1

02198

ק.ש

המועצה המקומית גדרה
ישיבת מועצה לא מ המניי מס'354
יו ג' א' בניס תש"ע 16.3.10
משתתפי:

יואל גמליאל – ראש המועצה ,דני דורו – סג מ"מ ראש המועצה ,חבר
המועצה אליאב מזגני ,חבר המועצה ניר בזק ,חברת המועצה נוגה שור ,חבר
המועצה נחמיה עורקבי ,חבר המועצה ירו ב!נו ,חבר המועצה יקותיאל
תנעמי ,חבר המועצה ציו ידעי ,חבר המועצה רפי חנינה.

חסרי:

חברת המועצה דורית ב בוחר.

נוכחי:

אריה לוינגר מזכיר המועצה ,דוד יהלומי גזבר המועצה ,רו"ח יואב קרמזי

סדר היו:
אישור תקציב המועצה לשנת .2010

יואל גמליאל :ישיבת מועצה לא מ המניי מס'  354שמתקיימת ב! 16/3/2010שעה 18:20
באול הישיבות בבית המועצה ,אישור תקציב המועצה לשנת  .2010נמצאי
דני דורו סג מ"מ מקו ראש המועצה ,ציו ידעי סג ראש המועצה ,אליאב
מזגני חבר המועצה ,נחמיה עורקבי חבר המועצה ,ניר בזק חבר המועצה ,נוגה
שור חברת המועצה ,ירו ב נו חבר המועצה ,עו"ד יקותיאל תנעמי חבר
המועצה .נעדרי דורית ב בוחר ורפי חנינה .בואו אנחנו נתחיל לעשות את
זה דר ,+נעשה לכ מצגת.
נחמיה עורקבי :אני רוצה לציי קוד כל דבר אחד א אפשר ,שלא שיי .+קוד כל מזל טוב
לירו הוא היו ב .50
יואל גמליאל :זה נכו ,מזל טוב ג לירו ,נכו ,וג מזל טוב לדני דורו ,שניה יש לה יו
הולדת.
נחמיה עורקבי :עכשיו קותי אני מתנצל ,אני שבוע שעבר ישבתי בכסא של ,+לא ,בישיבה
שעברה ישבתי בכסא של ,+הזמינו את המשטרה .יותר אני לא יושב במקו
של.+
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אנחנו רוצי להציג לכ ממש בחמש דקות מספר נתוני על התקציב ועל
ההתפתחות של השלוש שני האחרונות כרקע לדיו שיער +פה .כפי שידוע
לכול אנחנו מתמודדי ע מענקי איזו שהולכי וקטני בשני
האחרונות .את רואי שמ! 2008ל! 2009היתה ירידה ,אנחנו מדברי פה על
מענקי איזו ,מענק הבסיס מה שנקרא על פי הנוסחה זה ללא המענקי החד
פעמיי .א ב! 2009חווינו ירידה של  13.1אחוז ,אנחנו צפויי ב! 2010וזאת
אחת מהנחות היסוד של התקציב ,לירידה של קצת יותר מ! 8אחוז,

ניר בזק:

סליחה רגע ,שאלה ,זה נוס ,ל!?13

דוד יהלומי:

זה נוס ,ל!?

ניר בזק:

ל!?13

דוד יהלומי:

מה זה ל! ,13לאיזה?

ניר בזק:

לא ,זאת אומרת יהיה זה וזה ביחד ירדו?

דוד יהלומי:

מה ,לא ,הירידה מייצגת ,ה! 13מייצג ירידה מ! 2008ל! .2009הירידה של ה!8
מייצג ירידה מ! 9מיליו ל! 8.3אוקי?

ניר בזק:

אה אוקי.

דוד יהלומי:

אי קשר ביניה ,זה לא מצטבר .אז רק להגיד לכ ,כפי שאת יודעי
אנחנו מתמודדי ע ,מצד אחד גידול בתושבי וירידה במענקי איזו.

ירו ב נו:

איפה זה עומד בהקשר להחלטה שהיתה היו?

דוד יהלומי:

בקשר ל!?

ירו ב נו:

להחלטה שהתקבלה היו בשלטו המקומי באוצר?

יואל גמליאל  :יכול להיות שיהיה תיקו ,יהיה תיקו.
דוד יהלומי:

כל עוד אנחנו לא קיבלנו פורמלית יש ,נכו,

יואל גמליאל  :א יהיה תיקו נביא את זה למליאה.
דוד יהלומי:

יש סיכוי טוב אבל אנחנו ,הבסיס הזה כפי שהוא מובא לכ היו ,רגע ,תנו
לי בבקשה ,כפי שהוא מובא לכ היו זה אחרי שנעשתה עבודה מאד יסודית
והוא תקציב שמרני .א יהיו תוספות אז אנחנו רק נשמח על הנושא הזה.
הכנסות ממשרדי ממשלה ,את רואי את הגידול ,חילקנו פה את זה לפי
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חינו ,+רווחה ואחר לפי השני כמו שאת רואי  2010 ,2009 ,2008משמאל
לימי .מה שאת רואי באחר זה בדיוק מה שירו אתה למשל התייחסת
אליו ,זה נושא של הכנסות ממשרדי ממשלה שאנחנו עדיי לא בטוחי
לגביה ולכ אנחנו מניחי שזה ג יהיה בסדר ,יהיה בוודאי מעל  4מיליו.
יש קפיצה ,כמעט הכפלה של ,לא כמעט הכפלה ,קפיצה של  1.2מיליו בי
 2008ל! 2009ואנחנו מניחי שזה יגדל .אנחנו עושי את כל המאמצי
להביא למקסימו את הפוטנציאל של ההכנסות ממשרדי ממשלה ואת
יודעי שזה לא דבר של ,זה לא עניי של נוסחה כזאת או אחרת .זה להיות
עירני ,זה לדעת להכיר את משרדי הממשלה וכל הזמ להתרוצ .ולהביא את
התקציבי.
אליאב מזגני :שאלה,
דובר:

סליחה ,אני מבקש שתחזור רגע ,תחזור שניה.

אליאב מזגני :ברווחה ההכנסות יותר גבוהות עקב זה שיש לנו יותר אנשי נתמכי?
דוד יהלומי:

הרווחה היא ככל ש!,

אליאב מזגני :או עקב זה שיש הכנסה כאילו,
דוד יהלומי:

מספר התושבי גדל,

יואל גמליאל :לא גדל ,המספר לא קשור למספר התושבי ,פשוט יש יותר אנשי,
אליאב מזגני :מצב כלכלי מביא אות +טיפה אחורה ,כל מיני.
נועה שלו:

והחינו +זה לפי מספר תלמידי .זאת אומרת זה שוט,,

דוד יהלומי:

את ,את הפירוט של זה את תראו בתקציב עצמו לפי הסעיפי ,אבל זה
ממש ,זאת ראיה מאקרו.

נחמיה עורקבי :פה אנחנו יכולי לנהל דיו על כל סעי ,וסעי ,או שזה רק שומעי ואחר כ+
אנחנו מאשרי?
דוד יהלומי:

אני מציע שזה באמת רק מצגת טעימה ,כי יש לכ את התקציב המפורט .רק
אני אציג את הנתוני ברשותכ,

נחמיה עורקבי :במענק הסופי ,אגב במענק,
יואל גמליאל :הזה סופי ,כ ,זה סופי מה שקיבלנו היו ,א יהיה שינויי תקבלו.
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א יהיה שינויי.

יואל גמליאל :נצטר +להביא את זה למליאת המועצה.
דוד יהלומי:

אנחנו לא יכולי לבנות על משהו שהוא לא ב! 100אחוז ,אוקי .זאת התפלגות
ההכנסות העצמיות ,כידוע לכ זה אחד האתגרי הכי גדולי ,אי +אנחנו
מצליחי להביא ,להגדיל את ההכנסות העצמיות ואת רואי פה את
ההתקדמות ,הכל רשו בתקציב .יש לנו פה ג מגמה של עליה ,זה מה
שחשוב לראות ,בבקשה .התפלגות ההכנסות עשינו פה השוואה בי  2009ל!
 ,2010בי עצמיות ,משרדי ממשלה ומענקי איזו ,את רואי פחות או יותר
את ההתפלגות .אי איזה שהוא שינוי דרמטי בי  2009ל! ,2010ס +הכל
תקציב ,למעט העצמיות שאנחנו.

