :אני אין לי בעיה אני חושב שזה הגיוני ,אתה חושב שזה הגיוני.
יצחק קשת:

הגיוני לך שמשלמים אותו כסף כיתה אחת מול  3כיתות זה ההיגיון שלך
אומר ככה? שלתקצב  3כיתות זה ,שניה תקציב ל–  3כיתות ותקציב לכיתה
אחת אותו בית ספר.

שלמה קליין :איזה בית ספר יש לו  3כיתות ואיזה בית ספר?
יצחק קשת:

לצורך העניין אם יש פה  2בתי ספר ויאשרו לבית ספר אחד.

שלמה קליין :איזה בית ספר יש בו  3כיתות?
יצחק קשת:

לצורך העניין בית ספר אחד ממלכתי חרדי יתקצבו  3כיתות ,יהיו  3כיתות
ובית ספר חרדי תהיה כיתה אחת ואתה אומר לתקצב  3כיתות מול כיתה
אחת אותו דבר.

נאוה לב רן:

אם אתה מדבר תדבר פר ילד.

שלמה קליין :אני רוצה להגיד לך יש  5ילדים 5 ,ילדים בנים ו–  5ילדים בנות כמה?.
איציק תייר :שנה הבאה יהיו  30ילדים בממלכתי רגיל ויהיו  12ילדים .ל–  3כיתות 30
ילדים.
שלמה קליין :אני שמעתי בישיבה שיהיו  5בכיתה.
איציק תייר :השנה יש  5בנות ו–  13בנים ,שנה הבאה זה עולה.
שלמה קליין :זה נתון שלא ידעתי אני חשבתי ,צריך לחשוב על תקצוב פר תלמיד ,צריך
לקחת את כל ה–  .0אלף שקל האלה ולחלק אותם אחרת פר תלמיד ,מקובל,
מקובל ,לא ידעתי את הנתונים האלה .אני ידעתי לתומי שיש  5ילדים בבית
ספר ממלכתי חרדי לעומת  ...15ככה אני חשבתי.
איציק תייר :התקציב מתייחס עדיין לשנת הלימודים הבאה.
שלמה קליין :אז בסדר אז זה טעות שאני לא ידעתי אותה אני הוזנתי מהפגישה האחרונה
וטעיתי ,אני לא שולט בכל הנתונים .לגבי הסעות תראו הסעות הייתה פה
קפיצה מאוד משמעותית שנכון שצריך לעשות חלקי  10כפול  12זה תקציב
רק של עד העשירי ,אבל אנחנו אמרנו יש פה כל כך הרבה כסף ולקחנו
בחשבון שגם יהיה צמצום גם אם אוטובוס יוצא בכל מקרה ולא משנה אם
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הוא מלא או לא מלא ,אבל לפעמים יש מיניבוס ולפעמים אפשר רק מונית,
אז אנחנו רוצים כרגע להשאיר בתקציב ההסעות כמו שהיה מיליון חמש
מאות שבעים ושמונה ואנחנו חוסכים פה בערך סדר גודל של שש מאות אלף
שיכולים ללכת למקומות אחרים.
איציק תייר :אני יכול להגיב בעניין ההסעות יש הבדל בין כמות המוסעים בשנה שעברה
לכמות המוסעים השנה ,זה אומר שאנחנו באיזה שהוא שלב נפסיק להסיע.
יש ילדי חינוך מיוחד שאנחנו מסיעים אותם ,שעלות היא מאוד גבוהה ,זה
אומר שאנחנו באיזה שהוא שלב יש הרבה יותר מלווים ,בשנה שעברה לא היו
מלווים בכלל ,השנה אנחנו מדברים על  3מלווים להסעות ,והדברים האלה
יש עלויות .אנחנו מסיעים גם ילדים שלא זכאים להסעות זה אומר שאנחנו
עוצרים את כל ההסעות.
שלמה קליין :אבל שאלנו את השאלה ,שאלנו את השאלה אתה לא היית כאן רגע איציק
בוא נבין רגע שאלנו את השאלה הזאת גם כן .אנחנו מקימים עוד בית ספר
נכון?
רמי אלבז:

חינוך מיוחד שאתה נמצא זה כסף שמקבלים ישירות ממשרד החינוך?

משה לבקו:

מה פתאום אני אגיד לך משהו אחר ,אני מסיע ילד רווחה ,אני מסיע  2ילדי
רווחה שעולים לי  30אלף שקל בחודש.

