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  .2014 - 2010רים רב שנתית "תכניות תב  .1

  

בנושא מן המניין שלא אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה   :יהודה בן חמו

 5גזבר הרשות , שגיא רוכל.  שנים הקרובות5- תקציבי הפיתוח ל

  . בבקשה, לאחר מכן דיון, הדקות פתיח

  , 2014 -  2010 לשנת הפיתוחתכנית   :שגיא רוכל

אני רוצה לקדם בברכה . תודה לעמירם מילר, סליחה ברשותך  :יהודה בן חמו

מברך . ד קרן קדמי"את עו, חמה לאחר חופשת לידה ממושכת

כמובן המשך הצלחה בכל . אותה שחזרה אלינו בפול טיים

  . תודה, התפקידים הנפלאים שלה

  . בכללאולי עדיף שזה לא יקרה  : לויאהוד יובל

  .שגיא רוכל, בבקשה. התוד  :יהודה בן חמו

  .אולי עדיף שזה לא יקרה  : לויאהוד יובל

  ? מה? מה לא יקרה  :עמירם מילר

  ?מה היה עדיף שלא יקרה  :יהודה בן חמו

  .  לפני שניגש לזה8ף שנלמד לספור עד עדי  : לויאהוד יובל

  .בבקשה, כן? לא, 80אולי תספור אתה עד   :יהודה בן חמו

  ? 8אתה יודע לספור עד . 8ספור עד ת, י ממךלמדת  : לויאהוד יובל

  ? חזרה של קרן קדמיהתכוונת ל  :יהודה בן חמו

  . 8רציתי לדעת אם ראש העיר יודע לספור עד , לא, לא  : לויאהוד יובל

  . תתבייש לך ?אתה לא מתבייש ?אתה לא מתבייש  :יהודה בן חמו

  ? וקהאתה ברכת את גיא בן גל כשהוא חזר ממבצע עופרת יצ  : לויאהוד יובל

  . תסתכל במראה ותתבייש  :יהודה בן חמו

. 8תספור עד . אתה תסתכל במראה ותקבור את עצמך מבושה  : לויאהוד יובל

  ? 8אתה יודע עד 

   - את עובדי העירייה... המדיניות שלי   :יהודה בן חמו
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  . 1,2,3,4,5,6,7,8  : לויאהוד יובל

.  לברכהףצטרת, תברך אותה גם כן, היועצת המשפטית חוזרת  :אורן כהן

  . תברך אותה גם כן, באמת?   רעשבשביל מה אתה עושה

  .8היא יודעת לספור עד שאלתי אם   : לויאהוד יובל

  . באמת? מה זה קשור בכלל  :אורן כהן

  . נמשיך? 8יודעים לספור עד   : לויאהוד יובל

כאשר ,  מובאת לפניכם לאישור2014 -  2010תכנית הפיתוח לשנת   :שגיא רוכל

היא תכנית רב שנתית החל משנת , נו עושים בתכניתמה שאנח

מסגרת רב ,  העירייה מאשרת תכנית פיתוח רב שנתית.2006

כאשר בכל שנה היא מוסיפה שנה אחת קדימה ,  שנים5שנתית של 

בהתאם למקורות , את התכנית, ומעדכנת את רצף השנים

זה , השנה היותר רלוונטית בתכנית הזאת, מן הסתם. שידועים לה

זה התקציב שהנגזרת . 2010תקציב שהוא התקציב לביצוע לשנת ה

שלו בשנה הרלוונטית יהיה התקציב שאנחנו הולכים לבצע בשנה 

כאשר לגבי . ולכן היא השנה היותר רלוונטית בתכנית, הקרובה

מן הסתם הן יובאו לאישור בשנים , 11-14שנים שעוברות 

  .הקרובות עם השינויים שיחולו שם

אנחנו בשנה שעברה .  על הביצוע משנים קודמותקצת נתונים  

לא כולל התקציבים של , ₪ מיליון 117אישרנו תקציב מקורי של 

 122.9אחרי העדכונים הגענו לתקציב של . החברה הכלכלית

כאשר יש לנו . ביצוע בפועל₪  מיליון 94.4מזה ביצענו , ₪מיליון 

 .שורייןמה שנקרא תקציב מ, ₪ מיליון 22התחייבויות על עוד 

  . 2010- אתם ראיתם את זה בטור של התכנית ל

   ?יש חוזים, המשוריין זאת אומרת. תסביר עוד פעם באמת  :אל- אתי גן

המשוריין זו תכנית מאושרת . .נכון, אנחנו התבססנו, נכון  :שגיא רוכל

שממנה שריינו כבר הזמנות או חוזים , שאושרה בשנה קודמת
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זה אמנם . ן לא הוגשו חשבונותעדיי. עדיין לא הסתיימו. לביצוע

אבל אנחנו יצאנו , 2010-  ותראו את טור הביצוע ב2010- יבוצע ב

. להתחייבות על סמך המסגרת והתקציב המאושר של שנה קודמת

  . לכן גם יש הפרשים בביצוע

 פרויקטים 3אתם רואים , עבודות במסגרת החברה הכלכלית  

' פארק שלב ב, השלמת תשתיות בשכונות האוניברסיטה: עיקריים

₪  מיליון 60בוצעו , 60/80סיום והפרויקט העיקרי הגדול שכונות 

אתם רואים . כמה תמונות . לאותה שנה104מסך כל התקציב של 

  . אז אני לא אדבר הרבה, שתמונה שווה אלף מילים

  , רשימה נפרדת, 60/80אני מבקש בהזדמנות זו לקבל סקירה לגבי   :יאיר אברהם

  ?למה לא המשיכו אותו עד הסוף, באמצע...  :סד מנשה אליא"עו

, כולל כל תכנית החניות המלאה,  במלואו2010- הוא ימשיך ב  :שגיא רוכל

 והוא ייצא לביצוע 2010- מלאה בוהוא מופיע בתכנית להשלמה 

  . מיידי

  ? אתה יודע איזה בוץ היה שם בלוויות :ד מנשה אליאס"עו

, 2010-  מאושר לביצוע ויבוצע בובכל זאת התקציב, הכל נכון  :שגיא רוכל

אני בטוח שאנשי המקצוע יודעים את . ואפילו מוכן לביצוע מיידי

  .זה יותר טוב

 -  2009- בכל זאת כמה מילים על הפרויקטים העיקריים שבוצעו ב  

מכון הטיהור המשותף עם הוד השרון מתקדם , שדרוג מכון הביוב

יצענו עבודות  ב2009- כאשר ב, בקצב מהיר לקראת סיום העבודות

  , צומת בית העלמין. בפרויקט הזה₪  מיליון 17בהיקף של 

  .  חלקנו17 :ד מנשה אליאס"עו

התקציב , סך הפרויקט כולו של שדרוג מכון הטיהור. כן,  חלקנו17  :שגיא רוכל

כביש . 69% חלקנו, ₪ מיליון 50- הכולל יחד עם הוד השרון כ

פרויקטים של , ןצומת בית העלמי, הסדנא שאתם יכולים לראות
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שדרוג . אתם יכולים לראות פה, קרצוף וריבוד כבישים ראשיים

פרויקטים . בלינסוןפיתוח רחוב , מערכת הניקוז חלק מהעבודות

 אתם יכולים 2009- של שיפוצים בבינוי במוסדות חינוך שבוצעו ב

. החלק העליון פה למעלה, אופירה נבון כיתות ב2תוספת , לראות

בצד ימין . פה אתם רואים לפני ואחרי,  אילןשיפוץ בית ספר בר

אותו . ואחרי זה יש לכם תמונה של אחרי, למטה אתם רואים לפני

  . למעלה לפני, ל במגרש ספורט בבית ספר גורדון"כנ

  . אני רואה, העדפה מתקנת בר אילן קיבל  :איציק יואל

 מאוד היה שיפוץ יפה. אני לא נכנס לזה. קיבל שיפוץ יפה מאוד  :שגיא רוכל

אתם יכולים לראות את המגרש בבית ספר , בבית ספר בר אילן

גם באופירה נבון שראיתם . ספר סורקיס גם כן הוספנובית . גודון

,  כיתות בשנה שעברה2קודם וגם בסורקיס בנינו באופירה נבון 

כאשר בית הספר הוא ,  כיתות נוספות השנה2אנחנו נוסיף עוד 

אבל ,  כיתות18- א במקור מתוכנן להו, 12- בית ספר שהיה מיועד ל

 18- מגדילים אותו ל, אנחנו משלימים אותו. 12- היה מיועד ל

. ל בית ספר סורקיס"אותו כנ.  כיתות בשכבה3זה אומר . כיתות

בית הספר .  כיתות יבוצעו השנה2עוד ,  בשנה שעברה2ביצענו 

הזה למעשה יקבל את הקליטה הראשונה של הילדים בשכונות 

 הכיתות שביצענו 2אתם יכולים לראות את . ביותהצפון מער

שיפוץ כללי , פרויקט בתחום הספורט:  פרויקטים2. בשנה קודמת

, תמונה באמצע זה בזמן העבודות, שעשינו באולם ספורט בית צבי

  .וחדר כושר לילדים שגם עשינו במרכז אלון

 - קצת פרויקטים של הצטיידות וריהוט במוסדות חינוך ותרבות   

, כולים לראות הצטיידות וריהוט במועדון קפלן ששופץאתם י

  . במועדון עציון ובבית לזרוס

  ?זה למטה בית לזרוס  :לוי- נורית חסון
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  . כן  :שגיא רוכל

  ? מתי זה נעשה  :נפתלי גרוס

   .2009- ב  :שגיא רוכל

  ? איך לא ראיתי את זה אף פעם  :לוי- נורית חסון

. באמת פרויקטים יפים, ות באמת אפשר להתגא.אני לא יודע  :שגיא רוכל

, אני מראש מצטער.  מחשבים700 רכשנו 2009- בתחום המחשוב ב

אנחנו לא . התמונה הזאת היא לא תמונה עדכנית של המחשבים

אבל לא . אלא מחשבים עם מסכים דקים, קנינו מחשבים כאלה

  .  מחשבים700רכשנו . לא זה מה שקנינו. מצאתי תמונה עדכנית

  . מסך דק לפחות. ווה שלא זה מה שקניתםאני מק  :אל- אתי גן

זו התמונה היחידה שלא , כל התמונות הן אמיתיות. אמרתי  :שגיא רוכל

  . מצאתי

  . המחשבים כל כך דקים שהם לא עברו את מסך העדשה, לא  :לוי- נורית חסון

 מחשבים 700החלפנו ,  מחשבים700רכשנו , אבל בכל אופן  :שגיא רוכל

מסיים את  את פורטל החינוך החדש שוהקמנו, במוסדות החינוך

את הפורטל החדש . שלבי ההקמה שלו ונכנס לשלבים של הטמעה

ממש בימים - הפרויקט הזה שנמצא ממש. מטח- עשתה חברת נס

כבר נראה , שדרוג והרחבת בית ספיר בימים אלה לפני סיום, אלה

ושלב זה כבר , זה צילום יחסית טרי. בהחלט יפה ומרהיב- בהחלט

שביל הראשונים שחנכנו במהלך . לט יפה ומרהיבנראה בהח

, הייתם אני מניח. אתם יכולים לראות כמה תמונות, השנה

  , מרביתכם

  ? מה עושים עם הלוחות ששברו אותם בברוטאליות  :אל- אתי גן

הכל , כי היום זה כבר הכל אחרי, די ישנות, כמה תמונות. נתקן  :שגיא רוכל

בל כמה תמונות מהליך א. כבר טמון והתשתיות כבר הושלמו

הליך התשתיות , 2009התמונות האלה מתחילת . התשתיות
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  . 80-  ו60בשכונות הירוקות 

