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  2015תקציב המועצה לשנת 

 
לפתוח את ישיבה שלא מן המניין, של הצעת תקציב הרגיל אני שמח  : שלמה קטן

. לדיון היום 2015. נציג גם את עיקרי תכנית הפיתוח לשנת 2015לשנת 

עוד  32שנה,  31בן  ,כולם יודעים ,שוביי. ה2015ולאישור, זה תקציב 

, יוזמה ממשלתית של משרד הביטחון, משפחות 1983-מעט, נוסד ב

הוא התאכלס,  1983-אנשי צבא קבע ועובדי מערכת הביטחון. מ

נערכו בו בחירות וסופית  1985, ובשנת 1983אוקטובר -ספטמבר

מית, הפכנו למועצה מקו 1986-התנתקנו ממועצה אזורית שומרון, ב

עם  ,מכל הארץ ,בעיקר על ידי משפחות צעירותשהיישוב מאוכלס 

 ילדים שבאו לחפש גינה, איכות חיים, צביון קהילתי וחינוך.

מטר מעל פני הים התיכון, על גבעות מערב  300מיקומו של היישוב,  

אני תמיד אומר שזה והשומרון ואחד ההישגים הגדולים, אני חושב, 

זה הכנסת אלפי מנשה לתחומי גדר ההפרדה,  ,יאהישג גדול של חסד

צב אותו בלב ומיי ,מהלך היסטורי חשוב שמחזק את מעמד היישוב

ן לנו עדיפות ויתירות לקראת הקונצנזוס הלאומי. עוד משהו שנות

זה  ,הכלכלי שאנחנו מסתכלים עליו, אזור התעשייה שלב ב' האופק

כלומר  5יש הרוחב ולכב 40-ו 444, 6שהוא נוח ומוביל מכביש  55כביש 

ובעתיד לעוד כמה כבישים שמקרבים אותנו למרכזי  531לכל מקום, 

 שאנחנו נקים מרכז תעשייה יקרב חברות שירצו לבוא לפה.כתעשייה, ו

דונם. מי שזוכר שהקימו את היישוב  4,600שטח השיפוט של היישוב  

היה בערך חצי וקצת מהרוחב הזה. הנתונים של היישוב מבחינה 

, 7583אנחנו עוד מופיעים, כי יש תמיד פיגור  בהלמ"ספית, דמוגר

נפש, בתי אב זה  8,114מרשם האוכלוסין כבר מציב אותנו השנה על 

, האוכלוסייה היא צעירה, וזה עם השלכות להרבה דברים, אם זה 1948

זה ילדים  22%, 26תרבות וכו'. כאשר הגיל החציוני הוא אם זה חינוך, 
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, אנחנו מדברים על 60מעל גיל  9%-ו 44-ל 30 בין 25%-ו 9עד גיל 

 ותיקים.

, כלומר נשארנו בעיני המדינה יישוב עשיר, 8היישוב עדיין באשכול  

 היישוב עם אופי חילוני, דו קיום, סובלנות עדתית עם הציבור הדתי. 

 איך נקבע האשכול, רק לפי הכנסות?  :             משה אופיר

 ממכוניות, גודל בתים, הכנסות, יש כל מיני מרכיבים. לא, זה מתחיל  : שלמה קטן

 .             ?גם השכלה ???:

 השכלה. גם  : שלמה קטן

 ?יש לך את הנוסחה : משה אופיר

  לא פה. אבל גם השכלה נכנס, כל מיני, זה הרבה מאוד. : שלמה קטן

 ים את הבדק הזה. נוסחה אגב, זה פרמטרים שעל פיהם מבצע זה לא:             אורית שגיא

 כן, כן. אבל חלק מהמרכיבים זה מה שאמרתי.  : שלמה קטן

 :        בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יש את הנוסחה המדויקת. לוי-דליה נחום

  .8-ל 7-השנה אורנית עלתה מ : שלמה קטן

 ? 8-אורנית רק עכשיו הגיעה ל : משה אופיר

 לזה משמעות כספית לא קלה.  כן, וזה עלה להם הרבה כסף. יש : שלמה קטן

 וחזרה.  7-ירדה ל 8-:         לא הייתה באשר שטיינמץ

. אני יכול לציין שבכנסת הייתי פעם בדיון שערבי 8-לו לעבסדר, השנה  : שלמה קטן

 -צעק העליתם אותנו

 . 7-כפר סבא ירדו ל :יעקב אוחיון

זה  2-ל 1-ם אותי מראש מועצה ערבי צעק העלית ?7-כפר סבא ירדו ל : שלמה קטן

 .1מיליונים אני מפסיד, תשאירו אותי 

מתושבי היישוב מועסקים כיום מחוץ ליישוב, באזור  79%: תעסוקה 

אביב, לוד וירושלים. יש לנו היום את אזור התעשייה -השרון, תל

הקטן, תעשייה ומלאכה יותר נכון, פארק תעשייה גדול עתיד לקום 

ה ביישוב הוא מצומצם, כולם יודעים, מצפון ובסמוך לו. היצע התעסוק
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מועצה מקומית, מערך חינוך ומתנ"ס, ועסקים פרטיים. רמת 

, דרך אגב גם 2011-ההשתכרות לפי השנתון הסטטיסטי הוא נכון רק ל

נתוני הסוציואקונומי הם תמיד בפיגור של שנתיים וחצי שלוש, שכר 

מעל ₪  2,500שזה בערך ₪  10,003השכירים ביישוב, הממוצע הוא 

 הממוצע הארצי.

שזה חינוך: החזון הנוכחי שאנחנו עובדים על שינויו, אבל המרכיבים  

הם אותם מרכיבים שילכו גם לעתיד. יצירת תנאי  ,שמופיעים בונמצא 

הצלחה לכל ילד וילדה עם מעטפת תומכת, יצירת מעגלי שותפות 

בקהילה, עידוד להתנדבות ומעורבות בעשייה היישובית, העצמה 

רטנית ומיצוי מרבי של הפוטנציאל האישי של כל ילד ברמה פ

הלימודית, רגשית, חברתית וערכית. פיתוח קהילה משכילה, ערכית, 

מעורבת, תורמת, מתנדבת ומלוכדת. קידום המצוינות, שיפור 

ההישגים, האיכות החינוכית וצמצום הפערים. אני חושב שכל שנות 

ם בראש מעיניו. על פי מדד היעדים והאתגרים האלה עומדי ,היישוב

המאה שנעשה פה לפני שנה וחצי, אלפי מנשה מצטיינת בפעולות 

ובתכניות עירוניות לקידום הישגים וערכים של תלמידים. אני רוצה 

וצריך להבין שזוכים  2008-שזכתה אלפי מנשה ב חינוךהלציין את פרס 

 סוגרים לכמה שנים טובות, אבל עדיין במחוז 2008-פעם אחת ב

ובמשרד החינוך אנחנו נחשבים ליישוב טוב מבחינת הישגים לימודיים, 

 כך בבגרות, כך בהיקלטות בתיכונים של כפר סבא. 

גני ילדים  13ילדים,  92מעונות יום עם  2מערכת החינוך היום מונה 

ילדים,  346כולל גן חינוך מיוחד שנחנך לפני שנה וחצי, עם  ,טרום חובה

בתי ספר יסודיים  2הם באחריות המתנ"ס, מתוכם בצהרונים ש 232

תלמידים,  495תלמידים, חטיבת ביניים  974כולל חט"צים עם 

שבאים מיישובים אחרים,  70-תיכונים בחטיבת הביניים יש לנו קרוב ל

גם ביסודי ב"נופי החורש" יש לנו מעט תלמידים ממעלה שומרון. 
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"כ תלמידים סה .לבתי ספר אחרים 91תלמידים ועוד  311תיכונים 

תלמידים. מוסדות חינוך שאנחנו  2,309במערכת החינוך היישובית זה 

כיתות מעון יום בגבעת טל ואגף חדש לחטיבת  3מקימים היום: 

ת , אחוז גיוס משמעותי82%הביניים. נתוני זכאות בגרות תשע"ג 

 . 93%תשע"ג 

 ד? שלמה, המספר של התלמידים כולל החינוך המיוח: דבורית פינקלשטיין

התכוונתי חינוך מיוחד, יכול להיות גם  ,כן. שאמרתי בתי ספר אחרים : שלמה קטן

מקרים של פנימיות למפגרים או אוטיסטיים. מאותגרים, סליחה. אני 

 לא אומר את זה בזלזול, ברור שזה לא בזלזול. 

חיי קהילה ותרבות: חיי הקהילה עשירים, אודות למרכז קהילתי  

צר לאירועי תרבות, פנאי ביישוב. המתנ"ס המהווה בית יו ,תוסס

מפעיל מוקדי פעילות מגוונים: ספורט, בית ספר למחול, להקה 

ייצוגית, אומנויות הבמה, מרכז תקשורת, מרכז נוער, גיל רך, מוסיקה, 

אטרון למבוגרים, יחבורת זמר ייצוגית, היום היא חצי במתנ"ס, ת

ת. אז המועדון צבר תרבות תורנית, מועדון צבר לאוכלוסייה מבוגר

בערב ופה חלק מהיושבים  20:00-משנה אופי, מחר יש את החנוכה ב

יכולים לבוא מחר, אני הולך בתור גם מברך וגם אחד שיזדקק. בתיה 

 אני לא מתכוון אליך.  20את בת 

 מה ההבדל בין מה שהיה למה שיהיה?  : משה אופיר

 אבל זה כיוונים אחרים.  זה כיוון אחר. אבל לא פה, לא עכשיו. : שלמה קטן

 פשוט אני כבר זכאי אז אני רוצה לדעת.  : משה אופיר

, אתה מוזמן. ביישוב יש מרכז הנוער עם 20:00-אז תבוא מחר בערב ב : שלמה קטן

-שפע של מסגרות העשרה, הכשרה, תעסוקה, בילוי ותרומה לקהילה. ו

פי מנשה תנועות נוער ה"צופים" ו"בני עקיבא". יחידת הנוער באל 2

שגם בשנה  ,כיחידה מצטיינת, אני יכול לציין דבר אחד 2011-נבחרה ב

מועצות נוער מצוינות, שבשיתוף איתם,  2-אחרונות זכינו להוחצי 
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בשיתוף להשקעה כספית של המועצה, בשיתוף לעיר ללא אלימות, 

בשיתוף גורמים נוספים, משטרה, משא"ז, מנהל חברה ונוער, כל 

, יש "עיר ללא אלימות"את מה שנקרא היום  הגורמים שמרכיבים

ירידה דרסטית באירועי אלימות וונדליזם, אתם רואים את זה בטח 

בפייסבוק, שאני זוכר את מה שהיה לפני שנתיים על אלכוהול, כי 

ה שבאו מכפר סבא, אלכוהול, סמים וכו'. חיי 'הצלחנו להרחיק גם חבר

ועי תרבות מרכזיים סביב קהילה ותרבות, מידי שנה יש לנו מספר  איר

חגי ישראל, טקסי זיכרון, עצמאות, זיכרון זה כולל את השואה כמובן, 

זה הצעדה, צעדת האביב, זה אירועים  ואירועים ישוביים אחרים,

 נוספים. 

ההתנדבות באלפי מנשה היא ערך ולא בערך. אחוז גבוה ביותר 

ד המאה מהתושבים פעיל במסגרות שונות ותורם לקהילה. על פי מד

שבוצע פה לפני שנה וחצי, היה פה סקר שלא פרסמנו אותו, אלפי מנשה 

מצטיינת בהיקף גדול של פעולות ואירועי תרבות הפנאי, אלפי מנשה 

מצטיינת באיכות חיים קהילתית. ואני מקווה שנמשיך. אילן בבקשה, 

 אתה אחריה. ,טעות שליסליחה זו אורית קודם. 

ה לא סוד שאנחנו מתנהלים במציאות תקציבית מאוד מאוד מאתגרת :             זאורית שגיא

ברשות, משהו שקורה לאורך שנים, אני לא רוצה להיכנס כרגע לכל 

הסיבות, אם אני לא טועה אילן ידבר על זה אחר כך שהוא ידבר על 

, אבל בין היתר הרכב ההכנסות, ההוצאות, הצביון של 2015תקציב 

הם באמת באמת  ,וצים לעשות כאןהקהילה והפעילות שאנחנו ר

 ,2015מאתגרים במסגרת התקציב. כשאנחנו באים לדבר על תקציב 

היה לנו חשוב לעשות רגע איזה שהוא "פאוז" ולראות בעצם, לבחון את 

מגמות התקציב לאורך השנים, להבין באיזו מציאות אנחנו 

איזה דברים הם בשליטתנו, איזה דברים הם מובנים,  ,מתקיימים

זה דברים חוזרים על עצמם וגם לראות איך אנחנו יכולים להמשיך אי
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שכרגע  ,עד שיהיה הפתרון המיוחל ,ולהתקיים בתוך המציאות הזו

שבאמת יוביל לאיזה  ,אנחנו עושים כולנו עיניים לפארק התעשיות

 שהיא עצמאות כלכלית ביישוב והתנהלות טובה יותר.

המשמעויות שהם  אני אציג פה כמה גרפים ואחר כך קצת את 

רלוונטיות להמשך הדברים ולתקציב, נסתכל ונראה. הדבר הראשון זה 

, שבעצם 2004-2013בעצם התפתחות הגרעון השוטף והנצבר בשנים 

אמורה להיות איזה שהיא הלימה בין מה שקורה בגרף התחתון למה 

שקורה בגרף העליון, אלא אם כן ניכנס איזה שהוא גורם משתנה 

, 2007, 2006מה. למשל: הירידה שאנחנו רואים בשנים ששינה את המג

זה ירידה שנובעת מאיזה שהיא נטילה של  ,2010בעצם עד  2008

 הלוואות וקבלה של מענקים לכיסויי גרעון. 

 הלוואות בעיקר.  : שלמה קטן

:       בעיקר הלוואות, כן. המענקים הם באמת בשוליים והם מאוד מאוד אורית שגיא

, ש"ח 4,000,000אן הלוואות שהם יחסית גבוהות: קטנים. יש כ

, יש את כל המספרים לאורך השנים. בשנים שבהם ש"ח 2,500,000

אנחנו רואים איזה שהיא יציבות, אז באמת אם נבדוק את הדוחות 

השנתיים אז נראה שבעצם לא היה שום דבר.  אז אפשר לראות בעצם 

רידה במגמה הזאת, אנחנו רואים י 2014את מה שקורה בגרף, בשנת 

וזה מה שחשוב כרגע מבחינתנו כחלק מתכנית ההבראה שנכנסנו אליה. 

אני בכוונה לא מדברת כרגע על השוטף, כי אני אדבר עליו בהרחבה 

 אחר כך.

מה שכאן בעצם עשינו, זה לקחנו את סעיפי ההכנסות וההוצאות  

בתקציב השוטף לאורך השנים, ומה שאתם רואים באדום הריבועים 

ההכנסות להוצאות במהלך השנים הקטנים למטה, זה בעצם הפער בין 

שמרבית השנים הם  ,. אז קודם כל אנחנו יכולים לראות במגמההאלה

. יחד עם זאת, אנחנו יכולים לראות 2012שנים גרעוניות, למעט שנת 
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חריגות בגרעון שלהם, שנת  ןכאן, לזהות בגרפים האלה שנתיים שה

תכף אדבר על מה הביא לדברים החריגים האלה . אני 2013ושנת  2011

, כי מבחינתנו זה היה איזה 2013-ו 2012, 2011בשלושת השנים האלה 

שהוא תהליך שהיה חשוב להבין אותו, ולהבין בעצם מה הנורמה ומה 

זה הערכה לסוף שנה, אנחנו  2014-החריגה. מה שאנחנו רואים כאן ב

וף שנה, שהיא כוללת , זאת הערכה לס2014לא דנים היום בשנת 

 ות של עירית כפר סבא.יבתוכה קרוב לחצי מיליון שקלים העמסת ריב

, מה 2014ושנת  2008הסתכלנו בעצם גם על מענקי המדינה משנת  

יש מענק  2012שבעצם הדבר המרכזי שאפשר לראות כאן שבשנת 

גבוה ₪  400,000שהוא קצת יותר גבוה מיתר השנים, משהו כמו 

אנחנו די  2014-ו 2013, 2011 בעצם ואחרי, ובשנים מהשנים שלפני

נתון נוסף שהוא חשוב זה בעצם חיוב וגבייה ₪. מיליון  5.6מיוצבים על 

בארנונה, אפשר לראות שבסך הכול הגבייה בארנונה הוא תקין, אף 

פעם לא הייתה כאן איזה שהיא בעיה אקוטית, יחד עם זאת אפשר 

יה וגם בשנה האחרונה נעשו כאן לראות שאנחנו כל הזמן במגמת עלי

 פעולות נוספות, כדי להעמיק את הגבייה מארנונה מחובות ישנים. 

 מהאנשים משלמים?  98%-זאת אומרת ש 98% : משה אופיר

 זה מהשוטף השנתי.  : שלמה קטן

 מה זה המספר הזה, אני לא מבין, סליחה.  : משה אופיר

 שוטף שנתי. מהשוטף השנתי.  : שלמה קטן

:        השוטף השנתי של גבייה בארנונה. כאן מה שאתם רואים, זה בעצם ית שגיאאור

-2008תקציב ממוצע, השקעה בעצם פר נפש בתושבי היישוב בשנים 

. אפשר לראות בשקף הזה הרבה דברים, אבל לי חשוב להגיד מה 2014

  -אני רואה בשקף הזה. השקף הזה מבחינתי משקף

משהו לגבי הארנונה, שמישהו לא יחשוב שיש פה  אני רוצה להגיד : שלמה קטן

כי בארנונה מחשיבים שני דברים את  ,מיליון 16מופיע נגיד מעל  טעות.
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הגבייה ואת מה שנקרא הנחות. וזה מופיע פעם אחת בסעיף הכנסות 

פעם שנייה בהוצאות, כי המדינה אומרת אתה לא אשם שאני נותנת 

 גבייה.  הנחות לזקנים, לנכים וכו', וזה נחשב

:            מבחינתי השקף הזה משקף את המציאות היומיומית שאנחנו חיים בה. אורית שגיא

אפשר לראות שההשקעה לנפש מן הסתם היא תוצאה מידית של מה 

הוא  2013שקורה בתקציב שלנו. הפיק הזה שאנחנו רואים בשנת 

 עם זאת, בשנת באמת פיק של השקעה פר נפש בתושבי היישוב, יחד

נקלענו לגרעון שהוא גדול יותר משנים קודמות. ואני חושבת  2013

שכאן זה מציב את האתגר היומיומי שלנו, לראות איך אנחנו מצד אחד 

שומרים על התנהלות תקציבית שהיא נכונה, מאופקת, יעילה ולעומת 

 זאת לא פוגעים בעצם בשירותים ובצביון הקהילה. 

שהראיתי עד כה, ביצוע תקציבי  זה בעצם מה שמסכם את כל הנתונים 

, ראינו. 2012הרשות גרעוני לאורך שנים, כמו שאמרתי למעט שנת 

בעצם הגרעון עומד על  2013ראינו גרעון חריג, בעד שנת  2013-ו 2011

כי בהמשך ₪ מיליון  4אגב בדו"חות הסופיים נרשם ₪. מיליון  4.7סך 

גדיל באופן חריג זה לכיסוי גרעון. אבל מה שכאן ה₪  700,000התקבלו 

בעקבות פסק הדין עבור החוב לעירית כפר סבא, וגרעון ₪ מיליון  3.7

בתפעול השוטף. אם אנחנו מסתכלים על שנת ₪ נוסף של כמיליון 

 ₪. 4,500בעודף של  נגרמה באיזון ואפילו 2012, ששנת 2012

 . זה לא מיליון אני הסתכלתי, ראיתי בהתחלה נבהלתי₪.  4,500 : שלמה קטן

 :             לא, לא. ממש לא. אורית שגיא

 ₪.  4,500 : שלמה קטן

למען האמת אין  2012בשנת ₪.  4,500:           נכון. לא רשום כאן, בסדר. זה אורית שגיא

דברים מאוד מאוד חריגים, בסך הכול התנהלות תקציבית שהיא 

-יל כבאמת הדוקה ומתכנסת, יחד עם זאת, היה כאן מענק גבוה מהרג

במציאות שבה אנחנו מתנהלים, היא ₪  400,000שגם ₪,  400,000
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 מאפשרת. 

זו שנה שבה הייתה שוב חריגה מאוד מאוד גדולה, בעצם  2013שנת 

באנו וניסינו לאתר את הסעיפים המרכזיים כדי להבין ממה נבעה 

החריגה. אתם רואים אותם כאן, אני לא יעבור על הכול. אבל יש פה 

ך, יש פה עלויות שכר. אגב עלויות שכר, זה לא שהעלו מוסדות חינו

ותשלומים  למישהו את המשכורת באופן יזום אלא זה הסכמי ממשלה

  -ש

זה תשלומים לשכר ממלא מקום ראש המועצה לאחר פטירת ראש  : אוחיון יעקב

 המועצה. 

 היה שם גם איזה שהיא עלייה של אחוז בהסכם.  : שלמה קטן

בכל סעיפי השכר בגנים  ,אבל הייתה גם עלייה לא רק בראש המועצה    :       אורית שגיא

 וזה, בכל סעיפי השכר באופן גורף הייתה עלייה. 

 . בסדר. 1.5%שנתנו. היה הסכם של  1.5%כן, כן. היה  : שלמה קטן

הייתה שם עלייה קבועה בכל הזה. ועדת טרכטנברג שהביאה לגידול :             אורית שגיא

וגידול בהוצאות של ₪,  500,000-ות של גני ילדים של קרוב לבהוצא

הסעות תלמידים שבעצם אנחנו נתנו הסעות שהם מעבר לתקצוב 

 ולאישור של משרד החינוך באותה השנה. 

לא היה תקציב  31.8, עד 2013צריך לזכור, אני רוצה להעיר משהו לגבי  : שלמה קטן

יישובים הודעה על קיצוץ מדינה, בסביבות תחילת אוקטובר הועברה ל

מיליארד גרעון שיש  40די דרסטי. צריך לזכור אז את ההלם של 

במענק האיזון, קיצוץ  500,000-בתקציב המדינה, קיצוץ דרסטי קרוב ל

בהסעות שקיבלנו אותו בדיעבד ידענו על קיומו וכו'. וזה המספרים 

י, ותמשיכ. 2013וכו'. זה לגבי ₪  400,000-ה₪  600,000-האלה ה

 סליחה.

זה גם כן מספר שבדרך כלל הוא תלוי  :            גידול בפעילות רווחה שעוד פעםאורית שגיא

אוכלוסייה, שצריך לתת את השירות אז נותנים את השירות. ירידה 
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וגידול בהוצאות ₪  400,000-ב 2012במענקים ממשלתיים ביחס לשנת 

ים את הנושא העסקה של סייעות אישיות. לא יודעת אם אתם מכיר

 הזה של סייעות רפואיות בגנים. 

בתוך ההסעות עוד משהו ששכחנו, אני רוצה להדגיש, סליחה אורית  : שלמה קטן

-שאני מפריע לך, זה הנושא של המלווים. הנושא הזה מאוד התרחב ב

עשינו כל מיני צעדים לייעל ולהוזיל אותו. אז זה נפל  2014-וב 2013

 עלינו ככה. 

 . 2014הייתה ירידה משמעותית בשנת              :אורית שגיא

 כן, כן.  : שלמה קטן

בכל אבל אנחנו לא דנים היום בסיכום השנה ובכל הנתונים,  2014:            שנת אורית שגיא

מגמות שקרו זאת היה חשוב כדי לייצר את הרצף להראות איזה שהן 

ית התייעלות נכנסנו בתחילת השנה לתכנית הבראה, תכנ ,2014בשנת 

מול משרד הפנים. אני חושבת שמבחינת המועצה זה היה צעד אמיץ, 

שלאורך  שבא בזמן, ובא בעצם לעצור איזה שהיא התנהלות ,נכון

שנים, זה שהתנהלות תמיד על איזה שהוא תקציב גרעוני זה בסדר, 

אבל מצד שני בכל מה שקשור לאשראי והלוואות הגענו לאיזה שהיא 

תה על ההתנהלות השוטפת ועל תזרים המזומנים. קרקעית שגם הקש

בעצם אחת הפעולות הראשונות שבעצם עשינו במסגרת התוכנית, זה 

לראות איך אנחנו מצמצמים באופן הדרגתי את פחת המים. וגם כאן 

יש לנו הישגים חלקיים אומנם, אבל בכיוון. צמצום משרות במחלקות 

ות המועצה בתקציב המועצה, הקטנת הוצאות גינון, הקטנת השתתפ

המתנ"ס, העלאה של תעריפי הארנונה והעמקת הגבייה מחייבים, 

יציאה לסקר הנכסים, צמצום הפיתוח העירוני, בעצם לא השארנו שום 

ביטלנו את  וא כבר היה בביצוע או במימון מלא.אלא אם כן ה ,פרויקט

הסעות התלמידים שאינם באישור משרד החינוך. אם אני לא טועה 

 כאלה בלבד.  2יו שלמה ה
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 2בולטות, זה הסעה שביעית כאילו. אנחנו מקבלים מהמשרד בין  2היו  : שלמה קטן

 החזרות, וזאת של גבעת טל.  7-החזרות, הגענו ל 3-ל

 :             אחת בתיכונים ואחת בגבעת טל. כן. אורית שגיא

 שהיא הייתה מסובסדת הרבה מאוד.  : שלמה קטן

  -נכון, שזאת של גבעת טל בעצם שי הצליח להוביל אותנו לאיזה הסכם     :        אורית שגיא

  -נתנו פתרון, להורים זה הוזיל ולנו זה : שלמה קטן

 :             בדיוק שכולם יצאו נשכרים. אורית שגיא

 כן, זה רעיון טוב היה.  : שלמה קטן

הלי פיקוח ובקרה מאוד מחמירים :             נכנסנו לתהליך של ריסון תקציבי ונאורית שגיא

 בכל מה שקשור להוצאות המועצה. אילן מחזיק את כולם קצר. 

צריך לציין גם שהעובדים, זה לא מופיע, עובדים שילמו את חלקם. אני  : שלמה קטן

כבר שנתיים נוהג, מהיום שנכנסתי לתפקיד כל ההשתלמויות אני 

למויות מקצועיות, משלם מכיסי ממני ועד אחרון העובדים, כולל השת

מי שיוצא מקבל את ימי החופש אבל השתלמות הוא משלם מכיסו. 

קלים, צמצמנו מה שנקרא צמצמנו, זה היה סעיף של עשרות אלפי ש

צמצמנו מאוד, ופעולות רווחה אחרות של עובדים וכו',  מתנות לחג

שפעם היו מקובלות לאורך שנים, זה לכשעצמו סעיף שחסך הרבה, 

מה שנשאר נקרא יחסי ציבור. כשאומרים יחסי ציבור צמצמנו במה ש

זה זרים, לצערי, להלוויות ודברים כאלה, זה רק מה שנשאר. צמצמנו 

 בפרסום, צמצמנו הרבה מאוד בדברים האלה. 

ר תזרים המזומנים :        והדבר כמעט האחרון ומאוד מאוד חשוב זה שיפואורית שגיא

ת למועצה להתנהל בצורה שבעצם מאפשר ,לספקיםוהקטנת החובות 

סעיף נוסף שכבר טובה מול ספקים ונותני שירותים. יותר נכונה ויותר 

דיברנו עליו, זה העמסת ריביות מימון של חוב התיכונים שהכביד על 

 ₪.  500,000-הגרעון לא מעט, אבל אין ברירה קרוב ל

אני רוצה להגיד כמה מילים רק על הפעילות של ועדת הכספים במהלך 
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נה הזאת, ועדת הכספים בעצם התחילה את הפעילות שלה לאחר הש

. כמו 2014, וככה נכנסנו ישר לבניית תקציב 2013הבחירות, סוף 

אחד הדברים המשמעותיים שיצאו לדרך, זו תכנית הבראה  ,שאמרתי

יחד עם בהתכנסה הועדה באופן שוטף,  2014במהלך שנת  .כלכלית

טף אחר התקציב. ניסינו במהלך אילן ועם קובי, בעצם בוצע מעקב שו

השנה לאתר את הבעיות ולתת פתרונות כבר תוך כדי, כדי לא לדון בהן 

בדיעבד. אישור דו"חות כספיים רבעוניים על בסיס דיווחים של 

בעצם עסקנו בסיכום והערכות  ,2015שנת  תהגזברות. כרגע עם פתח

י , ביצענו תהליך של בעצם מפגש עם כל מנהל2014סיום לשנת 

במטרה להכיר את המחלקות, לשמוע ממנהלי המחלקות  ,המחלקות

מה הצרכים שלהם, איפה הבעיות, לראות מה התמחור התקציבי של 

כל הדברים שישנם וקיימים, דברים שהיו ובוטלו ואפילו ביקשנו מהם 

להרגיש חופשי להגיד גם מה החלומות שלהם, מראש אמרנו שאנחנו 

הכול כאן ועכשיו, אבל זה נכון שיהיו לא בטוחים שנוכל להגשים את 

 חלומות וזה נכון שנגשים אותם לאט לאט בצעדים קטנים. 

הדיבור, התבססה שתכף אילן ירחיב עליה את  2015בניית תקציב  

. כשבאנו 2014כל הפעולות הנ"ל של שנת  ,בעצם על כל התהליך הזה

ה בעצם אחת המטרות המרכזיות שלנו היית 2015לבנות את תקציב 

להמשיך את הדרך של תכנית ההתייעלות וההבראה, כל מה שדיברתי 

קודם, על הריסון התקציבי וכו', לשמר את הפעולות או מה שנקרא 

לשמר מצב קיים. אני חייבת להגיד שזה היה מאוד מאוד מאתגר, כי 

יש סעיפים שהעלייה בהם היא לא תלויה בנו והם יותר יקרים, מצד 

כל מיני כאן וכאן זה נדרש מצדנו לעשות שני ההכנסות לא גדלות 

פעולות, כדי לראות איך אנחנו בכל זאת מאפשרים פעילות תקינה 

 ,וסבירה, ומתכנסים לתקציב. לפני שאני מעבירה את השרביט לאילן

אני רוצה להגיד תודה גם לחברים של ועדת הכספים, אני רוצה להגיד 
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לניג'וסים והיו לא מעט תודה לאילן על הסבלנות והסובלנות לנדנודים ו

כאלה. חייבת להגיד שלאורך השנה היו המון המון דיונים, היו לא מעט 

חילוקי דעות, ובסופו של דבר אני חושבת שכל התהליך הזה הביא 

לתוצרים שהם מבחינתי תוצרים מספקים, לקובי אני רוצה להגיד 

ד מבחינתי זה היה תהליך מאו ,תודה על העבודה מול מנהלי המחלקות

מאוד חשוב, ומאוד מלמד. אני חושבת אגב שצריך לעשות תהליך כזה 

עם כל חברי המועצה. אני חושבת שזה באמת, יש בזה משהו שהוא 

מחבר ויוצר קשר, ונותן גם במה למנהלי המחלקות לדבר גם על 

החלומות שלהם. אני חושבת שגם במציאות שלנו זה חשוב להסתכל 

 קדימה. תודה. 

