
  

 

 

 94מן המניין מס'  לאשישיבה פרוטוקול 

 בשעה  6.12.2017שנערכה בתאריך 

 בחדר הישיבות הגדול, בניין העירייה החדש

 :נוכחים

 ראש העיר -  מר אפי דרעי •

 סגן ראש העיר - מר איציק בראון •

 סגנית ראש העיר -  גב' יעל חן •

 חבר מועצת העיר -  מר אבנר משה •

 חברת מועצת העיר -  גב' ליהי איינס •

 חברת מועצת העיר - גב' שוש כידור כחלון •

 חבר מועצת העיר -   ערן לאופר •

 חבר מועצת העיר -   ירון חדוות •

 חבר מועצת העיר -  דוד ששון •

  חבר מועצת העיר -  קובי לאור •

 :בהשתתפות

 מנכ"ל העירייה -  מר דני לוין •

 ע. מנכ"ל העירייה -  גב' אסנת טל •

 יועצת משפטית לעירייה - עו"ד שלומית גבע •

 דובר העירייה -  אבריאל בן דור •

 מבקרת העירייה ונציבת תלונות ציבור - אורית בז'רנו שפירא  •

 מהנדס העיר -  שלום רוזנברג •

 מר ניר ענבי •

 מר אילן חכמון •
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 חסרים

   מועצת העירחבר  -  מר אבישי ברעם •

  חברת מועצת העיר -  ל טולדנוטגב' מי •

 חבר מועצת העיר -  מר אחיעד נעים •

 

 

 על סדר היום: 

דיון בדו"חות כספיים חברת מוסדות חינוך, תרבות והתחדשות שכונות בכפר יונה  .1

 3 ......................... 2016בדצמבר  31הסוכה"י לא"י בע"מ )חל"צ( ליום מיסודה של 
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 פרוטוקול

דיון בדו"חות כספיים חברת מוסדות חינוך, תרבות והתחדשות  .1

 31שכונות בכפר יונה מיסודה של הסוכה"י לא"י בע"מ )חל"צ( ליום 

 2016בדצמבר 

קשר, לא אני עשיתי את אני רק מסביר את הדו"ח הזה, אין לי שום  :ניר ענבי

הביקורת ואני לא קשור למתנ"ס, אבל אני אסביר את המספרים. יש כאן 

 רואה חשבון, פ. כהן לנדאו פינק, לא מכיר אותו.

 )מדברים יחד( 

 הם אף פעם לא באים, אבל אם,  ירון,  אפי דרעי:

 כי זה לא, תבינו, :דני לוין

 לפורומים שלהם.כי זה לא הפורום שלהם, הם מגיעים  :דוברת

האמת היא שזה לא דיון, לא צריך לדון בדו"ח כמו שדנים בדו"ח של  :דני לוין

העירייה, אלא הוא מונח, ואם יש שאלות, אז שואלים, אבל אף פעם לא 

הבאנו, גם לפני שבוע, סליחה, בחודש שעבר דנו בדו"חות של המועצה 

 הדתית ושל מרכז יום לקשיש וגם הם לא היו.

 כמה כסף אנחנו מעבירים מהתקציב שלנו למועצה הדתית. :נסליהי איי

 שבע נקודה משהו, אבל זה שקלים וזה,  אפי דרעי:

 למתנ"ס.  :ליהי איינס

 שקל. 630,000  שוש כידור כחלון:

 זה על המתנ"ס. אפי דרעי:

 אני יודעת, בגלל זה, אני יודעת למה אני שואלת. :ליהי איינס

 שקל. 630,000  שוש כידור כחלון:

 על המועצה הדתית? אפי דרעי:

 כמה אנחנו מעבירים למתנ"ס?  :ליהי איינס

 .4.5  שוש כידור כחלון:
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תודה, אז זו הסיבה שאני בעצם שואלת את מה שאני שואלת. אנחנו  :ליהי איינס

מעבירים הרבה מאוד כסף, השולחן הזה כבר ידע אין סוף קרבות סביב 

שמועברים למתנ"ס. אני חושבת שאי אפשר להתייחס הנושא של הכספים 

למסמך הזה כאל עוד איזשהו דו"ח כספי של עוד אחת מהזרועות שלנו, 

יש כאן זרוע שאנחנו מעבירים לה הרבה מאוד כסף ושהיא חולשת על 

 אולי חיי היום יום של כל הקהילה.

