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על סדר היום:
•

אישור צו ארנונה לשנת 2019

•

עדכון תקציב העירייה לשנת 2018

•

אישור תקציב העירייה לשנת 2019

•

שונות
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פרוטוקול
היו"ר יעקב גוטרמן:

על סדר היום:

אישור צו ארנונה לשנת 2019
אבי הגזבר ,בכבוד.
אבי עדן:

חברים אין שינויים רק לעלייה המזערית

היחידה שאישר משרד הפנים .חוץ מזה אין שינויים נוספים.
הערה:

יופי .מאשרים לך.

היו"ר יעקב גוטרמן:

לא .עדכון מחירון עפ"י אישור העלאה של

משרד הפנים .משרד הפנים העלה ועפ"י העדכון שלו .העלה ב 0.32-אחוז.
מי בעד אישור צו ארנונה לשנת  ?2019מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין
מתנגדים.
פה אחד אושר צו ארנונה לשנת  2019כפי שמצורף לחברים.
שמואל אלישיב:

השאלה אם יש אופציה? קודם כל באמת צריך

להודות לראש העיר שבאמת פה הארנונה יחסית נמוכה לכל עיר אחרת.
היו"ר יעקב גוטרמן:

פה פועלים לפי חוק.

שמואל אלישיב:

בדיוק .לפי חוק והיא מתחשבת בכולם וכו'.

השאלה מה עושים עם היחידות שבונים? אם אפשר לצרף את זה גם? זאת
אומרת גרים שם עוד,
אבי עדן:

מודיעין עילית נגד עידן משה ,תקרא את פסק

הדין.
הערה:

זה פסק דין חשוב מאד.

אבי עדן:

הנה היה שלושה ימי עיון על פסק הדין.

שאלה:

ומה המסקנה?
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אבי עדן:

קיבלו את עמדת העירייה שלא מפרידים

בניגוד לחוק.
היו"ר יעקב גוטרמן:

הנושא הבא:

אישור תקציב העירייה לשנת 2018
מונח לפניכם תקציב העירייה ל 2018-שהוגש לכם .הוא עבר אליכם ולא
קיבלנו אישור עוד,
רוצים את אישור החברים .מי בעד?
אבי עדן:

רגע .אני אגיד משהו על העדכון .אנחנו בעדכון

אמרנו שזה היה עוד לפני ה .31-ב 31-שמנו חלק מהכספים ב"מותנה" .הכסף
הזה התקבל ולכן,
שאלה:

הפכת את זה ממותנה לרגיל?

אבי עדן:

הפכנו את זה ממותנה למלא ועוד,

שאלה:

כמה קיבלת?

אבי עדן:

קיבלנו כל מיני תקציבים וחוץ מזה,

היו"ר יעקב גוטרמן:

תמיד בסוף שנה מקבלים .כאילו זה סוד?

שאתה לא יכול לדעת עד שאתה מקבל.
אבי עדן:

בלילה העבירו .כל מיני סעיפים זה לא אחד .זה

הרבה סעיפים.
הערה:

זה מופיע בתקציב מותנה עם אישור להכניס

את זה לתקציב.
אבי עדן:

רגע זה דבר אחד .דבר שני שכדי לאזן לקחנו

 1.7מיליון יתרת תקציבים רגילים קודמים וכשהכסף הגיע ,אז לא לוקחים
את זה כבר מהתקציבים הרגילים הקודמים אלא מהמענקים שקיבלנו
ממשרד הפנים.
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היו"ר יעקב גוטרמן:

אבל אני רוצה ,עדכון התקציב ,באמת אי

אפשר לדעת.
אבי עדן:

עד ה 30-בלילה.

היו"ר יעקב גוטרמן:

אנחנו משתדלים ,האוצר והחשב הכללי העביר

בלילה של ה 31-העביר פה סכומים גדולים.
אבי עדן:

חלק גם לא התקבל.

היו"ר יעקב גוטרמן:

עוד לא התקבל .זה רק הודיעו וזה בהרכבה.

אקיצר זה כל שנה מגיע בסוף שנה הרבה כסף .זו השתדלות גם של העובדים.
אבי עדן:

גם לא יאשרו תקציב לפני שהגיע והוא לא

מגיע לפני  31בלילה.
היו"ר יעקב גוטרמן:

תשמעו מי בעד עדכון התקציב?

אבי עדן:

אני רק אמרתי שבמקום  1,8מתקציבים

רגילים קודמים זה מהכסף שהגיע ויגיע ממשרד הפנים .זהו.
היו"ר יעקב גוטרמן:

זה העדכון שאתה רוצה?