ור את סק, לפני שאני אתחיל וא2015עת התקציב הרגיל לשנת הצ : אילן דולב

צריך להגיד מילה חמה לעובדים השקופים שלנו שלא  ,התקציב שלנו

בסוף השבוע האחרון אנשים  מצאים פה ועזרו בבניית המצגת הזו.נ

ישבו פה ימים ולילות והכינו את המצגת המקצועית הזו, כדי שנוכל 

להציג את התקציב בצורה מכובדת להציג לכם מגמות, כיוונים, ו

הרבה יותר ממה שנעשה בשנים קודמות. תודה מיוחדת  ,ואסטטית

שבאו עם רעיונות יצירתיים ונתנו דגשים מקצועיים  ,לאורית ושי

 כדי לשפר את המצגת.  ,נוספים מהתחומים שבהם הם עוסקים

 וקובי שבנה אותה בסוף.  : שלמה קטן

ודה רבה לקובי גם שבהחלט בנה, ישב ודקדק על כן, בוודאי. אז ת : אילן דולב

נבנה מתוך  2015לתקציב, תקציב כנס ינ המצגת ובנה אותה לתפארת.

. המועצה כאן על השולחן, 2014-שכות של תכנית התייעלות בהתמ

החלטה, מועצה אלפי מנשה נכנסת לתכנית התייעלות  2014-קיבלה ב

אותם זה הגדלת  שאורית פרטה עליה את העיקרים, אבל אם נדגיש

הכנסות מצד אחד וצמצום הוצאות מצד שני. אני בהמשך לחיזוקם של 

ממשיך ללחוץ ולהדק על ההוצאות, מנסה לחפש  ,קובי וראש המועצה
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מקומות שונים להתייעל פה במועצה, ופתוח לשמוע בעצם את כל מי 

שיש לו רעיון לנסות ולקדם את המועצה הלאה עם מינימום משאבים 

לנסות להגיע לאיזון בשוטף.  2015המטרה שלנו בתקציב של  אפשריים.

ברגע שיהיה לנו  ,עצמאות כלכלית אנחנו נראה כאן בעוד מספר שנים

 10את אזור התעשייה שיאפשר לנו ארנונה לפי צפי הכנסות שם של 

ילויות פנאי בשנה, שיאפשרו לנו לתת כאן רווחה, חינוך, פע₪ מיליון 

ני חושב באמת מגיע לתושבים כאן לקבל. שא ותרבות לתושבים ברמה

מטרה נוספת שאנחנו מנסים להגיע אליה כל הזמן, זה שיפור תזרים 

המזומנים, אנחנו רוצים לשלם לספקים לפני הזמן ואפילו לשלם להם 

במזומן, כדי לחסוך ולנסות לצמצם שם גם את ההוצאות השוטפות 

ום במזומן במקום שלנו. ספק גדול, אם אני אבוא אליו ואציע לו תשל

הנחה על החשבון, וכך אפשר  2%או  1%, הוא ישמח לתת 60שוטף 

להפנות משאבים לטובת פרויקטים נוספים בתחומים שחשובים לנו 

יותר. יש את כל הנושא של שיפור ונגישות השירות לתושב, הנושא 

הולך וצובר יותר ויותר תאוצה, משרדי ממשלה לוחצים ואנחנו חייבים 

ת הרשות כמה שיותר במסגרת המשאבים שיש בידנו, להנגיש א

המעלית כמו שאתם רואים עומדת כמעט לקראת סיום, עולה ויורדת, 

מי שרוצה יכול לבקש סיבוב ממהנדס המועצה, לא מבטיח שהוא 

 יסכים. 

 יהיה בסוף תאונה עד שזה ייגמר.  : שלמה קטן

חודש וחצי המעלית תעבוד אבל זה עובד, אנחנו מאמינים שבין חודש ל : אילן דולב

דבר  ,אחרי אישור מכון התקנים, וכך ננגיש את בניין המועצה גם לנכים

 שהיה חלום פה במועצה. 

חידוש תנופת הפיתוח והבנייה, מקווים שנכנס לדבר הזה עוד השנה, 

נוכל לקבל כספים מיזמים שיאפשרו לנו לכסות את הגירעונות 

בשנים קודמות  ,המועצה כאןבתקציבי הפיתוח, בעצם בנינו לטובת 
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תשתית של שירותים לאוכלוסייה הרבה יותר גדולה ממה שנכון בנתה 

להיום יש. בנו את בית הספר בגבעת טל, גני ילדים, מעון יום שעכשיו 

הולך ועומד להסתיים, ובעצם חסרים התושבים שיבואו ויאכלסו 

ות שכבר את ההוצא אותם, לפני זה צריך לבנות בנינים כדי שיכסו לנו

השקענו לטובת אותם תושבים עתידיים. אז ברגע שאנחנו נבנה ותנופת 

הבנייה תתחדש פה ביישוב, נוכל לכסות על הגירעונות שיצרנו בתקציב 

את זה הפיתוח. תוספת פעילות משמעותיות לקהילה  לא גבוהה כל כך, 

 אנחנו עושים על הדרך לעשות כל הזמן. 

, אפשרנו בהקצאה קטנה נו את מועדון הוותיקיםחידש,שלמשל,זה מה  : שלמה קטן

 אלה הדברים הקטנים.  ,פעילות נוער, לא נתנו לקצץ

והוא כולל בתוכו את  ,השקף הזה הוא המשך בעצם של השקף הבא : אילן דולב

שאר המטרות והתפקידים של התקציב הרגיל, אני חושב שאין צורך 

וכולנו מכירים לעבור עליהם, הם דברים בסיסיים וטריוויאליים 

אותם. איזה הנחות עבודה לקחנו בהכנסות. המרכיב העיקרי שלנו 

מההכנסות של היישוב  35%ווה לנו בהכנסות זה ארנונה. ארנונה מה

 2014ם. ביוני תלוי איך סופרי₪ מיליון  18-ל 17סדר גודל של בין ו

תוספת אוטומטית לארנונה בשיעור של  הממשלה אישרה העלאת

0.75% . 

שהיא למעשה הייתה כאילו כמו הורדה, אם אתה מסתכל שהמדד עלה  : קטן שלמה

 נדמה לי או משהו כזה.  0.9באותה תקופה 

של החודש ביחס  הבילינג נכון להיום בעצם אם אנחנו מוציאים את : אילן דולב

אנחנו רואים ירידה נומינלית  ,לחודש הראשון המקביל בשנה שעברה

אבל אני מקווה , 0.9ירידת מדד של  וזאת בעקבות 0.2%בחיוב של 

 מאוד שזה יתוקן עם הזמן. 

, 98%-, אנחנו רוצים לנסות לעבור את ה98%שיעור גבייה שוטפת של 

וזה ע"י רעיונות יצירתיים שמעלים אנשים  100%-לנסות להגיע ל
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דו חודשי אנשים יעברו תשלום בגבייה, כדוגמת פיצול התשלום במקום 

ז זה גם יקל עליהם בתזרים השוטף שלהם כי לשלם תשלום חודשי, וא

אנשים ידעו שכל חודש יורד להם סכום קבוע של ארנונה, וגם לנו זה 

את היקף האנשים שיסכימו לנו יגדיל ישפר גם את התזרים וגם 

שהייתה לנו ישיבה  ,להיכנס להוראת הקבע. סקר הנכסים שלנו

ם של ישאני חושב שהוא אחד מהרגלי ,מעניינת בפעם הקודמת

 הארנונה לשנה הבאה. 

חשוב להדגיש, כי אנשים טורחים להכניס לפייסבוק נתונים, לא הייתי  : שלמה קטן

קורא להם לא נכונים, אלא יותר מלא נכונים, התוספת שאנחנו הכנסנו 

 ,הגבייהמהעמקת ₪  100,000מסקר נכסים, ₪  500,000בארנונה היא 

וצאה לפועל בקרוב, מכמה משפטים שמגיעים לקראת ה₪  150,000

 22יחידות שמתאכלסות ברחבי היישוב מתוכם  30עבור ₪  150,000

מאותה תוספת של המיליון, צריך לזכור שרק ₪  200,000-בגבעת טל, ו

זה נכנס  2015, 2014בדצמבר אושרה העלאה באזור התעשייה ולכן 

וזה המיליון ולא הסיפורים שמפיצים בכוונה כדי ₪.  200,000-לשנה ה

 מנוע את סקר הנכסים. ל

למרץ,  17-סיכונים ומשתנים בתקציב שלנו, הבחירות עומדות בפתח ב : אילן דולב

אי יציבות פוליטית, מצב ביטחוני, סיכון שיכול לשנות להפוך את כל 

להוביל אותנו מקצה לקצה. משבר כלכלי בשווקים  ,הקערה על פיה

היה בארה"ב לפני בינלאומיים, צריך לזכור את המשבר הסאב פריים ש

כמה שנים שהשפיע עלינו, נתן את גלי ההדף שלו במשק הישראלי, 

אחרי מספר שנים. צמצום בהשתתפות המדינה במימון פעילויות 

ברוב טובה  שונות, את זה אנחנו רואים לאורך כל הקו, כל שנה המדינה

משיתה עלינו עוד ועוד הוצאות מצד אחד, מצד שני היא מקצצת 

ה לטובת הרשויות המקומיות, כך שבעצם שתי המגמות בהשתתפות של

האלו משפיעות ממש באותו כיוון להרע את מצב הרשויות ולשפר את 
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מצב המדינה. ואי עמידה ביעדי גבייה, למרות כל מה שננסה לעשות 

ולנסות להביא את הרשות לגבייה טובה, אנחנו רואים סיכונים על 

ים שונים, אני לא אפרט על זה. הדרך של אי עמידה ביעדי גבייה מכיוונ

מיליון  50-כ 2015נכנס קצת למספרים, תקציב המועצה הרגיל לשנת 

זה התקציב הבסיסי. מעבר לתקציב הזה יש לנו עוד תקציב מותנה ₪, 

התקציב הזה הוא גם בהכנסה ₪. מיליון  1.4-שתלוי בהכנסה של עוד כ

 ,יפי התקציבוגם בהוצאה, כל חברי המועצה קיבלו פירוט של כל סע

ככה שיש לכם את הדריל דאון או את הפירוט המלא ברמת סעיף 

 בחומר שקיבלתם. 

זאת אומרת המועצה ₪, מיליון  2-פירעון מלוות השנה הולך להיות כ

עומס המלוות השנה לסוף השנה, ₪.  2,048,000-תצטרך להחזיר כ

כמה זאת אומרת עומס המלוות זה ₪, מיליון  10-ירד ל 2015לסוף שנת 

 אלפי מנשה חייבת לבנקים. 

בחובות ₪ מיליון  4-שנים וחצי אנחנו יורדים ב 3זה אומר שתוך  : שלמה קטן

 . ש"ח מיליון 2-לבנקים, למרות שלקחנו הלוואות ב

סוף  2010קצת מספרים אחורה, לגבי עומס מלוות. צריך לזכור, בשנת  : אילן דולב

₪. מיליון  16זה אומר ש₪  15,922,000עומס המלוות היה  2010שנת 

 11.5 – 2013סוף ₪, מיליון  13 – 2012-ב₪, מיליון  14.5 - 2011-ב

ואנחנו מתכוונים להקטין. שלמה אמר לפני כשנתיים שהוא ₪. מיליון 

 שונא הלוואות, הוא לא רוצה לקחת הלוואות נוספות. 

 נכון, אמרתי את זה.  : שלמה קטן

בגלל תכנית  2014לקחת הלוואת נוספות בשנת אמר את זה. והוא נאלץ  : אילן דולב

ההתייעלות, כי באמת עד שהבנייה כאן לא תבוא לידי מימוש ואזור 

התעשייה לא יצליח לממש את עצמו מבחינת ההכנסות, אין לנו ברירה 

התקציב שלנו, כמו שאורית אמרה, תקציב מובנה גירעוני של בסביבות 

מאיזה שהוא מקום. אז  וצריך לכסות את הפער הזה ,₪ 500,000-ה
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אבל צריך לדעת שזה לא נורא, זה לא נורא.  ,אפשר לא לאהוב הלוואות

אפשר לחיות עם הלוואות ולפרוע אותם יפה כמו שעשינו השנה, למרות 

שלקחנו הלוואות עדיין פרענו אותם וירדנו ברמת עומד המלוות 

 למועצה. זאת אומרת החוזק הכלכלי של המועצה עלה. 

כל זמן שהם חלק  ,:           אילן, אני חושבת שצריך להגיד שהלוואות זה בסדראאורית שגי

מתכנית אחת גדולה יותר, זה לא שאנחנו לוקחים הלוואות ועכשיו 

 מתפרעים בהוצאות, יש פה הידוק חגורה מאוד מאוד משמעותי. 

ם עכשיו מאגרות הבנייה, ה₪ מיליון  10-אורית, אם ייכנסו באמת ה : שלמה קטן

גמרו במשרד השיכון הקבלנים, גמרו כבר את הליווי הפיננסי, אני לא 

 מעריך שאנחנו נרצה השנה לקחת הלוואות, לא מעריך. 

ההכנסות מארנונה שלנו בשנה הבאה, ההתפלגות בין עסקים למגורים  : אילן דולב

אתם רואים אותם על המסך. המבנה היציב של רשויות אומר שברגע 

הכנסה של ארנונה מעסקים ביחס לארנונה  30%-שאתה מגיע ל

יחסית טובה ואתה מאוזן.  הכוללת שלך, אתה במצב יציב, שהרשות

ככל שהאחוז עולה לטובת העסקים המצב הכלכלי שלך הרבה יותר 

 חזק. אנחנו נמצאים באמצע הדרך. 

 :             גם במספרים קטנים זה תופס, אילן? אורית שגיא

  -שמשרד הפנים הולך איתו, מספרים קטנים ביחס לרשויותזה הכלל  : אילן דולב

  -:             במספרים קטנים התנודות הם יותראורית שגיא

מצד שני במספרים קטנים הרשות יותר קטנה, וההוצאות שלה יותר  : אילן דולב

 קטנות. מדובר באחוזים וסדרי גודל. 

 צריך להיות ההכנסות מעסקים?  30% : משה אופיר

 מסך הכול הארנונה.  : לן דולבאי

 על מנת שהמצב שלנו מה יהיה?  : משה אופיר

ארגונית  מציאותות הכנסה, ריהיה יציב. נוכל להחזיק את עצמנו. מקו : אילן דולב

ותקציבים הכנסות עצמיות, עוד מקורות הכנסה נוספים עצמיים שיש 
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ה , ארנונ30%לנו, כמו שאמרנו קודם, הארנונה למגורים מהווה 

זה  30%-מרתי את המכלל התקציב, אבל שוב א 5%לעסקים מהווה 

לא מסך כל התקציב. הכנסות עצמיות נוספות  ,כן מסך כל הארנונה.

. סך כל ההכנסות העצמיות שלנו 10%שיש לנו בתחום חינוך רווחה זה 

 . 45%מהווים 

 לא כולל מים ולא כולל ביוב.  : שלמה קטן

 ת ממדינה. היתר מים והכנסו : אילן דולב

מהתקציב  30%אני רציתי לשאול, אפשר? ארנונה למגורים אצלנו זה  : משה אופיר

 .השנתי

 נכון.  : שלמה קטן

 ₪. מיליון  15אני אחזיר אותך גם לשקף הקודם. תוכל לראות כאן, זה  : אילן דולב

בסדר, אני רוצה לשאול משהו אחר. כיוון שאתה מדבר על מה שמשרד  : משה אופיר

ים אומר ששליש צריך להיות עסקי, מה אומר משרד הפנים, איזה הפנ

אחוז זה מהתקציב צריך להיות, מה קורה במקומות אחרים, כמה זה 

זה גבוה  30%ל התקציב, האם וההכנסה מארנונה ממגורים מסך הכ

 , לא יודע? בינוני ,נמוך

י לא יודע. אין לי תשובה בשלוף לתת לך, ואני לא אתן לך מידע שאנ : אילן דולב

 -אם תרצה אוכל לתת לך

 אפשר לבדוק את זה.  : שלמה קטן

אני הייתי מבקש לדעת איך אנחנו עומדים בקטע הזה של הארנונה  : משה אופיר

 כאילו?  2015-ללמגורים וזה אני מבין, זה 

 . 2015כל ה"סשן" שלי הוא מדבר על  : אילן דולב

 , כן? 2015זה מדובר במספרים של תחזית  : משה אופיר

 בהחלט, כן.  : אילן דולב

אני הייתי מבקש לדעת באמת, מה הארנונה למגורים בישובים שהם  : משה אופיר

דומים לנו. האם התושבים משלמים הרבה מדי ארנונה, או מעט מדי 
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 ארנונה? 

 זה תלוי בגודל הבית.  : שלמה קטן

 את הבית, זה מה שמעניין אותי.  … אם אפשר : משה אופיר

לא, כדי לבדוק, זה לבדוק את המחיר למטר. מחיר למטר זה הבדיקה  : ה קטןשלמ

 הכי טובה. 

  ?מה זה קשור למחיר למטר : משה אופיר

 -:            זה קשור, כי למשל בכפר סבא המחירים לתעשיית מסחראמיר סופרין

 אופיר, הבנו אנחנו נבדוק לך את זה.  : שלמה קטן

 ה להסביר מה אני רוצה, אפשר? רגע, אני רוצ : משה אופיר

 אבל היית נותן לו לגמור זה היה הכי טוב.  : שלמה קטן

אדוני הגזבר, אני הייתי רוצה לדעת לא מחיר למטר, שאת זה אני יכול   : משה אופיר

 לראות לבד. 

 אתה יכול אגב גם לראות לבד כמה זה מהווה מסך כל ההכנסה.  : אילן דולב

 שאני מתקשה לראות לבד. יש דברים  : משה אופיר

 זה מופיע בכל התקציבים של משרד הפנים.  : שלמה קטן

מה עומס הארנונה על התושבים כאחוז מהתקציב? אני רוצה לדעת,  : משה אופיר

אז  …, זאת אומרת חלק מהארנונה40%אם בכל היישובים משלמים 

אני אדע להגיד למי שאומר: 'אנחנו משלמים יותר מדי', ואותו דבר 

 לצד השני. 

אתה רוצה והשאלה שעכשיו אתה מציג, לפי דעתי לשאלה ששאלת,  :       אורית שגיא

 לדעת מה העומס על התושבים, לדעתי אין קשר בין שני הדברים. 

זה לא קשור לעומס. הכי טוב להיכנס לאתר משרד הפנים לכתוב כוכב  : שלמה קטן

  יאיר ולראות.

ובים אחרים הוא בא מכיס התשלומים במסגרת התקציב ביישאחוז מ : משה אופיר

  -לא כמה משלמים למטר ולא כמה משלמיםלמגורים, הארנונה 

הבנו מה שאתה רוצה אין בעיה. דרך אגב כשתחזור הביתה תכתוב  : שלמה קטן
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  -משרד הפנים

 ואני עכשיו מוכן לשמוע את שאר ההרצאה.  : משה אופיר

ד הפנים תכתוב כוכב יאיר, תכתוב אורנית רק שנייה, תיגש לאתר משר : שלמה קטן

 ותקבל את התשובה על המקום. יש שם את התקציב. 

אלא עד  28.11עד לא אילן, צו הארנונה היום עפ"י תיקון חקיקתי נידון  : אוחיון יעקב

  -סוף יולי

 עד סוף יוני.  : שלמה קטן

 במאי צריך להיות.  : משה אופיר

מנתחים אם רוצים לקבל נתוני השוואה לרשויות  עד סוף יוני ושם : אוחיון יעקב

שאלפי מנשה תעריפי הארנונה הם בין  ,אחרות, אני יכול להגיד לכם

 הנמוכים. 

 -אני לא מדבר על תעריף, יש הבדל בין תעריף : משה אופיר

 בסדר, הבנתי מה הוא רוצה, אין בעיה, אני מבטיח לך שתקבל תשובה.  : שלמה קטן

 בנת אותי יש הבדל בין תעריף לבין עומס. אתה ה : משה אופיר

 הבנתי.  : שלמה קטן

 בסדר גמור.  : משה אופיר

בסדר לא הבנתי, נפח, זה נפח יותר נכון. נתח,  זה לא עומס אלא עומק. : שלמה קטן

הכול. היום הכול בהסכמה, אין בעיה, לא באמת אני לא אמרתי  ,נפח

 את זה בזלזול.

, עם 2014ביחס לתקציב  2015ה שמשווה את תקציב יש לנו פה טבל : אילן דולב

הם  2015-הסגמנטים העיקריים, או המרכיבים העיקריים. הכנסות ב

תקציב המותנה ₪. מיליון  48.5ללא המותנה  2014-ב₪ מיליון  50-כ

ויש לכם בטור בצד האחרון יש את ₪. מיליון  1.4הוא  2015שוב של 

. מסך כל ההכנסות 2014שנת ביצועי שלושת הרבעונים הראשונים של 

האלה אנחנו מוציאים לטובת פעולות שזה רכישות מים, כל מה שהוא 

וזה ₪. מיליון  13.3-שכר כ₪, מיליון  36.6אינו שכר, אנחנו מוציאים 
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התקציב שמוגש לכם היום לאישור המועצה. יש לכם כאן את מספרי 

ורה , התקציב השנה משקף גידול ובהכנסות בצ2014ההשוואה של 

מתונה, סבירה ומאוד שמרנית, כאשר אנחנו בוחנים את כל 

 הפרמטרים של היישוב. הגענו לעוגה.

מהארנונה כמו שאמרנו קודם  35% ,שימו לב, זה הרכב ההכנסות שלנו 

אנחנו מקבלים ממשרד החינוך על פעילות החינוך שלנו, בנוסף  28%

 . 2%-יא כאנחנו גובים מההורים, ההשתתפות העצמית של ההורים ה

, כי זו ארנונה 35%הארנונה היא  שכעתאתה צריך להדגיש, אילן,  :  לוי-דליה נחום

 . 30%מגורים ועסקים ביחד, כי קודם זה היה 

 נכון, אכן. מאוד נכון. סך כל הארנונה כולל הנחות.  : אילן דולב

על הערה הזו שהיא אמרה היא צודקת, אני מבקש לדעת את אם כבר  : משה אופיר

 לא של עסקים.  ,החלק של הארנונה למגורים

  -מגורים 30הוא אמר לך  : שלמה קטן

 בהמשך לשאלתו הקודמת.  :אילן דולב

 בהמשך לשאלתו הקודמת, חידדת אותה, בסדר.   : שלמה קטן

  -אני חושב שיש עם זה בעיה אבל ננסה : אילן דולב

, אבל נבדוק. נבקש אני לא בטוח שיהיה כתוב שם מגורים ותעשייה : שלמה קטן

 מאשר להביא לנו מאורנית. 

אנחנו נעבור עכשיו לעוגת ההוצאות. עוגה שאיננה מה שנקרא.  : אילן דולב

מהם אנחנו  40%-ההוצאות הכלליות שלנו, הוצאות תפעוליות הם כ

 1%ונשאר רק  8% מכניסים , להזכיר לכם מהם אנחנו7%מוציאים 

 ם, לשפר אותה. ה לתחזק ולהפעיל את מערכת המיצלמוע

 2014-הייתה גרעונית ב 2013-אם ב ,2014אבל צריך להגיד שבשנת  : שלמה קטן

 מערכת המים הייתה סוף סוף בפלוס. 

מסך כל  5%, רווחה 2%, פירעון מלוות 1%-הוצאות מימון מהוות כ : אילן דולב

 העוגה. 
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 של ביוב.  1%. יש 1%, שכחת, הקראת 2%-ו 2%, זה 4%פירעון מלוות  : שלמה קטן

 נכון, ביוב נמצא ליד.  : אילן דולב

 מיליון.  50מיליון מתוך  2זה  בגלל זה : שלמה קטן

 . וההוצאה העיקרית של הרשות הזו היא על חינוך. שוב חינוך : אילן דולב

 בתחום החינוך.  את המצ'ינג :             אפשר לראות כאןאורית שגיא

 . 28%ו משרד החינוך נותן לנ : אילן דולב

 . 10%ועוד  30%עצמיות שזה  2%פלוס  :       אורית שגיא

 . 10%והרשות בעצם מממנת  : אילן דולב

האלה. כלום,  10%-אם יהיה פה חשב מלווה אסור יהיה לעשות את ה : שלמה קטן

  תמשיך. לא, סתם מלמלתי.

, אני סיימתי את החלק שלי בהצגה של התקציב, נתתי לכם מגמות : אילן דולב

כיוונים ומחשבה ברמת מעוף הציפור מה שנקרא. הצעת התקציב 

הכנסה ₪  1.4-פלוס כ₪ מיליון  50-שעומדת על שולחנכם היא כ

מותנית, ורק מזכיר כאן על הדרך שאישרנו בתחילת שנה משיכות יתר 

מהתקציב בסך של  7%מהבנקים, או היקף מסגרת אשראי בחח"ד של 

 עכשיו יעבור לחלק של הפיתוח. תודה רבה. קובי ₪. מיליון  3.5

אנחנו מתמקדים היום  יעדים ופרויקטים מרכזיים יציג קובי המזכיר. : שלמה קטן

שנים  3-יהיה על זה עוד דיון יותר מפורט, כולל מגמות ל 2015בשנת 

הבאות. היום זה לא להצבעה אבל אנחנו מציגים את זה. החלק הזה 

 של תכניות הפיתוח. 

. 2015י נותן פה סקירה של היעדים והפרויקטים המרכזיים לשנת אנ : אוחיון יעקב

תכנית עבודה מפורטת  ,נביא בצורה מסודרת לשולחן המועצה חנואנ

שתהיה בלוויית אומדנים כספיים, שיהיו מבוססים על תחזיות של 

הכנסות הן מאגרות והיטלים והן ממשרדי הממשלה והמקורות 

 האחרים. כמובן עם לו"ז לביצוע. 

סליחה, אפשר להגיד משהו? צריך לזכור אין תקציב מדינה, ברגע שאין  : למה קטןש
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רק לשוטף,  1/12תקציב מדינה, מי שמכיר מה זה העדר תקציב זה 

כלומר שום תב"ר לא ייצא, כולל הרחבת המבנה ביסודי, שום תב"ר 

תקציב המדינה. ולכן זה יתבסס לדעתי חדש לא ייצא לפני שיאושר 

השנה הזאת על האגרות, שאנחנו נדע במשך השבוע הבא לפחות ברוב 

 כמה יכנסו השנה. בבקשה. 

חשוב שאנחנו לא עושים עלולים למהצגת הדברים על ידי קודמיי אנחנו  : אוחיון יעקב

באה לומר שתהיה הזאת הסקירה  ולא היא.,2015שום דבר בשנת 

ים עשייה, ועשייה רבה. אני חילקתי את היעדים הפרקטיים המרכזי

לתחומים האלו של חינוך וקהילה, בינוי פיתוח ותשתיות, תשתיות 

תחבורה ובטיחות בדרכים, איכות הסביבה, שיפור השירות והתרבות 

 עצמאות כלכלית.ושעת חירום, ויזמות והארגונית, ביטחון 

ט הראשון זה פיתוח והטמעה של חזון חינוכי ויקחינוך וקהילה, הפר 

תהליך כתיבת החזון, ואני שמח שיש רוח  של ויישובי, אנחנו בעיצומ

מרעננת וחדשה שנושבת בחינוך. התחלנו השנה להניע תהליך של מעבר 

לבתי ספר בניהול עצמי, והכוונה לבתי הספר של "צופי שרון" ו"נופי 

החורש", זה תהליך שנותן למנהלות של בתי הספר עצמאות פדגוגית 

לא מעט מטלות, וכל ניהולית, אבל בצד היתרונות האלה יש להם ו

תהליך ההטמעה הזה הוא לא קל, והצוותים עובדים במשותף כדי 

 שהתהליך הזה יהיה חלק ככל האפשר. 

 בחטיבה לא?  ???:

הטיל עלינו כמועצה עוד עול של  מעבר הזהעוד לא, חטיבה לא. אבל ה : שלמה קטן

  שהולך לחינוך השנה, אם דיברנו על הגדלה.₪  150,000

 :        לכל בית ספר? ויל-דליה נחום

 ,כלומר .ממשרד החינוך תוספת₪  150,000לא, לשניהם ביחד. ועוד  : שלמה קטן

 ₪.  300,000יהיה יותר 

 לממוצע. ₪  300,000לא דיברנו על : דבורית פינקלשטיין
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  -בממוצע אבל 300,000זה  : אוחיון יעקב

 כן, אבל חצי אנחנו חצי משרד החינוך.  : שלמה קטן

אני מציע שעל בתי ספר לניהול עצמי ראוי שיהיה דיון נפרד, אחרי  : יון יעקבאוח

שיהיה דיון בחינוך. מועדת החינוך הוא יעבור לדיון פה בשולחן 

 המועצה. 

אנחנו נמשיך בתכנית תקשוב מערכת החינוך ונקצה תקציבים בעיקר 

 2015תקשוב ומחשוב בתי הספר. בשנת המשך ממענקי מפעל הפיס ל

ו נניע גם תהליך של פרויקט השאלת ספרים. שלמה דיבר על זה אנחנ

שמחר נחנך מרכז הפנאי לוותיקים, אנחנו נרחיב את פעילויות תרבות 

ופנאי למבוגרים, וגם המתנ"ס והמועצה בכלל חרטו על דגלם את 

 הנושא של עידוד ההתנדבות וקידום מנהיגות נוער. 

שפה יש בשורה ליישוב.  בנושא של בינוי פיתוח ותשתיות, אני חושב

כמו של בינוי והצטיידות האגף החדש  ,בצד השלמת פרויקטים קיימים

של חטיבת הביניים "חצב" שם יהיה אכלוס מדורג שלו. אנחנו גם 

נשלים את הבינוי וההצטיידות של מעון היום בגבעת טל. עכשיו אתה 

 יכול לבשר על התקציבים שהושלמו, נכון? 

ו קיבלנו, אני אביא את זה לדיון בתב"רים הקרובים, כי אנחנו כן, אנחנ : שלמה קטן

נוסף עבור מעון ₪  , אבל קיבלנו קרוב למיליוןהבהרהביקשנו על זה 

בגבעת טל. זה עוד נופל על התקציבים הקיימים כאילו, ובגלל זה זה לא 

 1,000-נחשב תב"ר אלא מן הגדלת תב"ר. מי שיודע את הסיפור ש

בגלל  12או  10שנים האחרונות, והושלמו מתוכם ה 3-ב אושרומעונות 

 כל אחד, הצלחנו לקבל₪ שהם היו בתקצוב חסר של כמה מאות אלפי 

 3.3-שקודם, זה מביא אותנו ל₪ מיליון  1.3-נוסף ל₪  מיליון 2 עכשיו

תוספת ₪  מעל למיליון₪. מיליון  2.2או ₪ מיליון  2.1לעומת ₪ מיליון 

 תב"ר למעון היום. 

