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פרוטוקול מדיון מליאת המועצה שלא מן המנין
מתאריך ח' בכסלו תשס"ח – 117117022/
השתתפו:

אלון נבות – יו"ר
ברוך כהנא
רחל גוטמן
שי לין
דודו גבאי {הגיע בשעה }52:91
שמואל שמחון
דודי אריאלי
אליה דמטר
יצחק קדוש

לא השתתפו:

אמנון שטרן – התנצל
ורד לייכנר
אבי בן יוסף  -מחלה

בנוכחות:

עו"ד יאיר אבני – היועץ המשפטי למועצה
יאיר אודם – מזכיר המועצה
מנחם עוז – גזבר המועצה
אריה רפפורט – מהנדס המועצה
רפי מלמד – מבקר המועצה
אילנה לוי – דוברת המועצה
לאה דהאן – מזכירת המינהל הכללי

הישיבה נפתחה בשעה .53:81
על סדר היום:
דיון בתקציב המועצה לשנת .9113
שי לין:
מבקש להביע מחאתו על קיום  8ישיבות מליאה שלא מן
המניין באותו ערב .זה לא אנושי כלל והוא אינו
מתכוון להישאר לכולן.
ראש המועצה:
גם אני חושב כך ,אך מה לעשות וישנם חברים
שכופים עלינו לכנס ישיבות שלא מן המניין
באמצעות החתמת  6חברים?
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ברוך כהנא:
שתי ישיבות מתוך השלוש הם של ראש המועצה וזה לא
חוקי לקיים שתי ישיבות זו אחר זו .זו התחכמות מצדו
של ראש המועצה .הישיבה שהחברים ביקשו לכנסה היתה
בשל העובדה שראש המועצה מנע משמואל שמחון להעלות
הצעתו לסדר היום שהועברה אליו מבעוד מועד ולפיכך
נאלץ לעשות זאת בדרך זו.
שמואל שמחון משמיע לחברים את אבי בן יוסף בטלפון
הנייד שלו ,שמברך את כולם ממיטת חוליו ,בביה"ח.
ראש המועצה
המועצה.
גזבר
הבא}

המועצה

מאחל
מחלק

לאבי

רפואה

לחברים

טבלת

שלמה

בשם

כל

נתונים{:מצ"ב

חברי
בדף

ראש המועצה:
בעקבות הישיבה הקודמת ,שבמהלכה נזרקו סכומים כאלה
ואחרים לחלל האוויר ,על מה שיש ,לכאורה ,ברזרבה
בתקציב ,עשינו עבודה נוספת ועברנו על כל ההערות
שהיו ,כפי שהתחייבנו בישיבה .ניסינו לראות היכן יש
כסף שניתן לנצלו אחרת .חשוב לציין שיש בידנו נתון
נוסף :עוד חודש וחצי של הוצאות ,המאפשר להעריך כיצד
יסתיים תקציב  .9112עברנו על כל הסעיפים ,בחנו אותם
וניסינו לראות היכן ניתן עוד לקצץ ,להפחית או
להמעיט ואח"כ קיימנו דיון עם ברוך כהנא ,דודי
אריאלי ורחל גוטמן .בדיון הצגנו את הטבלה המונחת
לפניכם והסברנו שעברנו על כל סעיפי התקציב ומצאנו
כ ₪ 551,111 -שניתן לשנות להם ייעוד .אז החל שיג
ושיח שבו בעיקר דודי אריאלי וברוך כהנא מנסים
להסביר לו ולגזבר כי האומדנים שלקחו הם שמרנים מדי
או פזרנים מדי והדבר החל להיות דומה קצת לסחר
סוסים.
השורה התחתונה היתה ,שאנו מסוגלים לייעד ₪ 551,111
לשינוי יעוד בתקציב ,אלא שאז צץ ועלה נושא ההסעות
של ביה"ס רימונים והתקיים שיג ושיח עם ההורים .אם
הם ייעתרו להצעתנו ,נתחלק בעלות ההסעות בצורה זו:
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 7/2ע"ח המועצה ו 8/2-ע"ח ההורים .המשמעות תהיה
שנצטרך לייעד את ה ₪ 551,111 -לטובת ההסעות הללו.
אמר בדיון הקודם ואומר גם הערב ,שתקציב 9112
היה בהרבה מאוד סעיפי תקציב יותר מדי מדוייק.
בלא מעט סעיפים ,הגענו למצב שאנו בקצה ניצול
התקציב.
לא יודע לומר בוודאות מלאה שנסיים את השנה ללא
גרעון .לגבי תקציב  ,9113לא נוכל לעשות יותר
תיקונים.