יקותיאל תנעמי:
דוד יהלומי:

גדלנו.

יקותיאל תנעמי :
דוד יהלומי:

בעצמיות גדלנו?

אתה תסביר לנו אחר כ ,+בסדר.

בהתפלגות ההוצאות אותו כנ"ל ,את רואי ג את ההשוואה וג את
החלוקה של כל שנה .ב! 2010מפעולות כמעט  52מיליו ,שכר אנחנו מדברי
על  27מיליו כמעט ומימו ומלוות  .4.3בעצ יש לנו ארבעה גורמי מפתח
להצלחה שאנחנו מביני שעל מנת שאנחנו נצליח לנהל תקציב מאוז ,על
מנת לנהל תקציב ולהצליח בו ,ויש בעצ ,זיהינו פה ארבעה גורמי מפתח
להצלחה שאני חושב ששלושה מה בוודאי יושמו בהצלחה ב! ,2009מה
שהביא אותנו לתקציב אפילו ע עוד .,אחד זה המש +ההתייעלות ,שתיי
זה הגדלת הכנסות ממקורות חו ,.שלוש הגדלת הכנסות עצמיות .ומאות
חשוב ,דבר שאנחנו השנה שמי עליו את הדגש זה ניהול ובקרה בגישת
יחידות משק סגור .דוגמא אחת בבקשה ,אפשר רק דוגמא ממש להראות
למה הכוונה .למשל משק סגור זה כל נושא הסעי חינו +רגיל ,ככה אנחנו
לוקחי את הנושא הזה ,מנתחי אותו ,מביני את כל ההוצאות ,את
ההכנסות העצמיות ,רואי איפה אנחנו לא בסדר ,איפה אנחנו לא גובי
יותר מדי ,איפה נית לגבות יותר כס ,,איפה נית לעשות חלוקה יותר נכונה
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של הרכבי ובצורה כזאת מצד אחד להתייעל ,מצד שני להביא יותר הכנסות
ולפחות שנדע איפה אנחנו עומדי בכל יחידה .בצורה הזאת זה נות לנו
שליטה הרבה יותר טובה על ס +התקציב .כי בס +הכל מה ,ס +התקציב הוא
מורכב מיחידות קטנות קטנות .א בכל יחידה קטנה אנחנו נסתכל עליה כעל
משק סגור ואנחנו נראה שאנחנו מייצרי עוד ,או איזו אז אנחנו נצליח
בתקציב.
אליאב מזגני :זה משק סגור אצל +דודי נכו?
דוד יהלומי:

זה משק סגור שאנחנו ,פנימי בדיוק זה גישה ,זה עניי של גישה ניהולית .ככה
עשינו חינו +מיוחד ,ככה מועדוניות וככה עוד עשרות .אנחנו בוני את זה ג
עבור המנהלי ,ביחד ע המנהלי ,עושי את הבקרה על הנושא הזה .אז
דיברנו על המענק איזו ,אנחנו מקווי שהמצב ישתפר ,זה לגבי הנחות
היסוד .צו המיסי את יודעי ,זה אושר פה במועצה ,אנחנו מצפי שהוא
יתייקר ב! 6.63אחוז .שימו לב שאנחנו מדברי על המינימו כי ב! 5אחוז של
העסקי אנחנו מדברי בתקווה שיהיו יותר .גידול בהוצאות השכר,

נוגה שור:

מה בדיוק אושר? בהצעה פה כתוב ש! 5אחוז עדיי לא אושרו.

יקותיאל תנעמי:

בדיוק ,מי זה אנחנו? אתה מקווה שזה יתייקר הארנונה ,לא אני .אל

תגיד אנחנו ,תגיד אתה ,תגיד אתה מקווה.
דוד יהלומי:

אני מתייחס להחלטות המועצה קותי ,אני מתייחס להחלטות המועצה ואני
מתייחס ג לתקציב .אני מנקודת מבט שלי כגזבר,

ירו ב נו:

א כבר נפתח אז רק תסביר ,ה! 6.63בתוכ יש  1.63שאושר על ידי משרד
האוצר.

דוד יהלומי:

נכו.

ירו ב נו:

 5עדיי לא אושר.

דוד יהלומי:

 5עדיי לא אושר ,אנחנו יש לנו יסוד להניח שהוא יאושר ואני אמרתי עוד
דבר ,אמרתי עוד דבר,

ירו ב נו:

דקה ,דקה ,אני שואל שאלה ,ה! 5שעדיי לא אושר,

דוד יהלומי:

נכו.
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נמצא בתו +התקציב?

יואל גמליאל :לא נמצא פה .בכללי?
ירו ב נו:

יש כא דלתא של  Xשקלי שהיו בשנת  2009ו! Xשקלי שהולכי להיות ב!
 .2010הדלתא היא לא  ,1.63היא יותר מ! .1.63המשמעות היא ,המשמעות
היא שזה בתו +התקציב.

יואל גמליאל :בסדר זה בתו +התקציב ,הנה זה מופיע ל +פה  6.63הכל מופיע.
דוד יהלומי:

ברור ,זה מופיע.

ירו ב נו:

למע הסר כל ספק.

יואל גמליאל :אה ,זה ברור נו.
דוד יהלומי:

הגידול בהוצאות שכר לפי מקד של  3.5אחוזי,

יואל גמליאל :שאפילו שמבקשי מאיתנו לעשות מקד של  1.6אחוז לפי הוראות משרד
הפני ,אנחנו נתנו .3.5
דוד יהלומי:

כ ,וכמוב עוד גידול בהכנסות עצמיות ,אני חושב שבזה סיימנו .זה הוצג
לכ בהקדמה ,את מכירי את המספרי ,אפשר ניכנס תיכ ,לעניי ...

יואל גמליאל :אוקי תקריא את הטבלא .2010
דוד יהלומי:

אנחנו מדברי על שכר  26.9מיליו ,פעולות  ,46.6מימו  ,400גירעו מילוות
 ,3.9רכישת מי  ,5.2הנחות ארנונה  .4500הכל כמוב באלפי שקלי וס+
הכל תקציב של .87,598,000

יואל גמליאל :תקבולי.
דוד יהלומי:

תקבולי .הכנסות מארנונה  ,30,725עצמיות  ,16,648מענק איזו ,8,300
משרד החינו ,11,960 +משרד הרווחה  ,7025משרדי ממשלה  ,1390מכירת
מי  ,7050הנחות ארנונה  ,4500ס +הכל בתקבולי .87,598,000

יואל גמליאל :טוב .תודה רבה .אני רוצה להציג פה את הרואה חשבו שלנו החדש יואב
ואיל מחברת קרמה שהחליפו את מר ניר שעשה עבודה של שני ,אנחנו
רוצי להודות לה.
יקותיאל תנעמי:

מי זה איל?

יואל גמליאל :איל תנעמי .שאלות? לגבי התקציב עצמו יש שאלות? ירו?
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נחמיה עורקבי :אי לי כוח אני ,אני הייתי ע הילדי עד עכשיו ,תתחיל אני אתחמ.
ירו ב נו:

אתה רוצה שאלה ,תשובה ,אתה רוצה שאני את את כל השאלות ואחר כ+
תענו?

יואל גמליאל :לא ,כל שאלה נית ל +תשובה.
ירו ב נו:

טוב .בעמוד .6

יואל גמליאל :כ.
ירו ב נו:

במשרד הפני מענקי שוני .אנחנו צפויי לקבל  430,000שקלי ,מה זה?
עדיי באותה שאלה,

יואל גמליאל :איפה אתה רואה?
ירו ב נו:

זה כ! 10שורות מלמעלה ,בס +הכל תקבולי ממשלה.