תודה. הבשורה הכי גדולה היא תושבי גבעת טל בפרט וגם ליישוב  : עקבאוחיון י
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החברה  "ערים"כם שהולך ומתהווה עם חברת בכלל, עפ"י הס

  -המפתחת של משרד השיכון

 ברגע שנקבל אותו נביא אותו לדיון במועצה שיידעו.  : שלמה קטן

 ן. יידוהוא גם יאושר לא רק  : אוחיון יעקב

 ון ואישור. כן. לדי : שלמה קטן

גם ליועץ המשפטי שלנו היה חלק בלהגיע להסכם מוסכם על כל  : אוחיון יעקב

סעיפיו, אנחנו למעשה מחדשים את עבודות התשתית והפיתוח של 

 יחידות דיור.  700גבעת טל, שהם הכנה לבנייה של עוד מעל 

"ש ושדרוג קו הביוב טכולל אפשרות למימון מחצית מההוצאות למ : שלמה קטן

 בביוב רק. ₪ מיליון  6-במלואו, קרוב ל

אנחנו מקדמים את הקמת המקווה בגבעת טל. אתם יודעים שיש  : אוחיון יעקב

 תקציב של המשרד לשירותי דת. 

 :            לשקול אולי לקדם. אמיר סופרין

₪  800,000אנחנו נקדם הקמת מקווה בגבעת טל. זה תקציב של  : אוחיון יעקב

 שרד לשירותי דת. מבשמקורו כולו 

 מקורו מאיפה?  : משה אופיר

המשרד לשירותי דת. אנחנו גם התאמנו את התכנון במסגרת  : אוחיון יעקב

 התקציבית. המקום ייסגר אבל זה יקום בגבעת טל. 

יהיה. גבעת טל היא גדולה. לא נסגר מקום, עוד לא קיבלנו את  מקום : שלמה קטן

 מלוא התב"ר, אבל זה בתכנית. 

אנחנו מתכננים השנה גם להקים את החטיבה הצעירה בבית ספר "נופי  : יון יעקבאוח

 החורש". 

אני רוצה משהו להגיד לגבי החטיבה הצעירה. אנחנו קיבלנו תקציב  : שלמה קטן

במצב קרנות הפיתוח שהתחלתי ובמצבם ₪.  700,000שהוא בחסר של 

למצוא את  היום, זאת אומרת שלא הייתה כמעט בנייה, לא ניתן היה

עבור כך. אם הכנסות שייכנסו בקרוב מאוד ₪  ₪800,000,  700,000-ה
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כיתות ואז יתפנו מקומות  2מאוד מהקבלנים, הכוונה חטיבה צעירה 

עשה ממש בטווח הקרוב. ילתלמידים בגבעת טל. אני מקווה שזה י

 יצאנו לתמחור וכו'. 

ש בבית ספר "צופי אנחנו מתכוונים לקדם את הקמת האגף החד : אוחיון יעקב

 שרון". 

וזה יאפשר לפנות מהבית ספר את כל הקרוונים ולתת מרחבים  : שלמה קטן

 לילדים. 

לרבות התקנות  ,כמו כן, אתם יודעים חוקי הנגישות כולם בתוקף : אוחיון יעקב

בנושא נגישות השירות. אבל הפעם קיבלנו תקציב מיוחד ממשרד 

 . ציבורלנגישות מבני  ₪ 200,000הפנים של 

 נוסף.  : שלמה קטן

אנחנו נקדם הנגשת מבנה ציבור, בצד זה אתם יודעים יש הנגשת  : אוחיון יעקב

. כדי להתמודד גם עם בעיית פחת השירות והנגשת תשתיות סביב

המים, אנחנו נקצה תקציבים לשיקום תשתיות צנרת מים, במסגרת 

הביוב ת קו , אנחנו גם נשדרג א"ערים"ההסכם ששלמה ציין עם חברת 

אנחנו גם מתכוונים להקים מגרש מיניפיץ, שאני  חבלה, ואלפי מנשה

אפשרות היום שדיווחנו האמרתי במרכז היישוב, יש שתי אפשרויות: 

זה בקריית החינוך העירונית, יש אפשרות שנייה שנשתמש  ,עליה לקרן

מגרש המיניפיץ לנסות להקים בכל זאת מגרש כדורגל  בתקציבי

מרכז היישוב, כאשר ד"ר שוקי דקל, לפי בקשתי בדק את סינטטי פה ב

האפשרויות איך לשלב מגרש מיניפיץ במגרש ההוא שיוקם, ואז אפשר 

להקים אותו על מחצית המגרש, ובכל זאת לשלב הקמת מגרש דשא 

 דונם 8-כמגרש תיקני הוא בעוד דונם, זה גודל המגרש, 2.1סינטטי על 

 וזה לא כולל את₪  600,000-ל₪  500,000עלות דשא סינטטי בין 

 במגרש כזה. המתחייבתאורה השדרוג 

לתשתיות תחבורה ובטיחות בדרכים, אנחנו פתחנו את תיבת ההצעות  
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גליל באמצעות מעגל  –של מכרז להסדרת צומת הרחובות ערבה 

  -משרד התחבורה ₪70%,  800,000עלות של ,בתנועה

 ₪.  560,000קיבלנו ממשרד התחבורה  : שלמה קטן

המועצה. בוריס מהנדס המועצה הגיש חוות דעת, אחרי  30%-ו : אוחיון יעקב

שהייתה חוות דעת משפטית על כמה הצעות משתתפים שנפסלו על 

הסף, בגלל בעיות בתוקף ערבויות שלהם, אנחנו נאשר את הזכיין 

  -בוועדת המכרזים, אנחנו נצא לדרך

 יש הערכה?  : משה אופיר

הסיבות לעיכוב, היינו צריכים חוות דעת משפטית שלא יתקילו זו אחת  : שלמה קטן

  אותנו, כאלה שהגישו באיחור ואז הם ערערו וכל זה.

 .זו חוות דעת שהעברת לי : משה אופיר

  עכשיו זהו, קיבלנו חוות דעת. : שלמה קטן

 איך זה שנשאר רק אחד? שי מה אתה אומר?  : משה אופיר

  -אני גם חושב : שי רוזנצוויג

 -הגישו, אז יכול להיות 3קנו  4-לא יודע אני חושב ש : שלמה קטן

 אנחנו נביא לדיון.  : אוחיון יעקב

 נשאר אחד רק.  : משה אופיר

 נדמה לי. נראה לי שאתה צודק.  : שלמה קטן

 אני קראתי את זה, אני לא בא לישיבות אבל אני קורא.  : משה אופיר

 . 2פחות  3נפסלו זה,  2שו, אם הגי 3שקנו  4אופיר, היו  : שלמה קטן

"מקיף" החברה המפתחת של משרד  גם במסגרת ההסכם עם חברת : אוחיון יעקב

השיכון, נעשתה תכנית לשדרוג כל כביש הגישה לגבעת טל, וחברת 

 ₪. מיליון  15-"מקיף" במימון משרד השיכון תקצה קרוב ל

 ₪. מיליון  15-מדובר פה ב : שלמה קטן

 "מקיף" זה לא שם ששמעתי, זה לא "ערים"? : יןדבורית פינקלשטי

 "ערים", סליחה.  : אוחיון יעקב
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 "מקיף" זה תעשייה.  : שלמה קטן

אנחנו גם בשלב מכרזי, לפתרון בעיית בטיחות להרחבת הכביש  : אוחיון יעקב

 והסדרת המדרכה במעלה של רחוב גולן. 

 ₪.  300,000 : שלמה קטן

גם כאן נפתחה תיבת ההצעות, היו ₪,  300,000קצה משרד השיכון ה : אוחיון יעקב

חוות דעת גם משפטיות, מהנדס המועצה ייתן חוות דעת שלו על 

המלצה לקבלן הזוכה, וגם פה אנחנו נצא לדרך. מבחינת תכנית עבודה 

שהגשנו הפרויקטים המרכזיים התחבורתיים ממשרד התחבורה, 

ם ים, א' אנחנו קרוביש שני פרויקטים מרכזיי ,שהגשנו בצורה מכוונת

גלבוע, באמצעות מעגל –צומת רחובות ארבל  התכנית להסדרתלאישור 

תנועה מאוד מיוחד, ואנחנו רוצים לפחות לקבל תקציב תכנון להסדרת 

מהווה נקודת  נושמבחינת ,תקריית החינוך העירוני –צומת כרכום 

 תורפה בטיחותית שם. 

מכרז ותכנית עסקית. איכות הסביבה, אנחנו כמעט בשלב של הכנת  

 לדים.  ושצ"פיםתכנית להתייעלות אנרגטית בתאורת רחוב 

 . 2014-את זה אני זוכר מ : משה אופיר

כן. אנחנו הכנו תכנית עסקית לפי חלופה של מימון של אספקת  : אוחיון יעקב

 מוצרים.

 מה לעשות פיילוט?  ???:

רז. יש שתי חלופות, או לא, הפיילוט מחויב עפ"י אחד מפרקי המכ : אוחיון יעקב

שנים משלם את  12-ל 10ואתה בין  BOTשאתה עושה מכרז בשיטת 

 העלות וזה יקר. 

 יש לזה את היתרונות שלו.  ???:

ריבית, בוא נאמר שכל  8%יש יתרונות וחסרונות, זה כמעט עלות של  : אוחיון יעקב

 או נתקעו לפני שיצאו לדרך או נתקעו BOTהרשויות שיצאו למכרזים 

אפרת מ.מ. ערים, גליל מערבי,  ממש אחרי היציאה לדרך, כולל אגד
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, אני מדבר חברות ןלרצון אותשאינם  BOT, יש בעיה עם מכרזי ועוד

על החברות המובילות, יש הרבה ספקים בתחום הזה שהמוצר שלהם 

חברות מובילות בתחום הזה. החלופה השנייה שהגזבר  4לא טוב. יש 

 5%וים כדי לתת הלוואה כדי לממן אותה, ואני נועדנו עם בנק מס

ריבית אנחנו מחכים לתשובה, והיא החלופה המועדפת עלינו, אנחנו 

נבקש מהמועצה להעביר את הפרויקט הזה לביצוע על ידי החברה 

הכלכלית, כדי ליהנות מכל מיני יתרונות והטבות נוספות. התייעלות 

ות חשמל תאורת חסכון בעלוי 60%אנרגטית, תאורת לדים, זה כמעט 

 . לשנה ₪ 600,000רחוב, שהיום עומדות מעל 

 , זה היה בתכנית העבודה? 2014-למה לא עשינו את זה ב : משה אופיר

, כל נושא של תאורת רחוב לדים, הוא עוד בחיתולו, האנשים 2014 : אוחיון יעקב

את הפרויקט הזה, היו כינוסים  "לאכול"לא ידעו עוד  2014בשנת 

כינוסים שונים, לא מעט רשויות גם נפלו כשיצאו לדרך, מקצועיים מ

אני יכול לבשר שהפרויקט הראשון שאפשר להעריך אותו, זה הפרויקט 

 BOT 'שיטתבשל אורנית, גם פרויקט שכולו רכישה, אספקת מוצר ולא 

של ספק מאוד טוב בתחום הזה, אפשר לברך את אורנית שהן בין  

 החלוצות בתחום הזה.

נמצא בטיפול של משרד היועץ המשפטי, זה נושא של נושא שני ש 

חקיקת חוק עזר, שהוא למעשה אגד חוקים של איכות סביבה, שאנחנו 

. אנחנו מקווים שנסיים את זה, תחת קורת גג אחתמרכזים הכול 

פשוט עשה למידה משווה בחקיקה  המשרד של עו"ד ברוך חייקין

נים, וכדי לראות ברשויות אחרות כדי לראות גם מה עמדת משרד הפ

 איך אפשר להעביר את החוק הזה כמה שיותר מהר. 

הערה אחת רק, אנחנו בשלבים סופיים ברשות אחרת, לאחר מסע  : עו"ד ברוך חייקין

ייסורים של למעלה משנה עם משרד הפנים, כי החוק הזה הוא מהסוג 

שר של איכות הסביבה וגם משר ההזה שצריך לקבל חתימה גם מ
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י שקיבלנו את האישור של שניהם, זה עבר למשרד הפנים. ואחר

 ,ר את זה אליהם, עם תיקונים שלוחזיהמשפטים, ומשרד המשפטים ה

למרות שזה עבר את היועצים המשפטיים של שני המשרדים, משרד 

אנחנו עכשיו בישורת, אני  .המשפטים סירב לקבל אותו והחזיר אותו

חזרה לשרים מקווה האחרונה, אחרי אישור משרד המשפטים ב

 האחרים, כדי שהם יאשרו את התיקונים של משרד המשפטים. 

 אז צריך בשביל זה לבחור נכון. : דבורית פינקלשטיין

גם כלי עבודה בידי המועצה. אנחנו רוצים הוא תודה. החוק עזר הזה  : אוחיון יעקב

עוד להיכנס על אף שהרשויות האחרות גם כשהם הלכו קדימה ביו"ש 

למימוש וביצוע של התכניות הפרטניות שלהם, אנחנו  הם לא הגיעו

צריכים להתחיל תהליך של תכנית להפרדת פסולת במקור והפרדה 

וכמובן להגדיל את נושא המחזור. אנחנו נמשיך בטיפוח  זרמיםלשני 

, אנחנו רוצים להקים לראשונה גינות ...חזות היישוב בשילוב תשתיות 

חוב אדיר, במקום שביטלנו שם את לכלבים, ונתחיל בגינה אחת בסוף ר

מתקני המשחקים שהם היו מיותרים. אנחנו רוצים גם השנה ומקווים, 

זה תלות, שלמה, של תקציבים ממשרד החקלאות, נמשיך במבצע 

 עיקור וסירוס חתולי רחוב. 

 אבל אין תקציב לזה בהצעה לתקציב.  : משה אופיר

עכשיו ₪  25,000בשנה שעברה היה  תב"ר, כמו תב"ר.נכון אין, כי זה  : שלמה קטן

 אין, אני מקווה. 

אנחנו מאמינים שמרבית הפרויקטים יש להם סיכויים גדולים  : אוחיון יעקב

 הכול תלוי הכנסות ומקורות תקציביים.נזכור שלהתממש, אבל כמובן 

השירות והתרבות הארגונית, הנושא הקמת המערכת  בתחום שיפור 

עתה אני אתן לשי להציג אותה, יו"ר המוקד העירונית החדשה והטמ

 ועדת מחשוב, בבקשה. 

במסגרת, אנחנו נצא השנה, לכל הקשור שיפור השירות והתרבות  : שי רוזנצוויג
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מוקד עירוני חדשה  מערכתעל הקמת שוקדים הארגונית, אנחנו 

ומתקדמת והטמעתה. כל מה שאני רואה פה עכשיו קשור ישירות 

, על כול מה שמשתמע. תהליך תכניות לשיפור השירות לאזרח לתושב

  -העבודה מקושרות תקציבים והטמעתו, הקמת מערך

 אפשר לשאול שאלות בשלב הזה, או לחכות לסוף?  : משה אופיר

 אני מציע בסוף.  : שלמה קטן

 אני רוצה לשאול משהו, אפשר?  : משה אופיר

 כי זה לא לדיון.  אאפשר כשהוא יסיים, פה אני כן : שלמה קטן

הטמעתה, השלמת החקיקה או ו, GIS ,הקמת מערכת מידע גאוגרפית : שי רוזנצוויג

 עדכון קובץ חוקי עזר העירוניים, זה בעצם קובי יכול להרחיב. 

 אני מודה לשי.  : אוחיון יעקב

  -אני מאפשר : שלמה קטן

  אני מיד משלים. אני מודה לשי על המעורבות שלו. : אוחיון יעקב

  -פעם, סליחה בקשר ל עוד : משה אופיר

 אני אפשרתי על המוקד לשאול שאלה.  : שלמה קטן

 בקשר לשקף הזה.  : משה אופיר

 אני אשלים על המוקד ואחרי זה. : אוחיון יעקב

 אם זה על המוקד, אז בסדר.  : שלמה קטן

מערכת שני הפרויקטים הראשונים של הקמת מוקד עירוני, הקמת  : אוחיון יעקב

  GIS,שה, והשלישי הקמת מערכת מידע גאוגרפית מוקד עירוני חד

והטמעתה, אנחנו בונים על תקציב של רציפות תפקודית של משרד ,

כלומר בשתי מנות. הקמת מערכת המוקד ₪  260,000הפנים, של 

העירוני לטעמנו היא מהווה נדבך משמעותי בהנגשת השירות לתושב, 

שגרה לחירום,  היא למעשה מערכת שמבצעת גם מעבר יעיל ממצב של

דבר שמאפשר רציפות תפקודית והפעלת המוקד בשעת חירום. 

המערכת הזאת יהיו לה ממשקים שונים, כלומר לתושב יהיו דרכי פניה 
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מגוונים מאוד שיהיו ממושקים, פניה גם באמצעות אינטרנטית לרבות 

אפליקציה אינטרנטית, פניה באמצעות מסרונים, פניה באמצעות דואר 

תושב או עובד המועצה או המנהל יוכל להשתמש במכשירי אלקטרוני. 

הטלפון שלו האישיים, כדי לתעד בזמן אמת מפגע, לצלם ולהעביר 

אותו, אנחנו שואפים באמצעות צילום המפגע מטלפון נייד והעברת 

התמונה שלו למוקד, זה יעבור לעובדי השטח ונשיג גם דיוק רב יותר 

צם באופן משמעותי בזמני התקן נצמובציון המפגע והטיפול במפגע, 

תשפר את הדיאלוג עם  לטיפול. אנחנו חושבים שהמערכת הזאת

התושב, אנחנו נבחר את מודל ההפעלה היעיל והאפקטיבי ביותר 

שמתאים לנו, אנחנו בשלב של טיוטת מכרז שעברה הערות של כל 

של יו"ר ועדת מחשוב, אנחנו  הגורמים המקצועיים, לרבות אישור

היא תהיה ידידותית ונוחה, היא תהיה קלה לשימוש וזמינה, חייבים ש

בעלת זמינות מרבית, היא תעמיד את המוקד בחזית השירות העירוני, 

המוקד יהיה כתובת מקצועית אחת, תהיה שקיפות של טיפול ועדכון 

מתמיד בסטטוס של הפניה. זה יחזק את המעורבות של התושבים 

השירות של עובדי המועצה וזה  באחזקה השוטפת, זה יחזק את תודעת

 יהווה מרכז שליטה ובקרה מקצועי. בבקשה אופיר. 

 אפשר לשאול?  : משה אופיר

 כן בוודאי.  : שלמה קטן

תראה אני אגיד לך משהו, כל פעם שיש בעיות ביישוב בקשר לטיפול  : משה אופיר

מחשוב, תושבים, תמיד באים באיזה תכנית גרנדיוזית, הותביעות 

יש לי הרושם שלא זאת הבעיה  אבל אניכל המילים היפות, תקשוב ו

 בכלל. 

 זה לא קשור לתקציב.  : שלמה קטן

... רוצה להשקיע בכזה ואני אומר ] אתהזה קשור. למה זה קשור?  : משה אופיר

 אפשר? 
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 טוב לא משנה.  : שלמה קטן

 דקות.  10אני לא מדבר הרבה, לא עובר  : משה אופיר

 ר, אין בעיה. לא בסד : שלמה קטן

אחרונות, אולי גם מאז שאתה היית ראש האני חושב בכמה שנים  : משה אופיר

אז דיברו על מוקד ונתנו לנו כל מיני  ,זוכרלא מועצה, אם אתה 

מסמכים, אולי זה למועצה הקודמת, שאיך עוקבים אחרי טיפול, 

אני חושב שבאמת הבעיה זה לא  אנשים וזה וזה ועשו לנו טררם שלם.ו

עם כל הכבוד לכל הדברים האלה, זה לא  שלמה, ן של המחשוב,יעניה

ענין של מחשוב, כשבן אדם פונה למוקד הרגיל בטלפון, ולא שולח 

וכל הדברים האלה, צריכים לטפל   GPS-ולא ב  SMS-תמונות ולא ב

 בו, זו הבעיה. 

 מטפלים בו.  : שלמה קטן

 לא יודע.  : משה אופיר

 שומע, מקבל תודות. אני כל יום  : שלמה קטן

יכול להיות שמטפלים יכול להיות שלא מטפלים, אני לא בא למתוח על  : משה אופיר

אני חושב שאם  .זה ביקורת, אני לא בא עכשיו להגיד אם זה נובע מזה

אנחנו נוסיף עוד מחשוב ואז יהיה לנו יותר טוב, אני חושב שזה בכלל 

לה מיליון פניות ביום, , אנחנו לא עירית תל אביב שיש רלוונטילא 

 אנחנו צריכים מישהו שבאמת מטפל. 

 וזה מטופל. : שלמה קטן

כן, אבל אי אפשר להתעלם מהבעיה של רוב התושבים פה, לא רוצים  :    אמיר סופרין

 .להתקשר למוקד

 א רוצים להתקשר למוקד? ל : משה אופיר

אמצעים טכנולוגיים  לא, אנשים לא רוצים לחכות בטלפון, יש להם :   אמיר סופרין

 מעלים מפגעיםהיום, כמו שיש פייסבוק וכמו שיש אמצעי אחר, אנשים 

 בפייסבוק ולא מתקשרים. 
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 אתה חושב שהבעיה היא טכנולוגית?  : משה אופיר

 אני יכול להגיד לך למה היא בחלקה גם טכנולוגית?  : שי רוזנצוויג

לתת שירות  צריכיםאני יודע יכול להיות שאני לא מספיק טכנולוגי,  : משה אופיר

 -וזה לא קשור כל כך

 בוא נגיד ככה, אף אחד לא מושלם.  : שלמה קטן

 ואתם כולכם חושבים ככה אז אני כנראה, קטונתי.  : משה אופיר

 למטרה. לי:             יש הבדל בין כאורית שגיא

ה כשתושב פותח קריאה ואין לו שום אינדיקציה האם הקריא : שי רוזנצוויג

 הסתיימה, או מה הסטטוס שלה, הוא מצלצל. 

אם המפגע טופל, מה  . הוא רואהלא אכפת לו אם הקריאה הסתיימה : משה אופיר

 הקריאה הסתיימה, אם רשום במוקד. 

אם המפגע טופל, הוא רואה שאחרי יומיים היא  יודעאכפת לו. הוא לא  : שי רוזנצוויג

ד פעם, ונוצר מצב של לא הסתיימה, הוא מרים טלפון עוד פעם ועו

 SLA פניות כפולות ושל מרמור, ובכל אותה עת בעצם הפניה מטופלת

 . בוא נגיד שבוע

 ? SLA מה זה : משה אופיר

 זמן תגובה של שבוע. : שי רוזנצוויג

 לא כל פניה אתה מטפל באותו יום.  : שלמה קטן

לא מקבל שום אף אחד לא יודע את זה, אין לו שום אסמכתא, הוא  : שי רוזנצוויג

של איך לענות  פלואוו עדכון, דבר שני חלק מהקמת מוקד זה גם יצירת

 לתושב מה אסקלציות שצריך לעשות. 

אמרו לנו את זה גם בסבב הקודם שדיברו על מה שיש היום שזה מה  : משה אופיר

 שיהיה. 

בגלל בעיות תקציביות אני יכול לבשר לך שמערכת אותה מוקד שאתה  : אוחיון יעקב

 בר עליה משותקת ולא פעלה שנה וחצי. מד

 יש מערכת שלא פעלה ואתה מחליף אותה במערכת אחרת?  : משה אופיר
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אבל במשך שנה וחצי לא היה לך מקורות  .במערכת יותר מודרנית, : אוחיון יעקב

 תקציבים כדי לממן גם את המערכת הבסיסית הזאת. 

תכוון שאם מישהו פנה אם המערכת לא פעלה שנה וחצי, אתה מ : משה אופיר

 בתלונה לא טיפלו לו בתלונה שנה וחצי? 

 .,עבדנו בלית ברירה עם טבלת אקסללא :יעקב אוחיון

 את צריכה לתעד אותו ידנית.  ???:

אני רוצה להגיד משהו, אני מאוד מסכימה איתך ששירות זה לא רק : דבורית פינקלשטיין

נשים שיודעים מערכת מחשוב, זה אנשים שנותנים את השירות, הא

לתת מענה, שיודעים להרגיע את התושב, שיודעים להפעיל את האנשים 

כדי שידעו לטפל, ושיעדכנו את התושב בסוף שזה גם טופל. ולכן אני 

 מה"פלאו" חושבת שזה בא בשני מישורים וגם שי בזמנו, זה גם חלק

 חשובית, אלא זהישלא כתוב כאן. חלק מהעניין הוא לא המערכת המ

 רכות וסדנאות לעובדים. גם הד

 תכנית שלמה.  :רוזנצוויגשי 

 -בדיוק. וזה משהו שאנחנו נעשה : דבורית פינקלשטיין

פעמים סיפר את אותם  3אני רוצה להבין משהו, בעשר שנים אחרונות  : משה אופיר

 סיפורים. 

 אני לא הייתי פה. : דבורית פינקלשטיין

 לא אני אומר לך. בסדר לא היית פה.  : משה אופיר

 אופיר, בוא נתקדם.  : למה קטןש

 אני מכיר את זה. הנה עכשיו הוא אמר.  : משה אופיר

 נראה לי שאנחנו קצת אחרים. מה שהיה היה.: דבורית פינקלשטיין

 אלי שי רוצה להגיד משפט.  : שלמה קטן

כאן, שמדובר יוגש התקציב של מה  פההשאלה היא, בסופו של דבר, כש : אלי שי

 עדיפויות, זה מה שנצטרך לעשות, אני לא יודע. השאלה היא בסדרי 

 זה לא קשור, זה לא קשור בתקציב.  : משה אופיר
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-את זה אנחנו נעשה, כי זה תקציבים ייעודיים. אני רוצה להגיד לכם ב : אוחיון יעקב

 לא היה פה כלום, לא אמנת שירות ולא מערכת.  2009

 אמנת שרות.למה אני חתמתי על  : משה אופיר

לא מערכת תומכת של מוקד,  פה, לא היה. לא אמנת שירות 2009-לא ב : ון יעקבאוחי

 לא זמני תקן ולא כלום. 

 מדברים יחד

שנייה, אופיר, הביא לי הגזבר נתונים. ראשון לציון אחוז הארנונה  : שלמה קטן

  -49%, באר שבע 50%ממגורים 

 מהתקציב זה ארנונה למגורים?  50% : משה אופיר

. זה ראשוני, ביקש מועצות כמונו נעשה לו 50%, חולון 50%כן. אשדוד   :שלמה קטן

 את זה מחר. 

 אבל תעשה מועצה כמונו, לא יודע.  : משה אופיר

את זה לקחתי מתוך האתר של משרד הפנים, ניתוח של הדוחות  : אילן דולב

 הכספיים. 

 אז קודם כל אני שמח שיש פענוח.  : משה אופיר

 דקות בסקירה.  5משיך. נשאר עוד קובי ת : שלמה קטן

 בטחון לשעת חירום.  : אוחיון יעקב

 13,000אתם יודעים שיש תרגיל גדול מאוד כרגע בשומרון, יש גיוס של  : שלמה קטן

  אנשי מילואים.

בטחון לשעת חירום. אנחנו במסגרת הפרויקטים הקודמים שסקרתי  : אוחיון יעקב

  -ובאותם סעיפים תקציביים

שלמה, אני רוצה לתת הערה, וגם לכך הייתי עד, המחוקק קבע  : רמשה אופי

  -שבישיבת תקציב, לא ישמעו שום נושאים אחרים, עכשיו אני באמת

  .קשורה אבל תכנית פיתוח היא : שלמה קטן

רק שנייה שלמה, המחוקק קבע שבישיבת תקציב לא ישמעו נושאים  : משה אופיר

ב"רים שהמזכיר מעלה, זה חשוב הנושא של הת ,נוספים, עם כל הכבוד
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  -מאוד, ואפילו רציתי לבקש לתת לי עותק מזה

 זה חלק מפעילות.  : שלמה קטן

על מנת שאני אוכל ללמוד, אבל באמת מה העניין התב"רים לישיבה  : משה אופיר

הזאת שכבר שעה וחצי אנחנו מדברים על דברים ופשוט אנחנו לא 

 מגיעים לשום דבר.

 דקות.  20התב"רים זה היה פסיק של  נושא : שלמה קטן

 תב"רים זה לא תקציב רגיל.  : משה אופיר

פרמטרים, את  3אתה יודע שבישיבת תקציב בכל רשות מאשרים  : אוחיון יעקב

התקציב הרגיל של אותה הרשות, את תכנית הפיתוח של אותה רשות, 

 כוח האדם, זה מה שצריך לאשר. שיא את 

 כל קובי צודק.  קודם : עו"ד ברוך חייקין

 על מה אתה מדבר, זה חלק בלתי נפרד.  : אוחיון יעקב

 זה גם נוגע.  : שלמה קטן

 מסיים. כבר ודבר שני, אם אני מבין נכון, קובי עוד מעט  : עו"ד ברוך חייקין

 נכון.  : שלמה קטן

 -אבל אתה מעיר את הערה שלך אחרי שכבר עברנו : עו"ד ברוך חייקין

הייתי סובלני עד עכשיו. אם הייתי אומר את זה מהתחלה, אז היו אני  : משה אופיר

 אומרים לי מה אתה קופץ, אבל עכשיו זה כבר נמשך ונמשך. 

עמודים,  3 , עודאם אני רואה נכון אז אנחנו מאוד מעריכים את זה. : עו"ד ברוך חייקין

 באופן עקרוני אפשר להציג? 

 , עמוד וחצי. 3לא  : שלמה קטן

 תשמע, אני יכול לומר לך שאני יושב עכשיו בישיבות תקציב ומציגים.  : חייקיןעו"ד ברוך 

 אז שיציג את זה אחרי התקציב.  : משה אופיר

 נו באמת. למה ללכת לדברים האלה. אופיר, נו קדימה. תמשיך בזמנך.  : שלמה קטן

 זה פרויקט, הפרויקט של הקמת מערכת לרציפות תפקודית והטמעתה : אוחיון יעקב

והקמת מערכת המוקד העירוני   GIS-משולב יחד עם נושא מערכת ה



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  פרוטוקולי נוס  בו  : ע"י 03הופק  -5373237 - 
 

40 

החדשה, זה אמרתי, זה תקציבים ממשרד הפנים, אנחנו נשלים את 

 מרכז ההפרדה העירוני שהוא לתפארת. 

 קיבלתי תקציב מרחל לעשות את התקשורת.  : שלמה קטן

נצטרך להשלים זה מודל ממש שמהווה דוגמא לרשויות שונות, אנחנו  : אוחיון יעקב

גם את סיב האופטי למרכז ההפעלה, להעתיק שרתי מועצה, הכול 

מתקציבים של רשות חירום לאומית וביצוע עצמי. תוספת מצלמות 

אבטחה, מצלמות רחוב ברחבי היישוב, אנחנו גם רוצים להתקין 

מצלמות אבטחה בחצרות גני ילדים. אנחנו רוצים להקים מחסן חירום 

אותו. בנושא שער הכניסה ליישוב, אנחנו רוצים  וודולז נוסף בגבעת טל

 להקים ביתן שמירה חדש ושער כניסה חדש. 