בשבועות האחרונים עולה לדיון נושא ייקור המים
והחשמל והתייקרויות רבות במשק ,שמשפיעות מן הסתם גם
על סעיפי ההוצאה של המועצה .לכן ,עם כל הרצון הטוב,
לא מוצאים רזרבות בתקציב ואם תהיינה לא נוכל
להעריך ,אלא לאחר שייסגר ההסכם בנוגע להסעות לבי"ס
רימונים .לכן ,זו הצעת התקציב של המועצה וכמו שאמר
גם בישיבה הקודמת :מצבנו רחוק מלהיות מצויין! רכב
טיאוט אחד מושבת ,טרקטור אחד מושבת ולא מחדשים כי
אין כסף .לכן ,זוהי תמונת מצב התקציב ואנו לא צופים
מקורות הכנסה שיפלו עלינו במהלך שנת  .9113אם יהיו
כאלה ,הם ייכנסו בעיקר לקרנות הפיתוח .מצפים לגביה
משמעותית מחייבי כביש  ,9ששם יש כ 1 -מלש"ח וזה
אמור להכנס לקרנות הפיתוח ולא לתקציב השוטף.
יצחק קדוש:
מה עם ה ₪ 911,111 -של השכונות שנעלמו פתאום?
ראש המועצה:
אם תרצה לתקן את השאלה אני אענה עליה .היות ולא
נעלם כל כסף איני צריך לענות.
יצחק קדוש:
סליחה .מה עם ה ₪ 911,111 -שהובטחו לעבודות בשכונת
הגפן?
ראש המועצה:
התב"ר בסך  951,111ש"ח בוצע בחלקו והחלק הנותר,
יבוצע עד סוף דצמבר שנה זו.
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יצחק קודש:
הבין שחלק מהכסף יועד גם לשכונת עליה כשבמקור הכל
היה אמור להגיע לשכונת הגפן.
ראש המועצה:
הרוב הולך לשכונת הגפן וכבר דובר על כך רבות.
יצחק קדוש:
התקציב מפלה את השכונות לרעה וזה המקום
לתקן .דיברנו על ההוזלה בארנונה.
ראש המועצה:
ארנונה זה דיון נפרד.

יצחק קדוש:
היכן כל החסכון? התקציב הולך ותופח והוא לא רואה
שום חזון של חסכון .איפה החסכון? או שמא הפתרון הוא
שוב להטיל מיסים על האזרחים?
ראש המועצה:
חסכון בא לידי ביטוי בשרותים שתושב מקבל מהכסף
שהמועצה לא צורכת לדוגמא :מזכירה נוספת בלשכת ראש
המועצה ,נהג לראש המועצה ,עוזר לראש המועצה ,הוצאות
עודפות לטובת עודפי שכר .כל הכסף הזה חוזר לציבור
ומבלי להגדיל משמעותית את מקורות ההכנסה ,ניתן
לתחזק באופן סביר את הקריה,לנקותה ולעשות עוד דברים
מתוך הכספים שנחסכו בשל ההתייעלות שלנו.
יצחק קדוש:
מה מקבלים התושבים ובמיוחד תושבי השכונות?
ראש המועצה:
אין שום שוני בין שכונות לבין רחובות אחרים .בעצם
הכל שכונות .השרותים הניתנים לתושב הם של חינוך,
תברואה ,ניקיון ,מאור רחובות ,ניקוז ,ביוב ,תחזוקת
רשת המים ,רווחה ,שכר עובדים .אין אפליה בין תושב
שגר ברח' הברושים או החורש לבין תושב שגר בנרקיסים
או קק"ל.
יצחק קדוש:
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אז מה ההבדל בינך לבין קודמך? השכונות מוזנחות ויש
לטפח אותן .לא יתכן שהמדרכה ברחוב תהיה רחבה יותר
מהכביש .מבקש מחברי המליאה שיצאו לסיור ויראו מה
קורה .התאורה לא מתוחזקת כיאות .על ראש המועצה לשבת
איתנו .יצחק פונה לראש המועצה :אתי לא ישבת אלא עם
נציגי סיעות אחרות ואני מברך על כך אך גם אתי עליך
לשבת .יצחק דיבר עם חברו של ראש המועצה שיסדיר לו
פגישה עמו.
ראש המועצה:
על מנת לדבר איתי ,הדבר היחיד שצריך לעשות זה לדבר
איתי .הדרך פנויה.
דודי אריאלי:
לא היה בישיבה שגם הוא השתתף בה שום סחר
סוסים .מציין שיש גם מובן חיובי למושג
הזה.
ראש המועצה:
חוזר בו מהביטוי .זה ביטוי לא
התכוון לומר שהחלה התמקחות מיותרת.