יואל גמליאל :אתה מדבר על הכנסות?
ירו ב נו:

אני מדבר כרגע הצעת תקציב,

דובר:

ירו יש ל +אירוע ,אתה צרי +לעשות מהר ,קצר.

ירו ב נו:

בהכנסות.

יואל גמליאל :עמוד ?5
ירו ב נו:

בעמוד  .6משרד הפני מענקי שוני.

יואל גמליאל :אה ,אתה מסתכל על הד ,הראשו.
ירו ב נו:

כ ,אני מסתכל על הד ,ריכוז.

יואל גמליאל :אנחנו מדברי ,כמו שאתה יודע אנחנו התייחסנו למענקי שוני ,עוד יותר
ג חישבנו את העליה של המענקי איזו ,ידענו שאנחנו נקבל ,זה מה שאנחנו,
 430זה יותר לכיוו  ...זה החישוב פלוס מינוס .אבל אתה יודע שהיו אנחנו
נדבר הרבה יותר ,אחרי האישור של היו .אחרי היו אני מדבר הרבה יותר
אז זה עוד מראה על צמצו ,כי א זה  430אני מאמי שמיליו וחצי א לא
יותר נקבל .הוא מדבר על תקציב .2010
ירו ב נו:

אני מדבר על תקציב  ,2010הצעת התקציב.

יואל גמליאל :תקציב  2010זה אנחנו אומרי שאנחנו נקבל מענק מכל מיני סיבות ,מענק
שר כמו שקיבלנו השנה חצי מיליו ,ובתקופה של +אתה ג קיבלת מיליו
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וחצי ,א אתה זוכר .אנחנו מאמיני שאנחנו ,הקצבנו  430שאני מאמי
שאני אביא הרבה יותר מ! 430כמענק שר ,ולאור זה ההחלטה היו שעברה
בכנסת אנחנו נקבל משהו כמו מיליו וחצי ,רק לתוספת מענקי איזו.
ירו ב נו:

זה אומר שכרגע  430צרי +להיכלל ,ואני מפנה את המבט לגזבר מבחינת
ההגדרות ,בהכנסה מותנית .א זה הכנסה מותנית זה ג צרי +להיות
הוצאה מותנית .כי מכא אני הול +לשאלה הבאה והיא שתי שורות מתחת,
וזה תקבולי אחרי 3.5 ,מיליוני שקלי ,מה זה? מה הפירוט של 3.5
מיליוני שקלי? ושתי שורות מלמטה .ותמשי +באותה תשובה כדי פשוט
לחסו +עוד שאלה כי זה באותו נושא ,הכנסות חד פעמיות .בעצ המילה
הכנסה חד פעמית כשמה כ היא ,היא חד פעמית והיא לא רב פעמית .א אני
מונה כא יש כא כמעט ,4.5

דוד יהלומי:

כ ,אני יכול להגיד ל,+

ירו ב נו:

דקה ,דקה ,זה קשור ג להתניה וג לתקציב .יש כא ס +כל הסעיפי האלה
 620 ,,430ו! 3.5מיליו שקלי זה כמעט  4.5מיליוני שקלי שלכאורה או
למעשה אמורי להיות בסעי ,מותנה.

יואל גמליאל :אבל זה לא נכו ,תראה ירו אתה שואל אני את ל +תשובות .אתה תסתכל
בתקציב  ,2008תסתכל בתקציב  ,2009יש מענקי שוני ,מה זה מענקי
שוני ,זה כמו עכשיו פרויקט של הרווחה ,מגיע פרויקט ומאשרי פרויקט
רווחה זה נקרא מענק ,זה נקרא תקבולי אחרי ,כל מיני פרויקטי
שנכנסי .אתה ג תראה את זה,
ירו ב נו:

אז ת לי רק פירוט של מה זה  4.5מיליו שקלי האלה.

יואל גמליאל :זהו ,אני עוד מעט אבקש מהרואה חשבו להגיד ל .+לגבי הכנסות חד פעמיות
ושונות אני כבר יכול להגיד ל +היו ,בפועל יש לנו הכנסות של  1.7מיליו
כבר מאושרות היו ,היו בהכנסות שלנו היו שה עוד לא מופיעי פה כי
עוד לא קיבלנו את הכס ,,אבל זה מאושר.
רו"ח יואב קרמזי:

רוב הסכו נובע מהעברה מקרנות .בהנחיות משרד הפני יש לנו

אישור להעביר מהקרנות לתקציב השוט ,חלק מההכנסות של הקרנות וזה
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החלק שיש כא .זאת אומרת זה לא הכנסה מותנית ,זאת הכנסה,
ירו ב נו:

החלק שמותר ל +להעביר מהקר הוא רק לנושא של מחלקת ההנדסה ,וא
אני זוכר נכו זה  15אחוז.

רו"ח יואב קרמזי:
ירו ב נו:

זה ...

אי ?+זה  15אחוז ,אתה מוסי ,עוד  15אחוז ,זה לא על שכר מהנדס אלא על
רובריקת ,נקרא לזה או על מחלקת ההנדסה שלכאורה אתה יכול לקחת 15
אחוז מהתקציב שלה ולהוו או להעביר אותו מהקרנות ולכ זה  115אחוז.
אבל זה לא קשור לזה.

רו"ח יואב קרמזי:
ירו ב נו:

חלק מזה זה זה,

אז אני רק מבקש להתמקד .כתוב כא הכנסה חד פעמית והחזרי משני
קודמות.

רו"ח יואב קרמזי:

לא ,יש ל +תקבולי החל מ! ,3.550ה! 3.550מדבר על ) ...אי אפשר

לשמוע ,מדברי ביחד איתו(
יואל גמליאל :לא ,לא שומעי אות ,+יותר בקול.
רו"ח יואב קרמזי:

ההחזר של הפירעו מלוות ביוב זה  2.6והפירעו מלוות פיתוח זה

 ,770,000אוקי זה רוב הסכו.
יואל גמליאל :ירו אני יכול להראות ל +פה שאני טוע שזה מהווה אפילו את אותו סכו,
אפילו יותר ,אנחנו לא לוקחי אחריות .תסתכל משרד הפני מענקי שוני
קיבלנו  ,2,750,000ולא באנו וצבענו אמרנו קיבלנו ,נקבל בחזרה והפכנו את
זה ל! .430אתה רואה שאנחנו לא הלכנו לפנטז על איזה הכנסה דמיונית.
הפו ,+אנחנו לקחנו פה את הביקורת הכי רצינית .קיבלתי  2.7מיליו וצבענו
 .430זה א' ,אני את ל +עוד דבר .על הכנסות חד פעמיות וחוזרות קיבלנו 1.4
מיליו ,אתה רואה שאנחנו צבענו ,620
ירו ב נו:

אז אני אומר עוד פע ,אחד לא הבנתי את התשובה של ,+זה אחד .שתיי
מה הקשר בי פירעו מלוות לבי החזר ביוב? יש כא מצב שכתוב כא הכנסה
חד פעמית,

רו"ח יואב קרמזי:

אני לא מדבר על החד פעמית.
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אז אני מדבר עכשיו על החד פעמית .מה זה ,מה הפירוט של זה?

רו"ח יואב קרמזי:

אני אסביר ל 620 .+זה הביקורת שניה .נעשית פה ביקורת של מערכת

השכר שכתוצאה מזה יוצרת החזרי ממס הכנסה .אוקי? ה עושי ,זה
.620
ירו ב נו:

שזה אנחנו עתידי לקבל ממס הכנסה  620,000שקלי?

רו"ח יואב קרמזי:
ירו ב נו:

כ.