הם היום הודיעו לנו שאנחנו מופיעים בתכנית התקציב שלהם בגלל  : שלמה קטן

 שאין תב"רים. קיבלנו הבוקר. 

 וביתן חדש, שניהם בתקציבים של פיקוד העורף. נושא של שער הכניסה : אוחיון יעקב

יזמות ועצמאות כלכלית, ברוך השם, מועצת תכנון עליונה אישרה את 

פארק התעשייה החדש להפקדה, ואנחנו נקדם במהירות האפשרית את 

 התב"עות אישור התב"ע ונקדם את הביצוע. אנחנו נקדם את אישור

שכונות קיימות ואת הביצוע שלהם. הפרויקט השלישי לעיבוי האחרות 

  -שיניב הכנסות

משהו, זה לא תלוי בנו, פשוט מועצת תכנון  אני רוצה להעיר פה : טןשלמה ק

 איפה אופיר?  -העליונה כבר שנה ורבע לא העלתה לדיון

אני יושב פה, אני פשוט לא רוצה להתערב בדבר הזה, אני חושב שזה  : משה אופיר

 לא המקום שלו, אז אני יושב בצד. 

 טוב, חבל שאתה יושב בצד.  : שלמה קטן

ה אני חושב שזה לא מכבד את הדיון, את האמת. אבל אני לא רוצ : אופירמשה 

 -להיות חלק

 משהו. נשאר עוד משפט אחד ותראה מה אתה עושה.  דרציתי להגי : שלמה קטן
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של תכנית  סקירה אני חוזר ואומר כל רשות בישיבת תקציב נותנת : אוחיון יעקב

 ופיתוח וחבל. העשייה מרגיזה וזה בסדר. 

זה מאוד מעניין אותנו, זה נותן פרספקטיבה על כל מה שהולכים : ת פינקלשטייןדבורי

 לעשות. 

 שלמה, רק בגלל שישבתי בצד אני לא יעיר שם, כי מהצד אסור להעיר.  : משה אופיר

בגלל לחץ  ,חודשים 13בערך  ,רק רציתי להעיר הערה אחת, שנה : שלמה קטן

ון, אחת הסיבות להפרדה אמריקאי, אף תכנית לשכונות לא עולה לדי

ולהצלחה להזיז את פארק התעשיות זה הפרדת שכונת המגורים 

במועצת תכנון לא עלה שהייתה צמודה אליו, אף דיון על שכונה חדשה 

חודשים, אני מקווה שעכשיו בגלל גם אילוצים מבית של  13עליונה 

חלק מהשותפים וגם בגלל לחץ אמריקאי, אני מקווה שבקרוב נראה גם 

 ממש למתן תוקף. בבקשה.  2יש לנו  תבעותעלאה של ה

שילוט ופרסום חוצות מתוך זיכיון להנענו תהליך של פרויקט של אנחנו  : אוחיון יעקב

כדי שפלטפורמה לרשות על -להניב הכנסות, מטרה שנייה  -מטרה: א'

כדי לפרסם אירועים עירוניים  ,כל גופי הסמך שלה לקבל שטחי פרסום

קטים, על פי התכנית העסקית שהוכנה על ידי היועץ וכל מיני פרוי

ששכרנו, אומנם מדובר בהכנסות, גם על פי החלופה השמרנית של 

בשנה שזה שילוב של אגרות שילוט עם הכנסות מהזכיין ₪  70,000

שילוט. אנחנו מדברים על כל סוגי השילוט כמעט, ואנחנו תוך שבועיים 

 כל להתקדם. אני מודה. כבר תהיה לנו טיוטת מכרז, ואנחנו נו

 מודה לכולם. בבקשה דיון.  : שלמה קטן

 -אפשר לקבל את המצגת של : משה אופיר

 המועצה. אנחנו נעלה את המצגת באתר  : אוחיון יעקב

 לא אבל ניתן לו את זה.  שלמה קטן: 

 אני רוצה לקבל את המצגת של קובי.  : משה אופיר

  הכול, כל מה שהקראנו היום. : שלמה קטן
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 כל מה שהקראת היום?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 דקות.  3ימים ואפילו לא  3איזה גילוי מסמכים, לא  : משה אופיר

  -בבקשה, יש למישהו, אני רוצה : שלמה קטן

 עכשיו אתה רוצה מה, על התקציב הרגיל?  : משה אופיר

ו, כי זה חלק דיון על התקציב ומי שירצה להתייחס לפיתוח מותר ל : שלמה קטן

מהתקציב, מי שירצה להתייחס, מילה. אתה גם ביקשת להתייחס על 

 דברים קודם ואפשרנו לך. בבקשה. 

 לא הבנתי את ההערה האחרונה, לא שמעתי.  : משה אופיר

 גם אתה שביקשת להתייחס לשאלות, אפשרתי לך גם, למרות שזה.  : שלמה קטן

  -זה נכון, אני לא : משה אופיר

ה זה לא בריב, זו הערה. ', חברזה מה שאמרתי. לא, זה לא בריב : שלמה קטן

 בבקשה למי יש מה להעיר? משה אתה רוצה להיות ראשון? בבקשה. 

אני בלי המחשב אני לא זה, עכשיו אני לא בא עם דפים, כי אתה תספור  : משה אופיר

 לי דפים. 

 לא סופר לך דפים.  : שלמה קטן

 . הגיד כמה דפים זהל אני לא יכול : משה אופיר

 אם אתה לא מסתדר עם המחשב אתה יכול לבקש ממישהו שיעזור לך.  : שלמה קטן

 יש מישהו שרצה להציע?  : משה אופיר

 אחריך.  : שלמה קטן

אז קודם כל אני פותח בשאלה, למען הסר ספק ולמען יבינו וישמעו. יש  : משה אופיר

 זמן מוקצב פה? 

זה היה לגבי שאלה שעמדת  ,על הזמן המוקצב לא, כשכתבתי לך : שלמה קטן

לשאול ואמרתי לך שם זה זמן מוקצב, לא בתקציב, אבל בסדר, אתה 

 יודע על מה. 

 עכשיו אין זמן?  : משה אופיר
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 לא, אבל בסדר תתחיל.  : שלמה קטן

  -בסדר, לא, אני : משה אופיר

שעות, עברה  4וא אני אמרתי לך שלא, אני גם כתבתי לך שלא. הדיון ה : שלמה קטן

 שעה וחצי, יש עוד שעתיים וחצי. 

 שעות. 6שלמה אתה לא מעודכן, זה  : משה אופיר

. תתחיל אנחנו משתוקקים 6אם רוצים להוסיף. שיהיה  4-לא, זה ב : שלמה קטן

 לשמוע. 

ר. דקודם כל, בסדר, אז אין זמן מוגבל, אז פה אנחנו יכולים להסת : משה אופיר

  -ם רציתי להגידטוב, אז אחד. שתיי

  מה היה אחד? ???

 אני מקריא מה שיש לי להגיד.  : משה אופיר

 . 1לא שמעתי את  ???:

 אמרתי שאני שמח שאין זמן מוגבל.  : משה אופיר

 ה אני מציע שתהיו בשקט זה ילך מהר. 'חבר : שלמה קטן

א לא היה קשור בנוש 80%אני רוצה להגיד שמה ששמענו עד עכשיו,  : משה אופיר

התקציב בכלל, ואני יש לי הרגשה שזה נעשה מתוך מטרה שאם היה 

היו הולכים הביתה, כבר היו מגיעים אחרי  80%פה הרבה קהל, אז 

שעה וחצי, יותר שעה ושלושת רבעי מותשים, אבל מזל שהקהל שיושב 

פה, זה קהל שנשאר כי הם באו לשמוע על הנושא של התקציב. זו 

 התושבים שלא באו.  דעתי, היה תכנון להתיש את

 ככה מגישים תקציב.  : שי רוזנצוויג

 -. אז הוא אמר את זה בשבילהלי טוב שי, אל תגיב, תעשה : שלמה קטן

 אל תגיב, אני את הדעה שלי אמרתי.  : משה אופיר

 . 80%זכותו להגיד את זה. גם הוא ספר  : שלמה קטן

. לאחר מספר 2014לחציון קיבלתי את התקציב בזמן, אבל עם השוואה  : משה אופיר

 3מיילים, כולל פניה למשרד הפנים קיבלתי גם את ההשוואה לרבעון 
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. כל השנים היה נהוג באלפי מנשה, פרט לשנה האחרונה, שגם בה 2014

מיליון  3.8בזמן, ובסוף נמצא שהגרעון היה  2013 נתוני לא העבירו את

 -היה נהוג באלפי מנשה להעביר גם הערכה ₪. 

 אני יכול להגיב פה? אני חייב להגיב פה.  : ןשלמה קט

אתה רוצה תגיד, אתה לא מוגבל בזמן אתה יכול להגיד מה שאתה  : משה אופיר

 רוצה. 

שנים לפני תקופתי, ובדקתי את  4הלכתי לפרוטוקולים של המועצה של  : שלמה קטן

הפרוטוקול, ואחרי זה אתה מוזמן, מחר לראות אם אני משקר, וועדת 

לפרוטוקול, תקציב רק עם  2011מגישה פרוטוקול לשנת  הכספים

 5רבעון שלישי, רק רבעון שלישי, זה מה שהוגש, השנה היחידה מתוך 

שכן נתנו הערכה,  2011בשביל תקציב  2010-שנים אחורה, הייתה ב

שהיה הגזבר יוסי, בכל השנים האחרות רק לפי רבעון שלישי, רק רבעון 

מה שהגישו לכם, לאותו יו"ר ועדת שלישי, כאשר אתה הגדרת את 

כספים, כתבת: נתוני תקציב לא אמינים, אמרת לו, לאותו אדם שהיה 

והתנהלות לא תקינה בנושא שימוש  ,2011-יו"ר ועדת הכספים ב

בהלוואה שקיבלתם בשביל להחזיר את החוב לכפר סבא. זה מה 

 שכתוב בפרוטוקול. 

 נכון, זה נכון.  : משה אופיר

 אבל זה היה רק רבעון שלישי. גם כתוב רבעון שלישי.  : שלמה קטן

 אני עומד על זה.  : משה אופיר

 אז לא לספר סיפורים.  : שלמה קטן

  -אתה לא חושב שהייתה התנהגות לא תקינה בשימוש בהלוואה : משה אופיר

אני לא רוצה לענות, זה לא ה"אישו". אני עונה על משהו אחר, על זה  : שלמה קטן

 ן שנתנו רבעון רביעי. שאתה טוע

 זה הנוהל.  : אוחיון יעקב

זה לא נכון, קיבלנו מכתב ממשרד הפנים שאומר נעביר אלינו את  : שלמה קטן
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. אתה יודע שרק 2014מבוסס על נתוני רבעון שלישי של  2015תקציב 

, 2014הבוקר ממשרד החינוך ומהמשטרה הגיעו עוד כספים עבור שנת 

 רק הבוקר. 

 הערכה אמרתי, הערכה.  : משה אופיר

 אף פעם לא קיבלתם הערכה. ראיתי את כל הפרוטוקול.  : שלמה קטן

 אני הייתי חבר במועצה.  : משה אופיר

אני ראיתי את כל הפרוטוקול עד המילה האחרונה, שאישר ועדת  : שלמה קטן

 הכספים. 

 אנחנו קיבלנו הערכות.  : משה אופיר

 זה לא מדויק.  : שלמה קטן

אתה יודע מה, מה אני אריב איתך, אתה אומר שאתה יודע מקריאה  : פירמשה או

 בפרוטוקולים ואני אומר מזה שישבתי בישיבות, קיבלנו הערכה. 

 אני אראה לך.  : שלמה קטן

 אתה רוצה שאני יענה לך?  : משה אופיר

לא כתוב לא בפרוטוקול ולא בחומר שמצורף, ומי שרוצה, תבוא מחר  : שלמה קטן

 שרגא לראות.ואני מזמין גם את  ותראה

 מר קטן, אתה רוצה שאני יענה לך.  : משה אופיר

 לא, אני רק מציין את האמת.  : שלמה קטן

אז אני אגיד לא, לך. שאני לא יודע על מה אתה מדבר על הפרוטוקולים  : משה אופיר

  -של ישיבת ועדת כספים שהועברו לנו

 על ישיבת המועצה.  ,י מדברלא, לא. בישיבת המועצה אנ : שלמה קטן

אני אומר לך, אבל רגע תן לי לדבר. אני אומר לך שבישיבה קיבלנו  : משה אופיר

 הערכות. אוקיי, אתה אומר שלא, בסדר. 

 יש את הפרוטוקול.  : שלמה קטן

 אתה יודע יותר טוב.  : משה אופיר

 הנה הפרוטוקול.  : שלמה קטן
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אומר שקיבלנו הערכות, ומה אני אגיד לך.  אתה יודע יותר טוב, אני : משה אופיר

 סיימנו את הקטע הזה? אפשר לעבור הלאה? 

 סיימנו. ועוד מילה אחת.  : שלמה קטן

 עוד מילה.  : משה אופיר

רבעון שלישי הועבר שלושה ארבעה שבועות קודם, היה מונח אצל  : שלמה קטן

 אנשים, שמנו חצים, נכון? 

 שלא, אמרתי שקיבלתי את זה. לא אמרתי לגבי זה  : משה אופיר

  -ומיד תיקנו  : שלמה קטן

 אמרתי שקיבלנו את זה.  : משה אופיר

 נגמר. זהו ונשלח. אוקיי, סליחה,  : שלמה קטן

למה אתה אומר שלא אמרתי. אני אמרתי בהתחלה הביאו רבעון שני  : משה אופיר

 ואחרי שביקשתי העבירו רבעון שלישי.  

 ה צריך ללכת למשרד הפנים, כי היה לכם אותו ביד. נכון, לא הי : שלמה קטן

 ה לך סיבה לזה. יתהעבירו, הי אאני יודע שהעבירו, אם הייתי אומר של : משה אופיר

 לא, התייחסתי לנושא הזה.  : שלמה קטן

התייחסת לנושא. אלא מה, ההסברים לתקציב, לא משנה מה את  : משה אופיר

ם שהעברת, כן, הועברו לפני הבנת, תכף אני אתייחס לטיב ההסברי

מספר ימים, ביום חמישי האחרון אם אני לא טועה, וזה לפי דעתי 

בניגוד לחוק שקובע שהסברים, קודם כל הסברים צריכים להינתן ע"י 

גזבר המועצה, אבל בוא נגיד גזבר המועצה היה חותם על זה, כן, אבל 

כים, ההסברים הם של ראש המועצה. ההסברים מהווים חלק מהמסמ

ימים מראש לחברי המועצה. הם  10אותם נדרשת המועצה להעביר 

ימים, בנושאים שקשורים בתקציב,  10צריכים להעביר הזמנה מראש, 

ומי שלא יודע אז הבאתי אפילו את התקנון של המועצות המקומיות, 

ימים. למה  10-אני יכול לצטט לכם, אני מניח שאתם יודעים את זה, ש

תקציב? על מנת שבן אדם יוכל ללמוד את התקציב ימים ל 10נותנים 
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בנחת. בשביל מה נותנים הסברים? שהבן אדם יוכל ללמוד את התקציב 

עם הסברים, אז מה נעשה פה, מעבירים תקציב, בואו נגיד העביר אותו 

  -בזמן, לא משנה יום יותר יום פחות

 יום.  11 : שלמה קטן

מעבירים, אז מה? אז ככה בן אדם צריך  כן, לרבעון, אבל הסברים לא : משה אופיר

כן, אבל יש  סוג ההסברים,ללמוד את התקציב בלי הסברים, תעזוב את 

כללים בעניין הזה, שלמה, אתה כבר לא יודע כמה שנים ראש מועצה, 

ובטח היועץ המשפטי יודע על  בכל הקדנציות, אבל אתה צריך לדעת.

חד עם התקציב? אני מה אני מדבר. מדוע לא קיבלנו את ההסברים י

רוצה לדעת. לפי דעתי הישיבה הזאת, עם כל הכבוד, היא לא עומדת 

אני אגיד לכם את האמת. ועכשיו אני רוצה  .בדרישות של משרד הפנים

  -לשמוע את חוות הדעת של חייקין בעניין הזה, האם הסברים

. אתה רוצה לותשואל שאאני לא מבין, נותנים לי לדבר עכשיו, או  : עו"ד ברוך חייקין

 שאני יענה לך? 

 כן, אני רוצה שתענה לי.  : משה אופיר

 הוא לא מדבר, הוא רוצה לפסול את הישיבה.  : שלמה קטן

 מה אני פונה אליך בשאלה רטורית, לא?   : משה אופיר

זו טענה שהייתה צריכה לבוא בתחילת הישיבה ולא ראשית אז ככה,  : עו"ד ברוך חייקין

  -לאחר ששמעת

 בסדר, בתחילת הישיבה, אוקיי.בישיבה מה. לא,  : שה אופירמ

בתחילת הישיבה ולא לאחר שהציגו את התקציב, אז אני לא חושב  : עו"ד ברוך חייקין

שאנחנו נסגור ישיבה לאחר שלמעשה דנו בתקציב ועכשיו הגיע תור 

הדיבור שלך. זו הייתה טענה מקדמית, דבר אחד. דבר שני, התקציב 

לך בזמן, מה שלא עבר זה דברי ההסבר. לשאלה הישירה  עברהועצמו 

שלך, האם זה תקין? התשובה היא לא. דברי ההסבר צריכים להיות 

יחד עם התקציב, אבל בנסיבות האלה, שאתה היחידי שמלין על זה, ב
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 וכל האחרים אני מבין לא מלינים על זה. 

 שמה?  : משה אופיר

 על העניין של דברי ההסדר.  אתה היחידי שמלין : עו"ד ברוך חייקין

 נכון, אני היחידי.  : משה אופיר

וכל האחרים לא מלינים על זה, ובנסיבות שאני ראיתי את המייל  : עו"ד ברוך חייקין

שאתה כתבת, שממנו אני הבנתי שאתה קראת את זה, עוד מיד 

  -כשקיבלת את זה, כי אתה מיד הגבת על זה במייל, אני חושב

 מה, על ההסברים? על  : משה אופיר

 כן, כן.  : שלמה קטן

 , יום חמישי זה לפני יומיים. קיבלת אותם ביום חמישי ומיד הגבתי : משה אופיר

זה מה שאני אומר, זה אומר שהתכלית של מסירת החומר התקיימה,  : עו"ד ברוך חייקין

כלומר חברי המועצה פה אין להם בעיה עם זה, כי הם קראו את זה 

בסדר, וגם אתה למעשה הספקת לקרוא את זה, אז ומבחינתם זה 

ימים כדי ללמוד, לקרוא ולהבין התקיימה, מכיוון  10התכלית של 

 ל. ושאתה הגבת על זה, אז אני מבחינתי הישיבה הזו ממשיכה, וזה הכ

  -רגע, אז אני רוצה לשאול : משה אופיר

פטית, עניתי לך תשובה, לא, זה לא פינג פונג. שאלת אותי שאלה מש : עו"ד ברוך חייקין

 תתלונן אחרי זה. זה הכל.אם היא לא מוצאת חן בעיניך 

  -זאת אומרת : משה אופיר

 זה תקין להמשיך את הישיבה.  : שלמה קטן

  -לפי מה שאתה אומר : משה אופיר

 שעכשיו ממשיכים את הישיבה.  : עו"ד ברוך חייקין

חה. זה שהעבירו לי ביום חמישי, אז אני רוצה להבין מה קורה פה, סלי : משה אופיר

ימים לפני הזמן, וזה שאני קראתי ואמרתי מה  10שזה ברור שזה לא 

  -קורה, מה פתאום ביום חמישי אני מקבל את זה

 והגבת לגוף העניין.  : עו"ד ברוך חייקין
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 ימים.  3והגבתי על זה, קראתי את זה, אז זה בסדר שהעבירו לי  : משה אופיר

לא, אני לא אמרתי שזה בסדר, אני אמרתי שזה לא בסדר, אבל כשאני  : יןעו"ד ברוך חייק

  -מסתכל בנסיבות כולן

זה שכולם קיבלו את זה, נגיד בישיבת הנהלה לפני חודשיים, נגיד סתם  : משה אופיר

כן, אז מה, זה אומר שעכשיו הדיון הוא בסדר, בגלל שאני היחיד שלא 

 קיבלתי. 

להפסיק את הדיון. לשאול אותו? אתה רוצה להפסיק לא, הוא רוצה  : שלמה קטן

 דיון שלא נגיש תקציב בזמן? 

 אתה רוצה להפסיק את הדיון?  : עו"ד ברוך חייקין

 שגיאות שלך. האם לא היו שולחים, אני רוצה שאתה תלמד לקח על  : משה אופיר

 בסדר. שמעתי. : שלמה קטן

שלך עו"ד חייקין, גם אם לא היו  אז בוא נגיד, אם אני ממשיך את הקו : משה אופיר

מעבירים לי בכלל שום נתון ושום תקציב ושום כלום, רק דקה לפני 

הישיבה, אבל היית אומר: אבל כולם קיבלו את זה בזמן, אתה היחיד 

  שלא קיבל, אז זה בסדר. בוא תגיד שזה לא בסדר.

 לא אמר את זה.הוא  : אוחיון יעקב

 תי, סליחה, לא, לא, לא. מה אני אמר : עו"ד ברוך חייקין

ואז אני ממשיך. סליחה אתה עושה לי כל מיני טריקים טכניים, זה ... : משה אופיר

 לא לעניין. 

 שלמה, בסדר, אבל אני יודע להסתדר. תקשיב טוב.  : עו"ד ברוך חייקין

 אתה יודע להסתדר.  : משה אופיר

ואמרתי לך למה הישיבה צריכה אני אמרתי לך במפורש שזה לא תקין,  : עו"ד ברוך חייקין

  -להמשיך, עכשיו תחליט מה

 בגלל שלא הזכרתי את זה בהתחלה.  : משה אופיר

אני אמרתי את זה מהתחלה, אתה תקרא אחרי זה את הפרוטוקול  : עו"ד ברוך חייקין

 ותראה מה אני אמרתי. 
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שלא הזכרתי את זה בהתחלה, שלא ביקשתי לפתוח את הישיבה  : משה אופיר

 חלה. מהת

ימים  10אבל אני אמרתי, אבל אני אמרתי, שהיה צריך להמציא את זה  : עו"ד ברוך חייקין

מראש, ואמרתי למה לדעתי צריך להמשיך את הישיבה. עכשיו תעשה 

 עם זה מה שאתה רוצה. 

מחוות הדעת שלך כעת, שלמה מבין שגם בפעם הבאה הוא יכול לעשות  : משה אופיר

 את אותו דבר. 

לא אני לא יודע איך אתה מסיק את זה, אבל מה ששלמה מבין  : וך חייקיןעו"ד בר

 באחריותי, באחריותי מה שאני אומר, לא מה שמישהו אחר מבין. 

 הבנו את חוות הדעת, הבנתי את החוות דעת, אני לא מסכים איתה.  : משה אופיר

 תפעל בהתאם.  : עו"ד ברוך חייקין

כל שא אפעל בהתאם, אני לא זה, אבל תדע לך בסדר, לא, לא, אני ל : משה אופיר

  -ההנחות האלה

 -אז אל תשאל יועץ משפטי, אם אתה לא רוצה : עו"ד ברוך חייקין

  -לפי דעתי זה לא מכבד את ה : משה אופיר

 אוקיי, בסדר.  : עו"ד ברוך חייקין

 אל תתווכח.  : שלמה קטן

אנחנו מכירים כבר כמה?  אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יודע : משה אופיר

 שנה. אז אני אומר, שזה לא מכבד אותך.  20

 אוקיי.  : עו"ד ברוך חייקין

אוקיי, הלאה. אני רוצה רגע, ראש המועצה, ותיקח את זה לתשומת  : משה אופיר

 ליבך מר חייקין, ראש המועצה ביקש שאני אכין תקציב אלטרנטיבי. 

  אוקיי. הכנת? בסדר. : שלמה קטן

 נכון שביקשת? : ופירמשה א

 נכון.  : שלמה קטן

 אז הנה עכשיו אני מתייחס לבקשה שלך.  : משה אופיר
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יכול להיות שיהיה בו דברים טובים. יכול להיות שיהיה בו דברים  : שלמה קטן

 טובים ונאמץ. 

זה בסדר גמור. בקשה זו מבחינתי מהווה הוספה של חטא על פשע, וזה  : משה אופיר

פשעים וזה וזה, פשע גם, שלא יגידו פשע, וזה לחשוב רק במסגרת הפת

ולמה? לא די בעובדה שהוא לא העביר לי האמרה. אז זה הפתגם, כן? 

-שהיו מקלות עלי, נגיד, מה שיש לנו ב 2014את הערכות לסיום שנת 

, כל התהפוכות וכו' וכו', אני לא יודע אם אפשר להתבסס על זה, 2013

  -הוא גם מבקש ממני לעשות

אני חוזר בי מבקשתי, באמת עכשיו, לא, השתכנעתי, באמת, אני חוזר  : שלמה קטן

 מבקשתי. 

הוא מבקש ממני לעשות תן לי, תן לי להמשיך. השתכנעת, השתכנעת.  : משה אופיר

משהו בניגוד לתקנות שלמעשה לא מאפשר הגשת תקציב אלטרנטיבי 

וכר את זה אני עוד ז ?יפה ?על ידי חבר מועצה. נכון מר חייקין

מהתקופה שאני הייתי מגיש תקציב אלטרנטיבי והייתה חוות דעת 

, אסור לך להגיש אותה, אז אתה רואה, אז אני יש לי ניסיון תמשפטי

 וידע. 

  -הכוונה הייתה לקבל: דבורית פינקלשטיין

 הערות.  : שלמה קטן

  -אוקיי, אני אומר שהמטרה הייתה טובה, אבל אני אומר הדרך : משה אופיר

 . אני עוזר. 100%לגיהינום רצופה בכוונות טובות, אוקיי, הדרך  : שלמה קטן

עכשיו, בנושא העברת הערכות לסוף השנה, לדעתי זה אותה תעודת  : משה אופיר

עצמך בעניות לחברי הקואליציה שנותנים יד להסרת הנתונים שאתה 

אמרת, כתבת שאתה מסרתם להם את הערכות האלה. אני לא מסתמך 

ה על איזה מקור עלום, כן. אתה הודעת במייל שאתה מסרת לחברי פ

 הקואליציה הערכות ואתה לא תיתן לי. ככה כתבת במייל. 

 מה כתבתי שאני לא אתן לך?  : שלמה קטן
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 מה?  : משה אופיר

כתבתי בין הערכות למשהו כתוב, הערכות מדברים בכללי, כי אחר כך  : שלמה קטן

 תגיד: הנה שיקרת, עשית, עזוב. ₪  100,000תגיד אם תהיה טעות של 

 2013-מר קטן, אנחנו יודעים מה זה הערכות, אנחנו כבר זוכרים שב : משה אופיר

 . ש"ח מיליון 3.8-הייתה לך טעות בהערכה שהגיעה ל

 נכון.  : שלמה קטן

שאלתי: למה? נאמר לי: 'הייתה טעות בהערכה', אז אנחנו יודעים מה  : משה אופיר

 . זה הערכה

 נכון, בגלל זה לא קיבלת. פעלתי לפי החוק. : שלמה קטן

זה תעודת עניות לחברי הקואליציה, שיושבים מקבלים  אבל אני חושב : משה אופיר

הערכות, רואים שחבר מועצה לא מקבל וכולם סותמים את הפה, כי 

מטעמים שלא ברורים לי. אני שהיית בקואליציה, מר קטן אם אתה 

על זה שחברי האופוזיציה יקבלו את כל הניירות שהם זוכר, אני עמדתי 

עם רוב חברי המועצה שהיו אז באופוזיציה ריב  גםרצו. והיה לנו 

לא . אנחנו 'מגיע להם, אז מגיע להם'בעניין הזה, ואני תמיד אמרתי: 

 צריכים לשחק משחקים. אבל כנראה שפה זה.

, יכולה להיות עכשיו אני רוצה לגעת בנקודה יותר חשובה מבחינת הזה 

סיבה נוספת לאי העברת הערכות לסוף השנה, והיא שהנתונים 

מוסתרים גם מחברי ההנהלה / קואליציה / ועדת כספים. אין צורך 

 26.10.14להרחיק זמן רב על מנת לקבל חיזוק להשערה זו, בתאריך 

שהסתיים חודש  2014 3התקיים דיון בוועדת כספים על תוצאות רבעון 

. בפרוטוקול נרשם, כי הוועדה רואה שעד רבעון 30.9.14-בלפני הדיון 

אנו עומדים באיזון תקציבי, ככה נרשם. ועל הפרוטוקול  2014שלישי 

חתומים: הגזבר, יו"ר וועדת הכספים. כאשר התפרסמו הנתונים 

 ₪. מיליון  1.4הגרעון הפלא ופלא היה  2014 3האמתיים על רבעון 

 מתוכו?  : שלמה קטן
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 שאני מסכים שלא היה צריך לרשום אותו. ₪  400,000מתוכו  : משה אופיר

 ₪.  484,000 : שלמה קטן

גרעון, אוקיי, כמיליון. בוא לא נכנס ₪ אז היה כמיליון ₪  484,000 : משה אופיר

חותם על מסמך  למספרים המדויקים. איך יכול להיות שגזבר המועצה

יו"ר ועדת הכספים שמוסר דברים לא נכונים, הצהרה לא נכונה. מילא 

שניזונה מנתוני הגזבר, את זה אני יכול להבין, ואני לא בא בטענות 

אליה, את האמת. אבל איך יכול להיות שהגזבר עצמו שחותם על 

צ'קים, חודש אחרי סיום הרבעון, הוא נותן הערכה, בוא נגיד של 

ועוד אומר בישיבה: ₪, כמיליון ₪, מיליון  1.4-, לא נכנס ל₪ כמיליון

'אנחנו מאוזנים'. עכשיו אני אגיד משהו, משהו רקוב בממלכת דנמרק, 

, ודאי כולכם מכירים את זה, ואני אומר במחזה המלט כתב שייקספיר

  משהו רקוב בגזברות אלפי מנשה.

ים דיון התקי 2014 - 3ברבעון  לכאורהבעקבות האיזון התקציבי 

 ,לתקציב 1בו המועצה אישרה את תיקון מס'  9.11מועצה בתאריך 

שהוא היה שימוש בתקציב המותנה, שאמרנו יש איזון אנחנו מאשרים 

את זה וזה, אני רוצה להזכיר לכם שאני נמנעתי באישור הזה, והודעתי 

שאני לא מאמין בכלל למספרים שהוצגו, ואני לא ידעתי מה יהיה 

ודש אחרי זה, שנקבל ויתברר. אני באופן עקרוני אמרתי: ברבעון עוד ח

'אני לא מאמין לנתונים האלה', על סמך הניסיון שלי, ואני לא הצבעתי 

נושא התקציב המותנה היה שוב על סדר  14.12.14-בעד. בישיבה ב

 היום, והורד בטענה שמחכים לתשובות ממשרד הפנים. 