 לא אולי, על חיי היום יום.  אפי דרעי:

 ל כל,היא חולשת ע :ליהי איינס

 היא הזרוע הביצועית של העירייה. אפי דרעי:

אני חושבת שאין מקום שהיא לא מגיעה אליו, ואין אדם כמעט בקהילה  :ליהי איינס

שהיא לא משפיעה עליו, ולכן אני חושבת שאי אפשר להתייחס לדו"ח 

 הזה: 'אם יש לכם איזה שאלה, אז אולי נשאל אותה'.

 לא, אבל אין את המנכ"ל.  :ניר ענבי

 לא, זה בסדר, אבל עם כל הכבוד,  :ליהי איינס

 אני עונה לך. אפי דרעי:

 זהו, אז עם כל הכבוד, המנכ"ל הוא חדש,  :ליהי איינס

 ימי חסד. 100עבר כבר  אפי דרעי:

אם היית שואלת אותי הייתי אומר לך שבשבע שנותיי כמנהל פה, מעולם  :אילן חכמון

לא נתבקשתי אפילו, שרואה החשבון, שאגב, צריך לשלם לו, לא נדרשתי, 

הוא לא שכיר, מי שעשה את הדו"ח, הוא זה, אבל אם רוצים, אפשר 

 לתאם, אפשר לקבוע, צריך לשלם שכר טרחתו והוא יגיע.

 אנחנו משלמים פה את שכר טרחתם של נותני השירות כדי שימהרו, :ליהי איינס

 אפשרי, אני אומר לך, לקחת את זה בחשבון.לא אמרתי שזה לא  :אילן חכמון

 שהוא יבוא להציג את הדו"ח, צריך לשלם לו על זה? זאת אומרת,מה  :דובר

 בוודאי. :אילן חכמון

 למה? :דובר

 כי אנחנו משלמים לו על עריכת הדו"ח. :ליהי איינס
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 הוא לא שכיר. :אילן חכמון

 מה זה קשור? אבל הוא עורך את הדו"ח, הוא צריך, הוא עושה,  :ליהי איינס

 זה במסגרת אחרת,  :דובר

אני מניח שלדירקטוריון של המתנ"ס הוא בא כחלק מהזה, זה לא  אפי דרעי:

 דירקטוריון המתנ"ס. 

 זה לא המסגרת הישירה שלו, זה מסגרת עקיפה, אני לא אומר שלא, :אילן חכמון

 רגע נעשה שאלה,אז בוא  :ליהי איינס

תסיים את זה. תעשו הפרדה, אנחנו יושבים, זה לא פעם ראשונה שאנחנו  אפי דרעי:

 דנים בדו"חות של הזה, אני כל פעם אומר לכם, 

 יידות של המתנ"ס?אני רוצה לשאול מה היא מדיניות ההצט :ירון חדוות

 מה זה קשור? :אילן חכמון

 זה לא הדיון, זה לא היום. אפי דרעי:

 זה חלק מהדו"ח הכספי. :ירון חדוות

 או שכולם, אני עברתי על הדו"ח.  רגע, אפשר להציג את הדו"ח?  שוש כידור כחלון:

 שושי, את דיברת, וליהי דיברה, אני רוצה להגיד רק משפט אחד. אפי דרעי:

 סליחה, סליחה.  שוש כידור כחלון:

 שיכוון אותנו, כי אנחנו פה עכשיו, אפי דרעי:

 זהו, נעשה תיאום ציפיות. :איינסליהי 

יכולים לפתוח את הדיון הזה, רק צריכים לשבת שלוש, ארבע שעות על  אפי דרעי:

 דיון על מה המתנ"ס, המתנ"ס לאן ומה הוא עושה בכספים שלנו.