הבנתי עכשיו תחזור להסבר של ה!.3.5

רו"ח יואב קרמזי:

ה! 3.5נובע משני מקורות ,אחד זה פירעו מלוות ביוב ,ההחזר

מהשוט ,,מהקרנות לשוט ,,והשני זה הפיתוח.
ירו ב נו:

לא ,סליחה שאני לא הצלחתי להבי אבל תסביר לי לאט שאני אבי מהר.

רו"ח יואב קרמזי:

אוקי .כאשר אתה מתחייב על פרויקט ביוב ,אתה בעצ פורע את

ההלוואות מהתקציב השוט.,
ירו ב נו:

נכו.

רו"ח יואב קרמזי:
ירו ב נו:

את הגביה,

לא רק אבל ג.

רו"ח יואב קרמזי:

בשוט ,,פורע אותו בשוט ,,הפירעו בפועל הוא בשוט ,,בתקציב

השוט .,הגביה נעשית בתקציבי הפיתוח.
ירו ב נו:

אוקי.

רו"ח יואב קרמזי:

ולכ מותר ל +להעביר מתקציבי הפיתוח לשוט ,בגובה פירעו

המלוות של הביוב .אז זאת ההעברה .זה מתגלגל פה של וזה תקי ,זה
באישור משרד הפני ,ה בודקי את התחשיב .ככה שזה תקי.
דובר:

וזה בנוס ,להנדסה?

רו"ח יואב קרמזי:
ירו ב נו:

זה בנוס.,

זה בנוס ,להנדסה .לגבי הארנונה אני מבי שכרגע התשובה שניתנה קוד
היתה תשובה ,ה! 5מגול בתו +הספר תקציב? הבנתי .זאת אומרת שא לא
יהיה תקציב צרי +להיות כא סעי ,של הוצאות מותנות?

דוד יהלומי:

אנחנו התייעצנו ע מומחי בנושא הזה ,אנחנו יש לנו יסוד ,סיכויי מאד
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מאד גבוהי להניח שזה יעבור .אני רק אומר ל +מה לא הכנסנו פה ,לא
הכנסנו פה שבעסקי ,מארנונה מעסקי יש מקומות שבה אפילו ביקשנו
הגדלה של למשל בנקי  39אחוז.
ירו ב נו:

עזוב אני מסתכל במאקרו ,אני מסתכל במאקרו ,יש  5אחוז.

דוד יהלומי:

אבל זה עוד כס ,,ולכ באנו ואמרנו אנחנו מניחי שיאשרו לנו בעסקי רק 5
אחוז .עכשיו אנחנו עשינו עבודה מאד יסודית ,לקחנו את עשרת,

ירו ב נו:

אוקי ,תקבל תשובה שלישית מה יקרה אז?

דוד יהלומי:

רגע ,רגע ,אני רק אומר.

יואל גמליאל :לא ,אבל יש לזה הגנה ,דודי ,שניה ,יש לזה ג את ההגנה של המענקי איזו
שאושרו היו ,מה שאושר היו אני לא רוצה להגיד שזה משהו כמו 2.5
מיליו לעירייה אבל אני אומר מה שאושר היו זה תקציב יותר משנה
שעברה ,בגדול .שנה שעברה אושר  2.4מיליארד ,עכשיו אושרו  2.6מיליארד.
א אתה מסתכל על מענקי האיזו תראה שקיבלנו  11.5מיליו שקנה
שעברה .ואני לא הכנסתי את זה ,הפו ,+אני לקחתי את זה כבסיס לבטחו
לתקציב ולכ אנחנו ממש הצטמצמנו א אתה רואה ,א אני אראה ל +את
שנה שעברה אנחנו קיבלנו מענקי איזו ,קיבלנו  9,800מענק איזו שהיה לנו
וקיבלנו עוד  2,750,000שזה משהו כמו אולי  12מיליוני שקלי א לא יותר.
אני לא לקחתי את הבסיס הזה ולא צבענו אותו בכוונה בתקציב הנ"ל וזה
נות לנו בסיס היו שנות לנו פתרו לכל תזוזה בתקציב .אנחנו לא לקחנו
את הנושא של המאזני איזו ,א אתה תסתכל על זה פה ,בתקציב של 2010
לא לקחנו את המאזני איזו ,לקחנו אותו שא יעלו את המענקי איזו זה
נות לנו בטחו לתקציב .לכ אני כבר אומר ל +שאנחנו נקבל יותר מ!2.5
מיליו כמו שאני רואה באישור שקרה ,מה שקרה היו ששר האוצר וראש
הממשלה אישור את ה! 2.6מיליארד ומה שאישרו לנו ס +הכל היו זה היה
מאושר ,התקציב הזה הוא לפי  1.6מיליארד ,אז תבי,
ירו ב נו:

 2.1 ,100מיליארד.

יואל גמליאל :לא ,מה פתאו ,היה  1.8מיליארד ,התקציב הזה שהיה הוא לפי תקציב של
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 1.8מיליארד,
ירו ב נו:

לפי  1.1מיליארד אבל לא משנה,

יואל גמליאל :לא ,לא  1.1מיליארד אז אני אומר ל ,+לא  1.1מיליארד,
ירו ב נו:

 2.1מיליארד אבל עזוב את זה כרגע ,אני שואל שאלה,

יואל גמליאל :היו הבסיס הוא יותר גבוה מהבסיס הקוד ,א אנחנו מסתכלי.
ירו ב נו:

יואל אבל השאלה ,אני שואל שאלה שהיא ג קשורה לתקציב .א ה! 5אחוז
יגיעו מכס ,אחר אז למה זה רשו בארנונה  5אחוז? תגיד מותנה מענק איזו
עוד  1.2מיליו כמה שאתה אומר או עוד  2מיליו,

יואל גמליאל :ירו אני אגיד ל +משהו ,אתה יודע שזה לא שחור ולב .תקציב זה תקציב
ואמנ אנחנו מגישי את התקציב בנתו הקיי .אנחנו תלויי ברוב הזמ,
אנחנו תלויי במשרדי ממשלה ,במענקי ,לכ אני יושב פה ,אני והגזבר וכל
רבעו אנחנו בודקי הא זה נכו או לא נכו ואנחנו ,תאמי לי ,בתקציב
הקיי כמו שאתה רואה אותו היינו מאד יעילי והצלחנו לסיי לא ב!750
כמו שרשמתי ,אנחנו סיימנו ב! 1.2מיליו אחרי כל ההוצאות.
יקותיאל תנעמי:

אני חושב שהשאלה שלו מופנית לגזבר ולזה ,למה הצגת את זה

כהכנסה וודאית ,זה שאלה מאד פשוטה ,ולא כהכנסה מותנית ,זה כל
השאלה ,זה לא הגעת פה למיליארדי ,שאלה פשוטה .הכנסה הזו היא לא
וודאית נכו לרגע זה ,דודי לא? אני חושב ,אתה אמור לענות או הרואה
חשבו .אבל לקצר נו .הגעת למיליארדי ,אני לא יודע אי ,+שאלה פשוטה.
רו"ח יואב קרמזי:

שאלה פשוטה ,תקציב מבוסס על הנחות הוא לא מבוסס על ודאויות.

יקותיאל תנעמי:

אוקי ,אז זה הנחה ,הבנו.