 ₪. ליון נכון. זה הסיפור של החצי מי : שלמה קטן

 בסדר, הכול בסדר.  : משה אופיר

 לא, לא. אני מזכיר לאנשים.  : שלמה קטן

 אוקיי. סיימת?  : משה אופיר

 לא הפרעתי לך.כן, כן. רק הזכרתי להם.  : שלמה קטן
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 בסדר, נזכרת שזה מחכה לתשובות ממשרד הפנים, אמרתי את זה.  : משה אופיר

 ה רק? מנזכרתי ל : שלמה קטן

 -לתשובות בעניין ה : משה אופיר

 ריבית.  : שלמה קטן

הריבית מראש נחייב בעקבות שינויי ההסכם. דרך אגב, אני ביקשתי  : משה אופיר

 לראות את ההסכם הזה. 

 הוא מוכן, מצאתי אותו, תקבל אותו מחר.  : שלמה קטן

 אני לא קיבלתי.  : משה אופיר

 מחר תוכל לבוא לעיין בו.  : שלמה קטן

 מחר אני אוכל לבוא לראות אותו?  : משה אופיר

  -כן, אני גם אראה את ה : שלמה קטן

 אני יכול לשלוח שליח שיבוא לראות אותו?  : משה אופיר

אתה יכול לבוא לראות, אני אתן לך גם את הפרוטוקולים של כל  : שלמה קטן

 התקציבים שזה היה לפי רבעון שלישי. 

 מה תיתן לי?  : משה אופיר

שנים  5-אותה הזדמנות את הפרוטוקולים של כל התקציבים בב : שלמה קטן

אחרונות שזה לפי רבעון שלישי, אני אראה לך. גם את מה שמציג אותו 

 יו"ר. 

 אתה תיתן לי לעיין בזה בלי שמירה או עם שמירה.  : משה אופיר

  נראה, נחליט לפי ההתנהגות. : שלמה קטן

ק שאתם תדעו, אני אגיד להם, למה אני שואל את שלמה קטן, ר : משה אופיר

 אפשר? 

 אפשר למה לא.  : שלמה קטן

יום אחרי  1995אני התמניתי לחבר מועצה, נבחרתי לחבר מועצה בשנת  : משה אופיר

זה באתי ל, אז לא היה אינטרנט ואי אפשר היה לראות את 

הפרוטוקולים בשום מקום, באתי לכבוד ראש המועצה ואמרתי: 'שמע, 
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חדש, אני רוצה לראות מה זה ישיבת מועצה, אנא תן אני חבר מועצה 

לי לראות את הפרוטוקולים שלפי החוק גם אז היו גלויים לכל הציבור, 

זה אף פעם לא היה. מה עשה ראש המועצה, הוא אמר לי: 'אתה תגנוב 

, לכן מה עשה? הושיב אותי בחדר הזה עם שמירה 'לי את הפרוטוקולים

 י מהזה שמשה אופיר לא יגנוב'. של פקידה ואמר: 'אל תזוזי ל

 אין כמו שמירה של פקידה, שמירה היקפית.  : שי רוזנצוויג

מנהלת הלשכה ישבה פה איתי שעות על גבי שעות בזמן שקראתי  : משה אופיר

פרוטוקולים, חבר מועצה נבחר שמבקש לראות פרוטוקולים שהם 

 גלויים לכל הציבור. 

 פקידה לפקידה. מול  : שלמה קטן

 אז לכן שאלתי אותך, אם תיתן לי לעיין במסמכים עם שמירה.  : ה אופירמש

 אמרתי, תלוי בהתנהגות מחר.  : שלמה קטן

אני מקווה שאתה סומך עליי שאני לא בולע ניירות כמו עופר נמרודי.  : משה אופיר

נכלל בסדר היום דיון  11.1.15-עכשיו אני רוצה להמשיך, בתאריך ה

. מזכיר המועצה הודיע בשם ראש 2014השלישי בדו"ח הכספי לרבעון 

המועצה: "ראש המועצה מוריד את הסעיף בסדר היום, על מנת 

שהחברים ילמדו אותו", ילמדו את הדו"ח, כן? כמובן שמאז הנושא לא 

חזר בסדר היום, והמועצה לא קיימה שום דיון בדו"ח, כמובן שזה 

  בניגוד להוראות והכול, אבל זה כסף קטן עלינו.

 -גם ועדת ביקורת : אוחיון יעקב

ועדת ביקורת צריכה לדון לפני. אתה יודע שאסור לי לדון בלי ועדת  : שלמה קטן

 ביקורת. 

נכון שאצלי לא בסדר, אבל  :אתה יודע מה אתה מזכיר לי, שביבי אומר : משה אופיר

 , אז מה זה מעניין אותנו. סתראו מה היה אצל פר

ייב אותך לדון ואתה לא רוצה לדון בו. אתה לא דן סליחה, החוק מח : שלמה קטן

 בדו"חות. 
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 -רק שיהיו פה אנשים 2013אני דן, ידון בדו"ח  : משה אופיר

 . 2014זה בכלל  2013,מי מדבר על  : שלמה קטן

 3שיכולים לתת לי תשובות, איך זה שברבעון אחד נהיה גרעון של  : משה אופיר

 ₪. מיליון 

 ? 2014אבל מה עם  : שלמה קטן

₪ מיליון  3ואם אתה לא תיתן לי את הבן אדם לדון איך פתאום נהיה  : משה אופיר

ברבעון אחרי הבחירות, קפץ, אני אפנה למשרד הפנים בעניין הזה ואני 

 אבקש חוות דעת מהיועץ המשפטי של משרד הפנים. 

לסדר , שאני אוכל להעלות אותו 2014אין בעיה. בינתיים תדון בזה של  : שלמה קטן

 היום. 

אז בוא תיתן לי להמשיך, אוקיי. כדאי לך לתת לי להמשיך ולא לעצבן  : משה אופיר

אותי, כשאני מתעצבן אני מעלה כל מיני דברים שאתה לא רוצה שאני 

 יעלה. 

 בוא, אתה יכול להעלות מה שאתה, נו באמת, תפסיק עם האיומים.  : שלמה קטן

 אז תן לי לקרוא.  : משה אופיר

  נו באמת, באמת. אי אפשר באיומים כל הזמן.  : קטןשלמה 

 ראש המועצה אמר אין הגבלת זמן. יש לך הגבלת זמן?  גבי, : משה אופיר

 אני מחכה לדיון בוועדת ביקורת.  2014תן לו לדבר. ספטמבר  : שלמה קטן

אין לי עוד הרבה, אתה יושב לידי אתה רואה כמה יש לי להגיד, אין לי  : משה אופיר

כלומר, מכל מה שאמרתי מקודם, באמת תיקחי את זה לתשומת לום. כ

 סתם בשביל האוירה.ליבך, אני מדבר לא 

 אני מקשיבה לכל מילה, תמשיך.  ???:

 אנחנו שומעים, כל מילה בסלע. : שלמה קטן

אנחנו רואים מדיניות של הסתרת נתונים שיטתית שממשיכה את  : משה אופיר

 3.8מאיזון במחצית השנה לגרעון אדיר של שקפצו  2013המסורת נתוני 

-אחרי הבחירות בסוף השנה, אותה מדיניות. בחצי השנה ב₪  מיליון 
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היה בסדר, לקראת הרבעון השלישי נאמר שבסדר ופתאום נהיה  2014

מיליון, ועכשיו אומרים לי: 'תשמע אולי זה יהיה הגרעון גם לסוף 

 השנה', אני לא מאמין לזה. 

 אל תאמין.  טוב : שלמה קטן

 בסדר, אני יכול להגיד שאני לא מאמין.  : משה אופיר

 לכן לא תקבל הערכות, מעכשיו תקבל רק תקציב.  : שלמה קטן

 יש לי גם סיבה למה אני אומר את זה.  : משה אופיר

 :             אני יכולה רגע משפט על מה שאמרת. אורית שגיא

 מוגבל.ה כי אין זמן את יכולה להגיד מה שאת רוצ : משה אופיר

שלמה, אני רוצה רק לתקן עובדה, באמת אני לא רוצה לדבר על התהליך :           אורית שגיא

בל רק כדי שהעובדות יהיו מדויקות. ועדת וחוות דעתי על מה שהיה, א

הכספים דנה בנתוני רבעון שלישי כפי שהוצגו ע"י גזבר המועצה, ואכן 

  -הנתונים הראו איזון, אחרי

 הערכות לא נתונים.  : שלמה קטן

 :             הערכות, בסדר. אורית שגיא

 הערכות, תבדילו, יותר אין הערכות רק נתונים.  : שלמה קטן

שהנתונים הם  ,אחרי זמן מה נתקבלה הודעה על ידי גזבר המועצה :   אורית שגיא

ני שונים והתכנסנו לדיון נוסף בנתונים המעודכנים שהוצגו בפנינו. א

חייבת להגיד שאני חושבת שמשהו כאן היה בעייתי, אני לא יודעת 

להגדיר אותו, אני לא רוצה באמת להיכנס לאיכות התהליך, אבל חשוב 

לי רק להגיד, זה לא שפתאום קמו בוקר אחד וגילינו שהתפרסמו 

 הנתונים עם גרעון כזה או אחר. בסדר? 

טענה או מענה לאנשי הועדה  אני מלכתחילה אמרתי שאין לי שום : משה אופיר

 שניזונים מהגזבר. 

לא, לא. אני לא התייחסתי לטענה, אני רק רציתי לציין את סדר  :        אורית שגיא

 העובדות.  תהפעולות, א
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בסדר, אבל אני אומר, הטענה שלי שלא יכול להיות שגזבר וראש  : משה אופיר

  -מועצה ולעניין הזה, כן

 לא התייחסתי לטענה הזו.  אני :      אורית שגיא

 סליחה, שהם חותמים על צ'קים.  : משה אופיר

 הצ'ק החתום היחידי זה נתון.  : שלמה קטן

הם האנשים היחידים שיודעים מה קורה פה, כי כל שאר האנשים לא  : משה אופיר

יודעים. אני גם אם אני אהיה הכי חרוץ בעולם, אני לא מקבל נתונים, 

ת בזה, אין בעיה, את מקבלת נתונים מהגזבר, אז וגם את, את לא עובד

אני אומר שהגזבר וראש המועצה ומי שחתום על הפרוטוקול חודש 

, עזבי את החצי מיליון, שלא אומר לכם: תראו יש אחרי סיום הרבעון

 גרעון של מיליון. 

 זה הכול.  הפעולות. :             משה, רק רציתי לדייק בעובדות. בסדראורית שגיא

בסדר. את מסכימה איתי שמשהו לא בסדר, אני ביטאתי את זה  : משה אופיר

במילים קצת יותר חריפות, משיקספיר, יכול להיות ששייקספיר הוא 

לא מספיק טוב בשבילך, וביטאת את זה במילים אחרות, אין שום 

ההסבר  בעיה. עכשיו אני רוצה להמשיך הלאה ברשותכם, כמובן. דברי

, כפי שקיבלנו אותם באיחור 2015קציב של ראש המועצה לת

והתייחסתי כבר לזה וכולם יודעים שזה לא היה בסדר וכו' וכו', אבל 

אנחנו נמשיך את הדיון כמובן, מכילים הכול פרט לדברי הסבר 

 2014לתקציב, וזה דרך אגב בא בתחילת הישיבה הזאת, מדברים על 

דברי ההסבר  שנות הקפאה, מטרת 7על מצוקה תקציבית שהייתה, על 

, לא לגלגל לנו את ההיסטוריה 2015הזה להסביר את התקציב של 

ולהסביר לנו מה קרה לפני שנה, שנתיים, שלוש, עשר ועשרים. ולכן אין 

  -בהם כלום. עכשיו אני מבקש לדעת, מר קטן

 לא אני מחפש, חשבתי שזה נכון, אני מסתכל.  : שלמה קטן

  -ן ליאתה אחראי לזה, כן. ת : משה אופיר
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 לא, אחרי מה שאמרת גרמת לי לבדוק, זה הכול.  : שלמה קטן

 כן, כן, בסדר גמור.  : משה אופיר

 ראיתי שאתה לא צודק. אבל לא חשוב.  : שלמה קטן

 אפשר להמשיך?  : משה אופיר

 כן, בוודאי.  : שלמה קטן

יו עכשיו אני רוצה לדעת ממך, האם דברי ההסבר שהעברת לנו הם יה : משה אופיר

חלק מהפרוטוקול, אם לא אני עומד לקרוא את שני העמודים האלה על 

 מנת שזה יהיה בפרוטוקול. 

 נו, יוגש לפרוטוקול.  : שלמה קטן

 שיבינו למה אני מתכוון שאני אומר שיש פה הכול פרט להסבר.  : משה אופיר

 זה יהיה חלק מהפרוטוקול.  : שלמה קטן

 ול, כן? זה יהיה חלק מהפרוטוק : משה אופיר

 גם המצגת בוודאי.  : שלמה קטן

 כן?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 אז בסדר, אז אני פטור מלקרוא את הכול?  : משה אופיר

 פטור מאוד.  : שלמה קטן

 בסדר גמור.  : משה אופיר

אבל  2015גם אז מי שייקרא את הפרוטוקול יראה שיש עמוד וחצי על  : שלמה קטן

 לא חשוב. 

 . 2015-בסדר. לא, אני אתייחס למה שכתבת ב : ירמשה אופ

 אמרת שלא כתוב.  : שלמה קטן

 בסדר. אני אמרתי שיש דברים שלא קשורים בכלל להסברים שנתתם.  : משה אופיר

 אוקיי.  הבנתי. : שלמה קטן

עכשיו אני עובר לדברים הקטנים, כן, שחשוב לי להגיד. התייחסות  : משה אופיר

הסעיף האהוב עלינו והוא גם מופיע בהתחלה  לנושא הארנונה, זה
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שזה עומד  2013בשורה הראשונה. יש לנו ביצוע פה של הארנונה לסעיף 

 . 14,134על 

 . כן.2013 : שלמה קטן

אנחנו אישרנו העלאה עם החריגה ועם  2014-. עכשיו ב2013, 14,134 : משה אופיר

עם העלאה זה בערך, מי שזוכר, בוודאי אתם זוכרים. יוצא ש 9%הכול 

, אני מדבר בלי הנחות, סליחה, אני מדבר בלי הנחות, 15.5משהו כמו 

 אני מקזז את ההנחות. זאת אומרת אני לא מדבר על ההנחות.

מיליון, זאת אומרת שבין ביצוע של  16זה בסביבות  2015והתקציב של 

ההפרש הוא  15.5והתוספת שאושרה שמביאה את זה בסביבות  2013

עכשיו אני התפלאתי לקרוא באחד ההסברים, ₪,  500,000בסביבות 

בהסבר בין הבודדים שניתן בדף שלך, לגבי הנושא של הארנונה, שאתה 

יוצא לאור זאת, שצריך ₪, טוען שיהיה תוספת הארנונה כמיליון 

 . 15.5-להיות התקציב יותר גדול מ

 בוא אני אגיד לך למה.  : שלמה קטן

עוד מיליון לפי  15.5זה  10%ועוד  2013-ב ממודד באם היה לנו תקצי : משה אופיר

 . 16.5דעתי זה 

 אתה רוצה תשובה על המקום, יהיה יותר קל?  : שלמה קטן

 כן, תשובה על המקום.  : משה אופיר

אוקיי. נתוני הארנונה כידוע לך קיבלנו אותם בימים אלה. והם  : שלמה קטן

 ן. ולכן כתבתי את המילה מיליו 14,990-מסתכמים ב

 ? 2014לשנת  14,990 : משה אופיר

, אתה קורא תקציב אני מדבר 2014כן, כי לא נכנס הנושא, זה תקציב  : שלמה קטן

 איתך ביצוע. 

 כן, בסדר, יש לי את הביצוע.  : משה אופיר

 אז לכן מיליון יותר.  : שלמה קטן

 אני יודע מה ההבדל לביצוע לזה.  : משה אופיר
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  אז מיליון. : שלמה קטן

 . 2014זה כמה היה בסוף שנת  : משה אופיר

מיליון, ולכן דיברתי על מיליון והסיבה הגדרתי אותה, כי  15-קרוב ל : שלמה קטן

לא קיבלנו את האישור עד דצמבר לאזור התעשייה. אזור התעשייה 

 קיבלנו את האישור. לא, יפה שאתה עולה על זה. 

 הבנתי, הבנתי מה שאתה רוצה.  : משה אופיר

 לא, עלית על זה יפה, אבל.  : שלמה קטן

 עליתי על זה, תודה רבה שאתה משבח אותי גם, אני מעריך את זה.  : משה אופיר

  -המיליון, עכשיו קיבלת את : שלמה קטן

 אולי תביא לי יקיר היישוב על זה. אוקיי, הלאה.  : משה אופיר

 ינה, מה שנקרא. לא אני רוצה להמליץ עליך לוועדה לענייני המד : שלמה קטן

עכשיו אני רוצה להגיד משהו חשוב, שחבל שאורית הלכה את האמת.  : משה אופיר

עכשיו פתרת לי את הבעיה, זאת אומרת שאתה נסמך על חצי מיליון 

 כפי שכתבת בהסברים תוספת בגין סקר הנכסים. ₪, 

 נכון.  : שלמה קטן

ה, כי לפי דעתי הערכה יפה. עכשיו אני רוצה למסור לחברי המועצ : משה אופיר

 לתוספת בגין סקר הנכסים אינה ריאלית. 

 לטובה  או לרעה.  : שלמה קטן

תשמע עד הסוף. אורית אולי יודעת מה אני מתכוון. אה היא לא באה,  : משה אופיר

טוב חבל. מכיוון שהיום, למה אני אומר שהיא לא ריאלית, מכיוון 

יץ. לפי חוות דעתו שהיום התקיימה פגישה עם עו"ד ד"ר רוסטוב

ות לצו לא נמהתוספות הנובעות מהפרש 2/3שנמסרה בעל פה בינתיים, 

בית משפט, אי לכך אבקש לעדכן בהתאם את התחזית  במבחןיעמדו 

 על תוספת הארנונה, כתוצאה מסקר הנכסים. 

 מ"ר.  70לקחתי רק כאלה שבנו  : שלמה קטן

ת מה הלאה, רק רגע. יש משהו לא תן לי, תן לי, חייקין מתעניין לדע : משה אופיר
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קשור אליך. אני יודע מה כתבתי. אני היחיד שיודע מה כתבתי. אי לכך, 

אבקש לעדכן בהתאם את התחזית על תוספת הארנונה כתוצאה מסקר 

הנכסים, זה כבר אמרתי את זה. כמו כן, אבקש גם לעדכן את סעיף 

שוי לתפוח וע₪  150,000ההוצאות המשפטיות של המועצה שעומד על 

המועצה  לתקיפת במידה ניכרת אם ישתמשו התושבים בחוות הדעת

  -לדעתיבבית המשפט. 

 חייקין אתה תהנה מזה.  : אוחיון יעקב

 .לא אני לקחתי פשוט את המיליון שפורסם בעיתון : שלמה קטן

אבל אל תחשוב שתקבל יותר, כי יש לי פתרון שלא תקבל. תן לי  : משה אופיר

 אני מדבר רק בשבילך, אני יכול להמשיך?  להשלים. קטן,

  -אני כל הזמן מרגיש : שלמה קטן

 לאוזניך בלבד.  : משה אופיר

 אני רציתי לסמס לסמדר ששוב אתה דואג לי.  : שלמה קטן

 הנה אתה רואה. : משה אופיר

 . "לא מאמינה"היא אומרת לי לסמס.  אתה לא נותן : שלמה קטן

  -להציג נתונים אמיתיים בסעיף הארנונה, ולחסוךלדעתי, על מנת  : משה אופיר

  -לא, אני הסברתי לגזבר : שלמה קטן

 דקות אפילו.  5אתה יכול להסביר לו  מוגבל. בסדר, אין זמן : משה אופיר

ארנונה יש לו חוות דעת, ותוסיף עוד ₪  350,000תוריד מהתקציב  : שלמה קטן

ב ואז יהיה לנו משפט, הוצאות בעל פה ועוד מעט יהיה בכת₪  150,000

תתחיל תקציב עד מחר חדש. פשוט העברתי לו, ₪  150,000תעלה עוד 

 הוא רצה שאני אעדכן אותו. 

אבל חכה, יש לי פתרון לזה, למה אתה קופץ. אני יכול להמשיך?  : משה אופיר

 אורית?  

 כן, כן.  :        אורית שגיא

 פספסת את הפאנץ ליין.  : משה אופיר
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 תעדכן אותי.          :    אאורית שגי

 לא, לא, אני מבקש שלא. אופיר תתקדם.  : שלמה קטן

בסדר. לדעתי, ואני חוזר על המשפט כי זה הולך ביחד. לדעתי על מנת  : משה אופיר

להציג נתונים אמיתיים בסעיף הארנונה ולחסוך בסעיף הוצאות 

 -בעלות משפטיות, על המועצה לממן את חוות דעתו של ד"ר רוסטוביץ

 ה תנו לו לדבר, בואו נתקדם. 'חבר :רוזנצוויגשי 

עשה. כאילו אני אלא סתם, מותר להשתעשע, זה הצחיק אותי מה אני  : שלמה קטן

הולך, ישראל תממן את דו"ח גולדסטון, בערך. אוקיי בסדר, מתקציב 

 המדינה, בערך, בסדר. דבר. אמרת, דבר. בכמה אבל? 

וף, והיה לך סבלנות להקשיב לאנשים אם אתה היית שומע עד הס : משה אופיר

 אחרים, היית לומד משהו בחיים שלך. 

 דבר, דבר.  : שלמה קטן

 אז בבקשה, תן לי לדבר.  : משה אופיר

 גם אתה הגבת באמצע דבריי, ולא אמרתי לך כלום. דבר.  : שלמה קטן

וצה רכן, אבל אני לא חושב שנתתי תגובות מהסוג שאתה נותן, ואני לא  : משה אופיר

 לכנות בשם.

 עשה, לא יכולתי להתאפק. אזה הצחיק אותי, מה אני  : שלמה קטן

 אוקיי, אז אני אחזור על הכול על מנת שאנשים יבינו. אני מאוד רציני.  : משה אופיר

 זה פעם שלישית אתה חוזר.  ???:

 שמעו אותך. נו מה. ותזכרו שהייתי שקט היום.  : שלמה קטן

 הכול יחסי.    :          אורית שגיא

אוקיי. תודה רבה. לדעתי על מנת להציג נתונים אמיתיים בסעיף  : משה אופיר

הארנונה ולחסוך בהוצאות בסעיף הוצאות משפטיות, על המועצה 

לממן את חוות הדעת של ד"ר רוסטוביץ בעלות הפחותה לאין שיעור 

את סעיף  תמכמההוצאה שתגרם למועצה בהליכים משפטיים, ול

 ת בהתאם לחוות הדעת. אתה הבנת את הרעיון. ההכנסו
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 וועדת הכספים בנושא. את הבנתי את הרעיון, מחר אני אכנס  : שלמה קטן

בשורה התחתונה, אם פה יקבלו חוות דעת, יוכלו לתקוף את המועצה,  : משה אופיר

לאור חוות הדעת, אז ההוצאות המשפטיות של המועצה יהיו לאין 

 אני גוזר לך מהפרנסה. שיעור, וזה אני מצטער ש

 זה בסדר גמור.  : עו"ד ברוך חייקין

 -ולהוצאות המשפטיות : משה אופיר

הוא מבסוט, עכשיו הוא מבסוט. הוא התחיל עכשיו לתכנן את החלפת  : שלמה קטן

 הבית כל מיני בגללך. 

 לא, אני פוגע בו בהכנסה.  : משה אופיר

לא אסכים, הוא יודע שאני לא אסכים למה? צריך לשלם לו. לא, כי אני  : שלמה קטן

 והוא מבסוט.

הא, הוא יודע שלא תסכים, בסדר, אוקיי, בסדר. מכיוון שעכשיו לא  : משה אופיר

עושים דיון והצבעה בנושא הזה, אבל אני רק יגיד שיש בדעתי בישיבת 

המועצה הבאה להעלות את זה כנושא לדיון ולבקש הצבעה כמקובל, 

עתו והיא תהיה החלטה שלו, אין שום בעיה, אין ואז כל אחד יביע את ד

 -שום בעיה שתהיה החלטה שלו, לפי דעתי 

 אני אתן חופש הצבעה, דרך אגב.  : שלמה קטן

אתה תיתן חופש הצבעה, בסדר גמור. אני חושב שאתה תופתע, אם  : משה אופיר

 תיתן חופש הצבעה אולי יהיו אנשים שיתמכו בדעתי.

 ופש הצבעה, בוא שלא נתבלבל. שלמה תמיד נותן ח :רוזנצוויגשי 

לא, בנושא הזה, לא, לא תהיה החלטת הנהלה, כאילו נבוא בלי החלטת  : שלמה קטן

הנהלה. עזוב, מה אתה מודאג מזה שכתבו שאתה מריונטה שלי, 

 שיכתבו. 

 תחתוך לי ת'חוטים.  : שי רוזנצוויג

והיה לנו לא מאמין שאתה מודאג מזה. לא הוא רגיש כבר, מסכן.  : שלמה קטן

 וויכוח אם יהיה לו כסף לחוות דעת ואני אמרתי שכן, אתה צדקת. 
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 נממן להם. אנחנו עכשיו הוא רוצה ש,הם התחייבו  : אוחיון יעקב

 לא, לא. היה לי וויכוח עם קובי, הפסדתי ארוחה עכשיו.  : שלמה קטן

להמשיך,  אני גם מציעה לא להיות ציניים, אלא פשוט לתת למשה: דבורית פינקלשטיין

 באמת. 

אני מבקש שתמשיך. את הנושא הזה סיימת, אמרת שאתה תביא לנו  : שלמה קטן

 ה. 'בישיבה הבאה. לא, עכשיו אני לא צוחק חבר

לא, לא, אני אומר, שאת הנושא הזה מכיוון שהוא חשוב, מכיוון שפה  : משה אופיר

 .גיד בישיבה הבאה אין הצבעה על דברים כאלה, יש בדעתי לה

אתה מציע שנבחן את הסעיף הזה. ביקשת שאני אבחן את הסעיפים  : ה קטןשלמ

 האלה גם, בסדר. 

 שמה תעשה? תבחן.  : משה אופיר

לא, אני מקבל את זה כי ההצעה שלך לבחון את הסעיפים האלה,  : שלמה קטן

 בסדר. 

תעשה איתם מה שאתה רוצה, אולי אתה תיתן חופש הצבעה גם  : משה אופיר

מהקיבעון המחשבתי שלך, שאתה לא יכול לעשות משהו  לעצמך ותצא

כזה, ובסוף אתה תמצא את עצמך, מול עשרות תושבים שכל אחד 

מגיש תביעה ומסתמך על חוות דעת שהיא שונה מחוות הדעת של 

 היועץ המשפטי.

 מ"ר מחסנים.  72אני בונה על התושבים שיש להם  : שלמה קטן

 בים, שלמה. אני מכיר את סקר הנכסים.אני לא אומר שכל התוש : משה אופיר

 .ההסתמכות היא על חוות דעת של יועץ משפטי של הרשות : אוחיון יעקב

 כולנו מכירים את זה.  : משה אופיר

 בסדר, קיבלנו את ההערה סעיף הבא. :             אורית שגיא

ביר עאדרך אגב, ברגע שתתקבל חוות דעת, באמת אני, קודם כל אני  : משה אופיר

 את זה ליועץ המשפטי שלנו. 

 ברור.  : שלמה קטן
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יכול להיות שהוא יקבל חלק מזה. יכול להיות שהוא יקבל את הכול,  : משה אופיר

 אז בכלל פתרנו את הבעיה. 

יכול להיות, הכול אפשרי. במסגרת החוק, אנחנו הודענו תמיד, החוק  : שלמה קטן

 לנר לרגלנו. בבקשה. אתה מוזמן להמשיך.

 צריך לממן את זה.  ?:??

בוודאי שצריך לממן את זה, גם אליך יבואו לבית ויגידו לך: 'אדוני,  : משה אופיר

אתה רוצה לתרום למימון חוות דעת משפטית חד פעמי, או שאתה 

 '.מעדיף לשלם ארנונה עד סוף החיים

 זה מה שהוא אמר. ???:

 להצבעה בישיבה הבאה. זה הוא אמר שהוא יעלה את  ???:

 אז אני יעלה את זה עוד פעם בישיבה הבאה.  : שה אופירמ

 אבל לא אמרת כמה הוא רוצה בשביל חוות הדעת.  : עו"ד ברוך חייקין

 פחות ממך, חייקין, אל תדאג. : דבורית פינקלשטיין

כמה הוא לוקח, זה באמת  אם אתם באמת רוצים לדעתדרך אגב,  : משה אופיר

, חוות דעת  off the recordהוא אמרשאלה טובה, גם אני שאלתי אותו, 

עמודים, זאת אומרת אני יודע מה זה חוות דעת  30משפטית שמכילה 

עמודים, כן, אבל הוא אמר לנו  2לא חוו"ד של  עמודים, זה  30של 

ס"מ כמו בבית המשפט, הוא כבר הדגיש  2ס"מ ולא של  3ברווח של 

  -לנו את זה

  כמה זה, כמה זה, נו מתח. : שלמה קטן

 מע"מ. ₪ +  25,000ומה הכוונה בזה, נכון,  : משה אופיר

 ₪.  30,000אמרתי. אמרתי ₪  30,000 : שלמה קטן

  בסדר, אז כל הכבוד לך. : משה אופיר

 ואני התערבתי על ארוחה שאתה לא תממן.  : שלמה קטן

 אתה יכול להיות עו"ד.  : משה אופיר

  התערבתי על ארוחה שאתה לא תממן. : שלמה קטן
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 שמה?  : משה אופיר

 שאתה לא תממן.  : שלמה קטן

מר קטן, אני רוצה להגיד לך בשיא הרצינות, שאם המועצה לא תעלה  : משה אופיר

את זה, את ההחלטה שלי בפעם הבאה, למרות חופש ההצבעה, כן, אני 

 עשה קמפיין לגיוס כספים. אאפנה לתושבים ואני 

 ע שהוא מוכן. יש לך קטן הודיע, גם אמנון. אוקיי. בטוח שיש, קטן הודי : שלמה קטן

עכשיו אני עובר לסעיפים בתקציב שאני רוצה להבין קצת יותר עליהם,  : משה אופיר

 בסעיפים עצמם.  עכי מה שדובר פה מקודם היה בגדול, אף אחד לא נג

 ברור.  : שלמה קטן

 אז זה גם כן בסדר.  : משה אופיר

 ה שואל? אז רצית לשאול, מה את : שלמה קטן

 אז לעניין של אגרת ארנונה, זה כבר דיברנו.  : משה אופיר

 מיצינו, כן.  : שלמה קטן

 ואפילו נתת לי ציון לשבח, אני שמח.  : משה אופיר

 עלית על זה יפה והסברתי לך מה הסיבה.  : שלמה קטן

ויש נגיד  2009-2014זה הנחות בארנונה. יש ביצוע  5עכשיו, שורה  : משה אופיר

 ?סטרפולציה זה בסדר, כולם יבינואק

 מה?  : שלמה קטן

 לסוף השנה. אקסטרפולציה  : משה אופיר

 מבינים, מבינים.  : אוחיון יעקב

פחות ₪  100,000או מידוד לסוף השנה. מידוד לסוף השנה. ויוצא שיש  : משה אופיר

 בהנחות. 

