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רו"ח רחבעם חיים ,גזבר העירייה :הדו"חות הכספיים משקפים שהעירייה ,שהדו"חות
הסתיימו באיזון עם עודף ,כאשר העודף למעשה הוא הרזרבה התקציבית שאנחנו מאשרים
כל שנה ,בסביבות  5מיליון  ,₪אנחנו מאשרים אותה ואז לא מנצלים אותה כדי שהיא תעבור
לשנה הבאה והיא לא תעיק עלינו בעתיד על התקציב של השנה הבאה ,לכן אנחנו מעבירים
למעשה כמעט בכל שנה את הרזרבה התקציבית שאנחנו מחויבים להכניס לתקציב בגלל
היותנו רשות איתנה היא עוברת משנה לשנה בסביבות  5מיליון  ₪ועוד פלוס .בסך הכל אם
מסתכלים ב דו"חות הכספיים אין הערות מהותיות ,הועדה לענייני ביקורת גם כן נגעה
במספר התייחסויות אבל פרק ב' שהוא משקף את הערות המהותיות להתנהלות של הרשות
המקומית ,למעשה משקף שאין הערות .יש מספר נתונים אם רוצים למשל להסתכל באחוז
גבייה הוא מתקרב ל –  95%יש גם כן הסבר בדיוק איך אנחנו מגיעים לתזרים המוזמנים יש
שם גם פירוט של הקרנות שיש לנו ,שהיו בשנה הזאת והם עוברים לשנה הבאה ,בקיצור כל
מי שרוצה לראות את ההתנהלות הכספית של העירייה מורכבת יש פירוט מלא שנעשה על
ידי משרד הפנים ,וזה הוצג לועדה לענייני ביקורת שהיא דנה בזה.
חנוך עוז ,חבר מועצה :אני רוצה להגיד רק מילה אחת קטנה בבית מקדש בודקים כל מקום
מותר לבדוק יש מקום שאסור לבדוק ,איפה אסור לבדוק? מעל המזבח ,הבנת ,בנושא כספים
רחבעם הוא מעל המזבח.
עדי אביני ,סגן ראש העיר :אני במקומך רחבעם הייתי חושש מהשבח הזה .ככה אנחנו דנו
בדו"ח בוו עדת הכספים אני רוצה לומר את עיקרי הדברים ,לא תמיד האמת שנוח עם
הגזברות עם הגזבר ,התפקיד שלהם הוא באמת להיות עם העיניים על התקציב ,לראות שאין
חריגות ונכון שזה פחות נוח אבל התוצאה הזאת של ההתנהלות המרוסנת והשמרנית הרבה
פעמים ,ההתנהלות השקולה מביאה תוצאות מאוד ,מאוד טובות ,יש קורלציה יש התאמה
מאוד ,מאוד טובה בין התכנון לבין הביצוע ,הרבה פעמים עושים תכנון ואין קשר בין התכנון
לבין הביצוע ,אנחנו רואים שיש פה התאמה די טובה ,בין הביצוע לתכנון ,ובאמת מגיע שאפו
גדול אני חושב שהרבה העיר פה איתנה הרבה בזכות הגזבר ואגף הגזברות ,איתנה
בהתנהלות הכלכלית שלה וצריך להגיד לפרגן ולהגיד כל הכבוד ,עם כי אולי כדאי עכשיו
שאנחנו קצת גדלים ומתחזקים להיות טיפה פחות שמרנים וטיפה להעז אבל זה בעזרת
השם ,נעשה אולי בישיבות הבאות אבל ישר כוח ובהחלט מגיע פרגון.
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רז שגיא ,חבר מועצה :כנדרש גם הועדה לענייני ביקורת דנה בדו"ח ואני מבקש לציין
שלו שה דברים האחרון שבהם הוא החשוב ביותר אבל גם השניים הראשונים .ראשית אנחנו
עוסקים וזו השנה השניה בהורדה בחובות המסו פקים או אם תרצו בחובות שאין סיכוי
לגבות אותם אבודים ,והחובות האבודים הללו ואני יודע שמשקיעים בזה זמן וציינה את זה
בישיבה גם היועצת המשפטית וגם הגזבר ואנחנו ביקשנו שנציב יעד לשנה הבאה ושנרד יותר
