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משה:ראשית אני רוצה להודיע לכם שהצעות התקציב (עדכון  2017וכן תקציב  )2018הועברו אלי רק השבוע
,ועל אף הזמן הקצר ישבתי ללמוד אותן עם הגזבר ולכן כינסנו את הועדה בהתראה כל כך קצרה.אתמול
בערב והבוקר העברתי לגזבר דרישותיו של חבר הועד הדר לקבלת נתונים בנושא התקציב ומידע בדבר
הרשימת יועצים ששולמו להם סכומים ושאנו נדרשים לתקצב את שכרם  .מדובר במידע שנתבקש כבר לפני
 6חודשים במסגרת סעיף  140א' במכתב שהופנה לראש העיר ולמנכ"לית ושעד עתה לא נתקבל על ידו.
הדר:מבקש לאמר מספר דברים בטרם נדון על נושאי הדיון בועדה .לפני למעלה משישה חודשים ביקשתי
את הסכימי היועציםאיתם התקשרה העיריה  ,בהתאם להוראות החוק בסעיף  140א' .משחלפו למעלה מ3-
ימים ואף  6חודשים טרם פעלה העיריה כמתחייב מהחוק ולא נענתה לבקשתי עד עצם היום הזה.
אמש לקראת הדיון בתקציב בועדת הכספיםחזרנו וביקשנו מהעיריה פירוט ההסכמים כמו גם הסכימי
ההתקשרות ,מידע אותו לא ניתן למנוע מפני חברי ועדת הכספים וכל שכן לא כאשר אנחנו דנים בתקציב.
אני מודיע לצערי כי לא יהיה מנוס מלפני להצביע קטגורית כנגד כל סעיף תקציבי וכל תקציב שיוצע כאות
מחאה על הזלזול של העיריה בחברי מועצת העיר וועדת הכספים.
שירה:מאחר וראיתי את המייל של הדר החלטתי להגיע לישיבת הועדה  .אני ממונה על הנושא ולא הגזבר
ולכן המענה לבקשות 140ע"פ א' הוא לפתחי .נכון להיום עניתי לכל הבקשות שהגשתם לפי סעיף  140א פרט
לבקשתו זו של הדר .לגופו של עניין בקשתו של הדר היא חריגה מעצם זה שנתבקשנו לספק את כל
ההסכמים שנחתמו עם היועצים מאז סוף  .2013הכנת החומר לבקשה זו דורשת השקעה רבה של שעות
עובדים  ,הבאת חומר מהארכיון  .מדובר בעשרות רבות של הסכמים ולדעתי הבקשה אינה קשורה לתקציב.
משהחובתכם לאפשר לחבר מועצה וכל שכן לחבר ועדת הכספים לראות את ההסכמים.הדר מוכן לבוא
ולנבור בהסכמים במשרדי העיריה ובארכיב לו רק הייתם מאפשרים לו כמתחייב עפ"י סעיף  140א' ,והדבר
לא היה מחייב אתכם בהשקעת שעות עבודה,אך אתם נמנעים מכך.
(המנכ"לית שירה עוזבת את הישיבה).
אני חוזר לסעיפי סדר היום.
עדכון תקציב שנת 2017
משה התקציב המעודכן המוגש כולל בתוכו העברת סך  5.6מש"ח מקרנות הרשות וכן  1.5מש"ח מיתרות
העברות תאגיד המים .בעבר  ,ב 8השנים האחרונות נמנענו מלנצל סכומים מקרנות הרשות בשוטף (ואם כן
נוצלו סכומים מזעריים) על מנת ליעדם למטרות פיתוח ותשתיות.הייתי מצפה שלקראת הבחירות העיריה
תמנע מלעשות שיצוש בכספים אלה.
בהתייחס לסכומים המבוקשים לעדכון התקציב ,אני מודע לכך שברובם הוצאו כבר ,אך אני רוצה להתייחס
לכמה סעיפים בתוכם.
השנה הממשלה החליטה להתערב בנושא מחירי הצהרונים ,והגבילה את העיריות ואת נותני שירותי צהרון
מטעמן בגביה מקסימלית בסך  935שקלים .והיא הגדילה לעשות כאשר קבעה גם את גובה השכר המינימלי
לשעה שישולמו לסייעות והגננות המפעילות את הצהרונים.כתוצאה מכך העיריות נאלצו לשפות את
מפעילי הצהרונים מטעמן .המתנ"ס  ,כזרוע ביצועית של העיריה מפעילה צהרונים לגני הילדים מזה כ40-
שנה .כתוצאה מהחוק נאלצו להוריד את מחיר הצהרון לחודש לילד ב 155-שקלים ולעלות את שכרן של
הסייעות והגננות שעובדות בצהרונים ,דבר שגרר לאובדן הכנסה של כ 800-אש"ח בשנה בנושא זה  .מנהל
המתנ"ס פנה בעניין לעיריה ולמנכ"לית והעביר תחשיב מדוייק של הסכום החסר.בשנת  2017נוצר גרעון של
 300,000ש"ח כתוצאה מכך .אנו סבורים שיש לתת מענה לכך במסגרת עדכון התקציב ל.2017-
נתן מאחר ותקציב המתנ"ס  ,המהווה זרוע ביצועית של העיריה,בנוי כך שפעילות אחת מכסה את הגרעון
בפעילות אחרת כמו חוגים ופעילויות לקהילה ,המתנ"ס השתמש בבעודפי התקציב שהיו בסעיף הצהרונים
למימון פעילויות לקהילה ולמינהלה שאמורה להיות מכוסה ע"י הרשות .מאחר והסכום הזה נגרע בחקיקה
מצופה שהרשות המקומית תממן הסכום.