 . ההערכותזה  : שלמה קטן

  -ל זה לא קשור : משה אופיר

הנחות זה אוטומטי, אנחנו מקבלים ממשרד הפנים בתחילת השנה את  : שלמה קטן

  -כל הנכים
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-, בוא נגיד. אני לקחתי הנחות שהיו ב2009-הנחות שהיו באת הלקחנו  : משה אופיר

 , כן. 2009

 כמה היו?  : שלמה קטן

עשיתי מידוד לסוף השנה, בהנחה וההנחות ₪, מיליון  1.3המספר היה  : משה אופיר

ניאריות, אוקיי? יצא מספר מסוים, וההפרש בין המספר הזה הן לי

 פחות. אז זה בסדר?  100,000למספר שבתקציב זה בסביבות 

 :        זה לא הולך ככה. לוי-דליה נחום

 זה לא הולך ככה. משפחה שעוזבת את היישוב.  : שלמה קטן

 זה לא ליניארי. ???:

 זה לא ליניארי.  : שלמה קטן

  -זה הולך לפי נזקקים:        לוי-דליה נחום

 יש נכות זמנית.  : שלמה קטן

 :        יש נתונים שיש לך יותר כאלה שזקוקים להנחות. לוי-דליה נחום

  -אז את אומרת שברבעון האחרון יש פחות הוצאה על הזה : משה אופיר

  -כשנראה את זה : שלמה קטן

 ליניארי היא לא נכונה. זאת אומרת שההנחה היסודית שלי שזה  : משה אופיר

 היא לא משפיעה על התקציב, זה נכנס בהכנסה וגם בהוצאה.   : שלמה קטן

מההנחות זה לא הנחות ועדת הנחות,  99%אני אומר לך שההנחות,  : משה אופיר

 ואני יושב בוועדת הנחות. 

 זה נכון, אתה צודק.  : שלמה קטן

 ות. אלא זה הנחות שבחוק הן כן לינארי : משה אופיר

 לא נכון. : שלמה קטן

 90%מתוכם זכאים, אנשים עם  20יחידות דיור,  22מחר ישימו לך  :      אמיר סופרין

  -הנחה אתה לא יכול לשלוט על

 בוודאי.  : שלמה קטן

 . 2014אנחנו מדברים על שנת  : משה אופיר
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 על שני צדישבפועל יקרה משהו אחר, אבל זה ישפיע  אגביכול להיות  :     אורית שגיא

 ... -ה

 אתה משקיע אנרגיה בדבר לא נכון, כי זה הכנסה הוצאה.  : שלמה קטן

 :             על הכנסה והוצאה ולכן זה לא משנה. אורית שגיא

 זה הכנסה הוצאה. ₪ מיליון  4סתם אנרגיה אתה משקיע, גם אם ייצא  : שלמה קטן

אני עובר לדבר הבא. שאלה לי, בסדר, אם אני מוציא סתם אנרגיה, אז  : משה אופיר

  -דמי שימוש במקרקעין

 כן, למה יורדים?  : שלמה קטן

 כן, מעניין אותי לדעת.  : משה אופיר

יש סגירת אתרים של פלאפון, זה פלאפון, סלקום, כל מיני חברות.  : שלמה קטן

 פלאפון מצמצמת. היא איחדה אתרים, מצמצמת. 

מענק משרד הפנים, מענק מיוחד, מה זאת  .בסדר, תשובה טובה מאוד : משה אופיר

 ההתדרדרות הזאת? 

לא, זו לא התדרדרות, אנחנו טרום המענק, לא רצינו לקחת אותו  : שלמה קטן

בתקציב, שמנו את זה במותנה, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה עם 

 התקציב של המדינה. אין את גדעון, ארדן גם לא יכול לתת היום. 

 . 2014-צוע יפה ביש בי : משה אופיר

, אתה 2015-תסתכל גם בהנחיות של משרד הפנים לעריכת תקציב ל : עו"ד ברוך חייקין

 תראה שזה במותנה. 

 במותנה. יהיה כל הזה ש : משה אופיר

 . 200מול  824לא רק זה, זה לא  : שלמה קטן

  -היה בביצוע 824 : משה אופיר

 . ש"ח מיליון 1.3-לא, אתה תגיע עד סוף השנה כמעט ל : שלמה קטן

היה  2009-2014, אני אומר ביצוע בסוף השנהאני לא יודע מה יהיה  : משה אופיר

, אתה אומר שזה לפי הנחיות משרד 200-ואתה מוריד את זה ל 800

 הפנים. 



   

-  : ן בע"מ, טלפו ם  פרוטוקולי נוס  בו  : ע"י 03הופק  -5373237 - 
 

70 

 כן, עבדנו לפי הנחיות.  : שלמה קטן

 בסדר.  : משה אופיר

 אפילו מעל מיליון ורבע.  : שלמה קטן

 גיד לי, אגרת רישיונות בנייה. ת : משה אופיר

  -10%זה הולך ככה, בערך  : שלמה קטן

 תן לי לשאול אבל, אני עוד לא שאלתי.  : משה אופיר

 הא, סליחה.  : שלמה קטן

אל גבי אתה ולא שאלתי כלום. אולי אני רוצה לשאול משהו אחר.  : משה אופיר

 תקפוץ להגיד שכבר שאלתי את זה. 

, כי אני קורא את המחשבה. אז 10%דר. בינתיים בסדר. לא, לא בס : שלמה קטן

 . 10%אמרתי לך 

אתה מבזבז את הזמן שלך פה, אם אתה קורא מחשבות, כדאי לך  : משה אופיר

 להשתמש בכישרון הזה במקום אחר, תרוויח יותר. 

 .  10%-לא עכשיו ברצינות כ : שלמה קטן

בו מספרים לא מעניין  שכלול לחלק הדיון. הם באו לחלק הראשון של : משה אופיר

 אותם, רק הבדיחות.

 -המספרים מאוד מעניינים אותנו אתה מבקש שנכבד ???:

  -₪ 500מהאגרות. נגיד בן אדם משלם  10%לא, אז  : משה אופיר

  -₪ 200,000נגיד, הקבלן מחר הולך להעביר  : שלמה קטן

  -וזה 400הולך לשוטף ורק ₪  50למ"ר זה ₪  500 : משה אופיר

  -יש גם לאגרת ביוב הולך לביוב, והשאר : שלמה קטן

 שנה אתה במועצה.  20עכשיו אתה יודע,  ???:

 אני לא יודע איזה אפיק הולך.  : משה אופיר

 . 10% : שלמה קטן

 הולך.  10% : משה אופיר

הכנסות ₪ מיליון  10בערך. כלומר, למרות שאני צופה  10%זה  : שלמה קטן
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 50רק. לקחנו כאילו ייבנו רק ₪, מיליון  3.4נו מהקבלנים השנה, לקח

  יחידות ועוד זה.

 .ירההלקחנו הערכה ז:             אורית שגיא

מה זה השתתפות ממשלה בגננות חובה, הקפיצה זה בגלל פתיחת גנים  : משה אופיר

 נוספים. 

ותסתכל ₪  מיליון 5זה המדינה, זה נכנס ויוצא. מחר יופיע פה  : שלמה קטן

 צאות אותו סכום. בהו

 מה עניינים נשברת. ...הנה האחרון נשבר : משה אופיר

 , למה אתה מזלזל במעוז יוסי. 2למה  : שלמה קטן

 סליחה, יוסי. אבל יוסי בא מאוחר.  : משה אופיר

 שמעת את התשובה שלי.  : שלמה קטן

 שזה?  : משה אופיר

 קיבל תשובה.  שזה הכנסה הוצאה. הוא שאל שאלה לגיטימית, : שלמה קטן

, זה יפה מאוד, בין 2-טוב, אני מבין את הניהול עצמי, חילקת את זה ל : משה אופיר

 בתי הספר, נכון? 

  כן, כן. : שלמה קטן

 השתתפות המשטרה יורדת לנו?   :משה אופיר

 למה?  : שלמה קטן

בלי  2015ובתקציב ₪  600,000היה לנו  2009-2014לא יודע, בשנים  : משה אופיר

 ₪.  640,000רבעון האחרון זה ה

 כתוב. ₪  643,000 : שלמה קטן

 סליחה. ₪  640,000אמרתי ₪,  643,000 : משה אופיר

 נו, זה הסכומים.  : שלמה קטן

 ₪.  580,000כבר היה לנו  9/14וברבעון  : משה אופיר

 נו.  : שלמה קטן

  -אז למה לא שמת זה : משה אופיר
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לך את חודש אוקטובר שזה חגים, זה פחות ברבעון האחרון, יש  : שלמה קטן

 שמירה.

 זה פחות?  : משה אופיר

 בטח. גם מוציאים פחות.  : שלמה קטן

 זאת אומרת שזה לא סתם טעות.  : משה אופיר

  מדויקת. לא, לא, לא טעות. זו הערכה  : שלמה קטן

 אני פה בא לעודד אותך שתרשום סכום יותר גבוה. לא, דווקא  : משה אופיר

  -לא, לא. אנחנו עושים לפי : מה קטןשל

 אני מחפש לך במקום להגיש תקציב אלטרנטיבי, אני נותן לך הערות.  : משה אופיר

 אז המשטרה מעבירה בדיוק לפי ימים, עשינו חישוב. : שלמה קטן

 פתאום נהיה עדין.  ???:

 מה? : משה אופיר

 פתאום אתה עדין.  ???:

 -אני לא יכול לעמוד בבקשה שלו אני רוצה לעזור לו, : משה אופיר

, לפני כניסתי לתפקיד, ועדת 2012דרך אגב, בביצוע אני גיליתי שבשנת  : שלמה קטן

וקיבלתי את זה היום, וזה ₪  57,000הכספים המהוללת שכחה לשחרר 

 ייכנס גם כן, מלפני שנתיים וחצי. 

 תשמעי, גברת אורית.  : משה אופיר

 לא זאת, לא זאת.  : שלמה קטן

לא, אני יודע, לא זאת, אני רוצה להגיד לך, שאם יבוא ראש מועצה  : משה אופיר

אחר בעתיד, וימצא כל מיני בעיות, הוא לא יגיד ראש המועצה, הוא 

אז תיזהרי כי את פעם תהיי לשעבר, כל ראש מועצה  ...יגיד יו"ר ועדת

 חדש יגיד, אז מי אשם בזה, הסגנית הממלאת מקום הייתה שם. 

 ם יחדמדברי

 :        גם עכשיו אומרים כל הזמן הסגנית ממלאת המקום. לוי-דליה נחום

 תתקדם. ???:
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אנחנו נקבל מה קורה עם ההסעות שלנו? אני מתקדם בשיא המהירות.  : משה אופיר

יותר על הסעות. לא, לא, אני רק רוצה להגיד לך לגבי ההתייחסות שלך 

  -לשעברים כאילו הם היו

 .בפייסבוקזה  : שלמה קטן

סליחה, כותבים צ'קים וזה האשמה שלהם, אז אני הזהרתי את אורית,  : משה אופיר

 אורית הבינה, דליה לא הבינה, אז בסדר. 

 :        דליה הבינה. לוי-דליה נחום

 היא הבינה ולא מקבלת.  : משה אופיר

 אני כבר מתורגלת. אני מקבלת, אני רק אומרת שגם היה פה משהו,  ,:        לאלוי-דליה נחום

 אז את אומרת שזה בסדר.  : משה אופיר

 :        כן. לוי-דליה נחום

 בסדר תמשיך, קדימה.  : שלמה קטן

 ואת גם חותמת על צ'קים במקרה.  : משה אופיר

 ?תגיד אתם רוצים לשחק : אוחיון יעקב

 אני רציני מאוד, אני רציני מאוד.  : משה אופיר

 , באמת. תתקדם, תתקדם : שלמה קטן

 -יש אנשים שמבינים ויש אנשים : משה אופיר

 תתקדם.  : שלמה קטן

 הסעות, מה קורה עם הסעות. יש פה קפיצה דרמטית.  : משה אופיר

 מה שנותנים מהמדינה? : שלמה קטן

 יותר מהתקציב בשנה הקודמת. ₪  250,000 : משה אופיר

 סף. נכון, למה? כי אנחנו מצליחים לקבל יותר כ : שלמה קטן

 כי מה?  : משה אופיר

 כי אנחנו מצליחים לקבל יותר כסף.  : שלמה קטן

 כי אתם רוצים?  : משה אופיר

 מצליחים.  : שלמה קטן
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 אין את ההצלחה הזאת?  2014-מתי מצליחים, ב : משה אופיר

 עוד לא ראית את הסוף.  2014למה  : שלמה קטן

  -אני רואה ביצוע 2014-ב : משה אופיר

 יש לך חודשיים שאין הסעות, יולי אוגוסט.  ,אל תסתכל : שלמה קטן

 ₪. מיליון  2.4לא יודע, עומד על  : משה אופיר

 יולי, אוגוסט.  –כי יש לך חודשיים שאין הסעות  : שלמה קטן

 אז זה לא ליניארי.  : משה אופיר

 לא.  : שלמה קטן

 לא ליניארי, בסדר.  : משה אופיר

 יתית. בסדר? תשובה אמ : שלמה קטן

:         שלמה, גם תתקן אותי אם אני טועה, אבל בהסעות הייתה איזו תוספת אורית שגיא

 שקיבלנו. 

חודשים זה כולל חודשיים קיץ, שאין הסעות  9גם, אבל לא רק זה. כי  : שלמה קטן

 לתיכון. 

, כל ההסברים בסדר גמור, אבל רק שתדע, לפני שאתה נותן הסברים : משה אופיר

  -מר זה מוקלט, וברגע שנדוןשאתה או

 מה אתה מאיים, נו באמת.  : שלמה קטן

בסוף  2014אני אומר לך, שאנחנו נדון בתקציב אני לא מאיים, לא, לא.  : משה אופיר

 ונראה שלא כצעקת, אני אזכיר לך את זה. מאיים, מאיים. 

שאלת למה, נו באמת עם האיומים האלה, מספיק. באמת, אתה  : שלמה קטן

אתה מדרדר, אני משתדל ואתה  את הויכוח.כל הזמן לדרדר יל מתח

 מתדרדר. קדימה תמשיך. 

  -אל תשתמש במילה מאיים : משה אופיר

, כולם נמצאו 6משרד הפנים. על ידי הגזבר לו דו"חות הוגשו על ידי 6 : שלמה קטן

 ! 6תקינים לחלוטין, 

 תקינים לחלוטין אבל עם גרעונות עתק.  : משה אופיר
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לא משנה, אני מדבר על טענות שלך שמרמים בנתונים פה, זה הכול.  : ה קטןשלמ

מעכשיו יהיו לך רק נתונים, לא יהיו לך הערכות. רק נתונים, זה מה 

 שתקבל. רק נתונים. 

 -הא, הבנתי, זה מה שאמר לך הגזבר מקודם : משה אופיר

 לא, זו אמירה שלי, הוא מאמת אותה.  : שלמה קטן

 תה יכול להעביר הערכות, אתה יכול להעביר הערכות. א : משה אופיר

 לא מעביר הערכות.  : שלמה קטן

 הערכות זה גם כן ממסמכי המועצה.  : משה אופיר

  תמשיך, קדימה, קדימה. לא יהיו הערכות יותר. : שלמה קטן

:        אגב, אני הייתי שמחה אם היינו קובעים פגישה מקדימה והיית מקבל אורית שגיא

 בר על כל סעיפי התקציב האלה. הס

אז דרך אגב ביקשנו בעבר והוא יודע את זה, להעביר את השאלות  : שלמה קטן

 האלה והייתי נותן לך תשובה. 

 :             אני חושב שזה הרבה יותר ענייני. אורית שגיא

לא, השנה לא כתבתי, כי חשבתי שאתה יודע שמעבירים תשובות. אתה  : שלמה קטן

 שהיית מעביר שאלות פעם, וקיבלת תמיד תשובות. זוכר 

:          גם לא שאלות, אני הייתי שמחה לקיים פגישה מקדמית, כדי לתת הסבר, אורית שגיא

אני חושבת שהשאלות אגב, הם מאוד לגיטימיות כי אנחנו דנו כבר בכל 

 זה. 

 :        והיית מונעת את ההצגה, אורית? לוי-דליה נחום

 :             אולי. אורית שגיא

 לא. לא חשוב. את התשובות, קדימה. : שלמה קטן

מענק מותנה. עכשיו אני עובר למותנה. אני רואה משרד הפנים מענק  : משה אופיר

זה במקום המענק ₪,  1,150,000 – ₪2015,  1,150,000 - 2014מותנה 

 שהיה אז? 

רגיל, קודם ראית. מה שפה לא זה כולל, לא, אוסלו יש. אוסלו נכנס ב : שלמה קטן
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 זה כולל מענקי הביטחון, מענקי ההקפאה. ₪  1,150,000

אנחנו עדיין מקבלים, רגע אני רוצה לשאול, אתה לא יודע מה אני רוצה  : משה אופיר

 לשאול. 

 אני קורא מחשבות.  : שלמה קטן

 נו, מה רציתי לשאול?  : משה אופיר

 ההקפאה. אם אנחנו עדיין מקבלים על  : שלמה קטן

 בדיוק.  : משה אופיר

 נו, איך קראתי. אני קורא מחשבות.  : שלמה קטן

 ?כל הכבוד. על ההקפאה עדיין מקבלים : משה אופיר

 כן בוודאי.  : שלמה קטן

 למה מקבלים על ההקפאה?  : משה אופיר

זאת עוד בסדר, כל מכרז שיוצא כולם אומרים: 'זה  ... בגלל שלמרות : שלמה קטן

לשנה, אנחנו קיבלנו בשנה  300', אז במקום שייבנה כמעט לא הזמן

 ₪.  600,000-אחרונה קרוב ל

 אבל אין כבר הקפאה כמה שנים. : משה אופיר

כן יש הקפאה, לא הוציאו מכרזים של משרד השיכון כמה שנים, וגם  : שלמה קטן

 -עכשיו מוציאים במסורה לא מעלים את זה לדיון את

הגיד לך שהייתי בהרצאה, באמת כדאי שתדעו את זה, כן, אני רוצה ל : משה אופיר

 הייתי בהרצאה של הגב' סתיו שפיר, אתה שמעת עליה. 

 כן.  : שלמה קטן

 והיא עשתה מזה צחוק, ולא רק זה, היא אמרה שבמענק ההקפאה הזה : משה אופיר

שמעבירים למועצה אזורית שומרון, כן, אחוז גדול מאוד מזה חזר 

 ת של ישראל ביתנו. לפרשיית השחיתו

 -אצלנו זה לא פרשת שחיתות, כי : שלמה קטן

 לא, אני לא אומר שיש אצלנו שחיתות, לא אומר את זה.  : משה אופיר

  -בוא, נגיד ככה, כבר הרבה שנים : שלמה קטן
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 אני מבקש לא להגיד שחיתות פה.  : משה אופיר

 לא, הרבה שנים, אני יודע שלא.  : שלמה קטן

אני לא אמרתי את זה, ואל תגיד שאני מאיים עליך, שמישהו ישמע   :משה אופיר

 -ויבין

 חס וחלילה, לא אמרת, לא הבנת, סליחה.  : שלמה קטן

 לא, אני לא רוצה שאתה תגיד שאני משתמש במילה הזאת.  : משה אופיר

לא, לא, אני לא חושב שאמרת את זה, אני רציתי רק פשוט, הלכתי  : שלמה קטן

, ורציתי להגיד שכן המועצה הפסידה פה בשנים האחרונות אחרי דבריך

 מינימום. ₪  בשוטף קרוב לרבע מיליון

 במה בארנונה?  : משה אופיר

לא. לא מדבר על ארנונה. גם ארנונה בהמשך, אבל הפסידה באגרות  : שלמה קטן

  -בנייה

 ה. הקפאה כבר לא כמה שנים, אז למה צריכים לתת מענק הקפאהאבל  : משה אופיר

 שנים ביישוב הזה.  7כן יש הקפאה, יש הקפאה  : שלמה קטן

 הא, יש הקפאה?  : משה אופיר

ההקפאה היא משיטה אחרת הייתה, לא מעלים לדיון תכניות בנייה,  : שלמה קטן

לא מוציאים לאישור מכרזים, כי גם כשמוציאים כבר מכרז אני שומע 

זה אלפי מנשה, אז מאלה שבעד גושי התיישבות, זה לא הזמן, גם אם 

 זה הסיפור. 

 זאת אומרת, הפיצוי על מענק דה פקטור.  : משה אופיר

 והוא לא אמיתי גם היה צריך לתת לנו עוד.  : שלמה קטן

 זאת אומרת, הקפאה דה פקטור.  : משה אופיר

יחידות, היינו מקבלים  200, 100כן. כן. אני הפסדתי נגיד בשנה שעברה  : שלמה קטן

. יש מקומות אולי ₪ וקיבלנו בקושי מיליון₪ מיליון  12-לעליהם קרוב 

שזה לא מוצדק, אני לא בא לבדוק את סתיו שפיר, אני מדבר על אלפי 

 מנשה שאלת. 
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  -לא היא אומרת שהיא יודעת : משה אופיר

שאלת אלפי מנשה, לא, שאלת אלפי מנשה, אלפי מנשה מקבלת פחות  : שלמה קטן

 ממה שמגיע לה. 

 אבל אני דווקא עכשיו רציתי לשאול את זה, זה מעניין אותי מאוד.  : משה אופיר

 אני קורא מחשבות, אני קורא מחשבות.   : שלמה קטן

 היית בהרצאה שלה? : משה אופיר

 הוא כבר מכיר אותך. ???:

 אני קורא מחשבות, אתה לא תאמין.  ,לא : שלמה קטן

י גם, שלא תקרא את כל אני מקווה שאתה מסנן את המחשבות של : משה אופיר

 המחשבות. 

 אני קורא רק את הטובות.  : שלמה קטן

 הוצאות משפטיות דיברתי על זה. סך תקבולים כולל זה, יפה מאוד.  : משה אופיר

 זה שאתה אומר יפה מאוד, זה אומר שאתה תצביע בעד התקציב? : דבורית פינקלשטיין

כמה דברים קטנים שרציתי להגיד  בסוף אני אגיד מה אני חושב. יש לי : משה אופיר

לגבי השכר. עשיתי פה איזה טבלה לגבי השכר של עובדי המועצה. 

בהסברים שנתת, אמרת שאנחנו קיצצנו, בעמוד השני, שזה לא קשור 

 -אבל 2015-ל

 . 2014כן, כן. אתה מדבר על  : שלמה קטן

קת חינוך מחל ,משרות 4-בדף השני של ההסברים. קיצצנו ב 2014-ב : משה אופיר

 עובדים.  3-ל 5-עובדים, מחלקת אחזקה מ 3-ל 4-ירדה מ

 ואתה רואה בתקציב שזה לא קרה.  : שלמה קטן

  -וכן משרות נוספות בשאר המחלקות, אז אני לתומי הסתכלתי : משה אופיר

 ואתה צודק.  : שלמה קטן

ים בהוצאה של, אבל תן לי לשאול את השאלה קודם, אנשים לא יודע : משה אופיר

על מה אני מתכוון, אתה יודע, אבל למשל אלי שי לא יודע מה אני 

 מדבר. 
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אני לא עשיתי את זה בכוונה. אמרתי שהוא צודק. אני נשבע לך שזה  : שלמה קטן

, אמרתי שהוא צודק לא מתוך כוונה להפריע. אבל כוונההיה בלי 

 שימשיך. 

יד אותי. השאלה היא, אני אולי יותר מידי צודק, זה מתחיל להחש : משה אופיר

שהסתכלתי בנתונים שהוצאתי אותם מפה, יוצא שבמחלקת חינוך 

-ל₪  671,000-שהיא ירדה בעובד, סך הכול ההוצאות שלה עלו מ

זה דבר אחד, ותן לי להשלים את השאלה, ומחלקת ₪,  710,000

עובדים, לפי מה שקיבלנו, התקציב שלה עלה  2-אחזקה שהיא ירדה ב

-ובן שלא יגידו לי זה פנסיונרים, גם הפנסיונרים עלו בוכמ₪  50,000-ב

270,000  .₪ 

 אז אני אסביר לך.  : שלמה קטן

 אז רוצה להבין מדוע.  : משה אופיר

 אני אסביר לך למה.  : שלמה קטן

 את יודעת את התשובה?  : משה אופיר

  -כן, יש את התשובה. לגבי מחלקת אחזקה זה מאוד קל והסברנו : שלמה קטן

 שעות, בסדר?  17, 10, 8אל תסתכל עלינו ככה, ישבנו איזה              ??:?

 .אני מסתכל עליך בעיניים אחרות : משה אופיר

אופיר אני רוצה לענות לך, מחלקת אחזקה וסיפרנו את זה כבר לפני  : שלמה קטן

 כמה ישיבות. 

 ?ישיבות מועצה : משה אופיר

ת עובדי, תקרא להם קבלן, של חברה לא, לא, אליכם. העברנו א : שלמה קטן

כלכלית שעוד שילמנו מע"מ, שהמועצה שילמה על זה מע"מ לחברה 

 הכלכלית וזה הגיע למדינה, העברנו אותם להיות עובדי מועצה.  

 -ל 5-אבל ירדתם מ : משה אופיר

ירדנו בעבודות קבלניות בהתאם, זה הופיע קודם בסעיף עבודות  : שלמה קטן

  -את זה, תשים לב הם עברו באוקטוברקבלניות, תשאל 
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תן לי להבין, כי אני לא תופס מהר כמוך. ניקח מחלקת אחזקה, היו לה  : משה אופיר

 עובדים.  5

 . 5היו לה  : שלמה קטן

 . 3עכשיו יש לה  : משה אופיר

מהם היו עובדי קבלן גם קודם, הם הופיעו, אני מדבר על  2, 3אותם  : שלמה קטן

 ההוצאה לשכר. 

 בסדר אבל מה זה קשור, לא הבנתי.  : משה אופיר

  -הם הופיעו קודם ב : שלמה קטן

 היו עובדי מועצה רגילים.  3במחלקה הזאת,  5רגע, היו  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

  -היו עובדי קבלן, לפי מה שאתה אומר 2 : משה אופיר

 לא להיפך, היו מאיר ואיציק עובדי מועצה.  : שלמה קטן

 -3-היו עובדי מועצה ו 2 : אופיר משה

מהקבלן  2-מעובדי המועצה שוחררו, ו 1-מעובדי הקבלן ו 1היו קבלן.  3 : שלמה קטן

 -וזה עובר ל 200,000-עברו, ירד סעיף עבודות קבלניות, יורד בהתאם ב

 ?2014-שם עובדי מועצה ב 2אבל רגע, אבל עדיין, היו לך רק  : משה אופיר

  -דברים עלאנחנו מ : שלמה קטן

שאני אבין פשוט, ₪,  600,000-עובדי מועצה, התקציב של ה 2014 : משה אופיר

 הוא מתייחס אך ורק לעובדי מועצה? ₪  600,000

  -כן. עכשיו עוד משהו אני רוצה להגיד : שלמה קטן

 . 1ועכשיו הוספת למעשה עובד מועצה  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

 זאת הסיבה?  : משה אופיר

 זה לא תוספת.  : שלמה קטן

 מעובדי קבלן.אותו לא, הוספת כי הוצאת  : משה אופיר

 זה זז מסעיף אחד לסעיף אחר.  ???:
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 ונכון, נכון. עוד משהו, עוד משהו שאני רוצה להסביר, עוד משה : שלמה קטן

על פנסיונר לא פנסיונר, הסתבר לנו שהוצאנו את האנשים  ךלשאלת

 -ת רפואיות היו כל מינילפנסיות רפואיות, פנסיו

 שזה לא חוסך כל כך הרבה.  : משה אופיר

לא יכולת לחסוך, כי היית צריך לתת ימי  2014-לא, באותה שנה. ב : שלמה קטן

  -חודשים 6מחלה, היית צריך לתת 

 . סוךזה אמור לח 2015-ב : משה אופיר

חלק  2014-תראה את החיסכון, זה עבר לפנסיה מושלמת, ב 2015-ב : שלמה קטן

 מעובדי החינוך עוד הופיעו. 

 אותו דבר חל גם לגבי החינוך?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

  גם שם היו עובדי קבלן? : משה אופיר

סליחה, את השם אל תכניס. הירידה של חלק מהם לא באה לביטוי,  : שלמה קטן

 היינו צריכים לשלם להם פיצויים. 

 אבל יש פה עלייה.  : משה אופיר

 כי היית צריך לשלם להם פיצויים.  : שלמה קטן

 אתה משלם להם פיצויים?  2015-. ב2015-לא, ב : משה אופיר

י, העברנו את "תסתכל בסעיף שפ 2015-אין עלייה. ב 2015-לא, ב : שלמה קטן

 י. "השפ

 אני מסתכל פה בסעיפים.  : משה אופיר

  ?י ירד"אז כמה בשפ : שלמה קטן

אני מדבר על מקומות שאמרת שצמצמת .י"א מדבר על שפאני ל : משה אופיר

 באנשים. 

  -אני מסביר לך שוב, תסתכל : שלמה קטן

 אני מדבר על אחזקה ומנהל חינוך.  : משה אופיר

 אחזקה עניתי לך, מנהל החינוך, אתה לא נותן לי להסביר לך.  : שלמה קטן
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 סליחה.  : משה אופיר

תסתכל ירידה במשכורות ,י"אלה שהיו בשפ מנהל החינוך העברנו את : שלמה קטן

  -לפני הסוף 4י, תסתכל בעמוד "י במקביל, יורד בשפ"השפ

 י לחינוך? "מה זה קשור שפ : משה אופיר

 אני מסביר לך.  : שלמה קטן

 אז תסביר לי.  : משה אופיר

חודשים  9-י ב"אני עונה אבל אתה לא רוצה להקשיב. משכורות שפ : שלמה קטן

 2015י על כל שנת "משכורות שפ₪  391,000היו  2014 ראשונים של

עברו  י"חלק מהמנהלת של עובדי השפ₪  230,000הולכות להיות 

  -משפ"י לחינוך, מבחינת

 אז צומצם מספר העובדים בחינוך, צמצמת או לא צמצמת?  : משה אופיר

 צומצם.  : שלמה קטן

ם, לא משנה מאיפה הבאת אז איך זה אם צומצם יש עלייה בהוצאות ש : משה אופיר

 אותם. 

