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 על סדר היום:

 . 2016דיון בדו"ח כספי רבעון רביעי שנת  .1

 על שולחן המועצה.  2017הנחת דו"ח כספי רבעון ראשון  .2

 

 . 2016יון בדו"ח כספי רבעון רביעי שנת ד .1

 

 על שולחן המועצה.  2017הנחת דו"ח כספי רבעון ראשון  .2

 

אני פותח עכשיו את הדיון על הדו"ח הכספי. לישיבה שלא מן    :ארי-צבי גוב

. לפני שאעביר את העניין ליו"ר ועדת 2016המניין. אנחנו מתחילים ברבעון הרביעי של שנת 

הסתיימה באיזון פלוס. כלומר מצד אחד מאוזן, אבל  2016רוצה לומר כך. א', הכספים, אני 

שקל. דבר אחד חשוב להדגיש מהיום והלאה. כי אנחנו הולכים  900,000יש שם עודף של 

שקל. וזאת  2,300,000לשלוש שנים שבהם בכל שנה נצטרך להוסיף לשכר סדר גודל של 

יר שעבדו על פי שעות. וצריך להעביר את בגין העובדה שישנם הרבה מאוד עובדים בע

 . 30%העובדים הללו לתעסוקה רגילה. המעבר בין לבין זה עולה יותר מאשר תוספת של 

, ההשפעה 2017, וגם לא ברבעון הראשון של 2016בדו"ח של הרבעון הרביעי של שנת 

 2017עד סוף  2017הזאת לא ניכרת. היא לא נמצאת שם. מה שיכול לקרות, שבמהלך 

שקל. כך שהעניין הזה יצטרך להילקח  2,300,000תהיה שם תוספת בהוצאות שכר של 

, וסביר להניח שזה יהיה על חשבון פרויקטים אחרים. מפני שזה מגדיל את 2018-בחשבון ב

מצב מאוד לא סימפטי ונצטרך נפח השכר ונפח השכר הגדל הולך על חשבון הפעילות. 

 ומר את זה מראש, כדי לדעת לאן אנחנו הולכים. לראות איך להתמודד עם זה. אני א

, שאנחנו מדברים על הוצאות חינוך 2016מה שחשוב להדגיש מבחינתי ברבעון הרביעי של 

 32 –מיליון. הוצאות הרווחה  289שקל. מתוך תקציב כללי של  99,700,000-שמתבטאות ב

דבר העניין הזה מופיע גם מיליון. כך ששני המרכיבים האלה מהווים משקל אדיר. אותו 

תהיה לנו בעיה של איזון,  2017, וצריך לצפות שברבעון השני של 2017ברבעון הראשון של 

 שנצטרך להתמודד עם זה בצורה נכונה. בבקשה. 
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, כפי 2016הרוב בשנת . דנו בה 19.6-ועדת הכספים ישבה ב  :ד"ר אהוד ויצמן

הוא יותר אינדקטיבי. ראינו לאן  2017-חד בשראש העיר ציין, ודנו ברבעון אחד. רבעון א

הדברים הולכים. לדגשים שהושמו כרגע הייתי מוסיף גם את העניין של עבירות הבנייה. אני 

. אם יש לכם שאלות, 19.6-מקווה שיהיה שיפור בעניין הזה. הדו"ח מונח לפניכם מה

 בבקשה. אם אין שאלות, אז אני אקריא את סיכום ועדת הכספים. 

 ועדת הכספים, אנחנו מברכים את ראש העיר והגזברות, על ההישגים התקציביים. בשם 

 

 ברצינות.    :ארי-צבי גוב

 

 תראה, צריך להגיד מילה טובה גם,   :ד"ר אהוד ויצמן

 

 אני אסכם,    :ארי-צבי גוב

 

גם למועצה הזו. היתה שנה מאתגרת ויש לברך את התוצאות.    :ד"ר אהוד ויצמן

. כמובן אני מודה לחברי 2017ם עבודה פוריה ומקווים שנעמוד באתגרים של אנחנו מאחלי

 ועדת הכספים שטרחו ובאו. היה דיון מעמיק. 

 

אנחנו לא מאשרים את הדו"ח, מפני שהוא עדיין לא דו"ח    :ארי-צבי גוב

 מבוקר. 

 

 אנחנו רק מדווחים למועצה.   :ד"ר אהוד ויצמן

 

 ון הראשון. אותו הדבר לרבע   :ארי-צבי גוב

 

 נכון.   :ד"ר אהוד ויצמן

 

מה שאני רוצה לומר, כך. חברים, שום דבר לא נעשה לבד.    :ארי-צבי גוב
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הצוות שיושב מסביב לשולחן, חלקו נותן כתף ותומך, מביא לתוצאות יוצאות מהכלל. כאשר 

ים עובדי עירייה מסתכלים כלפי מעלה אל ההנהלה הזו, ומבחינים בכך שיושבים פה אנש

רציניים. זה מעודד את האנשים לעשות את המקסימום. ואם העירייה היום מתנהגת כפי 

שהיא מתנהגת ומתפקדת כפי שהיא מתפקדת, הרבה מאוד הודות כמובן להנהגה הכללית, 

ומצד אחר הלויאליות של העובדים, הנכונות של העובדים לעשות את כל מה שאפשר על 

 רמת השירות תהיה נאותה. מנת שהעירייה הזאת תיראה בסדר ו

אני רוצה להודות ראשית לגזברית. לאחר מכן למנכ"ל וראשי האגפים, על כך שעשו את כל 

מה שצריך לעשות על מנת באמת לחיות עם המעט שיש לנו, ולעשות הרבה. אני רוצה 

לאחל כל אחד מכם חופשה נעימה. אנחנו בחודש אוגוסט נתכנס פעם נוספת. חשבתי 

-אני מתכוון להיעדר עד ה 3.9-שני כינוסים באוגוסט. ובחודש ספטמבר, מה לעשות לפחות

 אמסור לנכדה שלי בסין דרישת שלום מפה. תודה רבה לכם. . 17.9
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