ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 461
מיום רביעי 25/12/2019
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
שלום אזרד – סגן ומ"מ ראש המועצה.
סהר רווח – סגן ראש המועצה.
ציון ידעי – חבר מועצה.
גילי אפטר-אילון – חברת מועצה.
ענת טל – חברת מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
אסף דרבה – חבר מועצה.
יקותיאל תנעמי – סגן ראש המועצה – נכנס בשעה .18:12
הראל דוד – חבר מועצה.
סהר פינטו – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה – נכנס בשעה .18:07
זוהר גוילי – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.

חסרים:

דורית בן-בוחר – חברת מועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
רמי אומיד – גזבר המועצה.
סלאבן פנוביץ – מהנדס המועצה.
ענת קוך – מנהלת אגף החינוך.
בת-חן קרני – מנהלת מח' רווחה.
רוני דנה – חשבונאות דנה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

סדר היום:
 .1אישור תקציב המועצה לשנת .2020
מצ"ב – תקציב המועצה לשנת .2020
ראש המועצה ,יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 461
המתקיימת ביום רביעי  25/12/2019בשעה  18:00במנהל ההנדסה ברחוב ירוחם  ,1גדרה.
גזבר המועצה רמי ,ישב והכין את התקציב מחודש נובמבר .התקציב מבוקר  80%ממנו
מובנה ,עושים הכל כדי שיהיה תקציב מאוזן ונסיים אותו מאוזנים.
המועצה הזאת היא מועצה אחראית הנותנת שירותים לתושב פי שלוש מכל יישוב אחר
כמו סלילת כבישים ,תשתיות ,חינוך ,תרבות ועוד ...מתפקדים בצורה טובה עם התקציב
שיש לנו.
רמי אומיד – אנחנו מתמודדים עם הקיצוץ של כ ₪ 1,500,000-הצפוי במענקי האיזון גם
בשנת  .2020קיצוץ שהצטבר מ 2017-ועד  2020ב.₪ 6,526,000-
נתונים כללים :תקציב המועצה לשנת  2020עומד על  ₪ 167,219,000כולל הנחות ותקציב
מותנה .גידול של  ₪ 1,399,000לעומת שנת .2019