  ? של בית העלמין הצומת אתה אמרת שגמרת את, סליחה  : לויאהוד יובל

, ת העלמין בוצעהצומת בישאני אמרתי . אתה לא שמעת טוב, לא  :שגיא רוכל

. מיד לאחר האישור הזה, ואנחנו יוצאים להשלמת הביצוע מיידית

התקציב . ממתינים לאישור התכנית על מנת להשלים, למעשה

מחר . ממתינים לאישור התכנית היום, נמצא בתכנית הזאת

, מופיע בתכנית, התכנית כבר נמצאת. בבוקר התכנית כבר תצא

  , לאחר אישור. התקציב נמצא, מאושרת

  ) מדברים ביחד(

בכל זאת היה חשוב לי להראות לכם . 2009- גמרנו את הסקירה ל  :שגיא רוכל

היו עוד , זה לא כל הפרויקטים. כמה תמונות על מה שעשינו

היה חשוב לי להראות לכם כמה תמונות על . פרויקטים רבים

ואנחנו ניגשים לאישור התכנית , 2009- הפרויקטים שביצענו ב

  , הפיתוח לשנת

אני רוצה , היא לא פרטנית, לא, שאלה חשובה, שאלה לשניכם :ד מנשה אליאס"עו

זה נשלח אלינו , 2/3- יש גרסה מעודכנת ל. לדעת למה להתייחס

כשאני עובר על . 7/3- לחברי ועדת הכספים ויש גרסה מעודכנת ל

השאלה למה אני . שניהם אני רואה שבחלק מהם חסרים פרטים

  ? 2/3-  או ל7/3- ל? צריך להתייחס

  ? מה חסר  :שגיא רוכל

 שיקום מגרשי 1540ר מספר "אני אתן לכם את תב, דוגמאל :ד מנשה אליאס"עו

  . לא הצלחתי לראות? 7/3- איפה זה מופיע ב. בספורט, כדורגל

  ,  שלחנו לכם את התוספת יום אחרי זה7/3- ב  :שגיא רוכל

  . אני לא מבין אבל איזו גרסה נכונה, לא :ד מנשה אליאס"עו

  , אין הבדל בגרסאות  :שגיא רוכל

  . אני שואל שאלה, הנה הבדל :ד מנשה אליאס"עו



    17.03.2010  9  מועצה שלא מן המניין 

  .  בוועדת כספים1540אין   : לויאהוד יובל

  . יש לך  :שגיא רוכל

  . הנה הדף  : לויאהוד יובל

  . בואו נגיד לשאלות בסוף  :שגיא רוכל

  . אתם צודקים. הם צודקים, לא  :אל- אתי גן

  , כל השאלות, רבותיי  :עמירם מילר

  . לפני שדנים בזה, רגע, לא  :אל- אתי גן

  ? 2-  או ל7- ל :ד מנשה אליאס"עו

  . שניהם אותו הדבר  :שגיא רוכל

תראו לי אותו , 1540ר מספר "תב. אני שואל, הם לא אותו הדבר :ד מנשה אליאס"עו

  .אני לא רואה, 7/3- ב

רק הוא הופיע , זה אותו הדבר, אז תסתכל על הגרסה של זה  :שגיא רוכל

יש את קיבלתם דף נוסף יום אחרי זה של השלמה ש, כווץמ

  . קיבלתם. הפירוט של כל הספורט

  . אבל אני אומר שדנו בזה וזה לא עלה  : לויאהוד יובל

   .בוועדת הכספים דנתם בגרסה המלאה וקיבלתם אותה מלא  :שגיא רוכל

אני לא , נכנסתי לישיבה, לוועדת כספים... ,  קיבלתיאבל אני לא  : לויאהוד יובל

  , 1540- ראיתי את ה

  . לך יודע איזו גרסה יש אני לא  :שגיא רוכל

  . 1540אין לי . זה הגרסה שקיבלתי בוועדת כספים  : לויאהוד יובל

  . 1זה היה במספר . לוועדת כספים לא היה פירוט  :אל- אתי גן

  . היה פירוט. לא נכון  :שגיא רוכל

  . 1540לא היה   :אל- אתי גן

  . יש פה בלבול, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  .  נשלים את הסקירהבוא, ה'חבר   :שגיא רוכל

  , לא, לא :ד מנשה אליאס"עו
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  . אחרי זה שאלות, תן לי להשלים את הסקירה  :שגיא רוכל

   ?איך אני יכול להצביע על דבר שאני לא מבין :ד מנשה אליאס"עו

אחרי זה אני אשלים , תן לי להשלים את הסקירה. אתה לא מצביע  :שגיא רוכל

  . זה ואז תצביעאת 

  ) מדברים ביחד(

  . תן לו לסיים, אבל מנשה  :???

  . אבל אני צריך לדעת למה להתייחס :ד מנשה אליאס"עו

  . עוד מעט  :עמירם מילר

  ? אבל מה זה קשור לזה :ד מנשה אליאס"עו

  , את כל ההערות שלכם  :עמירם מילר

  . זה שתי גרסאות שונות, זה לא קשור להערות :ד מנשה אליאס"עו

  . אז הוא אמר לך  :עמירם מילר

  , הסברתי לך  :גיא רוכלש

  . אבל אני לא מקבל את זה שהוא אומר :ד מנשה אליאס"עו

ואחרי זה אני אבהיר לך , אז תן לי להשלים את זה, אתה לא מקבל  :שגיא רוכל

  . בסוף

  , אני חושבת. לא  :אל- אתי גן

  ? למה לא? אבל למה לא  :שגיא רוכל

היתה גרסה . יחותאאני אסביר אולי קצת בשקט ובנ, רגע שגיא  :אל- אתי גן

ובהתאם לזה הוחלט מה , אחת שדנו בה בוועדת הכספים

שואלים , למחרת שלחתם משהו אחר. זה אנשים ראו, שהוחלט

על זה ועוד זה או . עכשיו האנשים תגידו עכשיו על מה אנחנו דנים

, וזכותם של אנשים שלפני שאתה מתחיל להסביר להם? רק על זה

  . שהם ידעו על מה מדברים

שבמסמך שנשלח יום . למעט עובדה אחת, אין הבדל בין הגרסות  :יא רוכלשג

הפרק של אגף התרבות , באקסל יש כיווצים, זה בא באקסל, אחרי
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, ברגע שהובא לידיעתנו. הודפס מכווץ בשורה אחת, נשלח בטעות

  , מיכל שלחה לכם, יום אחרי שלחנו לכם את הדף הזה

  ? שהיה מכווץ :ד מנשה אליאס"עו

, שינויולכן אין , כדי שתראו את כל הפירוט בו, פתוח, שהיה מכווץ  : רוכלשגיא

ואני לא מבין . ולכן אין שינוי בגרסה. והיא כתבה שזה מה שזה

  . את הזה

, ס" כשמדובר על התנ2/3-  לגרסה של ה5 מתוך 2, בואו נסכים :ד מנשה אליאס"עו

  ? ס" התנאיפה זה מופיע

  . 5 מתוך 2אין   :שגיא רוכל

  . היה מכווץ. קיבלת את הדף השני בנפרד  :טוסנ געלא

 מופיע 1540, יש לי את הגרסה של ועדת הכספים, שנייה עלא  :צביקה צרפתי

 העירו את תשומת לבם 7/3- אחרי זה שלחו ב. 5 מתוך 5בעמוד 

 1540מופיע , נפרד, שלחו את זה יום למחרת. ס"שחסר דף של התנ

  . אחד לאחד. שיפוץ מגרשי ספורט

  . אולי הוא לא קיבל מייל  :בוזגלו- שלי עמרמיד"עו

 .אני אומר לכם מה היה, אני לא יודע אם הוא קיבל או לא קיבל  :צביקה צרפתי

  . יום למחרת נשלח

לכל , הגרסה שיש לך קודם מוועדת הכספים, רק על מנת להבהיר  :שגיא רוכל

גם אם . רק יש כיווץ, ס היא זהה אחד לאחד"הפרק הזה של התנ

אין בהן שום שינוי , את הדף הקודם ותפתח את השורותתיקח 

  . למעט הכיווץ, בחלק הזה

  . נראה, שנייה :ד מנשה אליאס"עו

השקף הזה . 2010-2014הפיתוח הרב שנתי , מסגרת התקציב  :שגיא רוכל

שקף מרכז שמראה את צד המקורות . מראה את צד המקורות

. ₪ מיליון 660 שנים על 5- סך התכנית כולה עומדת ל. לתכנית

אתם יכולים לראות את . 198,690 -  2010כאשר מתוכה לשנת 
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 אנחנו 2010בשנת . את האופן שבו ההכנסות מתקבלות, הפריסה

עוד הכנסות , ₪ מיליון 118צופים הכנסות מאגרות והיטלים של 

יש לנו . ₪ מיליון 31ממשרדי ממשלה ומקורות חיצוניים של 

סך . ₪ מיליון 58ה של יתרה בקרנות הפיתוח לתחילת השנ

בצד ההוצאות זה ריכוז של צד . 198,690המקורות לתכנית 

הוצאות פיתוח למעט הוצאות של הפיתוח .  שורות2ההוצאות לפי 

עבודות בחברה הכלכלית , ₪ מיליון 122.4לחברה הכלכלית 

  .₪ מיליון 198סך הכל , ₪ מיליון 76, 80-  ו60בעיקר 

יש אחרי זה את . וח לפי אגפיםהשקף הזה מרכז את תכנית הפית  

זה הריכוז , ר"תב- ר"הפיתוח שקיבלתם ברמת השורות תבתכנית 

 טורים 2יש שם , 2010תראו את ההבחנה בשנת . לפי אגפים

זה , הטור של המשוריין כפי שהסברתי. משוריין ופנוי: 2010- ב

 בחוזים אותם עבודות שהתחלנו בשנה קודמת ואנחנו משוריינים

  ,  למעשה האישור הוא לא רלוונטיולכן, לגביהם

  . נוצרה כבר ההתחייבות  :איציק יואל

נוצרה כבר ההתחייבות בהתאם לתכנית המאושרת של שנה   :שגיא רוכל

י "אלה הם הסכומים שמיועדים עפ, 2010לגבי הטור של . קודמת

, ₪ מיליון 47.6הנדסה , ₪ מיליון 11איכות הסביבה . התכנית

והחברה הכלכלית , ₪ מיליון 14רבות ת, ₪ מיליון 23.5חינוך 

  , סך הכל. ₪ מיליון 75.8

   ?והרווחה כמה  :לוי- נורית חסון

 זו .₪ מיליון 176.6סך הכל מלבד ההתחייבויות . ₪ אלף 390  :שגיא רוכל

עשינו את . הטכניקה שבה חישבנו את ההכנסות שלנו מאגרות

  , לפי היתרים, י פריסת ההכנסות שלנו"האומדנים עפ

  . צא ממקומך ואל תפריע לישיבה, ...אדון , הקהל, רבותיי  : מילרעמירם

אנחנו מבקשים מכם חברי המועצה ,  שמובאתסך הכל התכנית  :שגיא רוכל
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 על סך 2010-2014לאשר היום את מסגרות הפיתוח לשנים 

וכן את , בהתאם לפריסה השנתית המוצעת, ₪ מיליון 660.350

  . ₪ון  מילי198.690 בסך 2010ר לשנת "התב

  ?660-  זה חלק מה198- ה? 660- שזה חלק מה  :ד איתן צנעני"עו

  . חד משמעית כן   :שגיא רוכל

  . מנשה, בבקשה. אנחנו נפתח בדיון,  תודה שגיא  :צביקה צרפתי

  ? לענות ישר או אחר כך  :שגיא רוכל

  . תרשום את השאלות, לא, לא  :עמירם מילר

התרגיל , סליחה. מנשה יוצא. כל אחדהוא יענה ל, עמירם, לא, לא  : לויאהוד יובל

  , אני אענה בהתאם' באדן'הזה של תרשום ו

  ) מדברים ביחד(

  ? אפשר לדעת מי מנהל פה עכשיו את הישיבה, ה'חבר  :אל- אתי גן

  , אני מנהל את הישיבה  :צביקה צרפתי

. ואז עמירם שהוא לא יחליף ונגמר הסיפור, אז תתיישב במקום  :אל- אתי גן

   .שנדע מי מנהל

' בתקציב שאנחנו אמורים לאשר ישנו סעיף של הרחבת שלב ג :ד מנשה אליאס"עו

  . ₪ מיליון 25בפארק שעלותו 

  .  שנים4- ל  :יאיר אברהם

  . כן,  שנים4- ל :ד מנשה אליאס"עו

   ?2010- כמה מיוחס לו  :איציק יואל

 של₪  מיליון 15ישנו תקציב נוסף של , בנוסף. נראה עוד מעט :ד מנשה אליאס"עו

הללו כלולים ₪  מיליון 15- השאלה אם ה. כבישים וגישה לפארק

 40אז זה , אם זה בנוסף? או הם בנוסף₪  מיליון 25- בתוך ה

  . 'לשלב ג₪ מיליון 

  . זה שכונת הפארק, לא  :טוסנעלא ג

  . תן לו, עלא  :צביקה צרפתי
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י אנ, תפרטו? למה. פ"כתוב שם כבישים ושצ, לא כתבתם שכונה :ד מנשה אליאס"עו

