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על סדר היום :אישור תקציב העירייה לשנת .2013
)הישיבה נפתחה בשעה (18:05
ראש העירייה:
מבקש לאשר את תקציב העירייה לשנת .2013
וועדת הכספים דנה בתקציב והמליצה למועצה לדון ולאשר.
מבקש מגזברית העירייה להסביר.

מזל זרחיה:
בתקציב העירייה לשנת  2013הובאה בחשבון הצטרפות העירייה לתאגיד מים ,החל מ-
 .1/2/2013ההכנסות וההוצאות בסעיפי המים והביוב נכללו בתקציב עד  1/2013בלבד.
כמו כן ,הכנסות מפיגורים בגין מים וביוב ,הוצאות בגין פירעון מלוות מים וביוב,
ירשמו בספרי העירייה גם לאחר הצטרפות לתאגיד.
סך התקציב לשנת  226,318 - 2013אלש"ח.
 .1הכנסות
א .הכנסות ארנונה
סך ההכנסות מארנונה  106מלש"ח.
גידול  2.3%בגין עליית מחירים.
ב .מענק איזון
לפי הנחיות משרד הפנים תוקצב מענק האיזון  65%ממענק האיזון ב.2012-
ג .שכ"ל גנ"י
בעקבות התיקון לחוק לא תתבצע גביית שכ"ל מהורים בגני ילדים טרום חובה.
משרד החינוך משתתף ב  90%מההוצאות )לפי תחשיב(.
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 .2הוצאות
א .שכר
עלייה בשכר בגין הסכמים בשיעור  .2.25%-2.5%בנוסף ,נלקחה בחשבון תוספת
זחילה .1%
ב .פעולות כלליות
* יש גידול בהוצאות בגין היטל הטמנת פסולת כ 1,489 -אלש"ח.
ג .פעולות חינוך
פעולות חינוך תוקצבו לפי הפעולות המתוכננות וכוללות בין היתר:
* פעולות לביצוע תרומה מקהילות מחו"ל בסך של  0.5מלש"ח.
* תקציב תיכון יובלים כ  13מלש"ח.
* תקציב החינוך עלה ב 11% -ביחס לשנת  2012ובסך של כ 7 -מלש"ח.
ד .רווחה
שכר רווחה
תוספת שכר בגין הסכם  .2.25%בנוסף  1%תוספת בגין זחילה ותוספות שקליות
אחרות .
פעולות רווחה
יש גידול הן בתעריף והן במספר הילדים -בפנימיות ,עולים ,מפגרים ואחרים ,בסך
של  4.1מלש"ח.
ננה חן:
בימים האחרונים התלבטתי אם להגיע או לא להגיע לישיבה היום .החלטתי להגיע ולהביע
את מחאתי .ישיבת תקציב עירייה ,שזו הישיבה החשובה בשנה ,בה מתקבלות החלטות לגבי
כלל תושבי העיר במהלך השנה הקרובה ,שמוזמנת לשעה שש בערב ומוקצב לה זמן של 5
דקות ,זוהי פגיעה חמורה באינטליגנציה של כל אחד מהיושבים סביב השולחן הזה וכל אחד
מתושבי העיר.
אני לא מתכוונת להצביע לישיבה זו ,אין לי ספק שהתקציב יאושר כרגיל ,למרות שחלק
מחברי המועצה אפילו לא רפרפו בה .צר לי שכך אנו מתנהלים .צר לי שאני חלק מזה .ערב
טוב.
ראש העירייה:
אני רוחש בוז לדברים שנאמרו על ידי ננה חן ,מכמה סיבות:
ראשית ,הישיבה אכן זומנה לשעה שש או שש וחמישה ,אבל נאמר שהישיבה הבאה תהא
לאחר שישיבה זאת תסתיים .כלומר ,הישיבה יכולה להתארך מעבר לזמן .הנה כבר הורדתי