מאשר יורדים בכל שנה כיוון שמה שקורה בפועל זה לא שלא עובדים על זה ,עובדים על זה
מורידים חובות אבודים אבל זה עומד בדיוק בכמות של היווצרות החובות החדשים
האבודים לשנה הבאה וככה זה נשאר פחות או יותר באותו גודל ביקשנו שהיעד יהיה ,שזה
יכפיל את זה ולא ההיפך זאת אומרת ששנה הבאה תהיה ירידה .דבר שני אנחנו כבר שנתיים
לא רואים כסף מתאגיד המים זה נושא שעלה על ידי יוכי בועדה ,היא שאלה מה היעד
לפירעון של תאגיד המים והסביר הגזבר שלפני שנתיים הם הקדימו תשלום ובשנתיים
אחרונות אין להם כספים נזילים להחזיר ולא מחזירים לנו ועכשיו יש יו"ר חדש ,ויש
דירקטוריון מלא תבחרו מנכ"ל ותתחילו להחזיר לנו חובות אני מדבר עכשיו אליך כיו"ר
תאגיד מים ולא אליך כראש עיר זה הסוגיה השניה .הסוגיה השלישית אני מבקש שכולם
ישימו לב לדבר הבא ,לעירייה יש למעלה ממיליון  ₪כספים שמושקעים במקומות כאלה
ואחרים ,עכשיו אני לא מתכוון שיציגו לי ואני לא מתכוון לקרוא אני גם לא יודע מה איש
כספים מושלם בטח לא מתחרה בהערות של חנוך לגבי מה רחבעם עושה אבל ביקשתי
בישיבה ואני מבקש פה עוד ואני מבקש שזה יהיה חלק מההחלטה של מועצת העיר ,שלא
נשקיע ולא אגורה אחת לא בעקיפין ולא במישרין בכספים של חברות הגז שמתכננות להקים
לנו תחנת גז בכניסה לעיר ,שלא יצא ש  -איך שהוא תושב מראש העיר או ראש עיריית ראש
העין או חבר מועצה אישר השקעה של כסף בחברות הגז שמתכננות לזהם לנו את האוויר,
בטח לא בחברת גז שנקראת קסם אנרגיה ,שקשורה לקיבוץ גבעת השלושה,
עדי אביני ,סגן ראש העיר :איך הגעת לזה רז?
רז שגיא ,חבר מועצה :מה זאת אומרת אנחנו משקיעים כסף אתה יודע איפה הוא מושקע?
לא ,אתה יו"ר ועדת הכספים הגיע הזמן שתלמד ,אז אנחנו מבקשים להגיד מה שאמרנו
בישיבה ההיא ואני מבקש גם פה ,שיבדוק הגזבר אני לא מתעסק איפה מושקעים הכספים,
מושקעים הכספים איפה שמרוויחים יותר.
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בני בנגה בית אור ,חבר מועצה  :אני חושב שהגזבר יכול לתת תשובה מיידית ,הבקשה שלך
היא מאה אחוז נכונה.
עדי אביני ,סגן ראש העיר :איך הגעת לזה? אתה חושב שמשקיעים את זה פר חברה?
רז שגיא ,חבר מועצה :זה הדבר האחרון סיימתי אפשר להצביע.
עדי אביני ,סגן ראש העיר :בעזרת השם תחנת הכוח לא תקום ולא תהיה.
שלום בן משה ,ראש העיר :אין פה הצבעה ,אני אגיד משהו בקשר למה שאמרת בכל
הרצינות הראויה ,אני אומר לך בכל הרצינות הראויה .קודם כל ההשקעות הן השקעות
באג"חים והגזבר יודע במה מדובר .בקשר להערה שלך על חברות הגז אני מקבל את הערה
הזאת לחלוטין ,אנחנו לא נשקיע בשום חברת גז ובטח על אחת כמה וכמה בקסם לא נשקיע
שקל אחד כי היא לא תקום ולא תהיה ,היא לא תקום ולא תהיה ,וזה בהחלט הערה נכונה.
תודה רבה לכם.

תום דיון.

____________________
שלום בן משה
ראש העיר

_____________________
אילן הררי
מנכ"ל העירייה

6