שאלה:

אז יתקנו את הכבישים והכל?

היו"ר יעקב גוטרמן:

מי בעד אישור תקציב העירייה לשנת  2017כפי

שמונח אצלכם?
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
אברהם דב הכט:

יש לנו זמן להגיד גם? יתנו לנו רשות דיבור

ויהיה לנו קצת לדבר?
היו"ר יעקב גוטרמן:

עוד מעט .אחרי האישור.

אברהם דב הכט:

לא .אנחנו מתנגדים.

היו"ר יעקב גוטרמן:

אהה אתה רוצה לפני שאתה מתנגד להסביר?

אברהם דב הכט:

להסביר גם למה אנחנו מתנגדים .נגיד ברצינות

כי באמת חבל על הזמן כי גם אנשים מחכים פה .מדברים הרבה אחדות בעם
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ישראל והכל וכל ראש עיר אחרי בחירות מזמין את כל הסיעות להיכנס
לקואליציה .איתנו דיברו על הרבה אחדות וגבוהה ופה בעיר הכל בשלום
ואחדות אבל בפועל אפילו משא ומתן לא הזמינו והיום פה כולם יודעים ,תן
לי לומר ,כולם היום יודעים ,הרי הציבור החרדי האיכותי ביותר .באמת אלו
ששומרים על הגחלת לכלל הציבור החרדי וגם על הדורות הבאים מגיוס שלא
נ ידרדר בכל הנושאים ,זה אנחנו וראש עיר באמת חרדי בן תורה היה מצופה
שילקק לנו את האצבעות העיקר אתם הראשונים ,הוא רוצה ברכה
בקואליציה .אבל לא .לא דיברו ,רגע ,אפילו משא ומתן לא התפוצץ .ועוד יותר
אני הולך ושמעתי לא מזמן ,כולם שמעו ומשה ליאון בירושלים הצליח
להכניס את דגל ,אגודת ישראל ,בני תורה ואני שואל את עצמי הרב גוטרמן בן
תורה ,מה שמשה ליאון הצליח לעשות למה הוא לא יכול לעשות? להכניס
אותנו גם לקואליציה ולהרגיש חלק מבפנים ואחר כך שואלים למה מתנגדים?
זה הסבר פשוט מ אד דבר ראשון למה אנחנו לא בפנים ולא רק לא בפנים,
אלא גם מחמירים אפילו משא ומתן לא התחילו .אולי אין לנו דרישות ,רק
קצת רוחניות אבל יש לי עוד כמה דברים קטנים להוסיף .דבר שני ושלישי.
הנושא יחל ישראל כולם יודעים באמת העיר רעשה וגעשה ופה באמת מגיעות
תודות לראש העיר .באמת תודות לראש העיר והרב קסלר ששמעתי שהם
רוצים לה גיע והם עובדים לילות כימים בשביל לגמור את הסיפור הזה אבל
היה פה איזה מחאה .אני בטוח שפה כולם השתתפו במחאה הזאת אני בטוח.
זה היה היום הראשון של שובבי"ם היתה עצרת גדולה .הגיעו שר התורה הרב
צבי פרידמן...
היו"ר יעקב גוטרמן:

תגיד לי ,מה זה קשור לתקציב?

אברהם דב הכט:

תן לי .אני אגיד לך עוד רגע .תן לי לומר לך את

הכמה מילים האלו .הגיע שר התורה הרב צבי פרידמן ,הגיע הרב דויטש,
שלוש דקות .זה לא דרשה ארוכה אבל גם להגיד לכם הגיעו מרן ורבנן לחזק.
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אז בוא אני אגיד לך מי אלה .אתה שואל לפני שלושים שנה הקים הרב ש"ך
כל מיני דברים ,תן לי הרב עמר ,נכון אתם גם...
תן לי לומר לך משהו .הרב שך הקים לפני שלושים שנה את הדברים .הוא
אמר להקים ועדת רבנים בכל מקום .הוא אמר לא לזוז בלי שיש בכל מקום
ועדות רבנים גם את שני הגדולים האלה הרב פרידמן והרב ברוך שמואל
דויטש .לפני שלושים שנה הוא אמר .שר התורה ,כל התורה רק  ...לא מעניין
אותם שום דבר חוץ מרוחניות.
היו"ר יעקב גוטרמן:

אתה תדבר.