 זה דיון אחר לגמרי.  שוש כידור כחלון:

 זה דיון אחר. אני מוכן פה, דני, דני,  אפי דרעי:

 ראש העיר,  :ליהי איינס

 דני, דיברנו על זה, אפי דרעי:

 אתה אמרת את זה לפני שנה, שנעשה דיון באמת על המתנ"ס.  :ליהי איינס

 נכון, נכון. אפי דרעי:

 וזה לא קויים. :ליהי איינס
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אז זה לא קויים כי היה בינתיים תחלופה, ניסן לא היה אמור לסיים את  אפי דרעי:

נכנס. אז הנה, יש לך משימה, דני,  תפקידו ככה בבליץ קריק. הוא רק

לתאם מועד, תחילת ינואר, ישיבה רק על הנושא של המתנ"ס, לא קשור 

 לסדר היום.

 תודה. :ליהי איינס

ישאלו אותו שתי וערב את כל השאלות, יציג את כל העובדות, את יבוא,  אפי דרעי:

, כל המספרים, אולי יש פה רעיונות שלא חשבנו עליהם, נשמע אותם גם

 , זה לא, הדירקטוריוןאני פתוח לשמוע הכל, נזמין גם את יושב ראש 

 ברור. :ליהי איינס

ואז זה דיון אמיתי, פה עכשיו על דו"ח כספי רוצים עכשיו לשפד אותו, כי  אפי דרעי:

 שנה. 40כבר 

 )מדברים יחד( 

לכן, מה שהיום, אנחנו חייבים להציג למשרד הפנים שנושא של הדו"ח  אפי דרעי:

הכספי של המתנ"ס הוצג על שולחן העירייה, בלי זה אנחנו בכלל לא 

נכנסים למסלול הזה של יש את הנושא של ניהול תקין, של מועצה איתנה, 

, אנחנו יכולים 5%-אנחנו, למרות הגירעון, שהוא גירעון מינורי, פחות מ

לקבל ניהול תקין, כל שאר הדברים הוצגו וזה הדבר היחידי שהיה חסר, 

עכשיו הוא מוצג, אני לא רוצה שאנחנו עכשיו נפתח אותו, נכנס אז 

לקרביים. אני נותן דד ליין, דני, המשימה עליך, ינואר ישיבה עם יושב 

 ראש הנהלת המתנ"ס, כל חברי המועצה.

 )מדברים יחד( 

 אני הכנתי את הכל. יש לי שאלות.  שוש כידור כחלון:

 אז יאללה, תשאלי. אפי דרעי:

 רגע, שיציג קודם.  כחלון:שוש כידור 

, זה היתרות שהיו, היו 2016לדצמבר  31טוב, הדו"ח הזה נכון ליום  :ניר ענבי

מיליון, סך הכל יש להם  1.2מיליון, היה עוד פק"מ  1.9מזומנים בבנקים 

מיליון שקל, תיעוד המחאות לגבייה  2.3-כאן כסף נזיל של קרוב ל
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מיליון שקל.  5.5הכל הרכוש השוטף  סךמיליון,  1.6מיליון,  1.5וחייבים, 

הרכוש הקבוע, יש כאן את הקרנות, לא משנה, זה בחובה ובזכות מיליון 

 שקל. 

מיליון שקלים. סך הכל הרכוש  5-ההתחייבויות השוטפות היו קרוב ל 

שקל שזה יחס  600,000-השוטף גבוה מההתחייבויות השוטפות בערך ב

 טוב.