איציק תייר :אנחנו מקבלים אחוז מסוים מהמחיר ,ברוב המקרים אנחנו מקבלים מעט
מעוד ,אנחנו מסיעים למשל ילד לנתניה זה עלות מאוד גבוה אבל זה בית
הספר שמתאים לילד הזה ,מה שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך לא מגיע ל–
 .0 ,80אחוז מהעלות היומית .אנחנו מסיעים לגבעת אולגה ילדים  ...חדש
העלות היא כמעט ,בקושי מגיעים לחצי יומית השתתפות ,שנה הבאה ילמדו
כיתה א' אנחנו עדיין נמשיך להסיע את הילדים ,כי אנחנו לא נעצור ,גם אם
הורה שנה הבאה בכיתה א' ירצה להמשיך להסיע החוצה זה שאנחנו פותחים
פה בית ספר אנחנו לא יכולים לעצור.
משה לבקו:

יש ילדים בחינוך מיוחד שאני מסיע.

נאוה לב רן:

ילד ומלווה לא רק ילד.
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רגע יש ילדים שאני מסיע בחינוך מיוחד בחיפה עולים לי  30אלף שקל
בחודש.

שרון מררי:

אולי נתון שיסביר את הקפיצה רק בסעיף ההסעות מכיוון שיש לך שם 10
חודשים מה שמוצג בנתוני הביצוע צריך לקחת בחשבון שבחודשים יולי
אוגוסט אין ביצוע של הסעת חינוך רגיל .אין ביצוע של חינוך רגיל יש ביצוע
של חינוך מיוחד חודש אחד רק.

משה לבקו:

אני אתן דוגמא .שלמה אני אתן לך דוגמא ,שלמה המועצה לפני חודש
התחילה להסיע ,שלמה עצור רגע פשוט שתדע המועצה לפני חודש התחילה
להסיע  2ילדים שעלות הסעה החודשית היא קרוב ל –  30אלף שקל בחודש.
ז ה בסה"כ סעיף ההסעות .אמרנו שהתקציב הוא משולב שילבנו את
הסכומים ביחד.

רמי אלבז:

לא יש תקציב לחינוך מיוחד בנפרד.

משה לבקו:

לא תסתכל בתקציב  2013הסעיפים מאוחדים כולם תחת הכותרת חינוך
מיוחד כמו שרמי העלה .סתם דוגמא  30אלף שקל לחודש.

שלמה קליין :היות שאנחנו לא מצביעים עכשיו על ההסתייגויות.
משה לבקו:

אז אמרנו בכמה אתה מציע לקצץ את ההסעות בכמה?

שלמה קליין :אני כתבתי מיליון חמש מאות שבעים ושמונה .אפשר לדבר על זה אולי נגיע
לשיח שאפשר לדבר על זה אין בעיה .אם זה הרווחנו ,הרווחנו בכיף ,הרווחנו
בכבוד.
משה לבקו:

כלומר זה הכול פוליטיקה כגזבר אני צריך להבין את זה.

שלמה קליין :לא אני אמרתי מתי שהוא,
רמי אלבז:

אתה תסיק את המסקנות שלך ואל תחייב אותנו במסקנות שלך.

יצחק קשת:

מה זה קשור ,אנחנו מעלים פה את הסעיפים ,המשמעות אני רוצה
שהמשמעות תהיה ברורה שבסעיף הזה אתם מורידים  822אלף שקל ויכול
להיות לפי מה שאנשי גורמי המקצוע אומרים תשמעו חברה אתם מורידים
כזה סכום בסעיף הזה ,באמצע השנה ההסעות יתחסלו.

רמי אלבז:

נו באמת נו.
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את זה לא אני אמרתי ,אני אגיד לך אתה יודע את זה רמי שאני ביקשתי ,תן
לי לסיים ,תן לי לסיים ,תן לי לסיים להגיד מה שאני רוצה .אתה יודע טוב
מאוד שאני רציתי להוריד גם כן מהסכום הזה ונאמר לי מגורמי המקצוע
חברה אי אפשר להוריד כי המשמעות של זה שההסעות יפסקו באמצע השנה.
אמרתי חברה אני לא הולך עם ראש בקיר אם גורמי המקצוע אומרים כזה
דבר אני צריך לשמוע להם ולכן לא שניתי את זה ,אני כמוכם רציתי לשנות
הרבה דברים ,והתווכחתי ודיברתי אולי עשרות פעמים ורציתי להוסיף לזה,
ולהוסיף לזה ,ולהוסיף לזה אבל גיליתי שהרבה סעיפים בתקציב הם קשיחים
ואין טעם לגעת בהם ,כי לגעת בהם זה חוסר אחריות זאת הנקודה ,צריך
להבין למה אני פעלתי מתוך מה שפעלתי זהו ,ואל תכניסו דברים שהם לא
נכונים זה חשוב לי להגיד את הדברים האלה .זהו תמשיך בבקשה.