אברהם דב הכט:

שתי דקות תן לגמור לדבר .כשהייתי ילד קטן,

אני זוכר ,את זה סיפרו לי ,גדלנו ,שאם שמים לו סיכה ביד לא יוצא דם
מהוורידים ,יוצא רשב"א רמב"ם .זה ידוע זה כולו תורה .הם שניהם באו לשם
לחזק את ידי הרב אייזנבך ,ראיתי נוער של בחורי ישיבה ,אבנים זרקו עליהם
לולא שאברכים מאיתנו הגנו עליהם בגופם הם היה מקבלים אבן בראש .אני
בטוח שכולם משתתפים במחאה הזאת.
רגע .אני בטוח ש ...אז בגלל זה אני אומר תן לי לגמור לדבר .בגלל זה אני
בטוח שכא ן גם ראש העיר וגם חברי המועצה מוחים על החרפה הזאת של
לזרוק אבנים על גדולי ישראל .זה עוד אף פעם לא היה .אני בטוח שכולנו
משתתפים במחאה.
אבל עכשיו מדברים על התקציב .אז באמת פה למה אנחנו מתנגדים? יש עוד
דבר .הכוון תעסוקתי יש פה בעיר .כולם יודעים .זה בחוק הגיוס ולא יאומן כי
יסופר אבל נתן כהן...
היו"ר יעקב גוטרמן:

אבל מה זה קשור לתקציב?

אברהם דב הכט:

מה זאת אומרת? זה ראש העיר הרב גוטרמן

הכניס,
שמואל אלישיב:

תקציב להכוון התעסוקתי לא נמצא פה?
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היו"ר יעקב גוטרמן:

לא.

שמואל אלישיב:

מאיפה זה בא? מאיפה? זה בא ישירות משמה?

לא עובר דרך העיריה בכלל?
משה מוטרפרל:

תגיד לי אתה לא קראת את התקציב?

אברהם דב הכט:

אבל מי נותן יד? איך יכול להיות שראש העיר

נותן יד .אמרנתן כהן יו"ר ההכוון כאן בעיר שיש פה הכוון תעסוקתי שראש
העיר הכניס את זה .זה חלק מחוק הגיוס לחלן את הציבור ,להכניס תעסוקה
ולא לומדים שמה להיות רבי בחדר .לומדים שם מחשבים ,בשבוע האחרון
בסורוצקין היה קורס .יש לי הקלטה להשמיע לכם ,אפשר לשמוע בקו ההגנה.
הוא אומר שהרב גוטרמן הכניס הכוון תעסוקתי כאן ולומדים מחשבים "כדי
שיכתבו חידושי תורה" ולומדים גם אנגלית .קורס לימוד זה בחינם בכולל
סורוצקין .מחריבים את העיר .אני בטוח שאין שום רב שמסכים לזה .אני
שואל איך זה יכול להיות שראש העיר ,נותן לזה אפשרות? זה דבר שהוא בלתי
אפשרי .כשראש עיר נותן ,פותח הכוון תעסוקתי כאן בעיר,
היו"ר יעקב גוטרמן:

אין פה בכלל בתקציב שכתוב הכוון תעסוקתי.

לא תמצא.
אברהם דב הכט:

לא .אבל סתם ,בתוך הכוללים? לא הבנתי .לא

יכול להיות כזה דבר .לבוא ללמד בכולל סורוצקין אנגלית .ללמוד אנגלית ,אני
מוחה ואני בטוח שאין לזה הסכמה של רב .אמרתי את שלי .סיימתי זהו .נתן
כהן אומר שראש העיר הכניס את זה.
היו"ר יעקב גוטרמן:

רגע.

אברהם דב הכט:

חבל .כולם מסתכלים על מודיעין עילית.

היו"ר יעקב גוטרמן:

טוב מי בעד אישור עדכון תקציב העירייה

לשנת ?2018
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
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פה אחד מאושר ברוב החברים חוץ מהרב הכט והרב אלישיב שמתנגדים .אין
נמנעים.
אני רוצה לסיים את הנושאים.
שיא כח אדם ל.2018-
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
אברהם דב הכט:

איפה זה כתוב? לא הבנתי.

הערה:

בתקציב.

אברהם דב הכט:

נגד .על כל התקציב .אנחנו מפחדים להיות

שותפים בזה.
היו"ר יעקב גוטרמן:

שיא כח אדם בשנת .2018

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
אושר ברוב חברי העירייה חוץ מ 2-מתנגדים ,אלישיב והכט.
שיא כח אדם ,לא אמרתי כמה שיא כח אדם ב 2018-זה  305.91משרות.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
אושר ברוב החברים חוץ מ 2-החברים אלישיב והכט שהתנגדו לשיא כח
אדם.
עכשיו מה אתה רוצה להגיד?
אבינועם שיפמן:

אני רוצה לבקש שתינתן סמכות למזכיר

העירייה לערוך את הפרוטוקול .זאת אומרת לא לשנותו מהותית אלא להביא
שם רק דברים ענייניים בלי ברברת מיותרת.
היו"ר יעקב גוטרמן:

אוקי מי בעד? מי נגד? ברוב קולות אושר

עריכת הפרוטוקול על ידי מזכיר העירייה .חוץ מהרב הכט והרב אלישיב.
שמואל אלישיב:

זה חוקי המהלך הזה? חוקי למחוק?