 )מדברים יחד( 

 שקל, שזה יפה. שזה יפה.  550,000 :ניר ענבי

 )מדברים יחד( 

 מעבר לזה,  :ניר ענבי

 יש הבדל בין שנה קלנדרית לשנת עבודה וזה פה שני, :יעל חן

 )מדברים יחד( 

 תקציב זה ינואר דצמבר.נגמר הסיפור,  אפי דרעי:

 שנה קלדנרית.  שוש כידור כחלון:

עתודות לזכויות עובדים בעת פרישה, פה היו גם התחייבויות לזמן ארוך,  :ניר ענבי

 מיליון שקל. 2יש יתרה קצת גדולה של מעל 

 ,30%זה יתרה מאוד גדולה זה בערך  :ירון חדוות

מיליון שקל. הנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה, שימוש  2כן,  :ניר ענבי

מיליון שקל, שפה  1.540ופעילות, זה מה שנקרא גירעון בשפה שלנו, היה 

מיליון, כלומר, יש כאן ירידה  2.2ירידה לעומת השנה הקודמת, שהיה יש 

די יפה. הדו"ח על הפעילות, גם כן, אני חייב להגיד לכם, אני לא מכיר את 

מיליון שקל, זה לא אופייני  25זה, אבל משקף מחזור פעילות גבוה של 

 למתנ"סים בסדרי גודל כאלה.

 למה אתה חושב ככה? :ירון חדוות

 25כי אני ראיתי דו"חות של מתנ"סים. לישוב בסדר גודל של כפר יונה,  :יניר ענב

 מיליון, אני חושב שזה גבוה מאוד.

 זה מראה על פעילות ברוכה, לא לגנאי, לחיוב.  אפי דרעי:
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 אם זה לחיוב אני מסכים איתך. :ירון חדוות

 )מדברים יחד( 

 25,000שקל לתושב. אם יש לנו  10,000זה הרבה מאוד כסף, זה בסביבות  :ירון חדוות

 מיליון, זה הרבה מאוד כסף. 25תושבים, יש לנו 

יש להם הכנסות עצמיות. חבר'ה, ירון, היה פה מנכ"ל החברה למתנ"סים,  אפי דרעי:

בואו, אני לא אוהב לדבר על זה, כי זה טפיחה עצמית על השכם, אבישי 

אני ואני מסכים איננו פה, הרי תמיד מה שטוב זה אתם ומה שרע זה 

אתכם, מה שרע זה אני, מה שטוב זה אתם. המתנ"ס הוא טוב, מנכ"ל 

החברה למתנ"סים היה פה לפני חודש, אמר, מתנ"ס כפר יונה נחשב 

לאחד מחמשת המתנ"סים המובילים במדינת ישראל. היקף פעילות, 

מבחינת היקף פעילות פר כמות תושבים. נפח הפעילות והיקף הפעילות פר 

 ים, אחד מחמשת המתנ"סים המובילים.תושב

 שקל,  10,000מה אמרתי?  :ירון חדוות

כשאמרת שזה הרבה מאוד כסף לגודל כזה של עירייה, האם אתה בוחן   שוש כידור כחלון:

 את זה מול עיריות שיש בהן יותר ממתנ"ס אחד?

 )מדברים יחד( 

יש כאלה שיש, יש כאלה שאין, שלוחות זה אומר, שלוחה זה לא סתם  :אילן חכמון

אמירה, לא כל מבנה הוא שלוחה. שלוחה בהגדרה הוא צריך להיות יישות 

אז בחיפה יש שלושה עצמאית, מעל מיליון שקל מחזור וכיוצא בזה. 

בראשון לציון שלושה מתנ"סים שונים, זה לא רשת, כפר יונה מתנ"סים, 

 נ"ס אחד, אין, לא קיים בגודל הזה. אין יותר ממת

 תושבים? 10,000וכשהיו עוד מעט עוד   שוש כידור כחלון:

 זה עדיין סדר גודל קטן. :אילן חכמון

 קטן? מה עם תשתיות?  שוש כידור כחלון:

 , 60-ו 50גם ערים של  :ניר ענבי

 מה עם תשתיות? :אילן חכמון

 )מדברים יחד( 
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להתייחס למה שקיים, אני לא מתייחס למדיניות שלכם כרשות, אני יכול  :אילן חכמון

 אני לא נכנס להחלטות ברמת רשות.