 אתה לא רוצה להקשיב.  : שלמה קטן

 אני לא מבין.  : משה אופיר

 אנשים.   Xקודם בשפ"י היו : שלמה קטן

 את מבינה מה הוא אומר? : משה אופיר

 בערך, כן.  :אורית שגיא

 אז תסבירי לי את. : משה אופיר

 לא, הוא הסביר לך.  :אורית שגיא

 א רוצה להקשיב. אתה ל : שלמה קטן

, לא משנה באו משפ"י משפ"ע או אני לא 4עובדים, עכשיו יש  5היו  : משה אופיר

  -יודע מאיפה

. אבל השנה 3איש נהייתה  4זה כן משנה. מחלקת החינוך שהייתה בת  : שלמה קטן

לצורך ההתחשבנות, לקחנו עובדים שנקראו שפ"י קודם, וקודם ראית 
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  -שבשפ"י

 עוד פעם לחינוך.  נכנס : משה אופיר

  -₪כן. במקום חצי מיליון  : שלמה קטן

 אז היום, מה שבתקציב החינוך זה גם לעובדי שפ"י?  : משה אופיר

 כן. כמעט רבע מהם.  : שלמה קטן

 למה?  : משה אופיר

  -אחרת בגללזה כי זה לנוחות של אורית, סדרה את  : שלמה קטן

 זה בגלל שינויים טכניים?  : משה אופיר

 כן.  : למה קטןש

זאת אומרת, שעכשיו אני מסתכל משכורות עובדי חינוך ואני צריך  : משה אופיר

 לדעת שזה לא עובדי חינוך, אלא גם עובדי שפ"י? 

 כן. חלק מעובדי השפ"י.  : שלמה קטן

 מה זה שפ"י?  : משה אופיר

 -שפ"י זה: דורית סמוכה : שלמה קטן

 לוגי חינוכי. שירות פסיכו –זה שפ"ח  :יעקב אוחיון

 אה, שירות פסיכולוגי.  : משה אופיר

  -חינוכי, פעם זה נקרא : שלמה קטן

 הם שייכים למחלקת החינוך. :יעקב אוחיון

  -אז זה בגלל עניינים טכניים של זה : משה אופיר

 תשווה את שניהם ביחד אתה תראה את זה.  : שלמה קטן

ומר שאתה שם, אתה שינית את הבנתי, הבנתי. טוב, עכשיו שאתה א : משה אופיר

 ההגדרה של הקטגוריות. 

 בסדר, זכותך לשאול, זה בסדר.  : שלמה קטן

 בטח שזכותי לשאול.  : משה אופיר

 ואני מסביר.  : שלמה קטן

  זכותי לשאול בטח. : משה אופיר
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 אנחנו ירדנו בכמות העובדים.  : שלמה קטן

 קיצצת בניקיון רחובות?  יש לי זכויות גדולות מאוד פה. למה : משה אופיר

 מה זה?  : שלמה קטן

 ניקיון רחובות, למה קיצצת?  : משה אופיר

 ניקיון רחובות.  : שלמה קטן

  -אנחנו התייעלנו, אנחנו הורדנו עובד נקיון : אוחיון יעקב

 התייעלתם.  : משה אופיר

 עובד ניקיון אחד.  : שלמה קטן

 .יומןעובד לא מ של ... היה עובד : אוחיון יעקב

 לא היה מגיע, לא מנקה.  : שלמה קטן

  -וניידנו עובד אחרפיטרנו את העובד  : אוחיון יעקב

 אז יש פחות עובדים? פיטרתם בסדר.  : משה אופיר

 אחד.  : שלמה קטן

 פחות עובד אחד.  : אוחיון יעקב

 עובד שלא היה, עם הנכה הבן של אתא. : שלמה קטן

  עובדים לא יעילים. הפסיק עבודה שלבסדר, אני לא נגד ל : משה אופיר

 הבן של אתא.  : שלמה קטן

  -מה אכפת לי מזה, אני אפילו לא יודע : משה אופיר

 הרבה זמן. עיכבתי לי זה היה אכפת, בגלל זה  : שלמה קטן

 השאלה היא, האם הרחובות יהיו נקיים?  : משה אופיר

  לא נפגע. : שלמה קטן

 ת התקציב אני אשקול את זה. רק אחרי שיאשרו א : משה אופיר

 . 5אנחנו כבר בעמוד  : שלמה קטן

חברה קבלנית ירד גם, אבל זה בהוצאות חסכתם בשמירה הקבלנית  : משה אופיר

 ₪.  160,000אני רואה, 

 ?₪ 160,000איך  : שלמה קטן
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 ₪. מיליון  1.4יש חברה קבלנית  : משה אופיר

 חודשים.  9לא, זה  : שלמה קטן

לא אני יודע, שלמה, אני יודע, יש לי טור מיוחד בשביל זה הבאתי את  : משה אופיר

איך אומרים, ₪, מיליון  1.4היה  הכול בטאצ',המחשב, בשביל לעשות 

, אני למדתי בארה"ב יש לי בעיה, המידוד זה עולה לא אקסטרפולציה

 מיליון ומשהו.  1.7ואתם רק נתתם ₪ מיליון  1.9-ל

אחת הסיבות לעליה, ככה  2013-נכון. אם תסתכל ב₪.  1,770,000 : שלמה קטן

בלמנו את כל ההתפרעויות ואת כל זה, העסקנו כל חמישי עוד שומרים, 

 שומרים כל לילה, חמישי, שישי, שבת.  2עוד 

 תגיד לי, מה, היישוב קנה לנד רובר דיפנדר?  : משה אופיר

 ה אף אוטו לא נכנס. איפה הוא קנה? אף אוטו לא נכנס פה. מאז שאני פ : שלמה קטן

 לנד רובר היה תמיד ביישוב, לשמירה ביישוב.  : משה אופיר

 כן. : שלמה קטן

 בטח, הכחול הזה, לא?  ???:

 הלבן.  : שלמה קטן

 לא, זה האיסוזו, לנד רובר דיפנדר.  : משה אופיר

 :        האפור שנוסע עליו הרבש"צ. לוי-דליה נחום

 מה?  : משה אופיר

 וא לא נוסע. ה : שלמה קטן

 :        לא קבוע, הוא עומד בכוננות. לוי-דליה נחום

 חס וחלילה, לא קבוע.  : משה אופיר

 לא כוננות, כוננות.  : שלמה קטן

 :        הוא עומד בכוננות. לוי-דליה נחום

 על יד הבית שלו.  : שלמה קטן

 . מי מחליט איזה רכבים לקנות, דווקא כזה, זה רכב יקר : משה אופיר

  .לא יודע, זה הצבא : שלמה קטן
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 :        זה הצבא נתן. לוי-דליה נחום

 הצבא נתן?  : משה אופיר

 הצבא מממן את הדלק.  ,נתן הצבאכן.  : שלמה קטן

 ובר. ר גאני רציתי לקנות לנד רובר רנ : משה אופיר

 הצבא נתן הצבא לא לקח, יהי שם הצבא מבורך.  : שלמה קטן

 מבני מועצה, מה זה המיסים מבני מועצה? מיסים  : משה אופיר

 מה זה? : שלמה קטן

 מיסים מבני מועצה.  : משה אופיר

 זה החוק, זה סעיף כזה.  : שלמה קטן

 מה אתה משלם מיסים לעצמך?  : משה אופיר

 כן. : שלמה קטן

 המבנה שייך לחברה הכלכלית.  ,אל תשכח ???:

  .מה עזה חלק מהארנונה כאילו, אני יוד : שלמה קטן

לדפוק את עצמך ולקחת הרבה יותר ממה ששנה  השנה החלטת : משה אופיר

 שעברה. 

 למה כל שנה אותו דבר, מה קרה?  : שלמה קטן

ועכשיו ₪, מיליון  1.3השלישי, שבמידוד זה  לרבעון₪  900,000היה   : משה אופיר

 ₪. מיליון  1.6החלטת לקחת מעצמך 

 לפי החוק.  10%צמי את הארנונה אני צריך להעלות גם לע : שלמה קטן

. אני יודע בגלל שהמבנה 10%-זה כולל את העלאה של ה 2014לא, אבל  : משה אופיר

 של הזה יש לו ארגז רוח.

סקר נכסים. אתה סתם הולך לבזבז כסף, הרי הודענו שארגז רוח הוא  : שלמה קטן

  -לא בשימוש אין מחסן, אז לא

ליית הארנונה, אני מדבר על ארגז רוח ואתה מה קשור ארגז רוח לע : משה אופיר

 מדבר לי, שלמה אתה לא בעניינים. 

 קדימה.  : שלמה קטן
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עבודות תחזוקה קבלניות קיצצתם לגמרי. למה קיצצתם כל כך הרבה?  : משה אופיר

  -₪ 500,000היה 

 הסברתי לך, העובדים שעברו.  : שלמה קטן

 הא, זה העובדים שעברו.  : משה אופיר

 לפה ואחד לבית ספר.  2 : קטןשלמה 

 בסדר, אוקיי. אם אתה אומר ככה אז אני זה.  : משה אופיר

 אתם בטוחים שאין הגבלת זמן? : דבורית פינקלשטיין

 לא בטוח, לא בטוח. : משה אופיר

  שעות אני מפסיק את הדיון. 4לא אבל אחרי  : שלמה קטן

 לא, אני מסיים כאן. תאורת רחובות.  : משה אופיר

 דקות.  5בואו נקבע שיישאר לו עוד  : וחיון יעקבא

 דקות לסיים, נכון?  10לא, לא, יש לו עוד  : שלמה קטן

 אין לי הרבה, אני כבר בסוף.  : משה אופיר

דקות, עוד אין לו, יש לו פחות. חבר'ה הוא מסיים,  10אין לו אפילו עוד  : שלמה קטן

 חבר'ה זכותו. 

 2015-בשלושה רבעונים. ב₪  470,000חובות היה הביצוע בתאורת ר : משה אופיר

450,000  .₪ 

 בוא אני אגיד לך את הסוד, תסתכל, יש סוד, הסוד הוא במותנה.  : שלמה קטן

 מה? : משה אופיר

 במותנה.  : שלמה קטן

 עושים תאורת רחובות מותנית?  : משה אופיר

 כן, ואני אסביר לך למה.  : שלמה קטן

 מר. מה אתה או : משה אופיר

אם אתה תיקלע לבעיה רצינית והמדינה לא תיתן את המיליון, יכול  : שלמה קטן

 להיות שנצטרך לשקול חלק מהאורות לכבות, כן. 

 לסגור את השלטר.  ???:
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פעם ראשונה שאני שומע. אני לא, אני צריך לגלות את הסעיפים פה  : משה אופיר

 בשאלות.

 למה? : שלמה קטן

יום היית יכול לראות שזה מופיע, אתה או מי  ,11אצלך  אבל זה היה : שלמה קטן

 שעוזר. 

 העוזרת שלי לא עלתה על זה.  : משה אופיר

יום היה, היית יכול לראות, זה כתוב.  11העוזר. עכשיו בלי צחוק.  : שלמה קטן

 קדימה, הגענו לתאורת רחובות. 

 לה רכב צמוד? מנהלת מחלקת חינוך יש ל ,מנהלת מחלקת חינוך. מה : משה אופיר

זה אותו דבר  ,אוטולקבל כן, מותר לכל אחד. זה לא צמוד. זה במקום  : שלמה קטן

 בדיוק. 

 יש לה רכב בליסינג.  : אוחיון יעקב

 מה ההבדל בין זה לרכב צמוד? : משה אופיר

 זה שלה, היא משלמת עליו.  : שלמה קטן

והחלופה האחרת גם  יש לה רכב בליסינג שהיא משלמת שווי הטבה : אוחיון יעקב

 יותר.  חלופה שלא זולההיא שלשלם לה אחזקה 

זכאי והוא לא רוצה לנצל את זה, כי זה יותר בזבזני  ,למשל,הנה אילן  : שלמה קטן

 לקבל רכב כזה.

 אני מדבר מהצד של המועצה.  : משה אופיר

 בד. :             בכל מקרה זה לא שיקול של הרשות, זה שיקול של העואורית שגיא

 ל העובד יותר גבוהים מהכסף שהמועצה מוציאה. ע:            כי המיסים אמיר סופרין

 מבחינת המועצה מה יותר זול?  : משה אופיר

 זה אותו דבר. : שלמה קטן

 נו את שתי החלופות והן שוות.דאנחנו אמ : אוחיון יעקב

 רק לעובד זה עולה יותר כסף.  ???:

 זה לא כדאי לו. מבחינת העובד  : משה אופיר
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אלא אם כן אין לו חשק להתעסק עם דברים, אז הוא מעדיף  לא. : שלמה קטן

 לשכור שיתקנו לו. 

 גננות, אני רואה גם כן, אבל אמרת לי שזה מצטמצמים למעלה.  : משה אופיר

 מה זה.  : שלמה קטן

 גננות.  : משה אופיר

 הא, בסדר. זה חוזר, כן. מה עוד? : שלמה קטן

  -משכורת, כושר הגידול, כל מיני הערות קיבלתי מאנשים אבל : ירמשה אופ

אתה יכול, אני מרשה לך עכשיו בלי צחוק, להעביר לי רשימה מה שלא  : שלמה קטן

 הספקת היום, אתה תקבל תשובות. 

 לא, לא. אני מסיים.  : משה אופיר

 עשיתי את זה בעבר עם משה אפילו.  : שלמה קטן

 ים. משכורות רווחה, למה יש ירידה? אני מסי : משה אופיר

 ? 2015או  2014-ירידה? מתי ב : שלמה קטן

? 2015-ל 2014, למה יש ירידה מתקציב 2015אנחנו מדברים על תקציב  : משה אופיר

ואומר שאז היה פיק, אנחנו מדברים  2008-אני לא הולך עכשיו כמוך ל

 תכלס. 

₪ מיליון  1.4 9/14-יש לך בביצוע ב 18410000מספר הסעיף  293שורה  : משה אופיר

  -נגיד

 איפה אתה עכשיו, מנהל או משכורות?  : שלמה קטן

 מנהל רווחה, סליחה. אני לא אמרתי את זה רווחה. : משה אופיר

 אמרת משכורות.  :שלמה קטן

 ?מה זה מנהל רווחה, זה לא משכורות : משה אופיר

 לא, משכורות זה שתי שורות מעל.  : שלמה קטן

 יש גם סעיף של שכר רווחה.  ?:??

 קודם כל, גם לזה יש ירידה.  : משה אופיר

 אין ירידה, אם תסתכל טוב.  : שלמה קטן
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 805,000היה  2014הנה, למה, יש פה בתקציב, אני עשיתי פה, בתקציב  : משה אופיר

משכורות זה  , בדרך כלל₪ 573,000הביצוע לרבעון השלישי היה ₪ 

 ליניארי. 

 לא.   :שלמה קטן

 ?גם משכורות לא ליניארי ,הא : משה אופיר

לא, יש פה הבראה וביגוד ביולי אוגוסט. יש הבראה וביגוד ביולי  : שלמה קטן

 אוגוסט. 

אז זו הסיבה שיש ירידה בזה, אוקיי הבנתי. אז ביולי אוגוסט יש  : משה אופיר

 ירידה? 

 מה?  : שלמה קטן

 ביולי אוגוסט יש ירידה?  : משה אופיר

 . 3חלקי  4אתה לא יכול להכפיל כפול  עליה. ביולי אוגוסט יש : שלמה קטן

 טוב, בסדר. ומה זה במנהל רווחה. מה זה מנהל רווחה?  : משה אופיר

בוא נגיד ככה, אם יהיה יותר פה יהיה יותר בהכנסות. אנחנו לקחנו  : שלמה קטן

מקרים הערכה לפי כמות הנכים כפול זה וכו' וכו' והמטופלים, ויש 

שילד הגיע לגיל מסוים אתה כבר לא צריך להכניס אותו לבית זה, יש 

 מפגרים שכבר לא גרים ביישוב, יש מקרים של חינוך. 

 מה זה מנהל רווחה זה הוצאות עבור אנשים?  : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן

זה מה שאני רוצה לדעת. זה הוצאות שהמועצה משלמת עבור הזה.  : משה אופיר

 הוצאות? איזה 

יש כל מיני, יש אנשים שנולדו להם ילדים מפגרים, הם נמצאים  : שלמה קטן

  -במוסד

 אז המועצה משלמת?  : משה אופיר

 לא, המדינה משלמת מלא, ומחייבת אותך ברבע.  : שלמה קטן

 בכמה?  ךמחייבת אותו : משה אופיר
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 ברבע.  : שלמה קטן

זה ₪  300,000אז יש ₪ מיליון  1.7 רבע. אז בסעיף ההכנסות אם זה : משה אופיר

 ?בסעיף ההכנסות

יש שם בהכנסות מיליון ומשהו אני כבר לא זוכר כמה, אבל עשינו  : שלמה קטן

 חישוב.  

 זה כבר אני ראיתי, כן.  ₪  1.7בהכנסות זה  : משה אופיר

 כמה?  : שלמה קטן

  היית צריך לשאול, לא עכשיו. 1995-זה ב :             גבי סויסה

 הוצאות מנהל רווחה. ₪ מיליון  1.7יש לך  2015בתקציב  : משה אופיר

 ₪. מיליון  1.7שמנו  : שלמה קטן

 מזה בסעיף הכנסה?  75%לפי מה שאתה אומר צריך להיות הכנסות של  : משה אופיר

זה לא לינארי. אני לא צוחק עכשיו. כי יש דברים שהם נותנים לנו  : שלמה קטן

 לי פתאום הסעה לילד אוטיסט. בנפרד. הם מממנים 

 .ויש סעיפים שנותנים 100%יש סעיפים שנותנים  : משה אופיר

שהם לא קשורים להתחשבנות הזו, יש כל מיני. תלוי כל מקרה לגופו,  : שלמה קטן

יחידות  22-ברצינות אני אומר. ויכול להיות שפה פתאום מחר יעברו ל

 ך לשנות את התקציב הזה. שני ילדים, לצערי, מאותגרים, ואנחנו נצטר

 המקורות ירידה זה על סמך ירידת המים, מחיר המים?  : משה אופיר

 קוב כל חודש. 10,000לא, יש לנו ירידה נכרת של  : שלמה קטן

 יש גם הוזלה.  ???:

 לא, לא, חכי. הוא אמר אם זה רק ההוזלה.  : שלמה קטן

 לים לקנות משמעותית פחות. ובשנה הבאה אנחנו יכו  Xאנחנו קנינו  : משה אופיר

 עולה לנו מים פחות.  12%קודם כל  : שלמה קטן

 פחות.  25% : משה אופיר

 נכון.  : שלמה קטן

 לפי המחיר.  : משה אופיר
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מבחינתנו כרשות, ואנחנו כל חודש יש לנו  12%-נכון. לא, המחיר ירד ב : שלמה קטן

 קוב.  11,000-ל 7,000ירידה בין 

 ירידה ברכש, בקניה?  25%-מביא לוזה  : משה אופיר

ש"ח  330,000שילמנו  2014כן. בוא אני אביא לך דוגמא. ינואר פברואר  : שלמה קטן

 בחודש. ₪  195,000לחודש, ינואר ופברואר השנה  350,000-ו

שראינו שעם כל הסיפורים, מהפחת למעשה לא ירד דיברנו על זה פעם  : משה אופיר

 .22ונשאר  22בזמנו, היה 

 ירד. לא, לא, לא נשארנו אותו דבר. יש ירידה. :             אורית שגיא

  ודיברנו על זה.  2009-2014-בבדו"ח האחרון שקיבלנו.  : משה אופיר

גיד למה, כי אני דיווחתי כבר כמה פעמים, עד אפריל עוד המשכנו אאני  : שלמה קטן

  -בפחת הגבוה החל ממאי יש

גב אני יגיד לך רק פה, אני הולכת להגיד את זה לפרוטוקול שהערכה :             אאורית שגיא

הזאת היא הערכה זהירה, היא הערכה שמרנית, אבל במים לצערנו 

תמיד יכולות להיות קטסטרופות שאנחנו לא צופים, פתאום איזה 

  -פיצוץ גדול, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מקבלים

 בסדר גמור.  : משה אופיר

 אנחנו מאוד משתדלים עכשיו פעמיים בחודש לקרוא את השעון.  : שלמה קטן

 שאלות.  3יש לי שאלה, אולי  : משה אופיר

 שאלות.  3עוד  אין בעיה, חבר'ה : שלמה קטן

בהוצאות  2009-2014-ערכנו בומיוחדות וחד פעמיות, ההוצאות  : משה אופיר

 ₪.  490,000מיוחדות של 

 זו אותה ריבית שדיברנו עליה. ₪,  500,000-זה יגיע בערך ל : שלמה קטן

 זה ההוצאות החד פעמיות?  : משה אופיר

 כן, כן.  : שלמה קטן

 זה נובע מהריבית? ₪,  151,000 - 2015 -וב : משה אופיר

 כן.  : שלמה קטן
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 בסדר. רגע יש שינוי במימון של משרד הפנים?  : משה אופיר

שרות להתחיל לבנות תב"ר לא, אנחנו התייעצנו. הייתה לנו אפ : שלמה קטן

  -והחלטתי

 תב"ר מה קשור תב"ר?  : משה אופיר

הציעו לקרוא לזה כמו הלוואה, הרי כל הלוואה היא תב"ר? כן. מה  : שלמה קטן

  -שהחלטנו בסוף

 אבל מה פתאום הם שינו את המדיניות של חיוב מראש על ריבית?  : משה אופיר

 מעית. לא הצלחנו לקבל תשובה חד מש : שלמה קטן

 לא הצלחתם?  : משה אופיר

 זיצר אמר שכן. אתה מכיר את זיצר? רו"ח ו : שלמה קטן

 בטח שכן.  : משה אופיר

  -אז זיצר המליץ שכן. אבל אני בסוף החלטתי : שלמה קטן

 זיצר הוא היועץ המהולל.  : משה אופיר

ו תקשיב, בהתייעצות עם חבריי להנהלה, עם ועדת הכספים החלטנ : שלמה קטן

האלו יופיעו, ואז מישהו שיוכל לכתוב שיש לנו ₪  500,000-שכבר ה

מצידי שיכתוב מה שהוא רוצה, האמת שזה הולך להיות ₪  1,250,000

 לא יותר, האמיתי. ₪  600,000-גרעון בסביבות ה

עכשיו אני אשאל אותך שאלה, מה קורה עם התמיכות, מה עשינו עם  : משה אופיר

 ? 2015ומה עושים איתם בשנת  2014התמיכות בתחילת שנת 

  -בשנה הבאה אני הולך : שלמה קטן

 תמיכה כמובן לקבוצת הכדורסל של המתנ"ס, אני מבין.  : משה אופיר

  -מותנה. השנה 150,000-רגיל ו₪  150,000שנה שעברה חילקנו את זה  : שלמה קטן

 ה? הגדלנו את המותנה אז הם לא קיבלו על החלק של המותנ : משה אופיר

 . נכון, כולם לא קיבלו, אם תסתכל טוב. אף אחד לא קופח : שלמה קטן

 יש לי שאלה, החלק הלא מותנה ניתן להם מלא?  : משה אופיר

 כולם קיבלו חצי. כן. חצי בדיוק. כולם קיבלו כולל הזכייה.  : שלמה קטן
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 אני דואג לכדורסל.  : משה אופיר

ברגיל ולא ₪  180,000באה שמנו מראש לא, כולם קיבלו חצי. בשנה ה : שלמה קטן

₪  120,000-הגדלנו, זה הדברים הקטנים שאמרנו שעשינו, ו₪  150,000

במותנה. אני מקווה שהשנה המותנה יופעל. עכשיו תוכלי לכנס את 

 180,000-הועדה שלך, ברגע שיאושר התקציב היום תתחילי לעבוד על ה

 .₪ 

 במותנה. ₪ 150,000דו"חות כללי אני רואה  : משה אופיר

 קודם כל צריך לדעת את התקציב.  : אוחיון יעקב

 ₪.  120,000-ועכשיו ירד ₪  150,000היה  : משה אופיר

 ירד?₪  120,000למה  : שלמה קטן

 ₪.  120,000-ל₪  180,000-כן, כן. מ ???:

 המותנה, מה שאמרת זה בסדר.  : משה אופיר

  במותנה, סליחה, לא שמעתי אותך. : שלמה קטן

  -אני לא בדקתי מקודם למעלה, אז אותו תקציב בסך הכול : משה אופיר

 ₪.  300,000-מה 50%ולא  60%יהיה השנה  : שלמה קטן

 ₪.  150,000-ו₪  150,000ולא ... לא אבל, סך המסגרת : משה אופיר

כן. זה הדברים הקטנים שאמרנו היום, אורית אמרה הגזבר אמר,  : שלמה קטן

  -ים כמיטב יכולתנו לשפר את העשינו דברים קטנ

 הבנתי את כל הדברים.  : משה אופיר

 אתה תצביע בעד?  : שלמה קטן

עכשיו אני אגיד מה אני הולך להצביע. עכשיו צריכים כבר, או שאתה  : משה אופיר

 עושה הצבעה? 

 לא, אני רוצה שאנשים יתבטאו. : שלמה קטן

 תנו לו לסיים את הדברים.  ???:

 אני כבר סיימתי. : משה אופיר

 אוקיי. תגיד את זה עוד פעם.  ???:
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 סיימתי. : משה אופיר

  לך אני לא מרשה לדבר. אמיר בוא נתחיל. ,אורית : שלמה קטן

גם אורית עבדה מאוד קשה על כל הנושאים האלה ביחד עם גבי ועם  ]:      אמיר סופרין

  -אילן, ובסך הכול אין פה הפתעות או דברים חדשים שצריך

-שלא התחילה הבנייה, זזה ל 2014-ההפתעה היחידה שהייתה לי ב : שלמה קטן

2015 . 

 :            בינתיים אני לא רואה. אמיר סופרין

לא, זה בסדר, הם סגרו כבר בבנקים וזה. אורית את דיברת, לא ניתן  : שלמה קטן

 לך עוד. דבורית. 

, תודה רבה מאוד לאילן ולוועדת אני רוצה רק להגיד בקצרה, אחד: דבורית פינקלשטיין

הכספים, אני חושבת שעשו פה עבודה באמת מאוד דקדקנית 

ומעמיקה, שהצליחה כן לפרש לנו את האקסל הזה מלא המספרים 

למשהו שאנחנו גם יכולים להסביר אותו לעצמנו. בשנה שעברה הוגש 

אקסל, עמוס במספרים ובהרבה מאוד דפים, ודווקא השנה חשבנו 

ון להציג אותו כתכנית עבודה, ולכן אני מאוד שמחה על שיותר נכ

ההצגה הזאת, גם אם היא לקחה שעה וחצי. אני חושבת שתכנית כזאת 

העמקה במספרים האלה ובקושי שלנו, רק שנותנת פרספקטיבה ולא 

 וכמה קשה לנו. 

להיפך פעמיים שאלת אותי בחודש האחרון, שלמה יהיה גם מהדברים  : שלמה קטן

 ך לקרות כולל, רצית אפילו שלוש שנתי. מה שהול

נכון, אני חושבת שהתכנית פיתוח ושכל הדברים האחרים, הדגשים : דבורית פינקלשטיין

מאוד קשה, מאוד תובעני, מה אנחנו בכל זאת רזה לצד תקציב מאוד 

נותנים לתושבים שלנו. ואני חושבת שמאוד מאוד חשוב להצדיק או כל 

למה להישאר כאן בכלל. והעניין הזה של הזמן לעבוד בזה בלהצדיק 

 פרויקט השאלת ספרים. 

 מה זה למה להישאר פה, לא הבנתי.  : משה אופיר
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 להצדיק עבור התושב. : דבורית פינקלשטיין

 להישאר איפה?  : משה אופיר

 ביישוב. : דבורית פינקלשטיין

 להמשיך לגור ולהיאחז בקרקע.  : משה אופיר

אני חושבת שהיום אם יש תושב ששואל את עצמו: 'למה שווה לי  כן,: דבורית פינקלשטיין

להישאר כאן', אז עם מצגת כזאת שהוא רואה שרוב התקציב שלנו 

הולך על חינוך, עם מצגת כזאת שאומרת לו שבשנה הבאה אנחנו נעבוד 

כדי שתהיה לו גינת כלבים ליד הבית, שיהיה לו את פרויקט השאלת 

סף מההורים פה בבתי הספר, אם הוא ספרים שיחסוך המון המון כ

ישמע שיש מרכז לוותיקים, אם הוא ישמע שיש כל מיני תכניות פיתוח, 

אני חושבת שזה נורא נורא חשוב כדי להצדיק את זה שהוא יישאר 

 לגור כאן. 

אני רק רוצה לשאול אותך, האם את יודעת שכל התכנית שהציג  : משה אופיר

קשור לתקציב הרגיל וזה מותנה המזכיר, תכנית הפיתוח, זה לא 

  -לתקציבים שנקבל, זאת אומרת שחס וחלילה יכול להיות מצב

 יש להם מקורות תקציביים.  80% : אוחיון יעקב

אנחנו עיצבנו גינה לכלבים אבל לא קיבלנו תקציב לזה, וזה לא יקרה,  : משה אופיר

 זה לא הבטחה לתושבים, זה הבטחה מותנית.

 ות. זו הצהרת כוונ ???:

 הצהרת כוונות.  : משה אופיר

אבל זו בדיוק התכלית של תכנית עבודה. תכנית עבודה צריכה לתקוע : דבורית פינקלשטיין

 נעצים על יעדים ולשאוף לממש אותה. 

תכנית עבודה זה גם, דרך אגב, רק שתדעי לך, זה תכנית עבודה  : משה אופיר

ודה לתב"רים לתקציב השוטף שבטוח שהתושב יקבל. יש תכנית עב

שזה לא תלוי בנו בכלל, אם יתנו לנו יהיה לנו, אם לא, לא. אבל יש פה 

 תכנית עבודה שצריכים להציג תכנית עבודה לתקציב שוטף. 
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כן, מה שאני אומרת זה שאני חושבת שבניגוד לשנים קודמות, אני : דבורית פינקלשטיין

שום דבר,  לפחות כתושבת לא ראיתי את זה, אף אחד לא שם נעצים על

 אלא התגלגלנו, הסתדר לנו אז הקמנו, אבל פה לא מתגלגלים. 

 .עושה תכנית עבודה לתב"ריםאני לא  : משה אופיר

בסדר, יש פה תכנון בעיני שהוא מאוד מאוד נכון, גם אם הוא נשמע : דבורית פינקלשטיין

חלום. השאלת ספרים זה לא חלום. אנחנו עמדנו על זה שתהיה 

מרות התקציב המאוד מאוד רזה, כי ידענו שאלה השאלת ספרים ל

הסוכריות שאפשר לתת לתושבים, לרוב התושבים, כי רוב התושבים 

 מאוד חשוב.הם הורים לילדים בבתי ספר, ואני חושבת שזה 

 אל תספרי לי על השאלת ספרים, יש לי טראומה.  : משה אופיר

 אני יודעת, בוקמרקט וכאלה אבל. : דבורית פינקלשטיין

לא בוקמרקט מה פתאום, אשתי ריכזה את זה במשך שנים לבד בלי  : משה אופיר

 בוק,  את לא יודעת איזה משבר זה גרם בבית. 