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כמו כן בועדת התמיכות נוצר מצב אבסורדי שעמותות כמו בתי כנסת מקבלות תמיכה שלא מכסה אפילו את
הוצאות הניהול החשבונאי ו/או הטיפול בהוצאת ניהול תקין המתחייב עפ"י החוק לצורך מתן תמיכה.
חברי ועדת התמיכות ממליצים לשלש את סכמי התמיכות אך לאור קוצר הזמן להשלמת התהליך ב2017
אנו סבורים שיש לעדכן את סכומי התמיכות לבתי כנסת ועמותות בעדכון התקציב ב 100,000-שקל.
החלטה :לאור האמור לעיל אנו ממליצים למועצת העיר,שבמסגרת עדכון התקציב  2017והשימוש שנעשה
ביתרות השונות וברזרבת התקציב ,יוכנס לתקציב תקצוב של  300,000ש"ח למתנ"ס לסגירת הגרעון שיצרה
המדינה בקביעתה את סכום הגביה בצהרונים  ,סכום אותו מחוייבת הרשות המקומית לממן לשם מתן
השירות להורי הילדים בגנים וכן הגדלת התמיכות בשלב זה ב 100,000-ש"ח.
אנו מאמינים שהנושא חשוב לרוב חברי המועצה ותהיה הסכמה לאשר את עדכון התקציב  2017בכפוף
לתיקונים אלו.
בהחלטה תמכו חברי הועדה שמואל רוטמן,משה לוי,ונתן בז'ה .החבר הדר מימון התנגד כפי שהסביר
בתחילת הישיבה התנגדות קטגורית עקב הזלזול בבקשתו לקבל מידע במסגרת סעיף  140א'.
הצעת תקציב לשנת 2018
משה קיבלנו את הצעת התקציב לשנת  2018רק אתמול ואנחנו נדרשים להתייחס כבר היום לקראת ישיבת
התקציב שלתהיה ב.28/12-
התקציב כולל גידול של כ 6-מש"ח ביחס לתקציב שנת  ,2017וזה מעבר לעובדה שב 2017-פרענו הלוואות
ביוב ואחרות בסדר גודל של כ 3-מש"ח וגריעת בי"ס יגאל אלון מהתקציב עקב העברתו לניהול ישיר ע"י
רשת עתיד ,סכום של כ 4.5-מש"ח שאנו לא נדרשים לכלול בתקציב .משמעות כל זה הוא גידול ריאלי של כ-
 13מליון שקלים חדשים ביחס לתקציב  7.2%(2017גידול ריאלי) .גידול כזה בשנת בחירות  ,דורש
התייחסות של ועדת הכספים .אני חייב לציין שבעשור שאני משמש כיו"ר ועדת הכספים השתדלנו שלא
לעשות שימוש בכספי הקרנות לשוטף מתוך רצון להותיר כמב שיותר כספים לפיתוח .לצערי בשנתיים
האחרונות יש מגמה למשוך מהקרנות את הסכום המירבי ( 5.344מש"ח) לשימוש בהוצאות השוטפות
בעיריה.אני מציע שהחברים ילמדו את התקציב על בוריו ואז מוכל להתייחס לצורך בשימוש בכספים רבים
כל כך דווקא בשנת בחירות.
הדר מודיע שכפי שאמר בתחילת הישיבה הוא מתנגד לכל תקציב שיוגש קטגורית עד אשר יקבל לעיונו את
ההסכמים של היועצים לפי  140א כפי שדרש בפנייתו לפני  6חודשים.
החלטה:חברי הועדה קיבלו את הסבירי הגזבר שהוגשו מודפסים וילמדו את התקציב ,ולאחריו רוב חברי
הועדה (פרט לרוטמן) הודיעו כי בכוונתם להגיש תקציב חילופי לדיון ולאישור במועצת העיר בימים
הקרובים.
רוטמן :אני ממליץ שהעיריה תתקצב סבסוד של צהרוני גני הילדים בכדי לסייע להורי המשפחות בעלי ילדים
בגנים ובמקביל תפעל יחד עם עיריות אחרות לשנוי החוק כך שהמדינה תתקצב את הסכומים האלו כפי
שהיא נוהגת בנושאים אחרים .כמו כן אני חושב שיש מקום לתקצב הנדסאי תחזוקת תשתיות באגף
ההנדסה ,כדי לסייע לאגף ההנדסה בתחזוקת התשתיות בעיר .מעבר לכך אני בעד התקציב בכפוף לאמור
לעיל.
נתן ומשה -אנו תומכים בדרישתו של החבר רוטמן בנושא תקצוב סבסוד הגנים ותוספת הנדסאי תחזוקת
תשתיות לאגף ההנדסה ,אך מתנגדים להמליץ על אשור התקציב כפי שמוגש עד אשר נקבל הסברים
משכנעים לשאלות שיועברו ע"י חברי המועצה שיתמכו בסעיפי התקציב ובצורך בהגדלתו הראלי ואז יעבירו
באמצעות הועדה את התיקונים הנדרשים במתכונת תקציב חילופי.אנו פונים ונפנה לחברי מועצת העיר
להעביר את שאלותיהם ביחס לסעיפי התקציב באמצעות ועדת הכספים בימים הקרובים בכדי שנוכל
להתייחס במסגרת התקציב החלופי שיוכן לקראת ישיבת המועצה בנדון.
בברכה,
העתק:
גב' יעלה מקליס – ראש העיר
גב' שירה דקל כץ – מנכ"ל
מר גל לניאדו – גזבר
מר י.פרסיק – מבקר העיריה
חברי הועדה
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