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נושאים:
 .1עדכון תקציב 2021

פרוטוקול
ניסים גוזלן:

 ...נדון בוועדת כספים ,נדון בוועדת  ...מירי תסביר בקצרה את עיקרי
התקציב .לא צריך לעבור סעיף סעיף כי כבר דנו בזה .בסופו של יום,
התקציב הזה גדל בכ 900-אלף שקל ,ומירי תסביר למה.

רו"ח מירי לוין:

אני אעשה את זה בקצרה .בגדול יש פה הרבה שינויים שזה מיונים בין
סעיפים .השינוי המהותי שזה מיון זה הסיפור של תומכי הוראה ,שזה
שני מיליון שקל שהיו בעבודות הקבלניות כחלק מהחלטה תפעולית
שקיבלו פה .הכניסו אותם לשכר כמקבלי שכר אצלנו .המהלך הזה
הביא למועצה,-

(מדברים ביחד)
רו"ח מירי לוין:

בנוסף לזה ,יש כבר את השינוי של המשרות ,שאנחנו רוצים לקלוט
בתחילת .2022

מוטי פרנקו:

איפה השינוי?

רו"ח מירי לוין:

אתה רואה בעמ'  ?3יש לך נייר עבודה של שכר.

מוטי פרנקו:

אני כבר אומר לכם ,שתוספת המשרות של  300אלף שקל זה לא
מספיק.

ג'קי גונגרדי:

למה? לחינוך?

מוטי פרנקו:

אני אגיד לכם למה .מנהל אגף חינוך יושב על בסיס שכר מנכ"ל.

רו"ח מירי לוין:

לא ,לא ,לא ,יש מנהלי אגף חינוך .זו ( ...מדברים ביחד) מנהלי מחלקות
חינוך לא יושבים על שכר מנכ"ל .יש להם טבלה של מנהלי מחלקות
חינוך .זה אמור להספיק.

מוטי פרנקו:

תגידי לי תשובה איך הגעת ל.600-

רו"ח מירי לוין:

כי נתנו את השכר של מקבילים שלהם.

(מדברים ביחד)
רו"ח מירי לוין:

השכר שנוכל לשלם זו הדמיה שקיבלנו מחשבת השכר מה אפשר .זה

בגדול פה באזור ה 300-אלף שקל למשרה.
מוטי פרנקו:

חבר'ה 300 ,אלף שקל למשרה של מנהל אגף חינוך זה לא עובר אותי,
אני מצטער.

רו"ח מירי לוין:

אבל אתה לא מחליט .משרד הפנים מחליט.

ניסים גוזלן:

אתה לא קובע .ראש מינהל חינוך כמה שצריך ,לפי כללי משרד הפנים,
זה מה ש...-

מוטי פרנקו:

אתה יכול לשלם יותר בשביל ל,-

(מדברים ביחד)
מוטי פרנקו:

אבל לא  20אלף.

(מדברים ביחד)
רו"ח מירי לוין:

אם זה לא יספיק לשכר  ,22נעדכן.

מוטי פרנקו:

אני אומר לך ,זה נמוך ,נקודה.

רו"ח מירי לוין:

אפשר לבדוק את זה .בשכר של  2022נעדכן מקסימום.

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

חבר'ה ,ברשותכם ,רגע ,אתם צריכים לדעת .מוטי ,אנחנו עכשיו
שולחים נחיצויות למשרד הפנים .כמו שאני יודע ,עד שמשרד הפנים
יחזור אלינו כשנצא למכרז ,זה יהיה לפחות עוד חודש ,חודש וחצי,
אוקי? נצא למכרז ,אנחנו כבר בינואר .כל המטרה של הסעיף הזה זה
לשריין את שתי המשרות האלה ,כי מה יקרה? אם אנחנו לא נשריין
היום אישור תקציב בשנה הבאה ,יכול להיות שאנחנו נאשר במליאה
בדצמבר והממונה,-

אבנר ברק:

למה לא  ?800למה ?600

ניסים גוזלן:

כי זה עדכון תקציב .2021

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

 ...כדי שלא נצא למכרז בשנה הבאה באמצע השנה .שנצא היום למכרז,
זאת כל המטרה.

ג'קי גונגרדי:

אבנר ,זה סעיף חירום ,שאם בינואר-פברואר  '22עוד לא אישרו את
 ,2022יהיה לי משהו ,שזה  600אלף ,שיוכל להחזיק את פברואר ,מרץ,
אפריל ,עד שיאשרו את התקציב.

ניסים גוזלן:

שגם תלך להליך מכרזי עכשיו ולא תלך להליך מכרזי ואישור התקציב
שזה עוד שלושה או ארבעה חודשים במידה במשרד ה ,-אנחנו אישרנו
בפעם שעברה בינואר ,הממונה על המחוז עיכב אותנו עד מאי-יוני.
עכשיו ,מי מבטיח לי שבשנה הבאה זה לא יהיה?

רו"ח מירי לוין:

זה יהיה .גם אם מאשרים בנובמבר שכר ,עד שעורך הדין מאשר זה
מאי.

ניסים גוזלן:

אנחנו רוצים לצאת עם המהלך .אני לא אומר עכשיו ,אם משרד הפנים
דורש ,מחר יגיד שהמשרה  ,35 ...אני אשלם .35

מוטי פרנקו:

 ...כשמכינים לתקציב  '22התקציב של השכר ...

ניסים גוזלן:

אין קשר ,מוטי ,בין השכר שהוא יקבל בינואר  '22להיום .רק אנחנו
משריינים את האופציה .היום משרד הפנים לא יחתום לנו לצאת
לאישור מכרז של המכרז הזה מבלי שאתה מתוקצב.

מוטי פרנקו:

אני אגיד לך משהו ,שאני בהלם .שלחתי עכשיו לכמה ראשי ערים ואני
מתאכזב מהתשובה שקיבלתי ,שזה טוב מה שכתבת 17 .אלף שקל
מנהל אגף חינוך ברחובות.

(מדברים ביחד)
ניסים גוזלן:

מה בהלם? זה הסקטור הציבורי .אבל בלי שום קשר עכשיו לזה שמחר
נגיד יאשרו  25או  ,27המטרה היא היום לצאת למכרז .אם לא נאשר
את זה ,לא יתנו נחיצות משרה היום .אנחנו רוצים להגיע עם ראש
מינהל חינוך בתחילת ינואר ,נכון? פברואר ,נכון? מוטי ,אנחנו צריכים
להיות עם ראש מינהל חינוך בינואר כמו שרצינו .בינואר .אתה תהיה
גם במכרז הזה.

רו"ח דני אורן:

טוב .אני מבקש לאשר את העדכון.

מוטי פרנקו:

רגע ,אבל לטובת העניין אני מבקש שבפרוטוקול יהיה כתוב ששתי
משרות באגף החינוך מדובר על ראש מינהל חינוך ומנהל או מנהלת של
בתי ספר יסודיים.

רו"ח דני אורן :טוב ,אז אנחנו מאשרים תקציב מעודכן ע"ס של  237,631,000ש"ח
תודה רבה .עוברים לישיבה מס'  ,37ישיבה מן המניין.