 )מדברים יחד( 

אולם הספורט צמוד לתיכון, אבל אין כסף, מה נעשה? חבר'ה, תסיימו את  אפי דרעי:

 הדיון ביניכם, תסיים.

שקל לעומת  מיליון זה היה מחזור ההכנסות, זה גידול של מיליון 25.4 :ניר ענבי

מיליון  22.3-השנה הקודמת, שגם זה יפה. עלות הפעילות הסתכמה ב

מיליון שקל. יש הוצאות הנהלה  3שקל, סך הכל יש קנסות נטו מפעילות 

-מיליון שקל, קצת הוצאות מימון, סך הכל סיימו פה ב 2.5וכלליות 

 שקל עודף לשנה הזאת וזה מסביר לך את הירידה. 430,000

עודף מתוכנן לסגירת, לצמצום הגירעון. תוכנן העודף הזה וגם השנה  :אילן חכמון

 . 1.2יתוכנן עודף בשביל לצמצם את הגירעון המצטבר שעומד היום על 

 יש שאלות? אפי דרעי:

אנחנו רוצים לשאול, אבל זה לא לעכשיו, ביקשתי שנעשה את זה   שוש כידור כחלון:

 בינואר.

 א לנו, כן? אחד הדברים שעולים פה, ופתחתי דווקא,לא יצאני, קודם כל,  :ירון חדוות

 שאלת על רכוש קבוע, זה מה שרצית לשאול. :אילן חכמון

כן, אני אגיד לך גם למה שאלתי. אחד הדברים שעולים מתוך הראייה של  :ירון חדוות

 הרכוש הקבוע, וזה צורם, לפחות לי זה צרם, גם לערן זה צרם, נכון?

 אומר לא, אחר כך תסביר.מה? אני קודם   :ערן

שבעצם, איך שהציוד פה רשום, אנחנו בעצם מסתכלים על מתנ"ס מאוד  :ירון חדוות

מאוד זקן ולא מתחדש. אני לא יודע אם זה בולט לך עדיין לעין, אבל 

בדו"חות הכספיים, אוקי, רואים שההצטיידות פה היא יותר נמוכה, 

ותר גבוה ממה שאתה בצורה משמעותית, מקצב הבלאי. הבלאי הרבה י

מצליח להתחדש, וזה מקרין בסופו של דבר, עם כל זה שעכשיו טפחת 

ואמרת לי שאני צודק, זה מקרין על איכות השירות שאנחנו יכולים לתת 

 ברמת המתקנים לאלה שמגיעים למתנ"ס. 
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 הפחת לא תמיד,  :אילן חכמון

 לא, אני אגיד לך גם למה, אני אסביר לך משהו בעניין פחת,  :ירון חדוות

לא, זה לא שאלות תשובות, תרשום את כל השאלות, אתה בסוף עונה על  אפי דרעי:

 הכל ביחד.

 לא, תן לו לענות, אני לא בא,  :ירון חדוות

לא, אבל יש גם לה עכשיו רשימה, היא הביאה רשימה וגם לה יש רשימה,  אפי דרעי:

 צה לישון פה היום?אתה רו

 , רגע, אני, במסגרת החמש דקות מותר לי, אני כולה :ירון חדוות

 אני לא רוצה שהוא יענה, אתה לא סופר את החמש דקות, אפי דרעי:

 השאלה אם באמת יתקיים,  שוש כידור כחלון:

 )מדברים יחד( 

טוב, אני חייבת להתייחס לכמה דברים, הדיון בינואר הוא דיון   שוש כידור כחלון:

בינואר, הוא לא קשור, אני מצטרפת גם למה שאמר ירון, אני חושבת 

שהתשתיות במתנ"ס הן תשתיות חסרות, אני חושבת שעל התשתיות 

הקיימות יש עומס של פעילות, אני חושבת שהציבור שמשלם ממיטב 

ם, ראויים וכולי וכולי, והוא משלם. אני, כספו לא נהנה ממתקנים חדישי

 1.4מה שצרם לי מאוד זה ההכנסות מהגיל הרך, מאוד מאוד צרם לי, 

 מיליון שקל, זה הרווחיות, הרווח, זה ממש צרם לי, אני חייבת להודות. 