מוצלח,

דודי אריאלי:
מבקש מראש המועצה שיתן לו לדבר ולא יקטע את דבריו.
יש מימד של הסכמה שנוצרת על בסיס של דיון ,אולם ראש
המועצה וגזבר המועצה באו ואמרו "כזה ראה וקדש".
זכותם לטעון כך ,אך אנו חולקים על כך .לדעתו ,יש
הרבה יותר רזרבה ממה שנאמר .היתה סוגיה של עלות שכר
הדוברת שקופץ פי שניים וסוגיית הייעוץ המשפטי ,שראש
המועצה קיבל הצעה נמוכה יותר באותה רמת שרות .הכל
מסתכם בכ .₪ 611,111 -צריכה להיות יותר פתיחות.
ההרגשה של החברים שלא באתם מספיק לקראת בניתוב
הכספים .דודי קורא לראש המועצה ולגזבר המועצה לבוא
יותר לקראת ,כדי שגם החברים יוכלו לבוא לקראתם
ולתמוך בתקציב.
רחל גוטמן:
בתקציב מדובר על  ₪ 811,111לקניית שעות לימוד .גם
אם תסתיים השביתה ,היא תסתיים בשכר למורים והיא
מברכת על כך .אשתקד נתנו  ₪ 211,111לקניית שעות.
איך יורדים כל כך בסעיף חשוב זה? לא הצבעתם איפה
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נמצאים 811
לקניית שעות?

אלש"ח

ואם

זה

נמצא,

איפה

כתוב

שזה

ראש המועצה:
א .ייעדנו לנושא זה .₪ 811,111
ב .תמי שנאן שמה בצד  ₪ 512,111לנושא זה ,היות ולא
יכלה לנצל את כל התקציב בשנה אחת.
ראש המועצה מבקש להעמיד חזרה את המצ'ינג של "אורט"
לסך  , ₪ 511,111כפי שהיה בעבר .זה מה שניתן לעשות.
מאוד היה רוצה שהסכום יהיה כפול.
רחל גוטמן:
משוכנעת שראש המועצה עושה מאמץ ,אך זה מצב שלא ניתן
לרדת בבת אחת בצורה כה חדה .יש גם טענה שרשת "אורט"
מקצצת משנה לשנה במצי'נג שלה ומעבירה סכומים ממש
מגוחכים.
ראש המועצה:
במקרה הזה צריך להיות הגיוני ,גם כלפי
משמעותי
סכום
נתן
אורט
השנה
אורט.
להצטיידות ואנו כמעט ולא נתנו ,כי לא היה
מאיפה .בכוונת ראש המועצה להגיע לסיכום עם
מנכ"ל "אורט" על מנת שייתן  ₪ 511,111כפי
שנתן כל שנה.
רחל גוטמן:
מדברת רק על קניית שעות.