". פ לפארק"כבישים ושצ"כתוב . אני לא יכול להבין, לא יודע למה

   ?האם זה לפארק עצמו או לשכונת הפארק

מסתבר שהפארק הוא לא , מכמה ביקורים בפארק, עם כל הכבוד  

מספר התושבים בכפר סבא . כל כך הומה והוא לא עמוס כל כך

ם במקו. 'איננו מצדיק הרחבה של שלב ג, בשלב הזה בכל אופן

מצב . אני הייתי מציע אלטרנטיבות', ההרחבה של שלב ג

אנשים . המדרכות בכפר סבא כפי שכולם יודעים הוא בכי רע

  , נופלים

  ? -  כמה מוקצה ל2010- ב. אני רוצה ברשותך לשאול תוך כדי, רגע  :איציק יואל

ה אני אענ, אני יודע לענות, צריך לשאול אותםאני לא . אני יודע :ד מנשה אליאס"עו

מצב המדרכות הוא גרוע , עכשיו. אני אשאל ואענה בעצמי. גם

, אנשים מגיעים למצבים מאוד קשים, אנשים נפצעים, מאוד

לפני שאנחנו , אני הייתי סבור. במיוחד האנשים המבוגרים

אולי הנאה , מתכננים אולי לתת לאנשים להפיק איזושהי הנאה

פץ את עדיף קודם כל לדאוג לשלום הציבור ולש, רוחנית

ראיתי אני בתקציב שבאמת בניגוד למה שהדובר כתב . המדרכות

₪  מיליון 2.8שיפוץ המדרכות מה שראיתי בסך הכל זה , היום

 אני - כבישים . כבישים ומדרכות₪  מיליון 8שדרוג מדרכות פלוס 

גם אם נייחס . וכמה למדרכות, לא יודע מה החלק היחסי לכבישים

  .שיפוץעדיין זה לא מספיק ל, את הכל

 25- מתוך ה₪  מיליון 10להקציב , מה שאני מציע כאלטרנטיבה  

כי , לשיפוץ המדרכות, המיועדים להרחבת הפארק₪ מיליון 

חיי אדם קודמים לכל תכנית שמתיימרת . מדובר בסכנת נפשות

להפוך את הפארק למקום ענק שהוא לא מתאים למספר התושבים 

  . של כפר סבא
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במיוחד , תלוננים שחסר כספיםהרווחה תמיד מ, דבר נוסף  

לכן אני הייתי מציע . כלל הרווחהכל . העמותות שמחלקות מזון

כמובן כל מה , ברווחה₪  מיליון 8להשקיע ₪  מיליון 25- מתוך ה

יהיו פרוסים על פני התקופה , הסכומים שאני אומר, שאני אומר

לצערי הרב ראיתי שבתכנית החינוך הקציבו סכום , דבר נוסף. הזו

אלא , ואלימות זה לא רק דבר של חינוך. וחך למניעת אלימותמג

להקציב סכום של , מה שאני הייתי מציע. נפשות, גם זה חיי אדם

כך נחסוך גם .  שנים למניעת אלימות4שיתפרס על ₪ מיליון 

. נעלה את רמת החינוך, כך נחסוך אולי, אשפוזים של תלמידים

  . ימותלמניעת אל₪ לכן הייתי מציע עוד מיליון 

, ₪ אלף 200אמנם הוסיפו . התרבות התורנית מקופחת, דבר נוסף  

אבל עם כל הכבוד זה סכום מגוחך בהתחשב במספר התושבים 

אולי זה , אני חוזר על הדבר הזה כמה פעמים. הדתיים בכפר סבא

.  הם תושבים דתיים20%-  ל15%בין , יחדור לאנשים לראש

 מהתרבות 2%א אולי התקציב שהם מקבלים לתרבות תורנית הו

, בנוסף. הוא לא מספיק לכלום₪  מיליון 1.2כי סך של , הכללית

אני כבר . חברי שמעון הציע עניין של ועדה, דיברו בשבוע שעבר

 5-  שקופחה במשך המציע להגדיל את התקציב של המועצה הדתית

 3ועוד ₪  מיליון 3ביחד . ₪ מיליון 3בעוד , השנים האחרונות

לכן אני הייתי . ₪ מיליון 25- מגיע ל, ₪ מיליון 19ועוד ₪ מיליון 

  , מציע לדחות

  ? ר"מהתב? מאיפה הכסף  :אברהם מולה

אנשים טובלים במקוואות מימי הביניים , יש מקוואות. כן, כן :ד מנשה אליאס"עו

  . תקרה מתמוטטת בבן גוריון. לך תראה מה קורה שם, אדוני

  . זה מזמן התורכים  :שמעון פרץ

אולי הדבר , למשל בקפלן. מצב המקוואות הוא גרוע מאוד. כן : אליאסד מנשה"עו
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 אלף 54אבל מקווה סגור במשך שנה בגלל סכום של , יישמע מוזר

₪ אז להקציב מיליארד . זה סגור, בגלל זה. של חימום המקווה₪ 

זה ,  אלף מתוך זה54אז . 600, 650,  סליחה800 או 950כמעט או 

, אז בבקשה. אי אפשר לספור את זה, לולא יודע כמה אפי, פרומיל

₪  מיליון 25- שמתוך ה, הצעה נגדיתאני מבקש באמת להעלות 

  . יוקצבו כפי שפירטתי

אלו . למגרשי ספורט₪  מיליון 8אני רואה למשל הקצבה של   

למה ? על מה. כמעט₪  מיליון 8? מגרשים אתם הולכים לשקם

ספורט אתם באים ואומרים שלעמותות ה? אתם לא מפרטים

, אבל דרך אגב. ₪ מיליון 2.5או ₪  מיליון 2מקדישים אולי 

תפרטו לנו ? לאלו מגרשים, ₪ מיליון 8- משפצים מגרשי כדורגל ב

  .אנחנו לא יכולים להצביע על דבר נסתר. בבקשה

 215 העלות שאם מקציבים זה - כתיבת ספר מחקרי על כפר סבא   

האם ? א הספרמתי ייצ? איזה ספר? מי כותב את הספר. ₪אלף 

  ? התחילו לכתוב

  . כן, כן  :עמירם מילר

, דבר נוסף. צריך לדעת על מה אנחנו מצביעים. לא ראינו, כן, כן :ד מנשה אליאס"עו

מה מתכננים . לגן ארכיאולוגי₪  מיליון 1.270יש פה הקצבה של 

  ? להביא עוד ארכיאולוגים? שם

  ? סיימת מנשה  :צביקה צרפתי

  . אדון צרפתי, כבר מסייםאני  :ד מנשה אליאס"עו

  ?...איך יש לך זמן ל  :שמעון פרץ

  ,  מבנים במוסדות העירייהיםלגבי שינוי :ד מנשה אליאס"עו

   .יש כאלה שלוקחים ברצינות את התפקיד שלהם  :אל- אתי גן

  ) מדברים ביחד(

חברי איתן אחר כך יפרט בדיוק מה הקיפוח , לגבי החלק הדתי :ד מנשה אליאס"עו
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 - אבל לגבי שינויים מבניים במוסדות העירייה . ופחיםשאנחנו מק

, ₪ מיליון 13ולהקציב לזה ? אילו שינויים אתם הולכים לעשות

אז , ₪ אלף 819 הוקצו כבר 2009- שמתוכם ב₪  מיליון 12.896

? מה השינויים שהולכים לעשות. ₪ מיליון 12נשארו בערך עוד 

באמת נמצא במצב בניין הרבנות , אם כבר עושים שינויים מבניים

וכל אדם שנכנס בין אם , ופשוט בושה להיכנס לשם, קטסטרופאלי

   .לברוח משם, רוצה לצאת, בין דתי, הוא חילוני

מה .  תשתיות על יד הפארק-  1222ר "עכשיו באמת אני חוזר לתב  

. תסבירו לנו למה הכוונה. ₪ מיליון 15'? על יד הפארק'פירוש 

. אולי נבין יותר ? שכונת הפארק,למה לא לכתוב כמו שאומר עלא

  . אנחנו לא צריכים לנחש

  . 96ר שאושר כבר בשנת "זה תב  :טוסנעלא ג

 2עוד ? נכון עלא, נשארו לפחות₪  מיליון 2אבל עוד . לא הבנתי :ד מנשה אליאס"עו

כדי ? למה מדובר? אז אני רוצה לדעת מה הכוונה, נשארו₪ מיליון 

 בבקשה כדי תפרטו, ה כוללניתאני הייתי מציע עוד הצע, להצביע

. אני לא יכול לנחש. פשוט בושה וכלימה. שאנחנו לא נתחיל לפענח

אני , מה. לקרוא את הדברים ואני לא מבין, אני רוצה להיות רציני

  .תפרטו? אתקשר כל פעם אליך או לזה לשאול מה מדובר

  ? סיימת מנשה  :צביקה צרפתי

אם אפשר לתת . משיך כי זה פשוט קשוראני מבקש שהוא י. כן :ד מנשה אליאס"עו

  . לאיתן

  ? תשובות, אתה לא רוצה לשמוע לפני שאתה הולך  :צביקה צרפתי

  . כן, כן :ד מנשה אליאס"עו

  .לתת לך תשובות. כי אתה הולך, לתת לך  :צביקה צרפתי

  .  בסדר, טוב :ד מנשה אליאס"עו

  . נה לנואבי יע, כי מנשה הולך, בואו נשנה אבי לפני  :צביקה צרפתי
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אבל , אני חושב שחלק גדול מהדברים שאמרת הם אפילו מעליבים  :אבי בן חמו

. עכשיו אני רוצה להסביר לך למה. אני מניח שהם מחוסר ידיעה

לא היתה , אנחנו הגענו לכאן, כשאני התחלתי כאן להיות גזבר

אז להגיד שהתכנית הזאת מעליבה זה . רים"שום תכנית תב

  , מאוד מעליב- מאוד

אני לא יכול . צורת הכתיבה והפירוט, הכתיבה שלה, הניסוח שלה :ד מנשה אליאס"וע

  . אני לא כלכלן, להבין כלום

רים " לך שאין רשות בארץ אחת שיש לה תכנית תבאני יכול להגיד  :אבי בן חמו

ראשונה במחוז כפר סבא היתה ה, כזאת חוץ מהעיר תל אביב

יש פה ,  המכסימאליוהפירוט שקיים זה הפירוט, שאישרה אותה

לפי סעיף , לפי מחלקה, סדר לפי אגף, סעיפים תקציביים רצים

רים בשונה "תב. עכשיו אתה צריך להבין דבר אחד. תקציבי

 הם נפתחו לפני מספר שנים בגלל שעצם once , מתקציב רגיל

השם , ר זה סעיף תקציבי בלתי רגיל והוא רב שנתי"בניית התב

בהיבט ההיסטורי זה ההיבט ר בזמנו דאז "שפתח את התב

עוד  ?אתה רוצה עוד פירוט. שמלווה אותך בהיבט החשבונאי

אתה תוכל לקבל בהסבר הכי מפורט כל דבר  ?עוד ניסוח? סוגריים

שיושב על תכנית , רואה חשבון, יש פה גם את עלא גנטוס. בגזברות

ואתה לא יכול , בשונה מהרבה מאוד אנשים בעירייה, הפיתוח

בשונה מהרבה מאוד אנשים . ית הזאת היא מעליבהלהגיד שהתכנ

   - האדם, בעירייה

עם כל הכבוד לא אמרתי התכנית , סלח לי, אני לא אמרתי :ד מנשה אליאס"עו

   , מעליבה

  , תן לי, רגע, רגע  :אבי בן חמו

  , אמרתי צורת הניסוח שלה :ד מנשה אליאס"עו

 בלילה ותבקש גם אם אתה תתקשר בשתיים עשרה, האדם הזה  :אבי בן חמו
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  , איזשהו ניסוח

  ? אבי, אבל למה אתה מייחס לי דברים שלא אמרתי :ד מנשה אליאס"עו

  , תן לי, שנייה  :אבי בן חמו

, אמרתי שהניסוח שלה. אני לא אמרתי שהיא תכנית מעליבה :ד מנשה אליאס"עו

  - צורת הפירוט שלה הוא

  ', לגבי הפארק שלב ג  :אבי בן חמו

  ?  ביקורת על פקידי עירייה זה עלבון,אבי  : לויאהוד יובל

  , אתם צריכים לכבד כנבחרי ציבור. כן. כן  :אבי בן חמו

  ? אני אמרתי תכנית מעליבה :ד מנשה אליאס"עו

  , אתה יובל, וגם מה שאמרת קודם, את עובדי העירייה  :אבי בן חמו

  , אני בטוח שגם  : לויאהוד יובל

ה שאמרת ליועצת המשפטית זה לא ומ, אני נכנסתי באמצע, יובל  :אבי בן חמו

  . אמרתי כן, אבל שאלת, בחרתי להגיד לך את זה אחרי זה. מכובד

, לא דיברתי על עובדי העירייה, אני דיברתי על מדיניות, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  . עם כל הכבוד