נחמיה עורקבי :אני יכול לשאול שאלה אחת קצרה ואי לי הרבה מה להוסי .,קראתי את
התקציב ,בער +הבנתי אותו ,יש לי רק שאלה אחת .יושבי פה אדוני
נכבדי ,לפחות תציגו לנו אות .אני מבי שזה לא,
יואל גמליאל :הצגנו אות ,אתה לא היית פה.
נחמיה עורקבי :לא הייתי אז אני מתנצל .זה חברה חדשה אני מבי.
יואל גמליאל :רואה חשבו ,כ.
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נחמיה עורקבי :רואה חשבו חדש?
יואל גמליאל :כ.
נחמיה עורקבי :שאתה אישרת אותו יואל?
יואל גמליאל :כ ,בטח.
נחמיה עורקבי :היה מכרז ,היה הצעת מחיר?
יואל גמליאל :לא צרי +מכרזי לרואי חשבו.
נחמיה עורקבי :לא צרי ,+ג לא צרי +הצעות מחיר?
יואל גמליאל :הצעות מחיר היו.
נחמיה עורקבי :היו הצעות מחיר?
יואל גמליאל :כ.
נחמיה עורקבי :אנחנו יכולי לראות אות?
יואל גמליאל :תבוא אחרי הישיבה ,תבוא מחר נראה ל.+
נחמיה עורקבי :בסדר ,זה מה שאני רק רוצה לדעת.
יואל גמליאל :היה וועדה והיה מסודר,
נחמיה עורקבי :ולא היה צרי +אישור מועצה על זה ג?
יואל גמליאל :לא צרי.+
נחמיה עורקבי :אוקי.
יואל גמליאל :מה עוד?
נחמיה עורקבי :זהו ,מעבר לזה אי לי יותר שאלות.
יואל גמליאל :אתה ג יכול לראות בתקציב.
נחמיה עורקבי :ירו חימ אותי קצת.
יקותיאל תנעמי:

בוא נתחיל לקרוא מהנחה פשוט אני קורא ,אני אוהב לקרוא ככה,

משעמ לי .קראתי את הד ,,אני יודע אי +תקרא לזה ,אי +אתה קורא לזה?
דובר:

הקדמה.

יקותיאל תנעמי:

הקדמה .ההקדמה את ציינת שבמהל 2009 +הצלחנו לאז את

התקציב בי היתר מהגדלת מקורות הכנסת הרשות פנימיי וחיצוניי .אני
לא יודע ,אני הסתכלתי פה בד ,ריכוז ,וואלה לא רואה שקל הגדלה .אז מה
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לא נכו ,לא נכו התקציב או לא נכו ההקדמה?
יואל גמליאל :איפה אתה רואה?
יקותיאל תנעמי:

לא יודע .עוד פע ,עוד פע,

יואל גמליאל :תגיד לי איפה אתה רואה.
יקותיאל תנעמי:
דובר:

אתה מדבר על הד ,הראשו.

יקותיאל תנעמי:
דובר:

העמוד הזה.

לא ,בהקדמה ,בהקדמה.

הראשו ,הד ,הראשו.

יקותיאל תנעמי:

בד ,הראשו.

יואל גמליאל :נו?
יקותיאל תנעמי:

א ,אחד לא קורא אותו נכו?

יואל גמליאל :נו?
יקותיאל תנעמי:

אני אוהב מה שאחרי לא קוראי ,אתה יודע מה כתוב פה,

הצלחת לאז את התקציב ,קוד כל כל הכבוד ,אבל למה ,למה ,כי
הצלחת להגדיל את מקורות ההכנסה של הרשות פנימיי וחיצוניי .כשאני
מסתכל על ד ,הריכוז ,א זו ,בעצ בעקבות זה הצלחנו לאז ,לא יודע,
תסתכלו במענקי משרד הפני ,מלווי כלליי ,מענקי שוני ,שזה בעצ
ההכנסות .א אני מסתכל על  2008לעומת  2009נאדה ,לא הגדלת כלו.
דובר:

לא ,אבל אתה,

יקותיאל תנעמי:

לא ,זה כמעט על השקל כאילו .לא ,אז א אני לא אתייחס ,זאת

אומרת אי לי בעיה .הנה אתה רואה אני קורא את זה טוב אני רואה זה לא
חלק מהתקציב ,אי לי בעיה .אבל תתייחסו.
יואל גמליאל :קותי אנחנו התייחסנו לתקציב שאישרנו.
יקותיאל תנעמי:

לא,

יואל גמליאל :אנחנו אישרנו  81ואנחנו הגדלנו .86
יקותיאל תנעמי:

אתה סומ +עלי שהשאלה שלי היא מדויקת ,דודי יבי אותה נכו

דודי? אז בוא נמחק את זה ,א אתה לא ,מחקנו את השאלה ,למחוק את זה?
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יואל גמליאל :למה?
יקותיאל תנעמי:

א מחקתי אז קדימה נתקד ,א לא אז אני רוצה הסבר ואני אומר

ל +לא יהיה ל +הסבר .אז מחקתי? לא ,תגידו לי ,חבר'ה אני רוצה שהחוברת
שלי תהיה מדויקת ,מחקתי? חבר'ה למחוק .שורה שלישית בעמוד הראשו.
הלאה.
יואל גמליאל :הלאה קותי מה עוד?
יקותיאל תנעמי:

יש לנו ביתר עצמיות ,התקציב ב! 2009בהכנסות כ? אני בד ,הריכוז

אוקי ,בד ,הריכוז.
יואל גמליאל :כ.
יקותיאל תנעמי:

ביתר עצמיות אנחנו בתקציב  2009קבענו  7.9מיליו ומשהו ,הביצוע

החזוי ,לא ,את בעמוד הנכו? אני בהכנסות ,למעלה תסתכלי נוגה.
נוגה שור:

כ ,כ ,ראיתי ,מצאתי.

יקותיאל תנעמי:

באופ כללי ,שניה ,פה זה הכנסות ופה זה הוצאות ,זה הריכוז.

ובעצ ראינו ,למרות שהתקציב היה  7מיליו ,אני אעגל את הסכומי,
הביצוע בס +הכל היה  6מיליו ,אני לא מבי,
דובר:

איזה סעי ,אתה מדבר סליחה?

יקותיאל תנעמי:

אני מדבר יתר עצמיות ,אוקי? בעצ מה שיוצא פה שהנחה בשנת

 2009לא היתה נכונה ,פה יש מיליו שהוא מטייל ,כאילו מיליו שהוא לא
צרי +להביא .יחד ע זאת את ב! 2010עושי  7מיליו וכו' ,למה? למה לא
לומדי ,לא הצלחנו ,זה מיליו שנעל לנו פה .למה עוד פע את חוזרי על
זה ,למה?
ניר בזק:

רגע אבל סליחה קותי ,סליחה על הבורות אבל למה הוא נעל?

יקותיאל תנעמי:
דובר:

א בשנה הקודמת לא הצלחת להציג אותו,

יקותיאל תנעמי:
דובר:

לא ,בוא אני אגיד ל ,+א אני אומר,

בדיוק ,אני אומר ל,+

אז זאת אומרת ה חזו שה יקבלו ולא קיבלו.

יקותיאל תנעמי:

ולא קיבלו .אז למה עוד פע? אלא א כ יש איזה שה הנחות
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שאנחנו לא יודעי אז בוא נשמע אות.
ניר בזק:

אולי זה כספי שיואל יודע שהוא יביא אות והוא ש אות בסתר?

יקותיאל תנעמי:

א אני אתייחס לתקציב הקוד אז אולי ,אני לא יודע.

יואל גמליאל :אני יכול להגיד למה ,תראה ,השנה אני יכול להגיד ל +שכבר סגרנו הסכ ע
משרד הבטחו על  1.2מיליו שאמור לעבור אלינו בנוס ,ל! 1.8מיליו
שקיבלנו .קיבלנו עוד  175,000שקלי מגבעת ברנר סגור .קיבלנו ממשטרת
גדרה שיושבת שמה ,תבענו אות קיבלנו  150,000שקלי עכשיו ,קיבלנו
עכשיו כבר מאושרי .עוד  150,000שקלי מאורני ,זה דברי שאנחנו
עושי אות ,המועצה היו פועלת בצורה יותר טובה ,יותר נכונה לגביית
כספי ולכ אנחנו לקחנו בחשבו שמה שאני דיברתי אית +כבר בינואר,
שכבר אני חושב שהכנסנו איזה  1.7מיליו 1.8 ,מיליו חלק מהכס ,כבר
נכנס 175 ,כבר שול ,הסדר של  150כבר שול ,המשטרה כבר שילמה ואנחנו
מחכי לכס ,ממשרד הבטחו.
יקותיאל תנעמי:

ונעבור לשאלה הבאה .אנחנו הקמנו תאגיד מי.

