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מישיבה שלא מן המניין של מועצת העירייה ,שהתקיימה ביום רביעי ,כ"ב באלול
תשע"א )  21בספטמבר  ,(2011בספרייה העירונית על שם בלפר ,רח' ויצמן  1ברמלה.
נרשם ע"פ הקלטה ונערך ע"י שמוליק קולישבסקי – מזכיר בכיר.
נוכחים ה"ה:
עו"ד מרדכי יצחקי  -מ"מ רה"ע ,היו"ר
ניסים פנחסוב
שמעון שלוש
ענבל רדה
זינה יסקוב
הרב איתן דהאן
הרב מיכאל דר עי
אליהו חדד
פאיז מנסור
ד"ר מחמוד אלג'רוש י
עו"ד עבד אבו עאמר
עו"ד גלית נחמני
מיכאל וידל
חסרים ה"ה:
יואל לביא – רה"ע
אברהם אילוז
אברהם לוינסון
בני אלבז
נוכחים:
מנכ"ל ה עירייה ,היועץ המשפטי ,מנהלי מחלקות העירייה.
על סדר היום:
כיול תקציב ,תקציב .2011
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היו"ר פותח את הישיבה בשעה 19:07
עו"ד מ .יצחקי -יו"ר:

טוב .ערב טוב לכולם .בסדר היום אני אפתח בישיבה שלא מן
המניין , 8/2011-13 .בסיומה אנחנו נעבור לישיבה מן המניין.
למען האמת הרבה נושאים מעניינים במיוחד אין ,אבל היינו חייבים
את הישיבה הזאת בפרט למען הישיבה שלא מן המניין לעניין כיול
ה תקציב .אגב הישיבה הזאת הכנסנו גם ישיבה מן המניין ,כאשר
בתקציב כפי שאתם יודעים זה לא רק היבטים פורמא ליים כדי
להניע פרויקטים שיש לנו עניין להניע אותם ,אנחנו חייבים להביא
אישור מועצה לאחר וועדת כספים ,ורק אז לפנות למשרד הפנים
כדי לקבל אישור .טרם קבלת האישור אתה לא יכול להניע
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פרויקטים ויש פרויקטים שהם מאוד ,מאוד לוחצים לנו וחייבים
לבצע כ יול תקציב .עכשיו ,על פניו מי שיראה בכותרת של
התקציב ,מדובר בהגדלת תקציב של  15.9מיליון ,אבל יש בזה
הרבה מאוד מראית עין חשבונאית .אין כאן גידול מעשי של 15.9
מיליון שקל ,אלא יש כאן מצב לדוגמא ,אם תסתכלו בהצעת
התקציב הרגיל רק בסעיף של תקבולים אחרים 8.3 ,מיליון שקל,
זה פשוט הלוואה של מים שעובדה מהרבה מאוד הלוואות ועכשיו
בוא נאמר עשינו שיחלוף של ההלוואה הזאת וצירפנו את סך
ההלוואות ל 8.3 -מיליון שקל ,אגב ,בנושא המים מדובר על
הלוואות שניקנו טרם הקמת התאגיד .כלומר ,זה לפני אוגוסט
 .2011הסעיף הזה מופיע במקביל גם בסעיף הכנסות וגם בסעיף
הוצאות .כלומר הוא סכום אפס מבחינה מעשית ,אבל בהגדרת
התקציב הוא חייב להופיע מבחינה חשבונאית .אם תסתכלו
בהסבר ,בדברי הסבר הכלליים הכנסות העיקריות מעבר למה
שאמרתי שהיה בהם גידול של  ,8.3אמרתי שזה יותר חשבונאי,
יש מענק כללי של משרד הפנים שגדל ב 2.8 -מיליון ,יש לנו מחזור
הלוואות עליו דיברתי ,הנחות ארנונה זה לא רלבנטי להגדלה .יש
לנו בעצמיות גידול של  2.5מיליון שקלים שהוא נובע מהתאמת
הכנסות מבריכת השחייה  750,000שקל ,אם כי תשימו לב לסעיף
ההוצאה סכום הוא הרבה יותר גדול מאשר סכום ההכנסה .יש לנו
הכנסות ממתנ"ס קריית מנחם שהוא  300,000שקל וכו' ,וכו',
משרד החינוך הוסיף לנו תוספת של כמעט חצי מיליון שקלים
ובמשרד הרווחה יש גידול של  365,000אבל באופי של הגידול
הזה במשרד מול הכנסה של משרד החינוך או מול הכנסה של
משרד הרווחה יש טור של הוצאה עירונית .בעמוד הבא ,בסעיף
ההוצאות ,יש התאמת הוצאות שכר של גידול של  1.2מיליון
שקלים ,בפעולות הכלליות וכאן החלק המעניין ,גידול של 3.8
מיליון שקלים ,בריכת השחייה  ,800המתנ"ס שאתמול סיימנו
מכרז לגביו  300,000שקלים ,יש לנו פעולות קיץ ,כל פעולות
הקיץ שנעשו לבני ה נוער בסך  130,000שקלים ,הוצאות
משפטיות ,היו לנו הוצאות משפטיות ניכרות במיוחד בסיפור של
רכבת ישראל ,מאחר שלצערי הרב יש הרבה מאוד שיחות בינינו
לבין רכבת ישראל ,אבל כנראה רק השיחות באמצעות מערכת
המשפט הן השיחות שמצליחות להפעיל לחץ כלשהו על הרכבת,
ומה שאתם רואים אחר כך ,תיירות  100,000שקלים ,גינון
 500,000שקלים ,כמו שאתם יודעים בגינון יש שני קבלנים
שפועלים ברחבי העיר .אבל הם מתעסקים בתחזוקה ,אנחנו
צריכים לעבור לפאזה חדשה ,שזו הפאזה של שיקום .כי אתה לא
יכול לתחזק משהו שהוא לא כל כך משוקם  ,יש גנים שיש להם
נראות טובה ,ויש גנים שבהחלט צריך להיכנס ולשדרג אותם.
בפעולות החינוך יש גידול בהוצאה של  1.1מיליון ,מחשב לכל
מורה  450,000שקל ,אנחנו הענקנו בשלוש שנים אחרונות למיטב
זכרוני לכל המורים ביסודיים ולכל המורים בחטיבות הביניים
מחשב ,ב 450,000 -שקל זה תקצוב לטובת התיכוניים ,כל מורי
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התיכוניים אמורים לקבל מחשב במסגרת פרויקט "אתנה"  ,כלומר
זה לא הסכום הכולל .ישנם עוד שני גופים שמממנים והם כמובן
לא באים לידי ביטוי פה ,זה גם משרד החינוך וגם הסתדרות
המורים ,כאשר הכיוון הכללי הוא לא לתת צ'ופר למורה בתור
מחשב ,אלא לשנות את שיטת ההוראה ,זה אומר אם עד היום
המורה השתמש באמצעים פרונטאליים ,אנחנו הולכים במקביל על
קניית ברקו לכיתות ,למשל ,ואנחנו יותר ויותר מתגברים את בתי
הספר ,שהמורה היום כאמצעי הוראתי מובהק יבוא עם מחשב
הנייד שלו ויעביר גם שיעורים לא בשיטה השגרתית .אתם רואים
גם את המקרנים בבתי הספר שזה בעצם המשך הגידול שמה,
פעולות הרווחה זה גידול של  192,000שקל .זה כמובן לפי
מפתחות תקצוב ,זה בדרך כלל כמו ב משרד החינוך שגם זה לפי
מפתחות תקצוב .אם יש שאלות בנושא הכיול?
מר מ .וידל:

יש לי הערה לראש העיר.

עו"ד מ .יצחקי -יו"ר:

כן .בבקשה.

מר מ .וידל:

אמרת באמצע ,אם לא היית אומר את זה לא הייתי מדבר .אמרת
שאם רכבת ישראל כנראה הכי טוב להתנהל איתם דרך המשפט.
קודם כל מהניסיון שלי ,למרות שיואל לביא כתב שלושה חודשים,
או כתב מספר חודשים הוא כתב בעיתון ,אז אני שנתיים בדיוק
הייתי שם ו יצאתי מיזמתי ,ויש לי קצת ניסיון .אני אומר לך ,אני לא
מכיר עוד ראש עיר בארץ או עירייה בארץ שמנהלת דיון או משא
ומתן עם רכבת ישראל ועוד עם בעיות כל כך קשות כמו שיש
ברמלה דרך בתי משפט ,שזה רק הולך הפוך .עכשיו ,הייתי רוצה
לשאול שאלה ,אם אתה יכול לעדכן אותנו ,לפ ני יומיים היה דיון
בות"ל ,על הפרדה .210

עו"ד מ .יצחקי -יו"ר:

תרשה לי לדחות את זה לישיבה מן המניין?

מר מ .וידל:

למה?

עו"ד מ .יצחקי -יו"ר:

לא .כי זה כיול תקציב .אני אתייחס להערה הזאת במסגרת הדיון
של הישיבה מן המניין .אם אין שאלות ,לגבי הכיול אני מבקש מי
בעד ירים את ידו .פה אחד .תודה רבה.
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שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

עו"ד מוטי יצחקי
מ"מ רה"ע