כי , מאוד לא מכובד- להעליב עובדי עירייה כנבחרי ציבור זה מאוד  :אבי בן חמו

, הם עובדים פה, תכבדו אותם. ונים לכם וזה לא מכובדרובם לא ע

  . אל תנגחו דרכם את מי שאתם רוצים לנגח. הם פקידים

  , לא העלבתי אף עובד, אני רוצה להבהיר, סליחה :ד מנשה אליאס"עו

  . הוא לא מדבר אליך  :עמירם מילר

ים לדבראותי אתה קושר ? בחייך, מה אתה אומר דברים כאלה :ד מנשה אליאס"עו

אתה מייחס לי העלבת , אני שואל שאלה עניינית ?שאמר יובל

  ?על מי דיברתי, מה הקשר ?עובדי ציבור

  , ברגע שאמרת שהתכנית היא מעליבה, אני אומר לךאז , מנשה  :אבי בן חמו

לא אמרתי תכנית , אתה חוזר על זה וזה לא אומר שזה נכון :ד מנשה אליאס"עו

  , מעליבה עם כל הכבוד
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  . אולי נגיע לעניין  :לא- אתי גן

  . זה מה שאמרתי, אמרתי הניסוח שלך מעליב :ד מנשה אליאס"עו

ביום שאנחנו אישרנו את תכנית הפיתוח , של הפארק' לגבי שלב ג  :אבי בן חמו

הפארק בנוי ומי שהיה בוועדת הרפורמה וועדות , הרב שנתית

 'ג', ב', א:  שלבים4י "יודע שהפארק בנוי ע, הכספים הראשונה

ר "זה תב' ג. 'ב- ו' הוחלט בקדנציה הקודמת לעשות את א. 'ד- ו

,  הפיתוחשלדעתי או בשנה הראשונה או בשנה השנייה של תכנית

כבר , אבל אפשר להוציא את זה מזה שאישרנו לפני שנתיים ושלוש

  ',  של שלב ג₪  מיליון 25- אז אושרו ה

למה צריך , ם אושרואם ה? אז למה אנחנו אמורים לאשר שוב :ד מנשה אליאס"עו

  ? לאשר שוב

 2010- ב. האלה כבר אושרו₪  מיליון 25. אנס לענות לך'תן לי צ  :אבי בן חמו

 15, 2011- ב₪  מיליון 10: זה מאושר לפי כך, שקל לא יוצא מהם

משום שמדי ? למה אתם נדרשים לאשר, עכשיו. 2012- ב₪ מיליון 

נית וכך מאשרים את תכ, שנה מוסיפים שנה ומורידים שנה

כל התכנית . כל התכנית כפופה לשינויים. רים הרב שנתית"התב

, אתם יכולים לאשר את כל התכנית. כפופה לזה שיש הכנסות

ל לא יחתמו על שקל בלי שיש הכנסות "הגזבר ומי שיושב פה כמנכ

כל התכנית כפופה לזה שאפשר להביא , צריך להבין. בעירייה

אבל כרגע אתם ? סדרב. העברות מסעיף לסעיף בוועדת הכספים

  .צריכים להבין

תשתיות ליד . לגבי השאלה ששאלת על תשתיות ליד הפארק  

לבוא ולהגיד שבפארק אין הרבה . הפארק זה לא הפארק העירוני

אף אחד מאיתנו לא עשה שם , אנשים או אין הרבה כפר סבאים

 אבל . עם כל הכבוד אי אפשר לצפות,סקר מי כפר סבאי ומי לא

אני לא יכול להגיד מאות , עשרות אלפיםגיד לכם שאני יכול לה
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חות מסודרים אצל מנהל "אבל עשרות אלפים ויש לנו דו, אלפים

בדיוק כמה נכנסים שם מדי  ,הפארק שזה היום דורון בקלשטיין

  . אז תמשיכו, שאר השאלות אני כבר לא זוכר. שבוע או מדי חודש

  . מגרשי כדורגל :ד מנשה אליאס"עו

בתכנית ', אני אשלים את אבי נושא פארק שלב ג, רק בקצרה  :שגיא רוכל

אנחנו ראינו , ₪ מיליון 11.25 -  2011הקודמת היה מאושר בשנת 

, למעשה. פיצלנו את זה, לנכון לפרוס את זה לתקופה ארוכה יותר

יחידי שעשינו זה השינוי ה, 2013- ל₪  מיליון 15דחינו סך של 

  .בתכנית הזאת' בנושא פארק שלב ג

היתרה בפרויקט , ₪ מיליון 15שתיות ליד הפארק אמרת שזה ת  

, ₪ מיליון 1.782היתרה היא , הזה כפי שהוסבר זו שכונת הפארק

בשכונת הפארק , הטכניקה עובדת ככה. היתרה המשוערת לביצוע

ברגע שמבצעים מעל כמות מסוימת של דיירים שבונים באותו 

 את הכמויות אבל אני לא זוכר, אנחנו מבצעים את התשתית, רחוב

י "עפ. מבצעים את הפיתוח באותו רחוב, אגף ההנדסה מכירים

לקחת סכומים קצת . ₪ אלף 400התכנית לשנה זו מיועדים 

   .לא שמתי את הרלוונטיים לאותה השנה, עגולים

גם אנחנו סבורים שהנושא . נתת דגש, כבישים, בנושא מדרכות  

ולכן , ד חשובמאו- הזה של מדרכות וכבישים הוא נושא מאוד

 לעומת התכנית הגדלנו בתכנית העבודה השנה בצורה משמעותית

ר "יש לנו תב. המדרכות והכבישים, את נושא התשתיות, הקודמת

₪  מיליון 11הוא יעמוד על , פים"אחד מרכזי שנקרא כבישים ושצ

כן אנחנו סבורים שיש . בשנה קודמת₪  מיליון 6- השנה לעומת כ

שנעשתה עם אגף ההנדסה ועם אנשי ובמסגרת העבודה , מקום

בהחלט ראינו לנכון להגדיל את התקציב בנושא הזה של , המקצוע

יבוצעו יותר פרויקטים בהתאם לתכנית , וכן. כבישים ומדרכות
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  . השנה הזאת

  ? - שאלתי כמה למדרכות מתוך :ד מנשה אליאס"עו

ש עושים אבל כשעושים כבי, אני לא יודע להגיד לך כמה למדרכות  :שגיא רוכל

  . גם מדרכה ויעשו גם מדרכות

  ? 4 ופי 3בהשוואה לשנה קודמת אמרת שזה פי   :יאיר אברהם

  .לא  :שגיא רוכל

  . ₪ מיליון 16הדובר פרסם היום שזה  :ד מנשה אליאס"עו

הסך , רים שמתייחסים לפרויקטים האלה" תב4 או 3כי יש , נכון  :שגיא רוכל

  , ₪ מיליון 16- הכל שלהם הוא כ

  ? רק למדרכות או כולל כבישים :נשה אליאסד מ"עו

  . זה כבישים. זה לא רק למדרכות  :שגיא רוכל

 על זה אני .הולכים על המדרכות, אנחנו לא הולכים בכבישים :ד מנשה אליאס"עו

  . שואל

  . סך הכל הנושא הזה קיבל דגש  :שגיא רוכל

  . מגרשי ספורט, הוא דיבר על מגרשי כדורגל  :עמירם מילר

  ? למי? ר"בית? הפועל? אלו מגרשים. מגרשי כדורגל לא שמעתי, כן :שה אליאסד מנ"עו

בכל מגרשי הספורט גם במגרשים בבתי הספר זה לאו , קודם כל  :שגיא רוכל

  , דווקא מגרשים של

שזה מגרש בעיקר לאצטדיון ומגרש על , ר לאצטדיון בנפרד"יש תב  :טוסנעלא ג

  . זה בנפרד. יד

  . ₪מיליון  8אבל אין לך של   :???

  . ₪ אלף 600  :שגיא רוכל

  . דולר לכל אולמות הספורט בעירייה אלף 800ויש   :טוסנעלא ג

  . ₪ אלף 600זה אצטדיון הפועל כפר סבא , מנשה  :צביקה צרפתי

  . 900, 1,547  : לויאהוד יובל

נשארו עדיין עוד ,  אלף730 השקיעו רק 2009- ה, ₪מיליון , 7.940 :ד מנשה אליאס"עו
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  . שנים5- ל₪ ון  מילי7

  . ₪ מיליון 3נשאר   :שגיא רוכל

.  שנים4אני מדבר על . לא דיברתי על שנה,  שנים4דבר על אני מ :ד מנשה אליאס"עו

  ? השאלה למה זה מיועד

  . לשנה₪  אלף 600ר הזה ופריסה של "בתב₪  מיליון 3נותרו   :שגיא רוכל

  . גרשיםאבל מותר לנו לקבל פירוט לאלו מ, לא :ד מנשה אליאס"עו

, 3 יש לנו .מגרשי הכדורגל, ר הזה למגרשי הספורט הגדולים"התב  :שגיא רוכל

  . נדמה לי

   ?באצטדיון ?איזה  :עמירם מילר

  ? קפלן, עליה, האצטדיון העירוני :ד מנשה אליאס"עו

והם נדרשים מדי שנה . זה השלושה האלה. כן, זה השלושה  :שגיא רוכל

צענו פרויקט של תאורה כך למשל בי. לתוספות כאלה ואחרות

אבל באחד , אני לא זוכר בדיוק מאיזה. באחד המגרשים

  . ביצענו פרויקט של תאורה ועוד, נדמה לי במגרש עליה, המגרשים

,  שנים5עד לפני , רק עוד הערה אחת שחשוב שאתה תדע, מנשה  :אבי בן חמו

עכשיו אתה . ₪ מיליון 40רים בשנה עמד פה על "הוצאות תב

תשמע 'ברור שתמיד אתה יכול לבוא ולהגיד . 4עט פי מדבר על כמ

חד משמעית , אני אומר לך. חד משמעית. 'צריך עוד, זה לא מספיק

  . אתה מוגבל תקציבית. צריך עוד

  ) מדברים ביחד(

  . זה לא בא בטענה למה אתה עושה, לכן אנחנו דנים :ד מנשה אליאס"עו

אני חושב שלא הייתי , יתהיתה תכנית רב שנת לא ואם ז, תראה  :שמעון פרץ

אני לא רואה ,  שנים4היות וזו תכנית רב שנתית שזה . מדבר היום

המבנה של הרבנות , הרב שגיא. פה איפה נמצא המבנה של הרבנות

אחרת אנחנו , צריך להיות בתוך התכנית הרב שנתית הזאת

הוא יישאר שם ,  של הרבנות לא יהיה מבנה2015עד מבינים ש
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  ... כמו

   .יהיה, יהיה  :ילרעמירם מ

  ? ר של מבנה העירייה כולל במבנה הרבנות גם"תב  :שמעון פרץ

  , היתה החלטת מועצה, שמעון. לא קשור. לא  :שגיא רוכל

  . המבנה ריק  :שמעון פרץ

  . אבל קבעתם להקים לה צוות  :אבי בן חמו

  , יש צוות שיביא תכנית  :שגיא רוכל

  ) מדברים ביחד(

  . ר ויעבירו סביב זה"זה יבוא לתב, בתביא את התקצי  :שגיא רוכל

  .  קיבלתי תשובות. הבנתי  :שמעון פרץ

  . בבקשה, אתי  :צביקה צרפתי

משהו שאני אמרתי גם , למרות שאני כלכלנית אני רוצה עכשיו  :אל- אתי גן

אין ספק שדברי הסבר לכל הסעיפים היו . בסיפור של התקציב

  , חוסכים לנו

  . שאלות  :עמירם מילר

דברי הסבר , עכשיו. יכול להיות שבשוליים, כמעט את כל השאלות  :אל- אתי גן

 מיליון 200 - כשחברי מועצה צריכים להחליט על כאלה סכומים 

ואני אתן לך . מגיע להם שהם יבינו על מה, ₪ מיליון 660, ₪

 -  2010- תכנון נשאר ל". תכנון"כתוב בהנדסה , למשל, דוגמאות

למה אי אפשר לתת לנו את ?  מהעל? תכנון של מה. ₪ מיליון 2.225

? 2? 1?  כמה- בשכונות הירוקות גני ילדים יש , או למשל. הפירוט

  . תגידו? 5

  .  לדעתי4כתוב   :שגיא רוכל

  ? 4זו הכוונה ? 4כתוב   :אל- אתי גן

  . כן  :שגיא רוכל

  . 4לא הבנתי מה זה . אוקי  :אל- אתי גן
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  .  גנים4  :שגיא רוכל