יואל גמליאל :כ.
יקותיאל תנעמי:

אנחנו יודעי שנושא המי הכניס למועצה הכנסה לא מבוטלת .ברגע

שהעברנו את זה לתאגיד כל הרווח עובר לתאגיד.
יואל גמליאל :כ.
יקותיאל תנעמי:

בכל זאת את הכנסת את זה פה ,ותקנו אותי א אני טועה ,אני

הבנתי שזה המו כס .,במכירת מי אנחנו  7מיליו ,זה שורה שניה מכירת
מי ,ובהוצאות זה  5.2מיליו ,יש לנו פה כמה ,ההפרש הוא כמעט  2מיליו,
יואל גמליאל :אני אסביר ל,+
יקותיאל תנעמי:

שניה ,עוד  2מיליו כהכנסה ,שבעצ אנחנו אומרי התאגיד לקח

את ההכנסה אז למה היא פה?
יואל גמליאל :אני אגיד ל +משהו ,אני יכול להגיד ל +שבשנה וג בשנה הבאה אנחנו נרוויח
מזה שהעברנו את זה לתאגיד מי .אנחנו מקבלי מענק על כל תושב ,ברגע
שפותחי תאגיד מי  175שקלי ,פע היו נותני ,א היינו עושי את זה
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אז קיבלו  .450לאור זה שאנחנו באנו רק בסו ,ועכשיו אנחנו מאשרי את
זה ,מקבלי  175שקלי פר  3.3 ,19,000מיליו אנחנו מקבלי כמענק לאור
זה שפותחי תאגיד .אנחנו לא מדברי על זה שאנחנו ג דואגי שהעובדי
היו הקיימי ,העובדי,
ירו ב נו:

אתה מקבל את הכס ,הזה לא ,לשוט?,

יואל גמליאל :לשוט .,כ לשוט .,וג אני לא מדבר על זה שהעובדי עצמ ,דקה ,ג
העובדי עצמ ירו ,ירו א זה לא לשוט ,אז לא זה יל?+
ירו ב נו:

הכס ,לא היה מתוכנ ללכת לשוט.,

יואל גמליאל :לשוט ,,בטח לשוט ,,מה זה .ועוד העובדי עצמ היו ,עובדי המי ועובד
הביוב ,ג ה משולמי על ידי התאגיד .אני יכול להגיד ל +שג  ...העובדי
משול על ידי התאגיד וג המבני ושכירות והכל .בשנתיי עד שהתאגיד
ייכנס לעבודה שוטפת ,בינתיי יהיה לנו דמי שירות ואנחנו מתקזזי ע
התאגיד עצמו .אז יש לנו הכנסה יותר ,אנחנו מאד ,אנחנו ג הגשנו פה
תקציב באמת,
ירו ב נו:

יהיה תאגיד או לא יהיה תאגיד?

יואל גמליאל :למה לא? התאגיד כבר יצא לעבודה ,כבר אישרנו את התאגיד.
ירו ב נו:

אז למה השורות האלה רשומות?

יואל גמליאל :השורות האלה רשומות כי עד שלא פותחי תאגיד אז אנחנו מתייחסי
לתקציב,
ירו ב נו:

ומתי הוא יוק התאגיד?

יואל גמליאל :התאגיד הוא ,אני מאמי עד סו ,החודש.
ירו ב נו:

זה אומר שרק שלושה חודשי אמורות להיות רשומות הכספי,

יואל גמליאל :זה אומר שאנחנו היו ,אנחנו היו מגישי תקציב עד שיוק ,כשיוק יהיה
שינויי ,נבוא לפה ונעשה את השינויי ותיקוני תקציב וכל זה בהוראה של
משרד הפני .לכ אנחנו,
ירו ב נו:

יואל אני בעד מה שאתה אומר ,אני רק אומר דבר נורא ,קוד אמרת על
תקציבי עתידיי שאנחנו עתידי לקבל כי,
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יואל גמליאל :לא עתידי ,סגורי אני אומר ל.+
ירו ב נו:

לא ,אתה מדבר ,דיברת קוד על מענקי איזו ועל דברי אחרי כמו
הכנסות חד פעמיות שנקבל ורשמת אות כא .כא,

יואל גמליאל :לא רשמתי ירו.
ירו ב נו:

רשמת הכנסה חד פעמית,

יואל גמליאל :לא רשמנו.
ירו ב נו:

הכנסה חד פעמית,

יואל גמליאל :זה לא משרד הפני ,אמרתי ל +זה הכנסות שאנחנו מדברי עליה.
ירו ב נו:

לא ,זה רשו בספר התקציב 620,000 ,שקלי שאתה יודע שה בהכנסות.
 420,000שקל אתה יודע שה 430,000 ,שקל זה לבד כמעט מיליו שקל אתה
יודע שה קיימות והסברת ג מאיפה ה באי וזה בסדר .עכשיו אתה יודע,
עוד לא קיבלת נייר,

יואל גמליאל :ירו בוא אני אתק אות ,+אתה הרי יודע ,הרי אתה יודע שחייב,
ירו ב נו:

לא ,אני רק רוצה,

יואל גמליאל :דקה ,לא ,אני אסביר ל ,+אנחנו מתייחסי כל עוד שככה לימדו אותנו בחוק,
מה שעוד לא מאושר הוא לא מאושר.
ירו ב נו:

אז זה לא מאושר .יש ל +הכנסה חד פעמית,

יואל גמליאל :לא ,לא ,זה מאושר היו ,זה מאושר היו.
ירו ב נו:

יש ל +הכנסה חד פעמית  620,000שקל שמאושרת היו?

יואל גמליאל :אני אומר ל +עוד פע ,מה ,אני מסביר ל,+
ירו ב נו:

יש ל +הכנסה של  430,000שקל מאושרת,

נוגה שור:

זה המס הכנסה.

ירו ב נו:

ה! 620זה המס הכנסה.

נוגה שור:

כ.620 ,

ירו ב נו:

ה! 430יש ל ,+אתה יודע להסביר מה זה ה!?430

יואל גמליאל :אני יכול להגיד ל +שקיבלנו  ,500אני יכול להגיד ל +שדיברתי ע השר באופ
אישי והוא הבטיח לי השנה מענק יותר משנה שעברה.
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אתה מכיר את זה.

יואל גמליאל :ירו ,אני ג מכיר.
ירו ב נו:

לא ,אני לא מכיר כלו ,אתה מכיר.

יואל גמליאל :אבל אני בא ואומר ל +שאנחנו חייבי להעביר את התקציב עד ה! 31/3ואתה
יודע א לא,
ירו ב נו:

לא ,זה בסדר.

יואל גמליאל :יעשו פה שימוע לכול ,יפטרו את המועצה .אז אני מסביר ל ,+אני מתייחס
קבוע מה החוק אומר .אני מביא את זה רגיל ,כשאנחנו נעשה ונקבל אישור,
ואני טוע שאנחנו באמת נשמח מאד להגיע לפה לתיקו תקציב בהמש +לפי
הוראה ממשרד הפני ,כשמשרד הפני יאשר את התאגיד אני יכול ,זה יכול
להיות באפריל ,זה יכול להיות במאי ,זה יכול להיות ביוני ,זה יכול להיות
בשנה הבאה.
דובר:

לפי הסבב זה אמור להיות בער +ביוני.

יואל גמליאל :אנחנו מתייחסי למה שקיי היו .זהו.
ירו ב נו:

אבל אתה יודע שתאגיד החל מעוד שבוע ,מעוד חודש הוא כבר לכאורה מוחק
את שתי השורות האלה.