הערה:

יש יועץ משפטי.
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עו"ד עודד בקרמן:

פרוטוקול לא חייב להיות תמליל .הפרוטוקול

משקף נאמנה את מצב הישיבה.
אברהם דב הכט:

למשל התנגדנו לתקציב .זה יהיה? אם הסברנו

למה התנגדנו לתקציב ,זה יהיה כתוב?
היו"ר יעקב גוטרמן:

בהתאם לחוות הדעת של היועץ המשפטי,

אושרה עריכת הפרוטוקול על ידי המזכיר וכך יקבלו החברים את
הפרוטוקול.

רבותי ,אני צריך את אישור החברים ,כמו שאבי אמר בהקדמה .קיבלנו
כספים עכשיו בימים האחרונים והכספים שקיבלנו זה דרמטי .מי שיודע ,היה
בסביבות חודש ניסן היתה החלטת ממשלה לתת  100מיליון שקל למודיעין
עילית לפיתוח ותשתיות .השלמה כדי שנוכל להמשיך הלאה את הבנייה.
עידוד הבנייה.
אני לא חגגתי על כל העניינים כי בדרך כלל שעושים טקסים כשמקבלים 100
מיליון ו גם דרשו ממני טקסים .אבל אני אמרתי עד שהכסף לא בקופה אני לא
עושה חגיגה .אני לא סומך על אף אחד .אם הכסף בפנים אני יודע שזה מסודר
ובשעה טובה קיבלנו את ההרשאות בימים האחרונים.
כדי לאשר את ההרשאות האלה,
אבי עדן:

את המנה הראשונה.

היו"ר יעקב גוטרמן:

את המנה הראשונה ל 2018-זאת אומרת .יש

מנה שנייה ל .2019-יש גם .2020
שאלה:

לאן זה הולך?

היו"ר יעקב גוטרמן:

זה הולך לפי הקריטריונים שקבע משרד ,כל

משרד לפי התחבורה ,הפנים ,שיכון .כל אחד מה שייקבע.

12

מודיעין עילית  -ישיבת מליאת מועצת העיר מס'  2/2019מתאריך 2/1/2019

יש פה ,אני רוצה לקבל את אישור החברים לאשר את התב"רים האלה
שקיבלנו על פי הרשאות של משרדי הממשלה השונים בהתאם להחלטת
הממשלה .אני רוצה לאשר בוויתור של החברים על הודעה מראש.
אם החברים מאשרים,
שאלה:

מה הבעיה בהודעה מראש?

היו"ר יעקב גוטרמן:

הודעה מראש צריך לשלוח לחברים כדי

שיסתכלו ויקבלו את החומר קודם .זה לא היה בגלל שלא היה .זה לא היה.
אבי עדן:

זה הגיע בימים האחרונים.

היו"ר יעקב גוטרמן:

אם מתנגדים אי אפשר להעלות להצבעה .זה

רק אם כולם מסכימים לוותר .אם חלק לא מוותרים ,אז נעלה את זה בישיבה
הבאה .לא קרה כלום .אני לא מעכב שום דבר.
תשמעו אני רוצה להגיד לכם .פעם שעברה ,בקדנציה הקודמת היינו צריכים
ליצור אופוזיציה כדי שנוכל למנות את נציגי האופוזיציה בביקורת ,בארנונה,
בוועדת כספים .היינו צריכים למצוא כל מיני אופציות שיש אופוזיציה .לצורך
זה התנדב מישהו שהחליט שהוא האופוזיציה.
אם כולנו נהיה קואליציה אז לא יהיו חברים בכל הוועדות .אפשר לבחור את
זה .א ז אם מתנגדים אז אין בעיה .זו אופוזיציה לשמה .זה טוב מאד .חייבים
גם אופוזיציה אחרת לא מגיע להם נציגים בשום מקום .לא בוועדת הנחות,
לא בוועדת כספים ולא בוועדת ארנונה .לא מגיע.
אופוזיציה זה לא אומר שאנשים יכולים לוותר על הודעה מראש .זה עניין
טכני .זה לא עניין מהותי אבל זו זכותם.
הערה:

זה יכול להיות בישיבה הבאה .אפשר לכנס

ישיבה שלא מן המניין.
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היו"ר יעקב גוטרמן:

אתה צודק .אני אגיד לך מה הרווחתי .ידעתי

שתתנגדו וזה לא חידוש .אני רוצה שבשתי ישיבות ידברו שהבאנו הרבה כסף
ואתם התנגדתם .זה חשוב שידעו את זה.
נעבור הלאה לסעיף הבא.