ראש המועצה:
גם אני .קבלנו השנה ממפעל הפיס סכום גדול של כסף,
אך זה לא מיועד להרבה נושאים .עושים מה שאפשר .ביום
ג' יש לו פגישה אצל שר הפנים .אם הוא יהיה נדיב,
ויתן לנו כסף ,אז אולי יהיה כסף לקניית עוד שעות
לימוד .אין בתקציב רזרבות.
בשנת  9116הסתמכנו על שנת  9111שאז הוא לא שימש
כראש מועצה .אבל בשנת  9112תכנן את הכל ורואה כמה
קשה לנו כי עשינו את התקציב ממש "על הקשקש" .לא
מוצאים רזרבות בתקציב וזה לא בגלל חוסר רצון.
ברוך כהנא:
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יש לו נסיון רב במליאה ,כ 57 -שנה ונסיון מסויים גם
עם ראש המועצה הנוכחי .גם הכותרת שנתן ראש המועצה –
סחר בסוסים ,אינה במקומה.
ראש המועצה:
כבר חזרתי בי.
ברוך כהנא:
לא מוצא שום טעם לרדת לפרטים ,למרות שבטוח שזה ניתן
והוא ודודי אריאלי עשו עבודה טובה ונכונה .ממשיך את
דברי רחל גוטמן בנושא החינוך .שמע את ראש המועצה
בנאומים חוצבי לב בהפגנות לטובת מאבק המורים על
הצורך במאבק .ברוך מציע לראש המועצה :תהיה נאה דורש
ונאה מקיים גם אצלך בבית -קרי המועצה .אנו תמימי
דעים בצורך לעזור לחינוך ,בעיקר לאור השביתה .בסופו
של דבר יימצא הכסף עבור המורים.החינוך בטבעון צריך
לקבל תמיכה נוספת ולא פחותה מהתמיכה שקיבל בשנה
שעברה על זה לא מוכנים לוותר .איך לעשות זאת –
בשביל זה אתה נבחרת ויש לך צוות מקצועי שיישב על
המדוכה .ראש המועצה אמר במספר הזדמנויות שהוא כמו
מצפן .לפיכך עליו להוביל את הקו הזה .לדעתו יש
עדיין שומנים בתקציב .ברוך לא יוכל לתמוך בתקציב
שהוגש רק בשל העקרון שהתמיכה בחינוך קוצצה.
אליה דמטר לברוך כהנא:
נאה אמרת! דברת גם בשמי.
שמואל שמחון:
גם בשמי .אנו
התקציב הזה.

נביע

בהצבעה

את

דעתנו

על

ראש המועצה פונה לברוך כהנא:
אני חושב שאני כן נאה דורש ונאה מקיים .מזכיר לברוך
שהיתה דעה שולטת סביב השולחן הזה,בזמנו של ראש
המועצה הקודם שאמרה :מה שהממשלה לקחה,שהממשלה
תחזיר .עד לכניסתי ,לא היה מימון של שנה אחת
לחינוך .מיד עם כניסתי ולמרות המצב הכלכלי שירשתי,
קבעתי ש ₪ 911,111 -ייועדו לחינוך .בפועל ,רק
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המועצה ורשת אורט שילמו את הכסף ואילו ההורים לא
השתתפו בסופו של דבר.
אי אפשר להשוות לשנה שעברה שנתנו למעלה מ 5 -מלש"ח
לחינוך .זה נעשה כי קיבלנו כסף .לא קיבלתי את כל מה
שהובטח לי .אם יגיע פתאום סכום כסף .אז יש על מה
לדבר .אבל לא ניתן לראות את השנה הקודמת בתור קנה
מידה .היות ובשנה זו קיבלנו כספים חריגים בגין
המלחמה.
יצחק קדוש:
אם הנכם יושבים עם עובדי המועצה ולא עם נציגי
הציבור ,אל תצפו לתמיכה .חינוך זה לא רק מה קורה
בבקרים .יש חינוך גם אחה"צ ובערב ויש לתמוך יותר
בחינוך המשלים.
ראש המועצה שואל את יצחק קדוש:
אילו נתונים יש לך בשביל לומר משפט כזה? האם אתה
יודע כמה משקיעים יותר בנוער לעומת שנים עברו?
יצחק קדוש:
מברך על כך וזה גם בזכות חברי המועצה .שואל איך
ראשי רשויות אחרים מקבלים כל כך הרבה תקציבים ואילו
אצלנו לא?
ראש המועצה:
כי אנו במצב סוציו-אקונומי .3.2
יצחק קדוש:
האם נהריה היא פחות?
ראש המועצה משיב בחיוב.
יצחק קדוש:
תנצל את הפוליטיקה כפי שהיא ותראה שהכספים
יגיעו .שואל כמה תקנים יש במועצה ,האם
מותר לדעת?
ראש המועצה:
כ –  511איש.