והדבר האחרון שאני אגיד בנימה אישית, שלצערי כל תחום נדרש : דבורית פינקלשטיין

גם לתחום  ואצלנו באמת ענין התמיכות שוב חזר ,לשלם מחיר

  -מאוד מאוד שהשנה אנחנו נצליח גם לתת אתהמותנה, אני מקווה 

אנחנו ניתן לזה עדיפות, אם יהיה לנו אפשרות להשתמש בחלק  : שלמה קטן

 מהמותנה ניתן עדיפות. 

 המותנה לתנועות הנוער ולארגוני הספורט זה מאוד מאוד חשוב. : דבורית פינקלשטיין

מזכיר לכם שהצלנו  "אבני עקיב"לפחות בתנועות הנוער גם לא פגענו,  : שלמה קטן

 אותם בכל מיני ואת הנוער, בטח דליה תרצה להתייחס לזה. 

אושר להם  "צופים"מה זאת אומרת לא פגעת, נתת חצי תקציב, אם ה : משה אופיר

 אני מניח. אז זה כן פגיעה. ₪,  40,000הם קיבלו ₪  80,000

זרים לאחזקה של לא, היה עוד משהו, אנחנו הרי דרך מועדון הנוער עו : שלמה קטן

 רכזת שם.

 של הקומונרית שלהם.  ???:
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 קומונרית, והחלטנו לא לפגוע. כן, זהו?  : שלמה קטן

  . זהו: דבורית פינקלשטיין

 תודה דבורית. שי.  : שלמה קטן

  -גם אני רוצה להודות לכל מי שעסק בדבר, ועדת הכספים : שי רוזנצוויג

 ר שלך. נהניתי לעבוד איתך ועם העוז : שלמה קטן

 לאופוזיציה אתה גם מודה שהעלתה שאלות מעניינית?  : משה אופיר

 אייל רוזנפלד.  :שי רוזנצוויג

 כן, היה חמוד. : שלמה קטן

 סליחה? : שי רוזנצוויג

 לאופוזיציה אתה לא מודה שהעלתה שאלות מעניינות?  : משה אופיר

דות לעוסקים בדבר, לכל מי רגע, עוד לא הגעתי. אני קודם כל רוצה להו : שי רוזנצוויג

שנרתם ועשה, אנחנו עברנו שורה שורה והבנו שורה שורה, האמת 

שהכי קל היה להתקרב לגירעונות יותר קטנים אם היית עוד מעמיק 

את החניקה ועוד חוסך ועוד מוריד. היה אפשר לעשות את זה, אפשר 

, בחרנו לגלות רגישות ולא 2015לעשות את זה גם בתקציב הזה של 

לעשות את זה, וכנראה שבשנה הבאה יש מצב שאנחנו גם נהיה בסוג 

 של גרעון. 

 אני מקווה שלא.  : שלמה קטן

  -אבל אני אומר, אני לא אתפלא שלא, אבל אני מקווה : שי רוזנצוויג

דרך אגב, בדיוק הדברים האלה שאתה אומר, צחקתי, ראיתי היום  : שלמה קטן

ציתי להסתכל אם הגישו רבעון קראתי הרי את הפרוטוקולים, כי ר

שלישי או רביעי, וראיתי את חסדאי המנוח אומר את אותם הדברים, 

רבותי התקציב מאוזן אבל גם אם יהיה בו גרעון, אי אפשר לחנוק את 

 היישוב יותר, בדיוק אותם מילים. 

שנים  10-אני לא חושב שצריך לפחד מזה במיוחד שאתה רואה ש : שי רוזנצוויג

יישוב שאין ₪,  800,000פה ₪ שנה היה גרעון של פה מיליון  אחורה כל
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, מקורות הכנסה רחבים, מה אני אגיד לך, הוא יכול לו מקורות תקציב

לחיות ממה שיש אבל הוא גם יכול לפתח חלומות וזה מה שעשינו, אני 

חושב, השנה כל מיני פרויקטים נקודתיים, וכן שיפור השירות, ומוקד 

ם אם לא תהיה השנה, אני לא חושב שנכעס, אז היא ואפילו גינת כלבי

תהיה שנה הבאה, אבל היא תהיה, כי למה? כי היא בתכנית, וזה לא 

  -תכנית כזאת

 האם כל ההשקעה להעברת המוקד הזה, השקענו שם המון כסף.  : משה אופיר

 לא, מדובר על תשלום לאחזקה.  : שלמה קטן

  -עכשיולא, המוקד הזה שמדברים ש : משה אופיר

 לא הלך שום דבר מבחינתי.  : שלמה קטן

תראה, לא, המוקד זה שלב באבולוציה שלאן שצריך להגיע ואין מה  : שי רוזנצוויג

לעשות, כנראה שאי אפשר היה לדלג עליו, תגיע לאן שתגיע, אחרי 

שעשית שנה של עבודה אז אני עוד פעם, שוב רוצה להגיד לכם, תודה 

 רבה. 

שעות  4מנות הזו אני רוצה להגיד לשי תודה שהוא ישב איתי בהזד : שלמה קטן

שעות, ועברנו סעיף סעיף, וניתבנו אותו למה הוא  4או  3ביחד עם אייל, 

מתאים כל דבר, ומזה צריך לזכור שיש לנו גזבר בחצי משרה, ולמרות 

זאת, הוא ישב היום, כל היום הוא היה פה והפך את זה לעוגה, ואת 

 עלה את זה. קובי איך שהוא ה

  -אופן ההגשה : שי רוזנצוויג

 שעות הקדישה. 10-ואורית שבשבת ישבה ו : שלמה קטן

 מוצאי שבת.  ???:

 בלילה.  02:30:             עד אורית שגיא

  משעה, טוב.שעות שהתחילו  10אני יודע. זה  : שלמה קטן

 אופן ההגשה רצוי שיישמר לשנים הבאות.  : שי רוזנצוויג

 זה יהיה יותר קל.  : ןשלמה קט
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 מעתה יוגש בצורה כזאת, גם באתר של המועצה.  : שי רוזנצוויג

 העוגה תישאר.  : שלמה קטן

אני חושב שקודם כל ו, האצלנו אומרים, הם פותחים בכבוד אכסני : אלי שי

צריך להודות לאורית שהיא יושבת ראש ועדת כספים. יש ועדת כספים 

יושר. ואורית עשתה כאן עבודה יוצאת מן ויש את אורית, צריך להגיד ב

מגיע לה כל הכבוד. לגופו של באמת שקיעה ואני חושב שההכלל והיא 

במיעוטו, זה תקציב  עעניין אני חושב שהתקציב הזה הוא באמת הר

מנועי אם אין עם תקציבים בעייתיים,  שהוא בעייתי עם יישוב בעייתי

בל זאת האמת, זו מועצה אנחנו חוזרים על זה כל פעם מחדש, א צמחיה

ענייה שאין לה כסף ואין לה משאבים, ואנחנו צריכים להתמודד עם זה 

פעם אחר פעם, ויש ביקורת וזה טבעי, וצריך לחיות עם הביקורת, אבל 

שבאמת בסופו של דבר אחרי ששומעים על אזור תעשייה חדש  ... צריך

יזה דרמות ויהיה לנו איזה אור בקצה המנהרה, אבל זה לא שיש פה א

או משהו, גם לא צריך לפתח הרבה ציפיות, כי אין מאיפה. גם בשנה 

הבאה נעבור את זה, ובשנתיים הקרובות, זה מה שיהיה, לא יהיה 

לעשות את העבודה כמו , הביקורת וכל זה צריך משהו חדש. אבל תראו

שעשינו הפעם. אני חושב שעשינו עבודה בסך הכול עם התקציב הזה, 

זה התקציב השישי שהוגש. הגישו כמה תקציבים עד אני חושב ש

 שהחלטנו להגיע לאיזה שהיא הבנה. 

 ורסיות.  3זה דנו לא הוגש. כאילו בתוך ההנהלה עשינו  : שלמה קטן

כן, אני חושב שכל מועצה אחרת שהייתה יושבת כאן, לא הייתה  : אלי שי

יהיה  מביאה תקציב אחר, זה מה שיש, אין יש מאין. אני מקווה שלא

יותר גרוע, אני מקווה שבאמת נעמוד ביעדים, הבטחנו לעצמנו 

שבאפריל נבדוק את עצמנו עוד הפעם, ואני מקווה באמת שנעמוד 

 .גיע לגרעון יותר ממה שאנחנונביעדים ולא 

אני מקווה שאני לא אצטרך להשתמש באורית ובמשה אופיר בשביל  : שלמה קטן
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 להשיג תקציבים, והמבין יבין. 

 ואתה מקווה שאנחנו לא נגיע ליותר גרעון מאשר מה? לא שמעתי טוב.  : אופיר משה

 שלא יהיה גרעון יותר ממה שאנחנו צופים, כרגע.  : אלי שי

 מה אנחנו צופים גרעון?  : משה אופיר

לא הבנת. הפחד שלו, סתם דוגמא, לא יתממש פתאום, מחר יעשו,  : שלמה קטן

ם לא מעניין, לא תיבנו, אז יש לך הממשלה תגיד הקפאה, פרט לקבלני

ויש כל מיני, חבר'ה. זה גורמי סיכון לא קלים, זה מה ₪  340,000פה 

 שאתה מתפלא.

 צריך להיות מודע לזה, אין מה לעשות.  ???:

 בבקשה, דליה.  : שלמה קטן

 :        טוב, אני לא רוצה לחזור על כל הדברים שנאמרו כאן. לוי-דליה נחום

 אל תחזרי על השאלות שלי, זה בטוח.  : משה אופיר

בוודאי שלא. אני לא אחזור על שאלות. את השאלות שהיו לי שאלתי    :   לוי-דליה נחום

במסגרת המפגשים המקדמיים. אני רוצה באמת להודות לכל העוסקים 

אני רוצה להודות על  ,במלאכה שעשו עבודה נאמנה. גם לך משה אופיר

אני רוצה להודות לחבריי בהנהלה, השאלות ששאלת. מעבר לכך, 

שעזרו לנו לנתב ולצמצם את הפגיעה במתנ"ס בקטע של התחום 

הקהילתי במתן שירותים לקהילה, לנוער, לוותיקים. למרות שהתקציב 

צומצם אבל הוא צומצם בקטן ולא בגדול, מתוך הבנה והכרה, כמו 

מצד ששי אמר, שאנחנו לא יכולים גם להקים מכות על התושבים וגם 

שני לא לתת להם שירותים. אנחנו במתנ"ס מתכנסים בהתאם 

לתקציב, גם שם אנחנו עושים קיצוצים, היו מספר נתונים שבהם 

החלטנו שאנחנו לא נוגעים ולהיפך, אנחנו מרחיבים פעילויות, זה 

כמובן הנוער, הגיל הרך והוותיקים. ובסך הכול, אני חושבת היו לנו 

ך השעות הקטנות של הלילה, ואני שמחה דיונים סוערים לפעמים לתו

שהצלחנו להגיע להבנות, ואני מאמינה שעם הכספים שיתחילו להגיע 
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מאגרות הבנייה, אנחנו נוכל באמת לראות את האור בקצה המנהרה, 

נוכל להעלות את רמת השירות לתושב. בסך הכול, אני רוצה להגיד 

הרעים  שוועדת כספים לקחה על עצמה מפעל קשה מאוד, להיות

בחבורה, ולהכתיב, ולקבוע, ולצמצם, ולחתוך, זה לא פופולרי לא 

 אוהבים את זה, וכל הכבוד לכם. תודה רבה. 

  גבי. : שלמה קטן

אני חושב שכל ישיבת ועדת, עם קודם כל הנושא של אישור תקציב,  :         גבי סויסה

תקציב אחרי זה את היעדים שבעצם כל מועצה מראים את התמיד 

 צה להציב לעצמה, וזה נכון להגיד את שתי הדברים האלה. רו

 גבי היה חבר מועצת עיריית כפר סבא, מי שלא יודע.  : שלמה קטן

שדבורית הדגישה את זה  פי:             וגם חשיבה לעתיד או לאותה שנה, יעדים כגבי סויסה

כנקודות שחשובות להיות. קודם כל חייבות להיות, אחרי זה יש 

ת לבצע אותן, יש דברים שאפשר להריץ אותם, יש דברים שאי אפשרו

כתכנית חובה שיהיה. לא רק לנו, זה גם  ,אפשר להריץ אותם, אבל מה

לציבור, הציבור רואה את שונה ולא רק איזה, לא רואה רק את 

דברים שבעצם אפשר לעשות אותם.  הההקפאה של הבנייה, אלא רוא

מזה גם אלי, כוועדת כספים ישבנו  אני חושב שאורית, ואנוכי וגם חלק

שעות לא מבוטלות, רבות, כדי בעצם לראות איך הדברים מתגלגלים, 

וגם עם כל ההנהלה שישבנו ובדקנו מה אפשר להוסיף, מה אפשר 

להוריד, והיו מלחמות לא קטנות, כן זה, לא זה, כן זה, לא זה, תוריד 

שנים  4,5-אות כמפה, תוריד משם, אז כך שזה לא כל כך קל לבוא ולר

שהיישוב תקוע, ובכל זאת בשנה שעברה והשנה עקב אילוצים של 

משרד הפנים, היינו חייבים לא לחרוג מתקציבים ולהציב לעצמנו את 

התקציב הזה, אני מאמין, באמת אני מאמין שבשנים הבאות הדברים 

ישתנו לרווחת התושבים, כולה לרווחת התושבים ולרווחת המועצה, כי 

בעצם רוצה להראות באיזה שהוא מקום, חברי מועצה אוקיי המועצה 
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יושבים, דנים, דנים, דנים, מה תכלס, איך אנחנו מתקדמים, לא רואים 

 כלום. אני מאמין ששנה הבאה, בלי נדר, הדברים ישתנו לגמרי. 

, לקובי קודם כל, אני מצטרף לדברי הברכה לוועדת הכספים, לאילן : שלמה קטן

ה, ולדליה שמעבר לישיבות הנהלה מגיעה לפחות ולכל חברי ההנהל

פעם בשבוע עכשיו, הייתה תקופה שיותר אבל כרגע יש לה טיפול 

, ואני מקווה שהיא תהיה בריאה. ולכולם על העזרה על הבאימ

ההתמדה, אני חושב שהגענו לתוצר מוגמר לא רע, אני מזכיר לכם 

מיליון  3ב ים שלנו היו סבייוואשהתחלנו עם חשש, מה שרצינו המ

ים. אני גם מזכיר לכולם יוואגרעון, ראינו שאי אפשר לעמוד בכל המ

בהוצאות, אבל למען דיוק ₪  מיליון 5-ב 2014-שהשנה אנחנו ירדנו מ

להוריד ₪, מיליון  3-נוריד את הוצאות הצהרונים, אז ירדנו בהוצאות ב

בהוצאות זה מאמץ לא קל שלא האמנתי, ובמשרד הפנים ₪ מיליון  3

מפעם לפעם מאיימים עליי, מה יגידו במשרד הפנים עם ההבראה, לא ש

יגידו כלום הם מרוצים ממה שעשו. כולם אומרים לי, לא האמנו 

₪ מיליון  3-שתעמדו בזה, אז רק שתדעו, רק שתדעו, שהורדנו ב

 ומרוצים. 

  -הם מרוצים שסיימנו את השנה : משה אופיר

 בהוצאות. ₪ מיליון  3ים שהורדנו הם לא שמחים, אבל הם מרוצ : שלמה קטן

  -זאת אומרת, אנחנו עומדים לפי תכנית הבראה, למרות ש : משה אופיר

 לא, אם היינו מאזנים היינו מקבלים עוד הלוואה.  : שלמה קטן

 ? עכשיואז אנחנו לא מקבלים הלוואה  : משה אופיר

ינתיים לא. השנה לא, אני לא רוצה כרגע. אם יכנס עכשיו כסף מהזה, ב : שלמה קטן

פתרנו, אני רוצה להזכיר לכם את אחת הבעיות הקשות, אני אחרי זה 

מצרף את כל המסמך, אני לא הולך להקריא אותו לא לדאוג, את אחת 

שצבר כל ₪ מיליון  6ת הקשות ביותר שעמדו לפתחנו, החוב של והבעי

ריבית, עכשיו אומנם אין הצמדה כמעט במדינה,  0.5%חודש כמעט 
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 4%שנים  5-. סגרנו ל10%יש חודשים שהיו הצמדות, זה היה גם אבל 

וזה בסדר. וזה אחד ההישגים אני אומר. עכשיו אנחנו, למרות  ריבית

המאמצים, שואלים למה אנחנו לא מצליחים להתאזן, מוסיפים לנו. 

הוסיפו לנו השנה הרבה מאוד סייעות רפואיות ואישיות, ויש יותר נכים 

, 60%בסייעות, אבל זה  3/4מדינה מכסה כביכול יותר מאותגרים, שה

לאחד זה הכול.   868היא נותנת  20%בליווי אפילו לא מתיימרת לתת 

, אני רוצה להגיד מה עשינו, זה לא שלא עשינו, 2014גם בשנה קשה זו 

השלמנו גן שלישי, וגם סיידנו אותו, קידמנו את בניית המעון, ועכשיו 

נביא את התב"ר, תוך כמה ימים,  גם עם התקציב הנוסף שאנחנו

ואנחנו מקימים אגף חדש לחטיבה והשגנו תקציבים ממפעל הפיס 

להצטיידות, לא כמו שרצינו אבל, הצטיידות במחשבים, בכיתות 

חכמות, במעבדה בכול. שידרגנו את כל גני המשחקים, רבותיי זה עולה 

קת את לחברה, אחרת זה אחריות פלילית, שבוד₪  7,000לנו כל חודש 

כל חודש. ועדיין אנחנו משלמים ₪  7,600כל המתקנים, אחראית להם, 

לחודש עד סוף שנת ₪  22,000, כלומר ... עבור השדרוג של₪  15,000

 אנחנו עוד משלמים.  2015

 טווחהחלפנו את המזגנים בחלק מגני הילדים, שזה גם יחסוך בחשמל ל 

לילדים. שודרג כביש  הארוך, גם פחות יקפיץ את האחזקה, נותן שירות

סיימנו את התכנון של כיכר ₪, מיליון  2הכניסה ליישוב בעלות של 

בטיחותית ומדרכות בגבעת טל, ודיווחנו שיוצאים למכרז. הוספנו 

לא אנחנו. ולמרות שנתנו הלוואות לא  ,חניות בגבעת טל, על ידי הקבלן

מנו את , אבל צמצ2013גדל החוב לבנקים, אלא נשאר באותו היקף כמו 

 החוב. 

מכרז שפרסמו לחניות בגבעת טל, שלא באתי לפתיחה שלו, זה על  : משה אופיר

 חשבון הקבלן? 

בטח. לא, לא, תבדיל, מה שעשו אמרתי, מה שעשו. ההוא זה על חשבון  : שלמה קטן
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 משרד השיכון. 

 משרד השיכון?  : משה אופיר

ה והוסיף עוד חניות. אני כן. אבל הקבלן עשה חניות והזיז את האשפ : שלמה קטן

צופה בתקווה גדולה, חבר'ה עוד דקה חצי תתנו לי, אני צופה, ואנו 

יחידות דיור,  200צופים בתקווה גדולה לשנה הבאה בנייתם של 

שיכניסו כסף רב לקופות המועצה ולקרנות הפיתוח שלה. יאפשרו 

לסגור גירעונות זמניים בתב"רים, ואז האובליגו המפורסם פתאום 

ולקדם בנייתם של בנייני ציבור ותשתיות בשנים ₪, מיליון  10-צנח בי

במסגרת זו נקדם גם החלפת צנרת, כדי להפחית עוד יותר  2015-2017

₪ מיליון  8פחת המים. בשלוש השנים הקרובות אנחנו נוציא את 

 2017, 2016ציבור, אנחנו לוקחים בחשבון בשנת  ילפיתוח בניית מבנ

 טל.אולם ספורט בגבעת 

נושא נוסף שיש לו השלכות אדירות על העיצוב הכלכלי, הזכרנו כולנו  

אזור התעשייה. אני לא חוזר לאן הולכים הארנונה, ממה היא נובעת. 

היעד שהצבנו לעצמו הוא לא לפגוע בחינוך, בנוער, בחידוש פעילות 

לוותיקים, באירועי צעדה, פורימון ויום העצמאות, ואפילו לחדש 

 לת הספרים. נמשיך בייעול ומעקב על מערך ההיסעים. פעילות השא

 זה המכתב ששלחת לנו, לא?  : משה אופיר

 כן, אז אני קורא חלק ממנו. מותר לי, אני מסכם.  : שלמה קטן

 מותר לך לעשות הכול.  : משה אופיר

 אני גם אפשרתי לך לקרוא מה שאתה רוצה, זה בסדר.  : שלמה קטן

 , אם זה המכתב? אני רק שואל : משה אופיר

  לא את כולו. : שלמה קטן

 את המכתב אמרת שתצרף לפרוטוקול.  : משה אופיר

נכון, אבל אני רוצה כמה מילים להגיד, שיהיה להם הרגשה טובה  : שלמה קטן

לאנשים, שילכו הביתה אחרי יום מתיש כזה ויהיו מאושרים כמה 
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 עשינו. 

 ח. אבל כולם קראו את זה, אני בטו : משה אופיר

לא, אבל הם שכחו, אולי לא לכולם יש את יכולת הזיכרון, ותאפשר לי  : שלמה קטן

לסיים, בדיוק דקה. נמשיך בייעול מעקב על מערך ההיסעים וקבלת 

נוספים ונקבל עוד. ₪  230,000כספים נוספים, אנחנו קיבלנו לא מזמן 

מערכת בתי ספר היסודיים, הזכרתי את זה, תזכה לתוספת תקציב 

יש לזה השלכות על ₪,  300,000שרד החינוך ומהמועצה בהיקף של ממ

פרויקטים, על יזמות וכו' וכו'. נמשיך בהגברת ביטחון היישוב, מניעת 

אלימות, פריצות, ואני יכול לבשר שהמאבק חסר הפשרות של כל 

אין  2013המערכות והשותפים בעיר ללא אלימות, הביא לכך שמקיץ 

בר שנה וחצי אין אף פריצה ביישוב כמעט אירועי אלימות, וכ

. תוך שיתוף פעולה עם חברת החשמל שופרו היבטים 2013מספטמבר 

את  67%-טכניים בעיקר לגבעת טל, שצמצמו. היה מה לעשות ב

מהם עברו אפילו בלי  3פרקי סופה,  4התקלות וקפיצות המתח, היו פה 

יה לחץ קפיצת חשמל אחת. וזה לא בא רק על ידי חברת החשמל, זה ה

 של המועצה שלמדה את הדברים, שתבינו את זה. 

הרחבנו את פעילות המחזור ביישוב על ידי תוספת מיכלים, וכניסה 

לנושאי מחזור נוספים כמו: זכוכית. כבר עשינו וייעשה עוד. זה נעשה 

וייעשה עוד. אני מודע, וזה חשוב להגיד את זה, אני מודע לפגיעה 

פעמים פרס ראשון על  3רשות, שזכתה  בגינון, אני כמי שעמד בראש

גינון ואיכות סביבה, מתחייב לשוב לימים אלה בהדרגה אחרי עיצוב 

, באמצעות קרנות פיתוח ושדרוג המערכת הכספית, הגדלת מקורותיה

  -גני מסחר ופינות נוי שדהו. הציבור ואנחנו עברנו

ה שאתה קורא סלח לי שאני אומר לך שלמה, אבל זה מזכיר לי, מ : משה אופיר

עכשיו, באמת בלי לפגוע בך, זה כמו שאתה כותב בפייסבוק ואתה 

 עושה לייק לעצמך. ראינו את זה, קראנו כבר, חאלס. 
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 אני רוצה לקרוא, אתה יכול לצאת אם אתה רוצה, מבחינתי.  : שלמה קטן

 נו בחייך.  : משה אופיר

 אין לי בעיה.  : שלמה קטן

 א, אמרת לי: 'לא, זה נכנס לפרוטוקול'. אני רציתי להקרי : משה אופיר

לא אמרתי לך לא. הציבור ואנחנו עברנו שנה לא קלה, לא קל לאזן את  : שלמה קטן

התקציב בהיעדר מקורות הכנסה, אולם השנה חבריי ואני נעשה כל 

מאמץ להשלים את תהליך ההבראה והייעול. אני מודה לחבריי 

וועדת הכספים ולמזכיר, להנהלה, שם שני לייקים לעצמי, סתם. ל

ולגזבר, לכל ראשי המחלקות, שאותם שכחנו לציין, היו שותפים לדרך, 

 גם של הקיצוץ וגם של בניית התקציב. 

רגע, אני רוצה לשאול אותך, משהו שאמרת מקודם לא הבנתי. אנחנו  : משה אופיר

שנים, אם אני  3היינו בעיצומה של תכנית הבראה שאמורה להימשך 

בשנה הראשונה עמדנו ביעדים, כפי שהם קבעו ולקחו  לא טועה.

הלוואות, אישרנו אותם פה, סך הכול ההלוואות שהיינו אמורים לקחת 

 אם אינני טועה, נכון משהו כזה? ₪ מיליון  8בשלושת השנים היה איזה 

 נכון.  : שלמה קטן

 כמה לקחנו עד עכשיו?  : משה אופיר

 ₪.  2,170,000 : שלמה קטן

  -עכשיו אתה אומר שאנחנו לא רוצים לקחת הלוואות יותר : רמשה אופי

  -עוד לא החלטנו. אנחנו נראה : שלמה קטן

האם אנחנו לאור זה שלא עמדנו בתכנית ההבראה עקב הגרעון שהיה  : משה אופיר

 לנו, האם אנחנו יכולים לקחת את ההלוואות מחדש? 

 ד לא ניסינו. יכול להיות שכן, לא ניסינו. אנחנו עו : שלמה קטן

 הרי לא עמדנו בתכנית.  : משה אופיר

  -סליחה רגע, הגזבר ואני וגם בוועדת כספים החלטנו לבחון : שלמה קטן

 :             מי אמר שלא עמדנו בתכנית ההבראה. אורית שגיא
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 הוא החליט.  : שלמה קטן

 יש לנו גרעון.  : משה אופיר

 מי אמר?  : שלמה קטן

תכנית ההבראה כוללת הרבה אבני דרך, בהם היה סיכום שנתי  :     אורית שגיא

 שהשאיפה הייתה להגיע לאיזון, אוקיי. 

  לאיזון. אז השאיפה להגיע : משה אופיר

 המטרה הייתה להגיע לאיזון ולא הגענו לאיזון. :         אורית שגיא

  -שנים 3אם תגיע תוך  : אוחיון יעקב

 מי אמר שלא עמדנו.  : שלמה קטן

כשנסגור את השנה, נגיע לדיון עם משרד הפנים, אנחנו נגיע איתם אני  :       אורית שגיא

 מניחה להבנות בעניין הזה ונמשיך. 

 . 2014כשאני אסיים את  : שלמה קטן

זה לא מונע מאתנו  2014זאת אומרת שגם זה שלא עמדנו באיזון בשנת  : משה אופיר

 לקחת הלוואות? 

שואל אותי שאלות שאתה מקדים את המאוחר. אמרתי זה אחד אתה  :    אורית שגיא

 מאבני הדרך וצריך לעבור כך או כך. 

 אופיר, אני לא רוצה להתחיל בדיון מחדש.  : שלמה קטן

אוקיי, בסדר, רציתי לדעת. אני עכשיו מבין, שעמידה באיזון זה לא  : משה אופיר

 תנאי להמשך תכנית ההבראה יכול להיות, נכון? 

  -:        עצם זה שיש צמצומים וקיצוצים וירידה בגרעוןלוי-נחוםדליה 

 . 2014אני לא ניגשתי לדיון על זה, אני אגש, אני אגמור את  : שלמה קטן

:         אני רוצה משפט אחד באמת להגיד. קודם כול, אחד, אני רוצה להגיד אורית שגיא

, אני לא שיש נטייה ליחס לאמירה שלך שהיא נאמרת על ידי רבים

מרגישה רעה, אני חייבת להגיד שאני מרגישה שנעשה כאן משהו מאוד 

מאוד טוב, ואני גאה בו ואני מאוד מסופקת מהתוצרים, אני רוצה 

להגיד עוד דבר אחד לך שלמה, אני רוצה להגיד לך תודה, אני קודם 
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הודיתי לאנשי המקצוע, אז אני רוצה גם להגיד לך תודה, על כמה 

על כל השעות שאתה מקדיש לי בטלפון בכל יום בכל  דברים. אחד,

שעה, שאני פתאום נזכרת במשהו ומתקשרת גם באמצע הקניות ביום 

שישי או כשסמדר בטלפון שומעת את השיחות, ואני רוצה להגיד 

שבאמת באמת הדיונים היו סוערים, גם בתוך וועדת הכספים, גם בתוך 

ומאוד קשה, ההחלטות  הקואליציה, התקציב הוא מאוד מאוד מאתגר

פה הן לא החלטות פשוטות, זה לא החלטות שנלקחו ברגע, ואני מאוד 

מאוד מאמינה בדרך שבה אנחנו הולכים, ואני רוצה להגיד שלמרות 

התקציב המאתגר ולמרות כל הקשיים יש לנו יישוב נהדר, אנחנו 

את זה בתוך כל הקושי שאנחנו חווים ואני לפעמים שוכחים להגיד 

  באור חיובי. את דרכנו רואה

בסך  2015טוב, אני רוצה להעלות להצבעה את הצעת התקציב לשנת  : שלמה קטן

 1,388,000שזה ללא המותנה, ועם המותנה שהוא בסך ₪  49,986,000

בהכנסות והוצאות. מי בעד אישור ₪  51,374,000-הוא מגיע ל₪ 

 התקציב?

ויג, דבורית פינקלשטיין, אורית שגיא, שלמה קטן, אלי ישי, שי רוזנצו : אוחיון יעקב

  .לוי-אמיר סופרין, גבי סויסה, ודליה נחום

 מי נגד? : שלמה קטן

 נגד משה אופיר.  : אוחיון יעקב

 אני רוצה לנמק.  : משה אופיר

 לא אין צורך, אין צורך. : שלמה קטן

 יש אפשרות להסביר למה אני נגד.  : משה אופיר

 תודה רבה.לא, אין צורך.  : שלמה קטן
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מחליטים ברוב מוחלט של קולות החברים לאשר את תקציב המועצה  :     החלטה

  המצ"ב. 2015לשנת 

 

 
 יעקב אוחיון

  מזכיר המועצה
 שלמה קטן 

 ראש המועצה

 