  ,  האוניברסיטהגני ילדים בשכונת  :אל- אתי גן

  . 2  :שגיא רוכל

  . הוצאתם לקבלן  : לויאהוד יובל

. 2- אני לא יודעת את ה, 2מי שיודע , אני מחזיקה את הדף, סליחה  :אל- אתי גן

כל הדברים האלה אם הייתם נותנים דברי , לא כתוב, לא ראיתי

  . הסבר פשוטים

היות והתקציב הוא רב שנתי וכל פעם גורעים שנה , דבר נוסף  

אני חושבת שהייתם צריכים גם בזה לפרט מה , וסיפים שנהומ

כי גם . כדי שהתמונה תהיה שלמה ומלאה, הוספתם או מה נגרע

זה די . לא יכול להבין מזה כלום, מי שהוא כלכלן ואיש מקצוע

לא איזה , לא כמה שיפוץ כמה בתי ספר, לא כמה כיתות. ערטילאי

אני . את עובדי העירייהדיברת על לכבד , אבי, וחוץ מזה. בית ספר

חושבת שגם צריך לכבד אותנו כדי להסביר לנו מה היו סדרי 

  , העדיפויות

  ? מי לא מכבד אתכם  :אבי בן חמו

  . תשמע את ההערה שלה, אבי  :עמירם מילר

  , זו עבודה, תראה  :אל- אתי גן

  ? כשהיא העירה הערה כזו בתקציב תיקנו את זה.  גמורבסדר  :אבי בן חמו

  . בדרך. אבל בדרך, עוד לא לגמרי  :אל- אתי גן

  , בשנה הבאה בעזרת השם  :עמירם מילר

, תגידי? פעם אחת אי אפשר להוציא ממך מילה טובה, נה'בוא  :אבי בן חמו

  . 'תיקנתם בתקציב'

רים של עיריית "ואם דיברתם על תב. אני הבאתי לכם דוגמאות  :אל- אתי גן

  , תתעמק שם ותראה, אני מציעה לך, תל אביב

  . למה לא  :בי בן חמוא
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אני קראתי גם . איך הם עושים ואיך זה מובא, איך הם מגישים  :אל- אתי גן

 כי לא מתייחסים לחברי .פרוטוקול איך זה מובא לחברי המועצה

  , לא כחותמת גומי) 1: המועצה

פה , למה? למה את אומרת את זה, גם פה לא מתייחסים, לא  :אבי בן חמו

  ?מתייחסים כחותמת גומי

ולא ככאלה שלא מבינים כי בין כה וכה יידעו , לא כחותמת גומי  :אל- תי גןא

אני חושבת , כי בכל זאת אנחנו, צריך להסביר. איך הם יצביעו

 אני מכבדת את כל חברי המועצה ואני חושבת שכולם, לפחות

  . אחראיים

 יש פינוי 5-  מתוך ה2אני רואה בעמוד . יש לי שאלה ספציפית  

  .  868הוקצב לזה ש, בינוי גורדון

  . היסטוריה  :???

   ?858וחוץ מזה מה זה , 154נשאר עוד ? מה זה היסטוריה? מה זה  :אל- אתי גן

 גורדון זה פרויקט שאנחנו מקבלים עליו מימון מלא פינוי בינוי  :טוסנעלא ג

שאנחנו , ₪ אלף 860סך הכל הפרויקט זה . ממשרד השיכון

  , מיםאנחנו בקטע הזה רק רוש, מקבלים על זה

  . מנהל הפרויקט מטעם משרד השיכון  :שגיא רוכל

   ?מה זה  :אל- אתי גן

במסגרת . זה הסיפור, מנהל הפרויקט מטעם משרד השיכון  :שגיא רוכל

יש איזשהו סכום שמשרד השיכון , הפרויקט של בינוי פינוי בינוי

עבור מנהל הפרויקט מטעם המשרד , מקצה לפרויקט דרך העירייה

  .ניהול פיקוח. זה הסכום היחידי

  . בגלל זה אני שואלת  :אל- אתי גן

   .ניהול פיקוח ואנחנו הצינור  :אבי בן חמו

יש פה הרבה של משרד , תראו, הפרויקטים התחבורתייםו. אוקי  :אל- אתי גן

הורידו  ? מה, בחזרה85%התחבורה כל הדברים גם כן מקבלים 
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  ? 70- לנו ל

  . 30%-70%תמיד זה היה , לא הורידו  :אבי בן חמו

  , פרויקטים תחבורתיים חדשים, עכשיו  :אל- אתי גן

   - זה עוד אין לנו פירוט לגבי ה  :טוסנעלא ג

  .BRTיש לחוד . BRTלא   :אל- אתי גן

כי אנחנו עוד , זה עוד לא מוקצה לכביש כזה או אחר, זה מסגרת  :טוסנעלא ג

 יש רשימת .איזה כבישים, לא יודעים מה משרד התחבורה יאשר

, הגשנו רשימה ארוכה. ת שהעירייה הגישה למשרדתכני, כבישים

כדי לשריין איזשהו סעיף ? למה אנחנו שמים את זה. מה שיאושר

הערכה , אנחנו. 30%- תקציבי כי יש השתתפות של העירייה של ה

. עוד לא ידוע מה מתוך התכנית יאושר, שלנו שזה מה שיהיה

 עד להיום לא, הוגשה התכנית התחבורתית למשרד התחבורה

. זה נרשם ככה, בגלל זה. עוד לא קיבלנו שום הרשאה, יודעים

. פרויקטים תחבורתיים חדשים שאנחנו עוד לא יודעים מה מהם

אנחנו לא יודעים איזה רחובות יאושרו . זה מסגרת תקציבית

  . מתוך רשימת הרחובות שהעברנו להם

  .התכנון לא ענית לי. אוקי  :אל- אתי גן

עוד . ת שכוללת בתוכה את כל העלויות של היועציםתכנון זו מסגר  :טוסנעלא ג

  , למשל, לפני הפרויקטים

. תכנון ראשוני, פרויקטים טרום תכנון, תכנון כללי, עות"תב  :שגיא רוכל

זה , כאשר עוד לא הוקצב תקציב לפרויקט ויש עבודות מקדמיות

בעיקר לתכניות , ר תכנון כללי שממנו אנחנו יוצאים לדרך"תב

  .  שלנוארוכות הטווח

ר "יש תכנון כללי שזה תב. אני רוצה לתקן אתכם, רגע, לא, לא  :אל- אתי גן

  . כללי, 1516

  . כל העבודות שלו משוריין, עכשיו הוא  :טוסנעלא ג
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  , מה שנקרא, ויש תכנון  :אל- אתי גן

, ר ישן שהמספר שלו"רק שההוא זה תב, זה אותו הדבר בדיוק  :שגיא רוכל

 ספרות זה המספרים 4- ה. המספריםעשינו שינוי בסדרת אנחנו 

פתחנו סדרה מסוימת עם , עשינו סדר, ממש לא, לא, הישנים

, לא סתם, רים פתחנו לוגיקה של מספרים"גם בתב. לוגיקה

. סדרה חדשה, ושינינו את הלוגיקה של הסדר הרץ לסדר מסוימת

כל היתרה שם . אנחנו סוגרים אותו, ר ישן"יש יתרה בתב

ר "התב. לחוזים קיימים, להתחייבויות, משוריינת לפרויקטים

, ר התכנון החדש"תב, ר תכנון בכללי"הרלוונטי הוא תב

  . שמאושרת בו יתרה לתכנון כללי

 שזה יהיה מסודר עם ובאמת אני מקווה. קודם כל תודה, טוב  :אל- אתי גן

  . עם פירוטים אחד לאחד, דברי הסבר

  . יובל? אתי סיימת  :צביקה צרפתי

  . בישיבות תקציב אין הגבלה  : לויאהוד יובל

  , יש, לא  :צביקה צרפתי

  .  זה לא תקציב  :עמירם מילר

שלא יגידו שאני רק , אני רוצה באמת להגיד דבר אחד, קודם כל  : לויאהוד יובל

אבי כל פעם צריך , אני רוצה להגיד שלפני שאבי ילך, מחרף ומגדף

אז אבי , לא פיךזרים  ךאז אנחנו יודעים שיהללו, להזכיר בעצמו

אבל אני חייב להגיד וגם בכמה ,  אנחנו לא כל כך זרים,בקשאני מ

שאני מצטער . שאבי הוא בעל מקצוע, וכמה פעמים ששאלו אותי

  , שהוא הולך

  ) מדברים ביחד(

  . מסיבת הפרידה ממנו שעושים לואבל אנחנו נבוא ל, רגע  :אל- אתי גן

אני שמח שאתה , אתה פהאני שמח ש, אני רוצה להגיד לאבי  : לויאהוד יובל

רים זה "מעביר את תכנית התב. אני מניח,  שלךבישיבה האחרונה
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שאנחנו אוהבים להגיד , עד היום לא היה, כמו שאמרת, דבר

 בתקופה שאתה באת והבאת כללים .שיהללוך זרים ןלא פיך

שלא יגידו שאני רק , צריך לשבח אותך, סטנדרט גבוה, חדשים

אנחנו לא , ה בן אדם שאני חושב שהוא גם יודעיושב פ, הנה. מחרף

, הוא גם שמע את הדברים האלה. אבל אני יכול להלל אותו, זרים

אני מתכוון , כשפקידי עירייה. לא בפעם הראשונה, אני מניח

, פקידים בדרגה הכי גבוהה ובצורה הכי יפה שיכולה להיות

אני . כולנו שמחים, לשיפור השקיפות, מביאים לשיפור היכולת

וברור , מקווה ששגיא לבד בכוחות עצמו ימשיך במסורת שנקטת

אלא להגיד שעכשיו , לא באו לנגח, לי שההערות של אתי חברתי

אז אפשר להבין מה אנחנו מבינים ומה , כשרואים את הכל ברור

כשיש לנו כבר ,  עכשיו.לא יכולנו להבין או מה לא ראינו קודם

שאלות שעכשיו אבי הן כבר אז יש , פתח דבר, אפשרות של משהו

  . אני פשוט אפנה לחברים, עכשיו ברשותך. לא אליך

אני שאלתי את שגיא בוועדת כספים מה מבטיח לנו שהתכנית   

יש , יש יתרה, יש תקציב, שהיא נראית כל כך יפה על הניירהזאת 

 אתם יכולים לראות שבעיקר 2009- אבל גם ב. הכל יפה, משוריין

 2010- וב. אבל לא הבטיחו לקיים, בטיחובנושאים כמו חינוך ה

ואני תכף  היה תקציב 2009- ב, זאת אומרת. הביאו חצי מהחצי

. שעשו ממנו בערך חצי, רק מה, אציין לפרויקטים מסוימים

 2009- מה שלא עשינו ב, כביכול.  הביאו לנו חצי מהחצי2010- וב

  ? אז למה לתת היום, אם לא נתנו אז. 2010- אז גם לא נעשה ב

בתוספת למה שאמר , אני רוצה רק במאמר מוסגר להגיד, כשיוע  

שגם בנושא של הפארק יש כל מיני דברים של הצללות וכל , מנשה

כאילו הם באו , מיני דברים נוספים שלכאורה נראים לנו כביכול

אנחנו נשמח לשמוע את התגובה של . ר הפארק"לתגבר את תב
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  . הגזבר

. א של פיתוח בית עלמיןאני רוצה לחזור איתך עכשיו לנוש  

, ₪ מיליון 2.2רציתם תקציב של , עובדה, היסטורית, 2009- ב

אני מקווה ,  יש סכום מסוים משוריין2010- ב. 580עשיתם 

 300רצו , אותו הדבר אם אני הולך לשיקום גשרים. שתעמדו בו

בשנת , 1455ר "תב, אני הולך למנהרת הציר בן יהודה. 30יצא 

לא ,  אני מקווה שיהיה2010.  ביצוע אין,383 היה תקציב 2009

. הלוואי ויהיה,  זה החצי שלכאורה חסר198. שיהיה, חצי מהחצי

בחינוך אנחנו רואים בתקציב . אני רוצה לעבור אתכם לחינוך

נושאים שעברו .  בפועל461יצא , 2009-  ב793הבטיחו , 55001

אבל 'אמרו לנו בישיבות של התקציב השוטף , מהתקציב השוטף

₪ לקחנו מיליון . 'אז לא עשינו מחשוב, תירגעו, ר"עברנו לתבה

העברנו אותם לאבטחה היקפית סיורית לאני לא , מבתי הספר

אני , אבל בתכלס אם אני מסתכל על תקציבים בחינוך, יודע מה

אולי הראייה שלי כבר לא מה . רואה שגם בחינוך לא הכל שפר

 והוציאו 447ו  שהבטיח2009יש פה תקציבים של אבל , שהיתה

  .שזה הפורטל החינוכי, 54001אז תגידו שזה . 280

. ריהוט וציוד מוסדות חינוך, אותו הדבר אתם תראו במחשוב  

 זה 418 אלף ולהוציא 800להבטיח . 52001, מחשוב זה דבר טוב

, אני מקווה שהתשובות שאני אקבל יהיו טובות. מה שהנייר אומר

אני מקווה שכל .  זה לא זה2010- מה שמבטיחים לנו בכי בסך הכל 

כי לפי מה שאני רואה פה , מה שפנוי ומשוריין יהיה לכם תקציבים

לכאורה כל מה שהיה פנוי , ולפי מה שהיה גם בשנה שעברה

לפי הביצוע בפועל אנחנו רואים שזה . ומובטח היה צריך להתבצע

לפי ,  אז מישהו צריך להסביר לנו לפי איזה שיקול דעת.לא קרה

וזה בטח לא הרמה של , מערכת של עדיפויות אתם מתנהליםאיזו 
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אני מבין שמתוכם . זה בטח רמה של מגבשי ההחלטות, הפקידים