מיליון  1.4טוב, אחר כך אני אספר לכם מה אפשר לעשות שלא תראו שיש  אפי דרעי:

 הכנסות. 

 הכנסות, זה הרווח. 1.4זה לא  :חדוותירון 

ששושי תעלה את ההסתייגויות, ממילא אמרנו שנתאם פגישה, נדבר על  :יעל חן

 כל דבר בנפרד, לא נעשה את זה עכשיו.

 בינואר.   שוש כידור כחלון:

 בינואר, ואז אפשר להעלות את הנושאים. :יעל חן

 יש לי תשובות. אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 
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 בואי תסיימי, שושי, סליחה שהפרעתי לך.  אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 

 אתם לא רגילים לישיבות של שלוש שעות. אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 

 אפשר להמשיך?  שוש כידור כחלון:

 כן. אפי דרעי:

אז אחד, אמרתי שהרווחיות מהגיל הרך, מבחינתי, לפחות ממה שאני   שוש כידור כחלון:

מיליון שקל, אותו כנ"ל, אגב, לגבי הרווח  1.4ראיתי, זה צרם לי מאוד, 

שקל, זה לא מעט כסף. אני  870,000השנתי מחוגי הספורט שעומד על 

הרווחיות מהפעילות לטובת צמצום הגירעון שמעתי שאתם מייעדים את 

באופן אישי, חושבת שנכון יהיה אם הרווחיות הזו, תהנה  שלכם, אני,

ממנה גם הקהילה וגם יינתן מענה לגירעון ושבכלל תהיה קביעה של 

מדיניות, שהמתנ"ס יקבע מדיניות לגבי מה הוא עושה עם הרווחים. יכול 

להיות שיש לכם, אני לא מכירה, אבל אני חושבת שראוי שחלק מהרווח 

 רק ישלם את הגירעון. הזה יחזור לציבור ולא

 למלכ"ר מותר להרוויח, אבל צריך לראות את המדיניות שלו. :ירון חדוות

 לא אכפת לי שהוא מרוויח.  שוש כידור כחלון:

 400,000-שאלה אחרונה, אני ראיתי שהוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב  שוש כידור כחלון:

, השאלה אם עשיתם שינוי ארגוני שהשפיע בעצם על 2015שקל למול שנת 

 ההוצאות? או מה גרם להגדלה בהוצאות?

 ראיתי שלחלק מהעובדים אתם מפרישים כסף לפנסיה. :ליהי איינס

 ודה.כן, יש חלק ייעודה וחלק תקוע בעת :ניר ענבי

 אני רציתי לדעת זה לא עבור כל עובדי המתנ"ס? :ליהי איינס

זה התייחסות שקל,  310,000אני יודע את התשובה, יש פה חשיפה של  :ירון חדוות

לאיך זה יושב. עתודה אני  יודע למה זה, אני לא אלאה אותך. כלליות 

 דיברנו.
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אז קודם כל, לפני שאני אתייחס לשאלות אני חייב לומר שהמנהל שאני  :אילן חכמון