יצחק קדוש:
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למה יש עודף מעבר לתקנים? בדק את הנושא עם ראש עיר
אחר וראה שיש עודף תקנים.
ראש המועצה:
אין עודף .לא זוכר את מספר התקנים בראש .מציע ליצחק
קדוש לומר דברים מבוססים .לנוער הוספנו תקציב
פעמיים בשנים האחרונות .אם אתה רוצה לדבר על
עובדות ,דבר על עובדות ולא על מה שאתה חושב .עובדים
שבשנים האחרונות פרשו ,לא העסקנו במקומם אחרים.
יצחק קדוש שואל את ראש המועצה:
למה איתי לא ישבת? מה ,אני לא סיעה? אני שבשבת? גם
אני מצפן!
אליה דמטר שואלת את יצחק קדוש:
אתה פנית לראש המועצה וסורבת? לו היית פונה ,היית
מוזמן גם כן.
רחל גוטמן:
ראש המועצה הציע לכל מי שרוצה לשבת איתו .אני
ביקשתי להצטרף ולכן הייתי בדיון גם אתה יכולת להיות
לו רצית.
דודי אריאלי:
נשירת תלמידים מבתיה"ס ,הגיעה למימדים קצת יותר
קיצוניים בתקופתך .להערכתי ,בנושא שעות הרכש
שהמועצה משתתפת ,זה נובע מהרצון להפוך את המערכת
לאטרקטיבית .גם אתה מבין שיש לעשות מאמץ על ולבוא
לקראתם בשעות לימוד .זה מתקשר בעקיפין לנושא
ההסעות .בנושא זה אומר מילה חמה להורים שמוכנים
להשתתף בעלויות .דודי חושב שבסכומים כאלה זעומים
עדיף היה לוותר על השתתפותם ועדיין אתה יכול לעשות
את זה .הנושאים קשורים ואלה שני צדדים לאותה מטבע.
אין ספק שהגזבר ואתה יותר בקיאים ,אבל הידע של ברוך
ושלי הוא גם בעל ערך .הפער בינינו הוא בלתי אפשרי.
ניתן לאתר מקורות תקציביים על מנת שיהיה טוב יותר
לכולם .ככל שתנסה לעשות זאת אתמוך וככל שלא ,לא
אתמוך.
רחל גוטמן:
אינה מסכימה עם דודי אריאלי .תלמידי רימונים זה פלח
קטן מאוד באוכלוסיה .לא יכול להיות שאתם תעבירו הכל

11

לפלח זה ולא לצרכים אחרים בחינוך .אם  592ילדים
רוצים הסעה מיוחדת ,שההורים ישתתפו.
אליה דמטר:
לא רק שאפשר ע"י שיפור השרותים בחינוך למנוע נשירת
תלמידים ,אלא אולי אף אפשר להפוך לאבן שואבת ולהביא
לכאן ילדים מהסביבה.
שי לין:
מרגיש שאין לו נתונים להבין על מה מדובר .לא ברור
לו האם הארנונה תעלה או לא .מה קורה עם ההסעות? ממש
לא מסכים עם חלק מהדברים שרחל אמרה .הסעות זה
בטיחות ויש לזה אלמנט חינוכי .לדעתו ,ההסעות צריכות
להיות מסודרות ,מלוות ,יעודיות ,חגורות וזה אפילו
קודם לקניית שעות לימוד שרחל מבקשת .ילד חי לפני
ילד חכם.
שמח שזו יוזמה של ברוך כהנא ושל ראש המועצה .אם
ההורים יסכימו לשלם זה נפלא למרות שחושב שזה לא
הכרחי .שואל מה לגבי התהליך? ישבה חבורה עם ראש
המועצה והגזבר ויצרו מסמך .יש פער של .₪ 5,611,111
שואל למה לא מוצג מסמך כדי להסביר את הפערים?
ראש המועצה:
המסמך מונח לפניך.
שי לין:
מציע לעשות תהליך מסודר ,שאותם אנשים שישבו יקבלו
את התשובות מציע לשבת ולקבל תשובות על נקודות
שבמחלוקת.
ראש המועצה:
זה נעשה.
שי לין:
לא רואה טבלת השוואה .לא יודע איפה הפער.
ראש המועצה:
אנו עשינו שיעורי בית .רשמנו הכל ,סעיף סעיף ועברנו
על הכל והגענו למסקנות שהגענו .מזכיר שאשתקד היו 8
סבבים של בקשות לשינויים בתקציב ובשלב מסויים הוא
עצר ואמר שלא ניתן יותר .דובר על  ₪ 211,111לעומת
.₪ 951,111לכאורה ,הייתם צריכים לומר אנו צדקנו.
עכשיו התקציב צריך להסתיים עם היתרה של  211אלש"ח.
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לא רק ללא יתרה ,יש סיכוי שנסיים
מאוזן.