שלמה קליין :אין בעיה .אנחנו רוצים להוסיף לתרבות ,אנחנו רוצים להוסיף לתרבות א'
לפתוח תרבות סדנאות ,הרצאות ,למצוא לזה את הסעיף המתאים ולתת
לסדנאות והרצאות  100אלף שקל .הרצאות והופעות ילדים גם  100אלף
שקל ,הצגות מבוגרים  50אלף שקל ,וחוגים שמשום מה תוקצב אפס  50אלף
שקל.
משה לבקו:

חוגים זה מימון הורים .חוגים זה מימון של הורים .כמה רצית בחוגים?

שלמה קליין :תקבל את הדף ,תקבל את זה .הלאה ספרייה ,ספרייה אם אנחנו באמת
רוצים להיות מקום שמכבד את עצמו אז צריך להיות פה ,בעמוד  13מוקדי
תרבות יש פה ככה בביצועים הכול אפס ,הכול אפס ,ויש כאן סכום של בין 15
אלף שקל בין  10אלף שקל ל–  15אלף שקל זה מה שהוקצה לתרבות ,אנחנו
מדברים כאן ,אנחנו מדברים כאן על  100,200,300אלף שקל לפחות .ספרייה
צריכה להיות פה ספרייה רצינית ,אנחנו מדברים פה על  2ספריות ,ספריות
לציבור החילוני יותר סדר גודל של  100אלף שקל לקנות ספרים כמו שצריך,
שתהיה פה ספרייה מקום מכובד ,הולכת לגדול פה עיר וצריך שיהיה פה זה,
וספרייה לציבור הדתי גם בסדר גודל של  100אלף שקל .נוער טיולים
ופ עילות ,יש תקציב לנוער אנחנו רוצים לתת לנוער גם טיולים וגם פעילות,
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ואנחנו רוצים לתת  50אלף שקל לנוער .עוד דבר סעיף  233500טיפול בילד
בקהילה ,אנחנו גם רוצים להיות שם  100אלף שקל ,וזקן בקהילה אני רוצה
להוסיף זה נמצא במשרד הרווחה יכול להיות שצריך ,זה נמצא בסעיף של
רווחה יכול להיות שצריך להוציא את זה ,אבל צריך להתחיל לתת פה מענה
לציבור המבוגר ,וצריך לפתוח פה מועדון לציבור המבוגר .יש פה עוד מעט
תב"ר אין ספור מועדונים.
משה לבקו:

שלמה אתה מכיר את הפעילויות שעושים פה עם הזקנים?

שלמה קליין :אני לא רוצה שזה יהיה מתוקצב.
משה לבקו:

אני שאלתי אם אתה מכיר את הפעולות שעושים עם הזקנים?

שלמה קליין :אני לא מכיר ואני לא רוצה שזה יהיה מתוקצב.
משה לבקו:

מה אמרת שלמה?

שלמה קליין :שיגיעו.
משה לבקו:

הם לא רוצים להגיע ,הלאה בוא תמשיך.

שלמה קליין :טיפול יש סעיף.
שלמה:

אפשר רגע מילה אנחנו רודפים אחרי אנשים לקראת חגים כל מיני דברים,
אני יכול לומר אין לנו כסף לקצב מרכז של מועדון אבל למשל היה טיולים
היה קשה מאוד להוציא ,היה טיול שמתוך  30ומשהו קשישים פה הצלחנו
להוציא  12אחרי בחינות רדיפה אישית אחרי אנשים דוגמא.

רמי אלבז:

אני קיבלתי בקשה לפתוח מועדון שיוכלו לשבת.

לריסה משייב :שהטיול הזה היה בעברית ולא היה תרגום לרוסית לא נכון ,בסוף רק נתתם.
משה לבקו:

כל טיול מרינה יוצאת איתם ומרינה מדברת רוסית.