שאתם כן תוכלו לתת את , נשארו לנו פה עמירם וצביקה

   .התשובות

  . חשבתי שאתה מגבש ההחלטות  :עמירם מילר

אית אותי מקבל אבל אתה לא ר, אני בטוח שדעתך איתנה, עמירם  : לויאהוד יובל

  . פה החלטות עדיין

    .מגבש, לא מקבל. מגבש  :עמירם מילר

 2009, ראו זה פלא.  בטיחות וזהירות בדרכים-  1450ר "תקציב תב  : לויאהוד יובל

 יש לנו 2010- ב. 5 מתוך 5עמוד , 298בוצע ,  אלף היה תקציב596 - 

. הלקיים קש, להבטיח זה טוב, זאת אומרת. 70 ופנוי 100משוריין 

. אז אני הייתי באמת שמח לשמוע מה אתם הולכים לעשות

, השאלה שלי לחברי אורן היתה ומה אתה עשית בשביל המדינה

אני מבין שהתקציב ? 2010מה קורה עם , ר"מה קורה מבחינת בית

  ,  עוד לא מתוקצב2010- ר ב"למרכז משולב לתנועת בית

  . וב אפילויהיו לך הפתעות חיוביות מאוד בעתיד הקר  :אורן כהן

. למשל היו הפתעות לא לטובה, כל הפתעה לטובה. אני אשמח  : לויאהוד יובל

  . הפתעה לטובה אני תמיד שמח

  . יהיה לך, יהיה לך  :אורן כהן

התקנת , וראו זה פלא,  עכשיו.הכל לטובה, כן יהי רצון, אמן  : לויאהוד יובל

 1.050תקציב שעמד הרב שנתי על , 1494מעלית לספרייה תקציב 

אני לא יכול ? - יש אפשרות לדבר בצורה לא, 2009- ב, ₪מיליון 

  .לדבר כשיש רעש בחוץ

  .  הקהל מתבקש לא להפריע ליובל לדבר  :עמירם מילר

 התקציב הרב שנתי עמד על - בנושא של התקנת מעלית לספרייה   : לויאהוד יובל

מעניין אותי איזו סיבה חוץ . 971 עמד על 2009- ב, ₪ מיליון 1.050

 הוא 2010- ולמה ב. מחוסר מקורות גרמה לאי ביצוע התקציב הזה
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  ? האם אנחנו באמת מתכוונים לעמוד, עדיין מופיע בתקציב

מכיוון שלא הייתי חבר מועצה בשנים , רוצה רק לבקש הבהרהאני   

מישיבת מועצה ביום , אני רוצה לתזכר אתכם ברשותכם, שעברו

יש 'ר בוקי צ"דרך דככה על ה, 25.9.06, ז"תשרי תשס' שני ג

איך " שואל ,חברנו לאופוזיציה אפילו שלא נמצא פה היום, חברנו

  ". ?800-  ל300- מסבירים את העלייה מ

   ?מאיפה לאיפה ?בין מה למה?  מה800, 300. תסביר  :שגיא רוכל

  , שמורי לא ינזוף בי שאני לא מדבר. בוודאי, אני אסביר, ה'חבר  : לויאהוד יובל

על זה אני .  אנזוף בך על דברים אחרים שלא קשורים לזהאני  :עמירם מילר

כל כך היית נחמד לפני . הפעם ברצינות רבה מאוד, אנזוף בך חזק

  , יומיים ופתאום

  ? מה עשיתם לפני יומיים  :אל- אתי גן

  .תסביר. דבר, דבר  :עמירם מילר

יב מדברים על כך שהתקצר ספיר " בנושא תב25.9.06בדיון מיום   : לויאהוד יובל

  . ₪ מיליון 1.21- הזה צריך לעלות ל

  ? מיליון  :עמירם מילר

  . מעלית לספרייה, לא בית ספיר, סליחה  : לויאהוד יובל

  . בחייך, אישרו את זה ועדת מכרזים  :עמירם מילר

  . ברשות כבוד אדוני  : לויאהוד יובל

  ? אז מה, נו  :אל- אתי גן

,  שואל יעקב אוחיון06-  ברק. אני מצטט, אבל אדוני ירשה לי  : לויאהוד יובל

. ₪ אלף 800האומדן עומד היום על , אומר שיש מעלית לספרייה

  , ד יעקב אוחיון"אומר עו". זה כולל"אומר מר בן חמו 

  . באמת, לא? יובל, אנחנו בשעת סיפור עכשיו, מה  :צביקה צרפתי

  .תראה איך הוא מנצל את זה,  דקות10- נתת לו לדבר יותר מ  :אורן כהן

  . אני מקריא לפרוטוקול שאלה מעניינת עם נתונים, סליחה  : לויובלאהוד י
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  . אז תקצר אותה  :עמירם מילר

אני מבקש להגדיל את : "ד יעקב אוחיון חבר מועצה"אומר עו  : לויאהוד יובל

  , "ר מעלית לספרייה העירונית"תב

  . 'יש שעת סיפור מחר לכיתה א, דרך אגב  :צביקה צרפתי

ואחרי זה אתה , זה מעליב. אתה קוטע אותי בשיטתיות, הצביק  : לויאהוד יובל

ר מעלית "אני מבקש להגדיל את תב". מתפלא שאני כועס

. ₪תראו איך עלה חצי מיליון , "800-  ל300- לספרייה העירונית מ

גם , "800-  ל300- תסביר את העלייה מ: "יש'ר בוקי צ"אומר ד

  . חברי קואליציה היו רשאים לשאול שאלות

  ? וההסבר  :לרעמירם מי

 ?ר של המעלית"אפשר לבקש גם הגדלה של התב,  רגע"...אומר   : לויאהוד יובל

, אושר, אמרנו כן: "אומר מר בן חמו". ₪ אלף 500תביאו , יאללה

ר שיפוץ היכל "מחליטים פה אחד לאשר תב: 331החלטה . תודה

ר למעלית "וכן הגדלת התב, ₪ מיליון 15תרבות עירוני על סך 

  ". ₪ אלף 500- העירונית בבספרייה 

  . נו  :עמירם מילר

. ר הזה שהוא עבר את המיליון"היום אנחנו עומדים על התב  : לויאהוד יובל

  . באמת תסבירו לנו, תסבירו לנו

  . ריבית והצמדה  :אל- אתי גן

באיזו החלטה היא ? 300- בכמה תיגמר המעלית שהיא התחילה ב  : לויאהוד יובל

שחושב שאי פעם נראה את המעלית ומי ?  למיליון800- עברה מ

אז , כמו כל בית ספיר, הזאת ונדע את החשבון הסופי שלה

.  נמצא בפרוטוקול- מה שלא .  תענה- מה שתענה , השאלות לפניך

אני מקווה שכמו שאתם מנהלים את . נתפוס אותו מתומלל

אז בצורה הזאת לא תמשיכו לנהל את ', תעלה, יאללה'העירייה 

  . בכבוד. העיר
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  . שגיא. תודה  :יקה צרפתיצב

  . יש לך הרבה תשובות  : לויאהוד יובל

כמו שאמר אבי . קודם כל לגבי הביצוע החלקי שביקשת תשובה  :שגיא רוכל

רים השנתיים זו מסגרת שאנחנו מוציאים לביצוע "התב, קודם

הפרמטר הראשון זה אנחנו מוציאים . בהתאם למספר פרמטרים

ומדן ההכנסות שיש לנו לא, התחייבויות בהתאם להכנסות

עד שאני לא משוכנע שיש , זאת אומרת. והכנסות שיש לנו בפועל

יכול . לא משחרר ביצוע של פרויקטים, לי מספיק הכנסות בקרנות

יכול להיות שלפעמים זה , להיות שלפעמים זה גורם להשתהות

ככה עובדים , אבל מה לעשות. גורם לעיכובים כאלה ואחרים

ולכן לפעמים יש , ניהול מתמיד של תקציבבמסגרת של תקציב ו

משוחרר כי לא הכל , שיהוי ויש אי ביצוע מספיק בחלק מהדברים

אנחנו לא אוטומטית משחררים את כל המסגרת לאגפים . לביצוע

אנחנו מאשרים מסגרת שנתית ואנחנו עכשיו , לכו תבצעו

כל פרויקט ופרויקט אנחנו מאשרים ביצוע , מתחילים לצאת

. ולות ובהתאם לכספים שיש לנו בקרנות על מנת לבצעבהתאם ליכ

אמנם היה . ר בית עלמין כבר אמרתי"תב, לעניין הביצוע החלקי

התכנון הסופי לחניות ולהשלמת הכביש , במסגרת שנה קודמת

 לביצוע מיידי לאחר ייצאוהוא , הושלם בשבועות האחרונים

  . אישור התכנית הזו

  ?בתוך השנה הזאת  :קהל

  . לדעתי הוא כבר מוכן למכרז. הזו לביצוע מיידיבתוך השנה   :שגיא רוכל

  . י משרד התחבורה"התכנון כבר מאושר אפילו ע  :עמירם מילר

מכיר את זה  עמירם, י משרד התחבורה"אפילו התכנון מאושר ע  :שגיא רוכל

ר מאוד "תב.  מדובר על תכנון בלבד- מנהרת בן יהודה . טוב ממני

צ לגבי הפתרון שהוצע "סכמה של מעישן שכרגע תקוע מחוסר ה
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  . אז

  . משרד התחבורה, צ"לא מע  :עמירם מילר

יש תכנית . ולכן הוא עדיין תקוע. סליחה, משרד התחבורה  :שגיא רוכל

  . אני מקווה שהשנה יתבצע. זה נכון, לא ביצענו, לשיקום גשרים

  . לכן זה חזר חזרה להנדסה, היו בעיות הנדסיות  :אל- אתי גן

, לאט- אנחנו משחררים לאט, יוזמות חינוכיות כפי שאמרת. נכון  :שגיא רוכל

   . לא הכל אוטומטי, בהתאם לצורך

  , סליחה, סליחה  : לויאהוד יובל

  - אני עונה דבר  :שגיא רוכל

  . אי אפשר ככה. בחייך, תן לו לדבר רצוף, אבל יובל  :עמירם מילר

  . תן לי לחדד את השאלה  : לויאהוד יובל

  . הוא מבין אותה טוב מאוד. תחדדאל   :עמירם מילר

  ) מדברים ביחד(

  ?מי קובע לדחות את הביצוע? מי קובע מה לשחרר  : לויאהוד יובל

ל העירייה ומנהל אגף החינוך אנחנו מחליטים יחד "ביחד עם מנכ  :שגיא רוכל

כאשר האחריות שלי זה לקצב הביצוע ולשריין , מה מבצעים

גם אם מנהל אגף , ומרתזאת א. פרויקטים בהתאם להחלטות שיש

  . האחריות שלי זה לשחרר לפי קצב, ירצה לבצע יותר

אם אתם משנים אותה , מה הנפקות של החלטת מועצת העיר  : לויאהוד יובל

  ?בדיעבד

אני יכול לאשר תקציב כזה וכל יום . אני לא משנה אותה בדיעבד  :שגיא רוכל

  . לבוא לבקש עוד שקל

 הושלם 2009רטל החינוכי במהלך  הפו- לעניין הפורטל החינוכי   

יש חוזה עם הספק , זה נכון. נמכרה חברה והוקם הפורטל, במכרז

, אבל הפורטל מושלם בימים אלה, לא הושלמה העבודה. מטח- נס

, מרבית העבודה בוצעה. ולכן לא שולמה כל ההוצאה בפועל
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ר אושר במלואו עוד בשנה הקודמת על מנת לאשר את כל "התב