עם תקציב לא

ברוך כהנא:
זה עניין של התנהלות .הנייר סובל הכל .ניתן להצביע
על יותר ממקום אחד שבמהלך של שנתיים בוזבז כסף.
ראש המועצה:
תן דוגמא.
דודי אריאלי:
חגיגות ה 21 -היו יקרות מדי.
שי לין:
חסר לו ההסבר לגבי הפער.
ראש המועצה:
לא ישבת בישיבה ולא התכוננת .אין דבר שאין לו הסבר.
הסברתי כבר שהיה דובר שעבר כפרי-לנסר ולכן שכרו היה
 .Xהיום כשלוקחים דוברת עפ"י הנחיות משרד הפנים ,זה
עולה יותר.
ברוך כהנא פונה לראש המועצה:
אתה מדבר כל הזמן .היה אמנם הסבר אך הוא אינו מניח
את הדעת .עלה כאן עניין ההסעות .לא רוצה להתהדר
בנוצות ,לא לו .מי שהציע את ההצעה היה ראש המועצה
וההורים .ברוך ניסה לגרום שתהיה פגישה ואכן הבין
שהיתה פגישה .הצעת ראש המועצה דווקא ראויה ,וראוי
שההורים ישתתפו בעלויות .ברוך קיבל כבר קיטונות של
ביקורת מצד אחד וברכות מצד שני .לגבי התקציב :הגענו
למסקנה שאין שום טעם להכנס לפרטים .במרבית הסעיפים
עמדתנו לא התקבלה מכל מיני סיבות שלכאורה יכולות
להיות גם הגיוניות .יש כאן שערוריה :ראש המועצה
לוקח דוברת ב 21%-משרה ,בשנת בחירות ,כשקודם הדובר
היה ב 71%-משרה .לא משווה את ראש המועצה הנוכחי
לקודם אך אחד הדגלים של ראש המועצה הנוכחי לפני
הבחירות היה לצמצם את נושא הדוברות .ההסבר לעניין
הדובר היה כי הוא הועסק כקבלן .זה לא נכון.הוא
התקבל בשלב מסויים בחצי משרה בעלות של ₪ 16,111
ואין שום סיבה ,למרות שמשרד הפנים מאשר ,לקחת דוברת
ב 21%-משרה .אין זו חובה .ראש המועצה הרי קובע את
השכר .לא מכיר את כישוריה של הדוברת החדשה ,אך יתכן
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בהחלט שהיתה נענית למשרה גם בשכר נמוך יותר או היה
מתקבל משהו אחר בחצי משרה .זו החלטה של ראש הרשות.
כך הם חושבים גם בהרבה מאוד סעיפים אחרים וקשה
להתווכח על כך .יש שאלות שעולות בטבלת השכר :מדוע
שכר המינהל הכספי עולה ב 2%-לעומת שכר מח' הגינון
שעולה בכ 8%-בלבד וזה מאוד מתמיה .למה הפקידים
מקבלים  2%לעומת פועלי החוץ .יש כאן משרות לא
ברורות משא"ז ,מחמ"ק הג"א ,בטחון ומל"ח ,קב"ט .מה
המשמעות של זה שכן יש הרבה משרות העוסקות בבטחון:
 7.2משרות וישמח לדעת מה זה 7.3 ,משרות עלו ל1-
במח' הגביה ,למה? בסה"כ כל המשרות עולות ב 9-משרות.
בגינון ירדה משרה { 2במקום  }3ועדיין שכרם עולה ב-
 8%בלבד.