יואל גמליאל :אני אמרתי שאנחנו פועלי ... ,אתה מבי שיש שמה קצת עמדות כוח .אז לכ
אני אמרתי זה יכול להסתיי ,אני מקווה שיסתיי בסו ,החודש וא לא אז
זה יכול להימש .+זה כשיימש +נבוא נעשה תיקו,
נחמיה עורקבי :נעשה מחר את התיקו תקציב ,חייבי לעשות אישור תקציב עד סו ,מר..
יואל גמליאל :נכו ,צרי +לאשר אותו.
נחמיה עורקבי :אחר כ +עושי עוד שינויי ,עוד ניתוחי וכל זה.
יואל גמליאל :עוד שאלה? אחרי שקראת את הד ,הראשו?
יקותיאל תנעמי:

יש הכנסות מותנות ,זה באמת כמו שאומרי ממש ממש ממש חזק.

יש פה הכנסה מותנית של  876,000שקל ,ההכנסה הזו לא נוצלה.
יואל גמליאל :לא ,היא נוצלה.
יקותיאל תנעמי:

למה?
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יואל גמליאל :כי אתה תראה בתקציב ,תסתכל,
יקותיאל תנעמי:

זה ויכוח הזוי,

יואל גמליאל :תסתכל פה ,אני אסביר ל ,+ת לי רגע .זה המענק איזו ,א אתה תראה
אנחנו אישרנו מענק איזו  9.30ובסו,,
יקותיאל תנעמי:

רגע ,רגע ,רגע,

יואל גמליאל :אבל הביצוע פה לא מוב.
יקותיאל תנעמי:

לא ,חבר'ה אני אומר לכ,

יואל גמליאל :הביצוע מופיע כאילו הרבה פחות וזה לא נכו .היה צרי +להיות .9.800
יקותיאל תנעמי:

רגע ,רגע ,זה מענק איזו דודי? זה מענק איזו?

יואל גמליאל :כ.
דוד יהלומי:

מה?

יקותיאל תנעמי:

אז למה מופיע פה,

יואל גמליאל :כי בהתחלה היה מענק מיוחד שהוגש ב! 2008וה נתנו אותו ולא אישרו אותו
באותו תקופה ,שמנו את זה מותנה ואחרי זה אישרו את זה.
יקותיאל תנעמי:

אוקי אז בואו תגידו לי ,א אני,

יואל גמליאל :יש ג פה טעות בהדפסה.
יקותיאל תנעמי:

א אני,

יואל גמליאל :היה צרי +להיות פה  9,800ולא  .8,127אז יש לנו יותר,
יקותיאל תנעמי:

אני מבי מה שאתה אומר ,לא ,אבל לפי מה שאתה אומר אז בביצוע

הוא היה צרי +להופיע דודו,
יואל גמליאל :הוא מופיע אבל אצלו הוא לא מופיע.
יקותיאל תנעמי:
דוד יהלומי:

תסתכל הוא לא מופיע בביצוע.

מה ,מה?

יקותיאל תנעמי:

המותנה הזה.

יואל גמליאל :לא ,הוא מופיע כי אז שמנו את,
יקותיאל תנעמי:

יואל ת לדודי לענות ,בחיי ,+אתה עונה על הכל?

יואל גמליאל :למה אתה רוצה להכשיל?
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למה מכשיל? אני את דודי רוצה להכשיל?

יואל גמליאל :תשאל אותי ,אני יודע את התקציב קצת הרבה יותר .תקשיב ,אתה יודע
שהוא היה מותנה בתקציב לסטודנטי ,היה מותנה בתקציב,
יקותיאל תנעמי:

זה אני יודע.

יואל גמליאל :מה עוד?
)מדברי ללא קשר לדיו(
יואל גמליאל :דודי אתה צרי +להסתכל ס +הכל אנחנו סיימנו ע תקציב ואת רואי את
האחריות,
יקותיאל תנעמי:

יואל אני אגיד ל +משהו,

יואל גמליאל :לא ,אתה רואה את האחריות של המועצה ,סיימנו ע תקציב  86ואנחנו ס+
הכל מיליו שקל תוספת לשנה הזאת .2010
יקותיאל תנעמי:

אני לא מחלק ציוני אבל אני חושב שבאמת מה שנעשה בתקציב

הקוד שאני התנגדתי לו זה באמת היה ,את השאלות שלי שאלתי ,את
ההערות שלי הערתי ,אני מקווה ,אני לא מאמי שתצליחו לחזור על מה
שהיה בשנה שעברה ,לא יודע מה ,לא יודע איזה מסר היה ,אולי לא ,אולי לא
הפרענו לו אבל זו עובדה .לא ,לא ,לא הפרשת לגירעו המצטבר וכו',
יואל גמליאל :הפרשנו.
יקותיאל תנעמי:

לא הפרשנו.

יואל גמליאל :למה? בטח ,תסתכל  1.3מליו ועוד .750
דובר:

בוא תראה לי איפה.

יואל גמליאל :תסתכל ,תסתכל .הפרשנו  2מיליו שקלי לסגירת תקציב שוט.,
יקותיאל תנעמי:

מה שוט?,

נחמיה עורקבי :קותי ע עובדות אי אפשר להתווכח ,השנה הוא הביא מאוז ,סת אנחנו
מתווכחי ,הביא מאוז.
יקותיאל תנעמי:

אנחנו לא מתווכחי.

נחמיה עורקבי :עזוב.
יקותיאל תנעמי:

אני מתווכח? שמעת אותי מתווכח?
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נחמיה עורקבי :אז מה ,בוא נראה שנה הבאה א הוא יביא מאוז או לא.
דובר:

לא מאוז ,ע יתרה ,ע יתרה ,לא מאוז.

נחמיה עורקבי :אמרתי ,אני ג מפרג ,א זה נכו וזה עוד ,בינתיי אי +זה נקרא חזוי,
חזוי ,מה כתוב פה? סליחה אני ,תשמע יש עובדות ,הוא הביא בינתיי חזוי,
בוא נראה א זה יהיה באמת נכו או לא וזהו ,אז יש לנו עוד שנה ,תצביע
שנה הבאה בתקציב אחרת.
יואל גמליאל :אנחנו כבר איזה ,יש לנו לא חזוי ,יש לנו תקציב סגור ,יש לנו כבר את הרבעו
הרביעי .מופיע שאנחנו ב! 750בפלוס לאחר שאנחנו דאגנו לשי חצי מיליו
בצד להבראה של שנה שעברה שלא שולמה ,ואמרנו א יכריחו אותנו השנה
לשל את ההבראה אז התקציב יהיה על תקציב .2008
דובר:

לא חייבו?

יואל גמליאל :בינתיי לא ,א לא אז יהיה לנו  1.2מיליו.
דובר:

יהיה לנו עוד כמה אגורות יותר ,מה הבעיה.

יואל גמליאל :צרי +להעביר את זה לקר.
דובר:

מי זו קר?

דובר:

קארי.

ירו ב נו:

בסדר תקציב הקוד ,אני לא יודע א זה על פי חוק או על פי נוהל ,אבל זה
נכו שמבחינת השקיפות שזה יהיה ,לפחות את רמות השכר ואת דרגות
השכר ,כא זה לא מופיע.

נחמיה עורקבי :הכנסתי שאילתא בנושא ,הוא יית לנו את זה בישיבה הבאה סביר להניח.
יואל גמליאל :כ ,אני אבדוק את זה.
ירו ב נו:

אוקי ,חסכת לו תשובה.

נחמיה עורקבי :חסכתי לו תשובה ,יאללה .ת לי ללכת הביתה.
ירו ב נו:

נקודה,

יואל גמליאל :ירו אני יכול להגיד ל +שהעובדי מכל הדרגות וכל מה שזה בתקופה של,+
אני יכול רק להראות ל +מה היה בתקופה של,+
ירו ב נו:

אני לא ,יואל תראה ,בסו ,,נגיד את ההערות הכלליות בסו .,נקודה נוספת,
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בלשכה אני ראיתי חמש משרות ,א אפשר לקבל את הפירוט שלה ,של מי
זה החמש משרות?
יואל גמליאל :כ .חמש משרות בלשכה זה ראש מועצה ושלוש מזכירות וסג.
ירו ב נו:

אי?+

יואל גמליאל :וסג.
ירו ב נו:

הבנתי.