החלפתי, ניסן, לפחות בעיני עשה עבודה מדהימה, מדהימה, לא פחות 

מזה. בשביל להבין צריך להסתכל על דו"חות אחורה בשביל להבין. לגופו 

של עניין, אני אתחיל מהדברים הקטנים, תביעות, יש שתי תביעות כנגד 

אני לא אפרט בשל צניעות, אבל שתי תביעות כנגד המתנ"ס.  המתנ"ס,

 הערכנו סיכון דרך עורך דין, שמן הסתם, 

 חודשים מאז. 11לא עשיתם את ההפרשה, פשוט עברו  :ירון חדוות

או  8.33התביעה עדיין קיימת. לגבי פנסיה, לעובדים יש בחירה לשלם  :אילן חכמון

נו חלק מהעובדים, בחלק ואת ההשלמה. יש ל 6החוק מאפשר היום 

מהמסגרות, עם תחלופה מאוד מאוד גבוהה, על הרקע הזה, אין הפרשה 

מלאה, היא נרשמת, אבל היא לא בפועל יוצאת. אם וכאשר עובד מפוטר, 

אז מן הסתם משלמים לו. צריך לקחת בחשבון גם, אני מתייחס לעתודה, 

ובדים וותיקים. פיצוי מרכזים, ע, כולם מכירים את הסיפור, קופות 2008

 ככל שיעבור הזמן העובדים האלה יצאו ואז הפערים גם יצטמצמו.

שלא קורה מצב שיש לך עובד או עובדת שהם לא מבוטחים  זאת אומרת, :ליהי איינס

 בפנסיה?

 .2.33חד משמעית, לא, מדובר על הפיצויים,  :אילן חכמון

 השאלה אם לא נכון מבחינה תזרימית, :ירון חדוות

 לא, אז אני מסביר. :חכמוןאילן 

יש אנשים שעובדים שמונה, תשעה חודשים ואז מפטר אותם ואז מעסיק  :ליהי איינס

 אותם שוב?

אני לא יכול להגיד מה היה טרם שהגעתי, אני אנחנו לא עובדי קבלן, אני.  :אילן חכמון

יכול להגיד לך שאני לא פועל ככה, זו עבירה על החוק ואני לא עובר על 

 החוק.

 שאם אני אביא בפניך את אותן העובדות שזה בדיוק,  זאת אומרת :ליהי איינס

 פוטרו וחזרו לעבודה? אפי דרעי:
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הן פוטרו וחזרו, בחודשי הקיץ הן מפוטרות ואז מחזירים אותם לעבודה  :ליהי איינס

 שוב.

את מדברת על עובדות שמבקשות את האפשרות לחתום, את מדברת על  :אילן חכמון

 אלה?

 לא, אני מדברת על אלה שלא יכולות,  :ליהי איינס

 בואי תבדקי את זה ותעבירי את השמות, אני גם רוצה לשמוע במי מדובר. אפי דרעי:

חשוב לי להגיד, המתנ"ס, כתפישה, למי שלא ברור, לא מרוויח, כי הוא  :אילן חכמון

גם אם יש עודפים, לי זה  זאת אומרת,לא מחלק דיבידנדים לאף אחד, 

חשוב הסמנטיקה הזאת. כל עודף שיש, בין אם זה בצורת סגירת גירעון, 

או בין אם לצורך אחר, מגיע לתושב, בסוף זה מגיע לתושב. בעניין 

תשתיות ורכש, אני מתייחס ביחד. כמו שאמרתי, המנהל שלפני עשה 

עבודה מדהימה, הוא עשה בשנתיים בערך של ייצוב המערכת, זה גם 

בנושא הנהלה וכלליות, מחלקת כוח אדם, יש מתייחס לשאלה שלך 

 6או  5ביאור מאוד ברור בתוך הדו"ח הכספי, אפשר לראות ביאור 

שמסביר גם את העניין הזה, יש מחלקת כספים מסודרת וזו הסיבה 

 220,000יש גם תביעה ששילמו המשמעותית לעלייה במנהלה וכלליות. 

 שקל. 

 תביעה, כן. 220, 400-מתוך ה, כתוב בביאור, 400-חלק מה :ניר ענבי

אני מאוד מאמין בשירות איכותי וברמה גבוהה, וזה כולל גם תשתיות  :אילן חכמון

וגם הצטיידות וכל מה שקשור בכך, גם ניסן חושב כמוני, הוא מה שנקרא, 

ייצב את הספינה, מוטלת עלי עכשיו העבודה, אני יכול לומר לכם שכבר 

ח שבחודשים הקרובים כבר ירגישו את , אני מניהתחלנו לטפל בתשתיות

 זה.

