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 19:00  שעה: 2017 במאי 14 שלישי יום   תאריך הישיבה:
 משה לוי  נכתב ע"י: 2017/1  מספר פרוטוקול:

 בעיריית יהוד מונוסון מקום:
 הדר מימון, ,ערן קקון נתן בז'ה ,רוטמן שמואל ,יו"ר-חברי מועצת העיר: משה לוי שמות המשתתפים:

  :שמות החסרים
 צוות מקצועי : גל לניאדו :בהשתתפות

  , שונות4/2016תב"רים המובאים למועצת העיר לאישור,דיווח רבעון  נושאים לדיון:
 

 כמתוכנן. 19הישיבה נפתחת בשעה 
 

 בישיבה שלא מן המניין: 21.5-דיון בנושא התב"רים המובאים לאישור במועצת העיר בישיבתה ביום ה
בנושא התב"רים המובאים לאישור מועצת העיר,כפי שהועבר אלינו לאחרונה לאישורם  במועצת : משה

, לאור העובדה שלא צירפו תמחור ופירוט מלא של הסכומים  21.5-העיר בישיבה שלא מן המניין ב
אשר יגישו לחברי מועצת המבוקשים  אני מבקש שהועדה תדרוש ממועצת העיר לדחות את אישורם עד 

העיר פירוט מלא של יעוד הכספים, עלויות השוואתיות, תמחור של הפעולות להם נועדו הכספים והמיועדים 
ימים ראש כמתחייב בנושאים כספיים ואז נוכל לדון בהם בועדת הכספים ולתת  10לבצען עם לו"ז מפורט, 

נושאים כספיים כמתחייב מנבחרי העיר  המלצותינו לחברי המועצה בטרם אישורם. זה נוהל אישור
המאשרים לעיריה הוצאות כספיות שמכספי הציבור. אני מתכוון לפירוט ברזולציה נרחבת למשל בשיפוצי 

קיץ מה מתכוונים לבצע בכל אחד מבתי הספר בעיר, פירוט עלות כל פעולה ו/או רכישה, לו"ז לביצוע של 
כספי ציבור וזו חובתנו לבדוק  בטרם נקבל החלטה מושכלת  . אנו אמונים עלהקבלן הנבחר ואופן בחירתו

 ונאשר. אני חייב לציין שזו היתה הדרישה של ראשת העיר לאורך כל הקדנציה הקודמת.
בנוסף אני רוצה להזכיר לחברים שבשנים עברו אישרנו סכומים חריגים בשיפוצי קיץ מתוך כוונה לייצב מצב 

הקצבנו לשיפוצי קיץ  2013רך לאשר סכומים חריגים בעתיד. בשנת טוב בבתי הספר ובאמירה שכך לא נצט
מ' ש"ח ונראה כאילו שום  2-הקצבנו  בכ"א מהשנים כ 2015-ו 2014-אש"ח וזה נחשב אז חריג. מאז ב 800

דבר לא נעשה ואנו חוזרים ומשקיעים הון אדיר מכספי משלם המיסים על חזרה  על אותן פעולות שנעשו 
. אולי צודקים אלה שבמקום לשוב ולהוציא סכומי עתק על מבנים ישנים כדאי אולי בשנתיים האחרונות

 להשקיע מאמץ במשרד החינוך ולפעול לבנייתם מחדש.
נאמר  בשנים האחרונות , שבית ספר רמז והרצל הן המיועדות לבניה בעתיד ולכן אין הגיון להשקעות  נתן:

 בלתי מוגבלות על בתי ספר שמיועדים להריסה.
. מה השנים האחרונות הושקעו משאבים ניכרים בשיפוץ בתי הספר לצרכים חיוניים  3:במשך ואלשמ

לא זכור לי שבעבר ועדת הכספים דרשו פירוט כנ"ל. הנתונים שנעשה פה זה כמו מעשה מגונה בפרהסיה.
ידום לקראת הדיון במ. העיר ומציע לא לערב שיקולים פוליטיים ופופוליסטיים בק לדעתי הוגשו כחוק

בהמשך הוסיף רוטמן שמדובר בשיפוצים חלקיים ושאם הם לא יאושרו שיפוצים חיוניים במערכת החינוך.
 עתה יפגעו  שיפוצי הקיץ עקב קוצר הזמן עד ללימודים.

אני מוחה על דבריו של רוטמן שאמר שנעשה פה מעשה מגונה בפרהסיה. לא מוכן לקבל את דבריו.מש : נתן
שמפרסמים בפייסבוק שכאילו התב"רים מאושרים ומחלקים  כספים  בטרם הם  שנוהג בצורה זו זה אתם

נידונו בועדה ובמועצת העיר . זה נקרא ללכת אימים על חברי המועצה בכדי שתוכלו לאמר שאם זה לא 
אושר אזי המתנגדים מונעים  מלספק לתושבים שירותים.אני דורש ומצטרף לבקשתו של היו"ר לקבלת 

יק של יעוד הכספים בצורה מפורטת  עד השקל האחרון ועל המקום או השירות אליו פירוט מלא ומדוי
 הולכים להציא הכסף.