לך כותרת מהעיתון.
שתיים ,חברי המועצה שיושבים כאן רובם ככולם ,כולל שאול סאלם ,כולל עוזי אהרון ,שלא
מוגדרים כקואליציה ,עשו שיעורי בית בנושא התקציב מול הגרומים המקצועיים בעירייה,
מספר ימים לפני כן .השלמות תשובות שעו"ד עוזי אהרון רצה לקבל ממנכ"ל העירייה ,ניתנו
מהשעה חמש ועד לרגע זה ,עת יצא מר אהרון מחדרו של המנכ"ל.
שלוש ,גם בעבר היו ישיבות תקציב שנמשכו מספר דקות ,שהובילו את העיר להישגים .הרי
יחמץ ליבה של גב' ננה חן אם אני אספר לה שלפני כשעה הגענו מבנייני האומה עם פרס ניהול
תקין שהעניקו לנו שרי הממשלה – הפנים והאוצר ,מנכ"ל משרד הפנים ,יו"ר השלטון
המקומי ועוד.
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מעניין שהישיבות ,שלא מתארכות כפי שהתארכו בעבר ,מביאות תוצאות שבהיסטוריה של
היישוב הזה לא נראו.
לא נמנה כאן את ההערכה ואת הפרסים שרוחשים לנו משרדי ממשלה וגופים אחרים.
ללמדך שעירייה זו מתנהלת לא לפי מונה מונית ,אלא לגופו של עניין ולא משנה כמה זמן
יושבים לדיון .ראה את הישיבות שהתנהלות בקדנציות קודמות ,כגון ישיבות תקציב
שנמשכו עד חצות ומעבר לכך ,ותוך כדי ישיבה נפתח שולחן כיד המלך של בשר על האש,
סלטים ,צ'יפסים ,ולאן הובילו הישיבות האלה שהתארכו שעות על גבי שעות – לגרעונות,
להפקרות ,משכו את העיר אלי תהום ,השאירו אדמה חרוכה.
)עו"ד הלל קרונפלד הצטרף לישיבה בשעה (18:20
ראש העירייה:
גב' ננה חן לא הגיעה לישיבות קרוב לשנתיים ,לא לישיבות של חמש דקות ולא של חמש
שעות .ננה חן התעסקה בשטויות ומאחר ועכשיו היא חושבת שזה שנת בחירות ,היא תגרור
אותנו.
)ננה חן עזבה את הישיבה בשעה (18:30
עו"ד עוזי אהרון:
אנו כסיעת ש"ס מסתייגים מהסעיפים בתקציב שמוקצים לפעילות שיש בהם חילולי שבת.
אנחנו בעד הספורט ,אבל לא נוכל להצביע בעד אותו סעיף שבעקיפין מביא לחילול שבת
בפרהסיה .כמו כן ,אני פונה ומבקש מראש העיר ,לגבי חברת השמירה ,לדרוש ,כפי שקיים
בכל יישוב בארץ ,שהעובדים בשבת יהיו עובדים גויים ,בכדי שנוכל לתת יד גם לפעילות זו.
ומשאלה נוספת שאני מבקש מראש העיר ביום שמח זה ,שאור יהודה קיבלה את פרס הניהול
התקין פעם שלישית ברציפות ,כי חוק נהרי ייושם במלואו וכל ילדי העיר יקבלו את אותם
משאבים בחינוך ,כפי שראש העיר עושה ככל יכולתו בתחום החינוך.
מזל זרחיה:
בבתי ספר שעומדים בקריטריונים והגישו את הנתונים ,אנחנו בהחלט מיישמים את חוק
נהרי.
ראש העירייה:
מי בעד?
בעד :פה אחד.
החלטה :תקציב העירייה לשנת  2013מאושר.
)הישיבה ננעלה בשעה (18:35

בנצי אז'אצי
מנכ"ל העירייה

דוד יוסף
ראש העירייה