בהתאם  .בנושא הזה לא עיכבנו שום דבר. ה יושלםוהשנ, הפרויקט

, והפורטל בימים אלה. לא קשור אלינו, לקצב הביצוע שהיה בפועל

תמונה , הראיתי לכם אפילו את התמונה קודם במצגת שלי

  . מהפורטל החדש

מאוד מסיבי של - ביצענו רכש מאוד,  ציינתי- לגבי מחשוב ורכש   

לא שחררנו את כל התקציב ולכן ,  מחשבים700של ₪  מיליון 2.5

הצטיידנו בצורה מאוד מסיבית בתחום . בנושא הרכש וזה

אני חושב שהיתה שנה בקטע הזה עשינו מהלך . המחשוב בחינוך

 ,באמת, 3אין יותר מחשבים פנטיום . מאוד משמעותי- מאוד

  . שדרגנו משמעותית את המחשבים

  ? מקבלים כספים לזה ממפעל הפיס  :אל- אתי גן

ועשינו דווקא מהלך , ר ספציפי ממפעל הפיס למחשוב"קיבלנו תב  :שגיא רוכל

 התאמת מבנים - עוד תקציב שלא בוצע בחינוך . מאוד יפה- מאוד

. אנחנו שמנו את כלל התקציב כפי שחשבנו שיהיה. לאופק חדש

רק שמשרד החינוך , עשינו את האומדנים שלנו על כל בתי הספר

תי הספר שיעברו לאופק העביר לנו הרשאות ואישור רק לחלק מב

 ואנחנו ביצענו בהתאם ,אישרו אותם להיכנס ...לא. חדש

ואנחנו אמנם משתתפים מעבר , להרשאות של משרד החינוך

 מעבר למה 40%-35%משהו כמו , להרשאות של משרד החינוך

אבל ביצענו רק בהתאם . שמשלם משרד החינוך על נושא השדרוג

, ולכן יש עוד יתרה, ינוךלמה שתואם את האישורים של משרד הח

   .כמעט את כולה בשנה זו, ואנחנו נבצע אותה להערכתי

  , ...לא צריך לעשות, בשביל לקחת ילדים לשיחה פרטנית  :אל- אתי גן

  .בטיחות וזהירות  : לויאהוד יובל

הוא , מותנה מראשר שהוא "ר הבטיחות הוא תב"לגבי תב, לא  :עלא גנטוס
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 שאנחנו מקבלים מהרשות מלכתחילה היה מותנה לפי השווי

 את חותכים, מה שאנחנו מקבלים. הלאומית לבטיחות בדרכים

עומדים , יש מול זה תכניות, זאת אומרת. החלק הרלוונטי שלנו

אבל אין לנו בתחילת התכנית . אין שום פיזור מבחינתנו. בתכניות

  .כמה הם יקצו

  . ר בוצע"מרכז בית  :שגיא רוכל

  . נגמר.  זה יתרת אפס.ר זה נגמר"בית  :עלא גנטוס

  , עוד דבר אחד. אני לא רואה איפה הבעיה. כן  :שגיא רוכל

  . איתן בזכות דיבור  :צביקה צרפתי

  . לגבי המעלית הוא לא ענה לי, סליחה  : לויאהוד יובל

  .הוא יענה ביחד, גם איתן מזכיר את זה  :עמירם מילר

  , אני שאלתי, לפי הסדר, סליחה  : לויאהוד יובל

  .  הוא ייתן לך תשובה, לפי הסדר, לא  :לרעמירם מי

  - שאלתי ואני. אני חיכיתי ואני מצפה לתשובה, סליחה  : לויאהוד יובל

  ) מדברים ביחד(

יכול להיות , נכון להיום יש כבר קבלן זוכה, החוזה כבר שוריין' א  :שגיא רוכל

החוזה משוריין . שבעת שכתבנו את התכנית זה עדיין לא שוריין

המספרים שמופיעים פה זה . הביצוע יסתיים, ייםוהמעלית תסת

 10%- של ה... המספרים אחרי שיש לנו כבר קבלן זוכה במכרז עם 

  . 2010- יסתיים ב...  ה.הרלוונטיים

  . לא התחיל  :אל- אתי גן

  ?  למיליון800- מ, 800-  ל300- איך עלה מ  : לויאהוד יובל

.  זה היה אומדן800- אבל ה, 800-  ל300- אני לא יודע איך עלה מ  :שגיא רוכל

אין מה . יצאנו במכרז ואלה התוצאות, נכנסנו לתכנון מפורט

אחרי . פעמיים החזרתי אותם, ותאמין לי, גם אני חשבתי. לעשות

עוד , תוציאו לי עוד פעם, פעמיים החזרתי אותם, שעלה לי מזה
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כי גם אני לא הייתי רגוע על . תרימו את התכנון, פעם אומדנים

אפילו הכרחתי אותם , והחזרתי אותם, יה הזאתהנושא של העלי

אם אפשר , באמת לעשות בירור עם הקבלנים של החברה למשק

. כי לא הייתי רגוע לגבי זה, להשיג את זה בזול יותר במקום אחר

הטוב ביותר שאנחנו , זה תוצאות המכרז, היום אחרי שאני יודע

  . יתבצעיודעים להביא מבחינת העלויות ובזה זה 

  . תודה שגיא  : צרפתיצביקה

, 2009- ב, אמרת בשיא ההגינות שהתכנית יפה על הנייר, לא  : לויאהוד יובל

, ומי שמחליט. כשמגיעים לביצוע לא כל מה שמתכננים מתבצע

זה לאו דווקא , למרות החלטת המועצה לבצע מה שהוא רוצה

  ... הגוף שנקרא

  . גמרנו. אל תענה. אל תענה בבקשה, שגיא  :עמירם מילר

  . בבקשה, איתן  :צביקה צרפתי

  . זו הצהרת כוונות יפה  : לויאהוד יובל

אני חושב שחברי מועצה שקובעים מדיניות לא מבינים מה   :ד איתן צנעני"עו

   .באמת. התפקיד שלהם

  ... למה אתה לא מתפלא שבחינוך, איתן  : לויאהוד יובל

  . בבקשה, איתן  :צביקה צרפתי

, לכדורגל לקחתם. בואו תתפלאו על זה? פלאלמה אתה לא מת  : לויאהוד יובל

בשביל מה צריך . אתה מחליט בסוף היום לבד, קיבלתםלחינוך 

  . בוא נלך הביתה? מועצה

  . בבקשה, איתן  :צביקה צרפתי

תקציב הפיתוח הזה לא נותן מענה לצרכים של הציבור הדתי   :ד איתן צנעני"עו

ים בתקציב רוב הסעיפ, קודם כל,  תשימו לב.המסורתי והחרדי

בכל שנה ושנה , יש תקציב, כלומר.  שנים5הזה הם פרוסים על פני 

, מקוואות, כשמגיעים לעניינים הדתיים בתי כנסת. יש תקציב
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, 2012,  יש2011- ב,  עוד יש חלק2010- ב.  התקציב נגמר2011- ב

התקצוב בענייני דת .  אין תקצוב לכל הדברים האלה2014, 2013

זה בערך , ₪ מיליון 660ה בערך מתוך שז, ₪ מיליון 4.71הוא 

  .טיפה בים, כלומר. 0.6%

אני רוצה לנגוע בנקודה של בתי , אבל הבעיה היותר קשה פה  

אני . יש פה בעיה חמורה של בתי כנסת באזורים מסוימים. כנסת

 ,כבר כמה שנים שאין שם בית כנסת, מדבר על שכונת הדרים

נאלצים לכתת , התושבים הדתיים והמסורתיים שם סובלים

לשכונת קפלן ולמקומות , רגליהם בשבתות ובחגים למרחקים

שכונת האוניברסיטה אין שם בית . אחרים כי אין שם בית כנסת

 פניתי להנהלת העירייה ואמרתי 2009-  ו2008- אני כבר ב. כנסת

, השכונות הירוקות. לא נעשה דבר וחצי דבר. צריך לטפל בעניין

אין , אין תכנון לבתי כנסת. לבנות שם יחידות דיור עומדים 5,000

ונשמעה , תבוא הנה ותאמר זה לא התפקיד שלי. תכנון למקוואות

זאת אחריות וחובה של העירייה לספק , ואני אומר. טענה כזאת

  . לתושבים את הצרכים האלה בין במישרין ובין בעקיפין

', זה לא תפקידי'כשהעירייה אומרת . זו שאלה של מדיניות ורצון  

היא פשוט , מותר לה. ה לא אומר שאסור לה לתקצב בית כנסתז

מדיניות שאומרת שאני אחראית ואני , צריכה לקבל החלטה

ממש שיחה אקראית ,  אני אתן דוגמא.מוכנה לבנות בתי כנסת

הוא סיפר לי . שהיתה לי עם סגן ראש עיריית רעננה היום

קמת לה₪ שבעיריית רעננה מדי שנה העירייה מתקצבת מיליון 

שם זה מגיע , רים אגב"זה לא מתב, עכשיו נכון. ושיפוץ בתי כנסת

תביאו את , תביאו את זה מתמיכות. אבל זה לא משנה. בתמיכות

  . תביאו את זה מאיפה שאתם רוצים, רים"זה מתב

  . ר עכשיו"תקציב תבבאנחנו אבל   :צביקה צרפתי
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  ? להקמת בתי כנסת? למה  :ד איתן צנעני"עו

  . לא בתמיכות, ר"עכשיו אנחנו בתקציב תב, לא  :צביקה צרפתי

אתה , ר"אתה יכול לתת את זה מתב. ר"תן את זה מתב, אמרתי  :ד איתן צנעני"עו

לא אכפת לי איך תקרא . תן את זה ממשהו אחר? ר"לא רוצה מתב

  . לזה

  . צריכים להעביר את זה לוועדת תמיכות  :עמירם מילר

הגיוני לתת את . אבל תיתן את זה, תמיכותתיתן את זה לוועדת   :ד איתן צנעני"עו

. אבל תיתן, תיתן מתמיכות, אתה רוצה מתמיכות. רים"זה מתב

לא יכול להיות מצב ששכונות שלמות בעיר תהיינה ללא בתי 

  . כנסת

  . בכפר סבא? אתה יודע, נפתח בית כנסת חדש, אגב  :איציק יואל

  ? איפה  :ד איתן צנעני"עו

  ?אתה יודע או לא.  המרכזיתבתחנה, השבוע  :איציק יואל

  , עדיין זה לא פותר את הבעיות של הדרים. לא ידעתי  :ד איתן צנעני"עו

  . לא פותר, לא  :איציק יואל

אבל מה שיותר חמור . כפר סבא הצעירה ושאר השכונות החדשות  :ד איתן צנעני"עו

יש לי קול צרוד וקשה לי , תראו. זו בכלל כל ההתייחסות, לטעמי

רי הרקע על התכנית הזאת כתוב שהתכנית גובשה בדב. לצעוק

אני חושב שמי שממונה ומי שאחראי . בשיתוף כלל מנהלי אגפים

זה ראש המועצה , והדמות הרלוונטית לענייני דת ושירותי דת

לא , לא שמע את הצרכים שלו, אף אחד לא ישב איתו. הדתית

  , תיאם איתו

  . לא היה מישהו כזה  :אברהם מולה

היה , אדון מולה, יש כבר חודש שלם ראש מועצה דתית? סליחה  :צנעניד איתן "עו

. לשמוע את הצרכים, אפשר לשבת איתו להתאים את הדברים

  . הדברים האלה לא נעשו, לצערי הרב
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  . אבל גם אפשר לתקן עוד דברים  :ארנון לוי

 - י התיכון הדת. שנייה, נגיע גם אליך, ארנון, אין סיבה, סליחה  :ד איתן צנעני"עו

יהודה דיבר לא אחת ולא . אנחנו מדברים הרבה על תיכון דתי

אתה מתיימר להוביל , ארנון. התחייב להקים תיכון דתי, שתיים

, לנו. באמת הצלחה רבה בעניין- ואני מאחל לך באמת, את זה

אין לזה שום . לכלל הציבור הדתי שזקוק לכך, בהחלט, לכולנו

  , ציב בינויתק. שום תקצוב בעניין הזה, התייחסות

  ? בחינוך  :???