: ברשימת התב"רים אני רואה פיזור של כספים על תכנון ללא כל ביצוע במציאות. גבעת הזיתים  רשום ערן
מש"ח  בתב"רים  50אש"ח על תכנון. ולא נעשה כלום. זה בזבוז לא יתואר יש יתרות של  850שהוצאו 

. לפני שבאים לבקש עוד שיעשה סדר ויבוטלו תב"רים שאין שאושרו  וטרם בוצעו. חלקם מאושרו מזה שנים
 סיכוי שיצאו לפועל בשנה הקרובה.

: כחבר ועדת כספים אני מוחה על הסגנון ועל הכעס של החבר רוטמן.נראה שסערת הרוחות שפרצה הדר
בעקבות דבריו היה מכוון ונראה כאילו בה להסית את הדיון בועדה מפסים מקצועיים ואחראיים כפי 

וצלים  שהועדה נוהגת ונהגה עד כה. לגופו של עניין אני סבור שלאור רשימת התב"רים  והכספים הלא מנ
בהם, אין לאשר את התב"רים המבוקשים ושכבר הופצו בפייסבוק ע"י הדוברת מתוך כוונה ללכת אימים 

וללחוץ על חברי הועדה והמועצה בעוד כי נראה שסוררת אנדרלמוסיה  מוחלטת ברשימת התב"רים 
מלא לוח פירוט המאושרים והלא מנוצלים עד תום. אני מצטרף לדעתו של יו"ר הועדה  בעניין הדרישה למש
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ימים מראש על מנת  10ומתומחר של הכספים שמתבקשים כולל פירוט הפיזור במוסדות השונים לפחות 
 שנוכל להעמיק בהבנתם ולהתדיין בצורכם בועדת הכספים בטרם מובאים לאישור במועצת העיר.

 נתן:מצטרף לדבריו של הדר במלואם.
נו רוטמן. על חברי הועדה מוטלת אחריות כבדה  ולעינהם : אני מוחה על התפרצותו ועל דבריו של חבריערן

אך ורק טובת הציבור. ראוי לציין כי בהיותי חבר הנהלת העיר בעבר ביקשתי יותר מפעם אחת בישיבות 
הקואליציה את פירוט ההשקעה בשיפוצי הקיץ בין בתי הספר והמוסדות השונים ועד היום לא קיבלתי. 

יו מוסדות ציבור שלא זכו  לחלוקה שיויונית והמצדיקה את צרכיהן לאור הממצאים שנכחתי לגלות ה
ולאחר ביצוע השיפוצים מוסדות אלו נותרו עם ליקויים רבים וגם השיפוצים ש"נעשו" חזרו להיות ליקויים. 

אני גם מצטרף  לדרישה לקבלת פירוט על כל אחד  מהוסדות  שבהם הולכים לבצע שיפוצים ולוודא שאכן 
 פרנציאלית של הסכומים שמתכוונים להשקיע.יש חלוקה די

 
 : אני חוזר על דברי מהתחלת הישיבה ומציע לקבל החלטה כדלקמן:משה

למועצת העיר לדחות את אישור התב"רים כפי שהובאו לישיבת ועדת הכספים ממליצה הצעת החלטה:
השוואתיות, תמחור של המועצה עד אשר יגישו לחברי מועצת העיר פירוט מלא של יעוד הכספים, עלויות 

ימים ראש כמתחייב בנושאים כספיים  10הפעולות להם נועדו הכספים והמיועדים לבצען עם לו"ז מפורט, 
ואז נוכל לדון בהם בועדת הכספים ולתת המלצותינו לחברי המועצה בטרם אישורם.הועדה תתכנס שוב 

 לאחר קבלת החומרים בהתאם.
 

לדחות את אישור התב"רים כפי שהובאו לישיבת המועצה צת העיר למועועדת הכספים ממליצה  :1החלטה 
עד אשר יועבר לחברי מועצת העיר הפירוט המלא והמתומחר לפי כל סעיף וסעיף  כולל מידע מלא על 

המבצעים ,יעודם,רמת הדחיפות ולו"ז לביצוע של כל אחת מן הפעולות כפי שיפורטו בתב"רים המוצעים, 
ביטול יתרות התב"רים לבצעם לביצועם בפועל בלו"ז שיומצא לחברי המועצה ולרבות התחייבות האמורים 

המאושרים שלא מומשו ולהחזיר את חלקם לקרנות )כפי שנדרש ע"י ועדת הביקורת ביושבה על דו"ח 
 ההחלטה התקבלה בהתנגדותו של רוטמן.(. 2013-הביקורת ב

 
 החברים נתן וערן עוזבים את הישיבה.