גזבר המועצה:
כעקרון ,שכר  9113מבטא תוספת של כ 1% -מעבר לביצוע
המשוער בפועל של  ,9112בהסתמך על הנחות יסוד וחתימת
הסכם שכר ארצי ,תוספות של עלות שכר ,שכר השתלמות,
 5/9%רזרבת שכר כללי .הערב קיבל מסמך של מש"מ
במסגרת ההנחיות ,מקדמי שכר ממוצע  7.1%וזה פחות או
יותר מה שלקחנו .יש תוספת שכר בגביה בשל העובדה
שהתקבלה מנהלת מחלקת גביה בעלות גבוהה יותר מקודמתה
בתפקיד וכן בשל מספר עובדות שחזרו מחופשת לידה
ועבדו משרת אם וכעת חזרו לעבוד במשרה מלאה.
ברוך כהנא:
מבקש להבהיר כי עובדת במשרת אם ,זכאית לעבוד פחות
שעות אך מסגרת המשרה לא משתנה בשל כך.
גזבר המועצה:
עקב צמצום במחסני המעצה והעברת הארכיון לחברה
פרטית ,הועברה עובדת למחלקת הגביה ולא נלקחה במקומה
עובדת אחרת במחסני המועצה ,אך בסיס משרתה גדול
יותר.
ברוך כהנא:
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זה אומר שניתן להתייעל וניתן לקצץ .ברוך שמע גם
שמספר המשרות במח' גביה עלה ולא ירד.
גזבר המועצה:
מתמ"ק הג"א – מחלקת מקלטים בהג"א .יש פה שתי משרות
בגינן יש השתתפות מהג"א.
ראש המועצה:
בשביל לקבל השתתפות ,צריך לקרוא לחלק מהתפקידים בשם
שהם קובעים.
גזבר המועצה:
במשא"ז יש משרה אחת שמשוייכת למזכירת המשא"ז.
יש משרה שמשוייכת למל"ח/פס"ח .מח' הגינון עומדת
להצטמצם בשתי משרות :עובד אחד שסיים והשני שיוצא
לגמלאות ולא לוקחים עובדים אחרים במקומם.
ברוך כהנא:
לאחר שהסתבר לו שהמסמך שבידיו שונה מהמסמך
שיש בידיו של הגזבר ,זו סיבה טובה לא
להצביע על התקציב שכן הנייר שקיבלו החברים
מטעה .ברוך מבקש לקבל נייר עדכני ונכון.

ראש המועצה:
במועצה כל אלה שעובדים הם בני אדם וגם הם טועים
לפעמים.
ברוך כהנא:
אם כך ,מצאת מקור להוריד עוד שכר כאן .שואל איזהו
המסמך הנכון מבין השניים?
גזבר המועצה:
לא יודע מה ההסבר לפער.
ראש המועצה:
נבדוק זאת.
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ברוך כהנא:
מה עם המינהל הכספי?
גזבר המועצה:
כשנבוא עם תשובה בקשר לפער נביא גם תשובות ליתר
השאלות.
יצחק קדוש:
רוצה להתייחס לראש המועצה באותו כבוד כפי שהתייחס
לקודמו.מוכן היום לבוא לקראת ,אך יש לקצץ בין 8-7%
ולשים אותם בצד לחיזוק החוליות החלשות .מישהו אמר
שהוא מעולם לא גייס כסף ,אז הוא מוכן להתגייס לגיוס
כספים .לפי הרישום בספרים ,הוא גייס קרוב ל96-
מלש"ח למועצה .אם המועצה רצינית וראש המועצה
מעוניין – אז בבקשה.
ראש המועצה:
היות ואכן יש פה איזשהו פער שלא יודעים לתת לו
הסבר ,נאלץ לדחות את ההצבעה לישיבה הבאה .מוכרח
לומר שנאמרו פה דברים כאילו אנו יוצאים מהנחות
עבודה שונות ביחס דרכים יש תמימות דעים בקשר
לצרכים .אין תמימות דעים בקשר למקורות :מניין ניתן
להשיג את הכספים הללו .לא רק שקיבל את המועצה במצב
ירוד ביותר ,עדיין יש גבול למה שניתן לעשות .מדובר
על סך מקורות נתון.
עשינו את רובה של ההתייעלות .ניתן אולי
לגרד עוד כ ₪ 51,111 -פה ושם .לכן,אנו
נביא את התקציב לדיון בפעם השלישית לאחר
תיקון .תרצו להצביע נגד ,תוכלו להצביע
נגד.

ראש המועצה משיב ליצחק קדוש :אני שב ומסביר פעם אחר
פעם שיתכן ונגמור בגרעון בשל העובדה שאין לנו מספיק
כסף .לא מבין מאין אתה בא עם הצעתך .אתה מדבר על
סכום לא מבוטל 9.5 -מליון  .₪אני לא מכיר שיטת
ניהול כזו ,ונותן מענה לצרכים כעת.
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הישיבה ננעלה בשעה .52:11
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