נוגה שור:

מה השכר של סג?

יואל גמליאל :השכר של סג בסביבות  400,000שקלי.
נחמיה עורקבי 487 :ליתר דיוק.
יואל גמליאל :לא ,מה שתקצבנו .בדקת?
ירו ב נו:

יש לי מספר שאלות,

יואל גמליאל :אז למה אתה לא כל פע זה ואתה אומר,
ירו ב נו:

יש לי מספר שאלות טכניות יואל.

נחמיה עורקבי :אני אמרתי כמה השכר ,לא אמרתי שזה מתוקצב או לא מתוקצב ,עזוב.
ירו ב נו:

יש לי מספר שאלות טכניות .עמוד  8באמצע ,רכישת רישיונות  officeו!
 ,SQLלא יודע מה זה 78,000 ,שקלי.

יואל גמליאל :אני אגיד ל ,+זה שרתי שהמועצה היתה עבריינית כל השני בתקופה פעלנו
בלי רישיונות וזה היה אסור .אנחנו שינינו את הרישיונות לאור בדיקה
שראינו .היינו חייבי זה ואנחנו צריכי לשל לה את הרישיונות שמגיע
לה לפי חוק.
ירו ב נו:

למה אתר אינטרנט רק  1000שקלי ,מה אי לנו אתר אינטרנט שצרי+
תחזוקה?

יואל גמליאל :אנחנו מנסי לשפר את הנושא של האינטרנט ,אנחנו מנסי לעשות את זה
דר +תב"ר ,לבקש דר +תב"ר אישור של משרד הפני כדי באמת לשפר את כל
נושא האינטרנט.
ירו ב נו:

אוקי .הנקודה הבאה ,אני רואה כא ייעו .משפטי ,היינו  500,000ועכשיו
אנחנו רק ב! ,80זה אחלה.
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יואל גמליאל :זה אותו דבר ,א תעבור על זה תראה שאת הרוב ,רוב היוע .המשפטי ,הרי
רוב התביעות ורוב הפתרונות שהוא נות לנו זה בנושא הנדסה .לכ אתה
ראית בתקציב של הנדסה בנפרד וזה מה שמופיע פה זה השוט ,,באמת זה
התקציב של השוט ,בקטע של יוע .משפטי.
ירו ב נו:

הבנתי .נושא של זמורה .א אפשר להסביר כא מה קורה .שנה שעברה היה
 1.4מיליו ,בפועל מימשנו  ,400עכשיו תקצבנו ב!.500

יואל גמליאל :כ.
ירו ב נו:

סדרי גודל.

יואל גמליאל :מאז שמינו אותי לגזבר ראיתי שמה ששילמנו כספי והכספי הלכו לכיוו
קרנות וכל מיני בזבוזי שהיו במערכות ש ,לאחר שבדקתי החזרנו ,שנה
שעברה לא רק שלא שילמנו ,שילמנו  ,410קיבלנו החזר של  470למועצה
המקומית גדרה ,השנה אנחנו נשל  ,370זה לא מעודכ פה כי עוד לא העברנו
את התקציב אבל היו אני הכנתי את התקציב של זמורה ואנחנו לא נשל
 ,500אנחנו נשל  370תקציב לזמורה וזה מראה בעצ על ההתייעלות
שבמועצה שבודקת ולא משלמת סת  1.4מיליו אלא מתייעלת ,בודקת
ומשלמת מה שצרי.+
ירו ב נו:

אל מול איזה מכסה ,זה לא עובד על פי הנוסחה של המכסה של זמורה,

יואל גמליאל :זה עובד לפי הנוסחה והמכסה אבל אז לא ,אז לקחו מ מצב של תקציב בלי
לבדוק באמת את ההכנסות של כל הרשויות שה הרבה הרבה יותר גבוהות
ממה שהיו צריכי לקחת.
ירו ב נו:

טוב .שאלה ,הערה ושאלה .יש כא יותר מדי הנחות ,לא הנחות לתושבי
ולא הנחות למועצה ,אלא הנחות שכנראה שיהיה בסדר .ההנחות האלה אני
מפרש אות כדבר אחד מאד ברור ,מותנה .היה נכו וזה לגיטימי שזה יקרה
כמו שהיה בשנה שעברה וכמו שהיה ג לפני שנתיי וג שלוש ,א אתה
זוכר ,שהיה נכו שיהיה כתוב כא הכנסה מותנית והוצאה מותנית .ג ה!5
אחוז ,ג א נקבל מענק שר או לא נקבל מענק שר ,בסופו של דבר ,תשמע
יכול להיות שבסופו של דבר זה יהיה מאוז ,אני לא ,אני מדבר כרגע ,זאת
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הערה אחת .שניה ברשות .+הערה שניה שקשורה לנושא הזה ,אני חיפשתי
בעמודי הראשוני ,אחרי שנה מבורכת כפי שהיתה ,שאלה טובה לבוא
ולהגיד מה היעדי של המועצה .התייעלות בסדר ,תקציב מאוז בסדר,
אבל אחרי שנה ראשונה ול +זה כבר שני רבות כא ,אפשר לבוא ולהגיד
שלושה ,ארבעה ,שני יעדי שיודעי לבוא ולהגיד אלה ה יעדי המועצה,
אלה ה הדברי שאנחנו יכולי לבנות אות בתקציב כי בסופו של דבר,
ואמר את זה קוד הרואה חשבו ידידינו ,תקציב הוא מכשיר ,תקציב הוא
כלי ,הוא כלי לבקרה ,הוא כלי לניהול .וא ההערה בה' או בע' שאמרתי
קוד על הנחות ועל זה שזה לא כתוב ,א אפשר לקבל על זה כמה הסברי?
יואל גמליאל :אנחנו באנו פה על התקציב ,א תרצו פע לדעת על דברי יותר מפורטי
אנחנו נשב ונית מענה ונית תשובות .כמו שאתה יודע אנחנו מדברי בנושא
חינו +שזה סדר העדיפות שלנו ,אנחנו רוצי לטפל עכשיו בנושא לתת שירות
לתושבי ,מענה לתושבי .אבל כמו שאתה יודע שנתנו ל +חוברת אני חושב
פע ראשונה בגדרה או באזור ,שנתנו ל +חוברת ע החוברת קיבלת הסבר
מה קרה בשנה שעברה ומה יקרה בשני הבאות ואני חושב שהחוברת היא
מאד ברורה .כמו שאתה יודע אנחנו ג ברוב הזמ צריכי להתעסק ע חברי
מועצה שבמקו לבוא לעזור אז ה כל הזמ שואלי רק שאלות וא היית
באי באמת והיית נכנסי להנהלה אז היה ג בסיס לבוא ,היה בסיס
שהיית בא ובאמת היינו עושי את הפרויקטי ביחד למע הישוב .אז אני
אשמח מאד שתצטרפו ואז שמה תאמי לי לא רק שתשאל שאלות ,ג נקבע
את המדיניות ביחד .אז אני אשמח מאד שזה מה שיקרה .אבל אני חושב
שהמועצה השנה היא מועצה אחראית ,אנחנו רואי את השינוי .עובדי
העירייה נותני מענה סביר,
נחמיה עורקבי :לא ,עובדי המועצה ועובדי המתנ"ס שעובדי במועצה.
יואל גמליאל :והמתנ"ס והאיגוד והמוזיאו,
נחמיה עורקבי :עובדי המתנ"ס שעובדי במועצה.
יואל גמליאל :נותני מענה סביר וצריכי תמיד לשפר והשאיפה שלנו זה למצוינות.
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טוב ,אוקי.

יואל גמליאל :עוד שאלות? מי בעד התקציב? חמש בעד .מי נגד? שלוש נגד .מי נמנע? שניי
נמנע .התקציב אושר הישיבה נעולה.

יואל גמליאל
ראש המועצה ויו " ר הישיבה
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אריה לוינגר
מזכיר המועצה