 
 31.12.2016הכספי הרבעוני  ליום דיון בנושא הדו"ח 

 
הועברו אליכם הדו"ח הכספי, ניתוח הדו"ח ע"י הגזבר וכן ניתוחו על ידי. אני מניח שמאחר והחומר  משה:

הועבר אליכם מראש הספקתם לעיין וללמוד אותו. אני מציע שאם יש לכם שאלות בקשר לדו"ח  אשמח 
המים עקב הדרישה של משרד הפנים והחלטת המועצה רוצה רק לציין שההצטרפות לתאגיד להתייחס. אני 

להעברת משק המים לתאגיד , השאיר לנו מליונים רבים והדבר בא לידי בטוי בכך שיכולנו לאפס את הגרעון 
המצטבר ולהותיר בקופת העיר יתרות שיוכלו לשרת את העיר לביצוע פעולות שיפור ושידרוג מעבר לסכומי 

 היטלי ההשבחה שניגבו השנה.
ומודה  31.12.2016הועדה  ממליצה לחברי מועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני ליום  הצעת החלטה:

ועל ניהול כספי תקין ואחראי לאורך השנה. הועדה מודה לגזבר ולצוותו על המאמץ  שהשקיעו בהכנתו 
יריה לחברי מועצת העיר בראשות ראש העיר על ההחלטות  שקיבלו אשר איפשרו להעשיר את קופת הע

 ולעובדי  העיריה על תרומתם לתוצאות הדו"ח.
 :1החלטה 

ומודה לגזבר ולצוותו על  31.12.2016הועדה  ממליצה לחברי מועצת העיר לאשר את הדו"ח הרבעוני ליום 
המאמץ  שהשקיעו בהכנתו ועל ניהול כספי תקין ואחראי לאורך השנה. הועדה מודה לחברי מועצת העיר 

החלטות  שקיבלו אשר איפשרו להעשיר את קופת העיריה ולעובדי  העיריה על בראשות ראש העיר על ה
 תרומתם לתוצאות הדו"ח.ההחלטה נקבלה פה אחד.

 
 דיון במסגרת השונות:

 
: אני רוצה להסב את תשומת לב החברים שרשימת התב"רים ויתרותהם לא כוללים את התב"רים משה

 בנושא כיבוי אש,גינות צוקרמן והשיטור העירוני.שאושרו לאחרונה ושבחלקם בוטלו. כמו למשל 
בנושא מקורות להפעלת השיטור העירוני  אני רוצה לאמר  שמירב הסכום הנדרש נועד לשכר פקחים 

שאמורים לפקח על קיום חוקי העזר בעיר ולקנוס את אלה שנוהגים בניגוד להם. באור יהודה פקחים אלה 
ה וקנסות וזה לא רק שמכסה את עלותם אלא גם מאשיר את מש"ח בדו"חות חני 6-מצליחים להכניס כ
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מאחר ומדובר  בחוק שנמצא לקראת ביטולו בסוף השנה ע"י הכנסת הרי שניתן קופת העיריה. בנוסף 
להפנות לכך גם מן היתרות שנתקבלו מתאגיד המים ושיעדנו אותם רעיונית לשימוש בשלושת השנים 

 הבאות.
יטול חוק העזר  אינה ברורה כל ועיקר ומבישה. חוק העזר החדש שאושר : העמדה של העיריה בנושא בהדר

בישיבת מועצת העיר  האחרונה הוא בן שורה אחת ,ברור ונהיר. מסתבר לנו היום שאפילו לא נשלח לאישור 
 2017חוק עזר שמירה  –השרים וכל שכן שעדיין לא אוכן הפרוטוקול. אני מזכיר לכם  שהחוק שאושר 

 שקדם לו ומציין את ביטולו 2016עזר מתייחס לחוק 
למרות בקשתי.בנושא השיטור העירוני  סדר היום שנשלח לנו לדיוןבין סעיפי : מוחה על שינוי הסדר רוטמן

מבקש שלא להטעות הציבור לגבי המשמעות החוקית של ההצעה שאושרה במועצת העיר. משמעות 
ני ולכן אין משמעות להצעה של מימון ממקורות ההחלטה מבחינתי הינה ביטולו המוחלט של השיטור העירו

 אחרים.
 
 

  
 יו"ר ועדת הכספים                                     –משה לוי 

 ראש העיר – גב' יעלה מקליסהעתק:    
 מנכ"ל – גב' שירה דקל כץ

 גזבר –מר גל לניאדו 
 המבקר העירי –יק סמר י.פר

 חברי הועדה 