 כמו מה, מה אתם עושים? :ליהי איינס

הרבה דברים. החל מזה שבסטודיוים החדשים נוספו פרקטים חדשים  :אילן חכמון

לטובת התושבים שיוכלו ליהנות מחוגים, מזרוני פאזל ברמה הכי גבוהה 

 שיש, הצטיידות בתחומי הספורט ברמה הכי גבוהה שיש.
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 סליחה, על זה אני ממש חולקת עליך. :איינסליהי 

 את יכולה לחלוק, אבל זו דעתי. :אילן חכמון

 ,לא, אבל :ליהי איינס

אנחנו עכשיו הוצאנו, אני מדבר על התקופה שאני נמצא בה, אני לא יכול  :אילן חכמון

להגיד לך מה היה בתקופת הדו"ח, כי לא הייתי פה. אני יכול להגיד לך 

האופרציה מאחורה אני לא יכול להגיד, לא הייתי פה, לא מספרים. על 

הייתי זבוב על הקיר. אני יכול להגיד לך שזו תפישתי, אני מאמין בשירות 

איכותי, אני מאמין ששירות איכותי מביא עוד פעילות וזה רק מגדיל את 

הפעילות. תשתיות כמו סטודיו עליון, כמו היכל תרבות שהתחלנו לגעת 

 גם אולי בהגברה קבועה ורציפה ויציבה. בבמה ובתקווה

 כמו מגרש הכדורגל. אפי דרעי:

 כמו מגרש הכדורגל.  :אילן חכמון

 שקל.  50,000-קנינו עכשיו ציוד ב אפי דרעי:

 )מדברים יחד( 

 סיימת? אפי דרעי:

לא. תשתיות עניתי, התייחסות לעודף אמרתי, נוהל רכש, חשוב לי לומר.  :אילן חכמון

יש למתנ"ס וועדת כספים שמשמשת גם כוועדת רכש, עובדים לפי נוהל 

רכש מסודר, גם הצטיידות במה שאנחנו עכשיו נותנים עליו את הדעת, 

 אתה לא יכול בשנה, או בכמה חודשים למחוק. ניסן, באמת, זכיתם, 

 לדעתי יש להם מלא מחיקות לעשות שם ברמה של רכוש קבוע. :ירון חדוות

עובדים על זה, התחלנו, עובדים, יודעים, יש לא מעט דברים. יש לי שיתוף  :אילן חכמון

אני בחרתי, עזבתי מקום  פעולה מדהים פה ממחלקות העירייה, באמת.

 עבודה בשביל הזכות לבוא ולנהל פה את המוסד המפואר הזה. 

 כל הכבוד, בלי ציניות, כל הכבוד, תודה רבה. :ליהי איינס

 אני שלם עם מה שעשיתי. :אילן חכמון

אם אנחנו רוצים להתכונן לישיבה שלנו בינואר, אני מבקשת לדעת איך  :ליהי איינס

 אנחנו יכולים לשאול שאלות על ההכנסות?
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 .אז קודם כל, אני מתנצל :אילן חכמון

 איתם, מה שאני מבקש,כדי להתכונן לפגישה  :ירון חדוות

 יש לי את המצגת מוכנה. :אילן חכמון

 להוציא לנו מייל כמה שבועות לפני שאומר: 'רבותיי', :ירון חדוות

 היום אתה מקבל את המייל לעוד חודש. אפי דרעי:

כמה שבועות זה עדיין לא סותר את מה שאמרתי, במקום שתגיד: 'ירון  :ירון חדוות

מייל, נחזור אליו בצורה מסודרת עם שאלות אתה צודק'. תשלחו לנו 

 וזהו, הכל בסדר. אתה יכול להגיד אתה צודק?

 אתה צודק, רק תסיים. אפי דרעי:

 

 

 

__________________ 

 

 

 

___________________ 

 מר אפי דרעי, 

 ראש העיר

 מר דני לוין, 

 מנכ"ל העירייה

 

 