לריסה משייב :היה בעברית ולא כולם מבינים עברית.
שלמה קליין :הייתה מדריכה שהיא חלק מהבוחרים שלנו כן חלק מהבוחרים שלנו,
מהסיעה שלנו ,מהסיעה שלנו הייתה פניה ,הייתה פניה של בקשה של מדריכה
שהיא הייתה מדריכה כאן בתקופתו של  ...כן היא הייתה מדריכה והיא
אמרה פעילויות יפות ומקסימות וזה הורד .או  ...או קודמו.
משה לבקו:

כמה שנים עברו מאז?
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שלמה קליין :עברו הרבה שנים מאז .הלאה הסעיף האחרון יש סעיף של טיפול באלכוהול
טיפול באנשים שמכורים לאלכוהול וגם שם צריך לתת תשומת לב ולתקצב
שם ב–  50אלף.
דובר:

זה תקציב שמקבלים מהשירות להתמכרויות משרד הרווחה פר בן אדם
שהולך לטיפול גמילה זה מכורים שהם רוצים לכת לטיפול גמילה ,מזוהים
ורוצים.

יצחק קשת:

טוב מה היועץ המשפטי אומר.

משה לבקו:

נגמרה הישיבה ,רבע שעה הפסקה וישיבה הבאה.

יצחק קשת:

יש למישהו הערות לפרוטוקול הקודם של הישיבה שלא מן המניין?

משה לבקו:

היה צו ארנונה ישיבה שלא מן המניין.

יצחק קשת:

אין הערות ,אני עוד רגע סוגר את הישיבה אני רק אעיר ואגיד שמה שנאמר
פה אני אומר לכם ליבי איתכם ,אני מעל יכולת הייתי עושה כמו שאתם
אומרים בהרבה מאוד מהדברים והייתי מסכים איתכם ,וזורם עם זה טוב
מאוד ואני מאוד רוצה ,וזה לא יפה הערות ביניים האלה ,והייתי מאוד רוצה,
ואני הלכתי פה בשביל התושבים ,אני אומר את זה ממש מכל ליבי בסיפור
הזה ,אני מאוד רוצה לתת את הסעיף הזה ,אני אומר לכם אני מאוד רוצה
לתת את הסעיף הזה ,אני ישבתי עם גורמי המקצוע ,אני אומר לכם אני
ישבתי ושיניתי ואמרתי כל הדברים האלה הכל ניסיתי לעשות אבל יש
סעיפים שאמרו לי אין אתה לא יכול ,אם אתה תגרע מהסעיף הזה לא יהיו
הסעות לילדים גמרנו וזה ,ואז מה תעשה.

רמי אלבז:

אתה לא עניינית ,אתה לא עונה עניינית ,סליחה אתה לא עונה עניינית ,אתה
תקצבת פה פרסונאלית,

יצחק קשת:

אני מבקש ממך שוב פעם ,פעם שניה להפסיק להתפרץ לדבריי אני לא רוצה
גם להגיע לפעם שלישית בסדר תן לי לסיים להגיד ,אם יש לך משהו להגיד
אני יכול לתת עוד מה לדבר ,אני אומר לכם את זה אני בטוח שגם אתם
יודעים את זה ,אני לא מתחמק ולא שום דבר כולי ,אני גם רוצה אם אפשר
יהיה לתת לכל מה טוב ,מה טוב ,אבל אי אפשר לתת יד לדברים שמבחינתי
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זה חוסר אחריות ,צריך להבין את זה .גרומי המקצוע אומרים לך תשמע
אתה לא יכול להוריד משם כסף אתה אומר לא אני רוצה כן להוריד כסף זה
לא אחראי ,אי אפשר להתנהל עם תקציב כזה ,אני מבחינתי בוא נעביר אבל
זה בלתי אפשרי מה לעשות ,אבל אני כראש רשות האחריות של התקציב
מונחת על כתפיי עם כל הכבוד של כל מי שרוצה ,האחריות בסופו של דבר
בנושאים האלה של התקציב זה רשום בתוך החוק זה אחריות של ראש
המועצה ושל הגזבר ,נכון זה רשום שם ואני כמועצה שצריך לנהל אותה
שבסופו של דבר צריך לדעת לחיות עם הדבר הזה ,ואני לא יכול לקבל משהו
שאני לא יכול לחיות איתו ,לכן אנחנו נראה ,אני מקווה מאוד שאנחנו בסופו
של דבר נגיע לעמק השווה ונוכל לקדם את הדברים ואנחנו נדבר ,ונקווה
שבאמת המשא ומתן הקואליציוני הזה יישא פרי ,ואני באמת בא פה בלב
ורצון שכולם פה נלך ביחד ,ושהכול פה יסתדר וילך יפה ובסופו של דבר
היישוב הזה יעלה על דרך המלך ,כולנו מצפים לזה ,כולנו רוצים את זה.
ובעזרת השם אדוארד מתחייב שככה זה יהיה.
אדוארד שפירו :אני רוצה לשאול הדברים האלה מקובלים משה אני שואל אותך? פחות או
יותר.
משה לבקו:

אני אומר עוד פעם ואני אנסה פחות או יותר להיות מדויק ,יש נושאים ,יש
נושאים ,נושאים שזה אפילו לא בסמכותה של מועצה שנמצאת בתכנית
הבראה כגון קייטנות ,כגון ספריות וכו' ,זה ששמנו  10אלף שקל זה איך
אומרים אפשר להבליע במקומות אחרים אחד .שתיים נגעו פה בנושא רווחה
קיבלתם הסבר לפני זה וקיבלתם הסבר גם עכשיו שברווחה זה הולך פרטני
פר אדם ,זה לא שאני שם ,נגיד היום אין לי אף אחד שרוצה להיגמל
מאלכוהול ומחר יש לי  10כאלה אם אני רוצה או לא רוצה אני חייב
להשתתף בתקצוב שלהם ואז אני צריך להביא עדכון תקציב .כלומר לבוא
ולשים היום כמו מקל בגלגלים זה לא אחראי ,לבוא ולתת קיצוץ בהסעות,
אני אתן דוגמא עלות הממוצעת של הסעה בחודש היא כ–  200אלף שקל ,איך
שלא נסתכל זה החשבון שיוצא  230 ,130תלוי בחודש ,והנה אני אומר לכם
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דבר שעוד לא הכנסנו אותו אפילו לתקציב ,אנחנו בחודש האחרון נדרשנו
שלא מרצוננו יש ילדים שמגיע להם חינוך אחר ,ואנחנו מסיעים היום 2
ילדים שהעלות שלהם עם המלווה בחודש בוא נגיד זה  1000שקל ליום בואו
שנבין  1000שקל ביום 25 ,אלף שקל בחודש ,תעשה והם לומדים  ,12כמעט
 11חודש בשנה תעשה את המכפלה רק של הדבר הזה.
יצחק קשת:

זה עוד  300אלף שקל שלא רשום בתקציב.

משה לבקו:

שלא רשום בתקציב .אני עונה לו לא לך ,אני עונה לו .אדוארד שאל שאלה לא
אתה ,לכן אני אומר יש דברים.

(מדברים ביחד)
משה כחלון:

סליחה רגע אם תבחנו חברה אתם מייצגי הציבור פה אם תבחנו את כל מה
ששלמה כרגע אמר ,אם תעשה סיכום אתם דיברתם על  .00אלף שקל
תאמינו לי אתם מדברים על בורקס ,אתם יודעים למה על בורקס? כי אם
אתם תשבו ביחד כל הקבוצה הזאת ,כל חברי המועצה כולל ראש המועצה,
אני כל העצות שלי בשבילכם תאמינו לי אני לא גר פה ,כואב לי הלב ,כואב לי
הלב שאתם היום יש לכם את האופציה להיות מלכים אתם בוחרים לדרוך על
עצמכם על הרגליים וזה טעות של כולכם פה ,תתאחדו ביחד ,לכו ,תן רגע
לדבר ,אני רוצה לתת לך רעיון ,אני רוצה לתת לכם רעיון תשבו ביחד ,תבנו
נייר עבודה תאמין לי משרד הפנים בגלל המצוקה שהישוב הזה גר בו ויגור בו
בשנים הקרובות ישמח לעזור בגרושים המעטים האלו ,זה גרושים בשביל
משרד הפנים .יהיה לכם עוד  500אלף שקל לכל הפעילויות החברתיות בשביל
זה לא מעבירים תקציבים? על מה אתם מדברים בכלל ,תעשה סיכום על כל
מה ששלמה אמר עכשיו זה כלום ,זה בטל בשישים חבל.

יצחק קשת:

אני נועל את הישיבה.

משה לבקו:

הישיבה ננעלה רבע שעה הפסקה לישיבה הבאה.

-סוף הישיבה-
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