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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ארנונה :אומדן ההכנסות לשנת  2020צפוי לעמוד על  ₪ 57,500,000עליה של
כ ₪ 3,727,000-וזה נובע מעדכון תעריפי הארנונה ,העלאה האוטומטית שנקבע ע"י משרד
הפנים ,אכלוס השכונה המזרחית שהיא הדיור למשתכן.
הוצאות אגף הנדסה :למועצה מתאפשר להעביר מקרנות הרשות הכנסות לטובת הוצאות
אגף ההנדסה כולל הוצאות הוועדה המקומית .לא צפוי שינוי משמעות בתקציב של
ההנדסה ובהתאם לזה סכום העברות מקרנות הרשות יהיה ללא שינוי משמעותי.
חינוך :תקצוב בתי הספר בניהול עצמי יגדל וזאת עקב עדכון תעריף סל התלמיד ועדכון
מס' התלמידים.
בחודש  9/2019קלטה המועצה תקציבאית אשר תתמקד בתחום הכנסות בחינוך ומיצוי
התקציבים המגיעים למועצה.
תקציב השכר לא השתנה באופן מהותי .אין שינוי בתקנים .אין השפעה על התקציב.
הערה :ישנה טעות דפוס בחוברת התקציב בעמ'  26סה"כ תקבולים רשום ₪ 167,169,000
חסר  ₪ 50,000צריך להיות  .₪ 167,219,000התקציב די קשיח.
זוהר גוילי – איך אפשר לעשות תקציב כאשר אני לא יודעת מה קרה בשנת  2019בפועל.
יש המון סטיות.
רמי אומיד – הפורמט שמוגש כאן זה מה שמבקש משרד הפנים .אחרי הדו"ח רבעון  3יש
נתונים מדויקים.
זוהר גוילי – ישנו עוד משהו שאני חייבת להגיד המילה מפגר כבר בוטלה מזמן ומן הראוי
לעדכן גם פה.
יואל גמליאל – צודקת יתוקן.
יש שאלות?
סהר פינטו – ראשית יישר כוח על העבודה.
העלאת ארנונה החריגה.
יואל גמליאל – קיבלנו אתמול את האישור של העלאת  4%וזה נובע מהטייס האוטומטי
 2.58%ואכלוס השכונה המזרחית.
רמי אומיד – יש יותר מהאכלוס ,יש את תוספת מדד לארנונה ותוספת אכלוס.
סהר פינטו – התקציב עצוב סדר העדיפויות שגוי מעבר לעבודה המקצועית יש פה עדיין
שכר נבחרים ,טיסות לחו"ל ,אירועים וחגיגות ,הוצאות פייסבוק ,פגיעה משמעותית
בעסקים ,קיצוץ שאטלים ,קיצוץ משמעותי בתנועות לנוער וקיצוץ במלגות .תקציב עצוב.
פגיעה בתנועות הנוער היא פגיעה קשה ומשמעותית .כך גם עם השאטלים .עצוב שזה
המצב וזה סדר העדיפויות לצד הגדלה של חגיגות.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף אגרת שלטים בתקציב  2019אין ביצוע בפועל גידול משמעותי בייחס ל.2019-
יואל גמליאל – בשנת  2019לא הצלחנו לגבות אגרת שילוט והעברנו את ההפרש לשנת
.2020
סהר פינטו – סעיף תעודות ואישורים מה זה?
יואל גמליאל – בקשות של אישורי טאבו ,אגרות בנייה שייך לוועדה לתכנון ובנייה.
תומר אהרון סעיף אגרות חנייה – אושר בישיבת מועצה שלא נגבה אגרת חנייה בשעה
הראשונה.
יואל גמליאל – לאור השיפוצים ברחוב הביל"ויים לא גבינו בכלל השנה.
אני מציין שאנחנו כבר עיר בישראל הדיור למשתכן יקפיץ אותנו ל 35,000-תושבים .צריך
להסתכל על העתיד אנחנו גדלנו וצריך לתת פתרונות .אנחנו צריכים להסתכל על היישוב
בצורה הנכונה.
סהר פינטו – סעיף הכנסות תאגיד מים תמר – מתי יוצאים מהתאגיד?
יואל גמליאל – התאגידים זו החלטה מדינית .עכשיו יש החלטה לצמצום התאגידים.
סהר פינטו – סעיף של השתתפות משרד החקלאות עיקור וסירוס חתולים – צרה צרורה
החתולים למה אין תקציב ב?2020-
יואל גמליאל – משרד החקלאות נתן תמריץ והפסיק אותו.
סהר פינטו – דיברנו על זה כבר מיותר לגמרי  2סגנים בשכר ,שלום אזרד פועל בהתנדבות.
זו הוצאה מיותרת לחלוטין אפשר להסתדר בסגן אחד במשרה מלאה .בזבוז של המון
כסף.
סעיף של הוצאות תקשורת והוצאות פרסום אין צורך בכל כך הרבה כסף.
יואל גמליאל – כדי שהציבור ידע צריך לידע אותו וזה עולה כסף .המועצה משקיעה כמעט
כ ₪ 300,000,000-כולל פיתוח צריך לידע את התושב.
סהר פינטו – סעיף הוצאות משפטיות כלליות ירד?
רמי אומיד – זה תשלום קנסות מתוקף פסקי דין.
סהר פינטו – סעיף ריסוס והדברת עשביה יש קיצוץ משמעותי.
יואל גמליאל – רוב נושא הריסוס הוא של תאגיד המים תמר והשאר יוצא מתב"רים.
סהר פינטו – סעיף אחזקת מקלטים – אין תקציב לשנת ?2020
יואל גמליאל – יש תב"ר לשיפוץ כל המקלטים.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סהר פינטו – מה זה הוצאות קבלניות לוועדה?
סלאבן פנוביץ – בשעת לחץ אנחנו נעזרים ביועצים ,אדריכלים וכד' וגם בפיתוח השכונות.
סהר פינטו – קרוב ל ₪ 2,000,000-של חגיגות .אנחנו יישוב צנוע גם עם חצי מזה הציבור
יגיע .אני חושב שכל החגיגות האלה מיותרות אפשר לקחת את הכסף לתנועות נוער,
שאטלים וקייטנות.
יואל גמליאל – התקציב של התרבות הוא כ 2%-מהתקציב.
סהר פינטו – הגדלה של  1000%בסעיף של קשרי חוץ.
יואל גמליאל – יש את משלחות הנוער ,עיר תאומה ,משלחת מצרפת ורומנייה.
תומר אהרון – יצא בשעה .19:38
סהר פינטו – הנחה לקייטנות קיץ?
יואל גמליאל – ישנה ועדת הנחות במרכז אופק שהיא רשאית לעשות הנחות.
סהר פינטו – מלגות לסטודנטים?
ענת טל – אין קיצוץ במלגות .מסבירה את ההתקשרות של מפעל הפיס עם הרשות
ופרויקט פר"ח.
סהר פינטו – אין תמיכות לנוער .
יואל גמליאל – אנחנו מממנים את הפעילויות של הנוער ואני חושב שכך הם יקבלו יותר.
נממן רק נוער שעושה פעילויות.
התקציב הולך לכלל הנוער בגדרה .נעשה בדיקה בתבחינים ותמיד אפשר לבוא ולתקן.
זוהר גוילי – מה זה חלופה למעון יום שיקומי?
בת-חן קרני – זה מענה בתוך הבית.
סהר פינטו – מה זה שכירות מבנה משטרה?
יואל גמליאל – המבנה בתחנה המרכזית.
סהר פינטו – למה הורדתם את תקציב השאטלים?
יואל גמליאל – בנושא השאטלים ישנה תחבורה ציבורית שמגיעה לרכבת ,וישנם גם
השאטלים לעיר הבה"דים כך שיש תחבורה ציבורית לרכבת ביבנה וגם לחיילים יש מענה.
תומר אהרון – חזר בשעה .20:40

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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יואל גמליאל – לאחר התייעצות עם גילי אפטר-אילון ,אני רוצה לעשות שינוי קטן בנוגע
לתנועות הנוער נאשר את התמיכות בסך  250אש"ח תוך שינוי תוכן התבחינים ,ונתקצב
ארגוניות נוער בסך  120אש"ח.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד.
אסף דרבה – בעד.
ענת טל – בעד.
גילי אפטר אילון – בעד.
יקותיאל תנעמי – בעד.
סהר רווח – בעד.
אליאב מזגני – בעד.
ציון ידעי – בעד.
שלום אזרד – בעד.
הראל דוד – בעד.

סהר פינטו – נגד.
זוהר גוילי – נגד.
תומר אהרון – נגד.
אלון גייר – נגד.

תקציב המועצה לשנת  – 2020אושר!
הישיבה ננעלה בשעה .21:20

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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