אישור תקציב העירייה לשנת 2019
התקציב מונח לפניכם .זה עדכון בתקציב ולכן זה חלק מהתקציב.
מי בעד אישור תקציב העירייה?
שמואל אלישיב:

כבוד ראש העיר אפשר לשאול משהו? קודם כל

השכר של לשכת הסגן הוכפל .בעקבות מה?
היו"ר יעקב גוטרמן:

תשאל את אבי עדן .תוכל לשאול גם את הכט

ששאל את כל השאלות בישיבה.
אבי עדן:

איפה אתה רואה את זה? באיזה סעיף?

שמואל אלישיב:

יש שכר לשכת סגן יו"ר הרשות זה עלה ל.217-

היה חצי .אני לא יודע על איזה סעיף מדברים.
הערה:

סעיף .111

אבי עדן:

כנראה שהוסיפו מזכיר או עוזר.

הערה:

בעבר היה סגן אחד עם עוזר וסגן אחד ללא

עוזר .השנה גם לסגן השני יש עוזר.
שמואל אלישיב:

וזה עוד  300אלף שקל בערך?

אבי עדן:

זה עלות .זה לא מה שהוא מקבל בכיס .זה

כולל מס הכנסה שלו ,ביטוח לאומי וכדומה .עלות שכר.
אברהם דב הכט:

גם הוצאות פרסום הוכפל .מה התכנית?

היו"ר יעקב גוטרמן:

תאמין לי אני אפילו לא יודע .אבי עדן אני

סומך עליו .מה שהוא עושה.
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אבי עדן:

סליחה מה השאלה?

אברהם דב הכט:

הוצאות פרסום.

אבי עדן:

באיזה סעיף בבקשה?

אברהם דב הכט:

ראש העיר אומר שהוא לא יודע.

היו"ר יעקב גוטרמן:

ראש העיר לא מכין את התקציב ,עם כל

הכבוד.
אברהם דב הכט:

יכול להיות.

אבי עדן:

על איזה סעיף אדוני מדבר .נענה לך.

אברהם דב הכט::

הוצאות פרסום והסברה.

אבי עדן:

אבל באיזה סעיף?

היו"ר יעקב גוטרמן:

אתה יודע מה .תחפש ותמצא ותשאל אחר כך.

מי בעד אישור תקציב העירייה לשנת ?2019
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .יש מתנגדים 2 .חברים וברוב חברי
העירייה אושר תקציב עיריית מודיעין עילית לשנת .2019
שאלה:

על איזה סכום?

אבי עדן:

 .₪ 290,199,000ועוד .7,535

היו"ר יעקב גוטרמן:

אז תגיד את הסכום .אנחנו רוצים את אישור

החברים על הסכום של תקציב  2019כמה?
אבי עדן:

 290,199,000ועוד .7,535

היו"ר יעקב גוטרמן:

מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .יש

מתנגדים 2 .חברים ברוב חברי העירייה אושר תקציב  .2019שני חברים
אלישיב והכט התנגדו.
בשיא כח אדם אני רוצה את אישור החברים לשנת 2019
 305.91משרות.
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מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .יש מתנגדים  2 -חברים .שיא כח אדם
לשנת  2019אושר ברוב חברי העירייה –  305.91משרות.
 2מתנגדים הרב הכט והרב אלישיב.
היו"ר יעקב גוטרמן:

מנכ"ל העירייה רוצה בקשה.

יאיר קירשבוים:

אני מתנדב שעה וחצי בשבוע ומלמד בבית ספר

חינוך עצמאי בחשמונאים ללא קבלת שכר ,אישרתם לי בקדנציה הקודמת,
אני עושה את זה בהתנדבות אבל אף על פי כן ,בהנחיית היועץ המשפטי אני
צריך את אישור המליאה כדי להמשיך בהתנדבות.
אבקש את אישורכם.
היו"ר יעקב גוטרמן:

מי בעד לאשר למנכ"ל העירייה לעבוד

בהתנדבות בבית ספר חשמונאים מחוץ לשעות העבודה?
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושר למנכ"ל להתנדב בבית הספר העצמאי מחוץ לשעות העבודה.
הישיבה נעולה.

***

מזכיר העירייה ,יאיר קירשבוים

ראש העיר ,יעקב גוטרמן
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