, יש בינוי לסורקיס, יש בינוי לאופירה נבון. בהחלט, כן, בחינוך  :ד איתן צנעני"עו

איך אתה ? למה בינוי לתיכון הדתי לא קיים פה בתקציב הזה

עד היום שבענו מאמירות , אמירות? תקים תיכון דתי בלי תקצוב

, ים בשטחצריך פעולות ומעש. לגבי הרצון להקים תיכון דתי

תכף אני ,  גם משרד החינוך.לצערי הרב בתקציב הזה זה לא קיים

חלק מהתקציבים פה מגיעים ממשרדי ממשלה אבל הם , אגיע לזה

  , גם הבינוי של, כלומר. עוברים דרך העירייה

  . כי משרד החינוך עוד לא אישר  :עמירם מילר

  . פה בדיוק הבעיה  :ד איתן צנעני"עו

  , רהוא יאש  :עמירם מילר

  - הוא אומר, שיש אומדן ומחכים לאישורים, כמו בכל הפרויקטים  :אל- אתי גן

מתוכנן לך , והוא יודע את זההתיכון הדתי . רק להגיד דבר אחד  :צביקה צרפתי

  .  בתוך שנת הלימודים2011- ל

   - אבל אתה מתכנן  :ד איתן צנעני"עו

  . 2011ר עד "יש עוד אישור תב, זאת אומרת  :צביקה צרפתי

ארנון אמר לנו , סליחה. צביקה,  שנים5- אתה מדבר על תקציב ל  :ד איתן צנעני"עו

  , הוא כבר אמר, ולא רק לנו

  ) מדברים ביחד(
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גם לשיטתכם .  תלמידים166השנה נרשמו לצורך העניין   :ד איתן צנעני"עו

  , גם לשיטתכם. כבר עברנו את הרף, 60כשדרשתם 

  . דריהיה בס, אתה תופתע, איתן  :צביקה צרפתי

  , לצערי הרב. אני מת להיות מופתע  :ד איתן צנעני"עו

  . 2011- התיכון הדתי קום יקום ב  :אורן כהן

  , אבל בינתיים אני לא רואה. הלוואי  :ד איתן צנעני"עו

  .שאתה לא מוביל אותו...   :צביקה צרפתי

  .מעניין אותו יותר תיכון דתי. זה לא מעניין אותו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אבל . באמת מכל הלב, שארנון ייקח את כל הקרדיט, תאמין לי  : איתן צנעניד"עו

.  זה צורך אמיתי של הציבור הדתי.העיקר שיקום פה תיכון דתי

התקציב הזה שם את ענייני צרכי הציבור הדתי , לכן אני אומר

  .בתחתית סולם העדיפויות

הדבר הראשון זה נושא של שיפוץ . יש לי מספר שאלות, עכשיו  

, אם כן, האם יש לו תקצוב בתכנית הזאת. מבנה הרבנות הראשית

 מקווה - שאלה נוספת ? תחת איזה סעיף ומה הסכום ובאיזו שנה

זה גם , אגב, היתה תכנית להקים מקווה בשיכון עלייה. בעלייה

 משרד הדתות כבר אישר 2007למיטב זיכרוני בשנת . הובטח לנו

ראיתי פה תקציב . ₪תקציב שלהערכתי סדר גודל של מיליון 

  , אז השאלה. ₪ אלף 75מקווה עלייה 

  . זה התכנון שלו, לא  :עלא גנטוס

  ? והביצוע. התכנון  :ד איתן צנעני"עו

  . קודם מתכננים  :צביקה צרפתי

  ,13, 12, 2011- מבצעים ב,  לצורך העניין2010- מתכננים ב, סליחה  :ד איתן צנעני"עו

  , אחרי שיהיה תכנון  :צביקה צרפתי

  . רים כבר"יש תב  : גנטוסעלא

  . אני אשמח לשמוע את זה. מצוין, אוקי  :ד איתן צנעני"עו
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   - מה שיש בעלייה זה?  יהיה מקווה בעלייה2011- ב  :אורן כהן

  - זה לא ראוי ל, זה בושה וחרפה  :ד איתן צנעני"עו

   .אורן, יוצאים לתכנון  :צביקה צרפתי

  . זה בושה  :ד איתן צנעני"עו

  .  לאיתן לסייםתנו  :צביקה צרפתי

גם , זה לא רק מקווה בעלייה הוא בעייתי, אפרופו המקווה  :ד איתן צנעני"עו

רק ₪  אלף 150- ב. המקווה ברחוב בן גוריון הוא פשוט לא ראוי

  ? מה עם שאר המקווה. כי היא דלפה, את התקרה

  . שנה הבאה  :עמירם מילר

יש תקציב ,  אחרונה שליוזו שאלה, שאלה נוספת? איפה זה כתוב  :ד איתן צנעני"עו

  .  לשיפוץ מקוואות1.9- שגיא ש

  . זה גם הבנייה, זה לא שיפוץ  :שגיא רוכל

מקור מהעירייה או המקור הוא , האם המימון לכך, השאלה שלי  :ד איתן צנעני"עו

  ? ממשרד הדתות

ממשרד הדתות והיתרה ₪  מיליון 1.184, ₪ מיליון 1.9- מתוך ה  :שגיא רוכל

   - מתקציב

והיו דברים , ומה יקרה אם משרד הדתות לא יעביר את התקציב  :תן צנעניד אי"עו

  ? מעולם בעבר

  . כשנגיע לגשר נתמודד  :שגיא רוכל

  . יש הרשאה חשבית. יש לנו הרשאה פתוחה  :עלא גנטוס

  . חמדה דהן חתומה עליה  :אבי בן חמו

  . בבקשה, יאיר  :צביקה צרפתי

ניות ושל תקציב כללי של בתי עיקר השאלות הן שאלות של מדי  :שגיא רוכל

ר במועצה הדתית "זה נכון שלא היה יו, תשמע, כנסת וזה נכון

ויכול להיות שבשנה הבאה אולי יימצא לזה . שבא איתנו בדברים

  , תיקון בתכנית
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  ? שגיא, מה יהיה עד שנה הבאה  :ד איתן צנעני"עו

 לבצע  גם ניתןשבמסגרתה, עד שנה הבאה יש שנה שלמה לעבוד  :שגיא רוכל

הראנו גם בשנים קודמות שאנחנו יודעים . העברות מסעיף לסעיף

וחברי , שינויים בגמישותלתת מענים לצרכים דחופים במסגרת 

המועצה נאותים ומאשרים שינויים כאלה בהתאם לצורך 

 אז גם במסגרת השנה .ובהתאם לפרויקטים שהם רואים לנכון

לית שתובא התקציב מאפשר גמישות ניהו, במסגרת זה, הזאת

כמו שהצגתם שיפוץ מבנה הרבנות , במידה ויהיו צרכים נוספים

יוכלו לבוא לידי , או דברים כאלה שיגיעו לידי תכנית לביצוע

רים שמאפשרים את הביצוע של אותם "יש גם תב, כמו כן. מימוש

ר שהוזכר פה קודם של שינויים מבניים "אותו תב. דברים

שמאפשר לבצע דברים מהסוג ר "זה אותו תב, במוסדות העירייה

זה נכון שלתכנית הזאת לא . לא קיים, אני לא אומר קיים. הזה

אף אחד לא דן . היתה התייחסות לנושא של מבנה הרבנות בכלל

או , אני את יהודה כהן פגשתי לראשונה לפני שבוע לדעתי. איתנו

, אז נכון, והפעם הראשונה שהעלה בפניי את הצורך. משהו כזה

פתרונות תוך כדי תנועה ולייצר גם שינויים ולעשות ניתן לתת 

כמובן שכל הדברים האלה יבואו . שינויים גם בסדרי העדיפויות

לא צריך . לשולחן המועצה מחדש במידה והם יועלו לידי צורך

  . ליצור מזה פסילה

זה נכון יש פה תקציב , רציתי משהו לנושא תקציב בתי הכנסת  

אבל יש תקציב ,  לא לביצוע לשנה זוהוא, הוא מופיע, לבתי הכנסת

  , לבתי הכנסת רק שכולו

  . 685רק   :ד איתן צנעני"עו

כרגע כולו עומד מתקציב שיבוא חיצוני ממשרד . 2011- ב, נכון  :שגיא רוכל

  . לענייני דת
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  ? יש התחייבות בעניין  :ד איתן צנעני"עו

  . אין. לא  :שגיא רוכל

  . יש התכתבות, אין התחייבות  :עלא גנטוס

אני . כל שנה פונים. ואנחנו פונים, פניות ובקשות,  התכתבותיש  :שגיא רוכל

שבועיים במכתב למשרד הדתות - לאחרונה פניתי לפני שבוע

  , בפנייה

  ? נענית  :לוי- נורית חסון

זאת . רק פניתי לבקשה לקבלת תקציב לנושא בתי כנסת, לא  :שגיא רוכל

צריך , הקצאהבנושא של אופן . לא שאנחנו לא פונים, אומרת

לזכור שבנושא של בתי כנסת יש נוהל מסודר שאופן ההקצאה 

זה לא אומר שהתקציב לא יכול לבוא . י נוהל תמיכות"נעשה ע

בגלל שמדובר על עמותות פרטיות שיפעילו , הטכניקה. ר"מתב

הטכניקה לזה היא בדרך של נוהל , אותה או גופים פרטיים

. יצר נוהל תמיכות מתאיםבמידה ויגיע תקציב אנחנו ני. תמיכות

  . יש לנו כבר את הבסיס לאותה ההקצאה

  . זה שני דברים שונים ?מדובר על ההקצאה או על תקציב, רגע  :ד איתן צנעני"עו

הטכניקה של להקצות , ההקצאה שלו, כשיהיה תקציב רלוונטי  :שגיא רוכל

זה בטכניקה של נוהל , למקום זה או אחר, אותו לבית כנסת

  . תמיכות

  ? היה בשנה שעברה הדבר הזה ?יש  :ד איתן צנעני"עו

  , בית כנסת בנושא של₪  אלף 600היה , היה פעם אחת  :שגיא רוכל

  ,  אלף300גם   :ד איתן צנעני"עו

  . נכון  :שגיא רוכל

  . זה לא כספי עירייה  :ד איתן צנעני"עו

  . פה אתה צודק. אתה צודק  :שגיא רוכל

  .  שקלהעירייה לא הביאה  :ד איתן צנעני"עו
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  . אמת  :שגיא רוכל

  ? הרשות בונה תקציבים לכל העניין, תבהיר  :לוי- נורית חסון

 העירייה מקצה - אחד . שני דברים, איתן. העירייה מקצה מגרשים  :שגיא רוכל

ומבצעת את . ושנית היא פוטרת מאגרות להיטלים, מגרש

  . התשתיות על חשבונה

  ? התקציביםאני רוצה לדעת מי נותן את   :לוי- נורית חסון

  . ועדת תמיכות ואתם אישרתם. אנחנו  :אבי בן חמו

לא הבאנו . במקרה הזה כשיהיה משהו רלוונטי נביא נוהל תמיכות  :שגיא רוכל

  . את זה בנוהל הרגיל כי לא היה משהו רלוונטי

בתמיכות של בתי כנסת התבחינים אפילו מופיעים בתוך , אגב  :עלא גנטוס

  . יםזה מה שאנחנו מבקש. ההרשאה

התקציב הזה מופיע לביצוע השנה , למקוואות כבר עלא אמר  :שגיא רוכל

  . הזאת

  ? במה מדובר  :ד איתן צנעני"עו

  . על מקווה עלייה  :שגיא רוכל

  ) מדברים ביחד(

  .  לדעתי2010- ב  :שגיא רוכל

  ?  יהיה מקווה2010- כבר ב  :אורן כהן

  . כןאבל ייצא לביצוע , לא יודע אם הוא יסתיים  :שגיא רוכל

  . יאיר. תודה שגיא  :צביקה צרפתי

יש תכנית , בנוגע לנגישות נכים. אני רוצה להתייחס לשני נושאים  :יאיר אברהם

,  יחד עם חיים שאמון על העניין הזהנוהשנה ישב, אב לנגישות

ואני ₪  מיליון 1.2התכנית עמדה על . לביצוע של תכנית שנתית

  . 700רואה שפה אושר 

  . 900  :שגיא רוכל

כי אני רואה פה מספר סעיפים , אז קודם כל השאלה שלי. 900  :יאיר אברהם
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שגם באים חלק מהדברים יכול להיות . שנוגעים לעניין של נגישות

כשמדברים למשל על קרצוף ועל . לידי ביטוי בסעיפים אחרים

האם נכלל בתוך זה או הנחיה או תקציב , חידוש של תשתיות

פשוט כי , הנמכת מדרכות, מרתזאת או? לנושא של הנגשת נכים

פשוט בישיבה שהיתה לי גם עם חיים וגם עם , באופן סטנדרטי

לא היה ברור לי אם יש הנחיה , מנהל מחלקת עבודות ציבוריות

בכל עבודת תשתית שיבוא לידי ביטוי הנושא , ברורה שבכל קרצוף

אני מבקש . תשתיות שראויה להנגשההזה של הנמכת מדרכות או 

  . ל הנחיה או ברמה של תקצוב נפרד לתת לזה פתרוןאו ברמה ש

  . יש תכנון נפרד  :עלא גנטוס

  . אז תסביר לי  :יאיר אברהם

  . 700, הנה  :עלא גנטוס

  . יש לך סעיף נפרד לנושא הזה. צמתים... הנגשה  :שגיא רוכל

הדבר השני שאני רוצה להתייחס אליו מתוקף האחריות . אוקי  :יאיר אברהם

אחד זה הצטיידות כלי . בתקציב התרבותפים זה שני סעי, שלי

זה גם לקראת הכניסה , ר שאושר ואני מברך על זה"נגינה שזה תב

יש פה הצטיידות שהיא מערכתית והיא . אבל לא רק, לבית החדש

זה שאנחנו , הדבר השני. לשנים הבאות וראוי לשים לב לזה

ידות אנחנו הולכים להצטי, זה ברמה של דיווח, עוד פעם, הולכים

בעקבות ההוצאה . בריהוט בבית ספיר שהוא מינימליסטי ביותר

ואנחנו , הנכבדה או הכבדה שבלאו הכי היתה סביב הבית הזה

כנראה שאת ההשלמה לריהוט שנדרש אנחנו נעשה רק בשנת 

 זה לא תואם את הצרכים .2010אולי נצליח לעשות בשנת , 2011

  , אבל ראוי לבוא, ולא תואם את הדרישות

  ? זה שהאודיטוריום לא ייפתח  :רם מילרעמי

  . לא, לא  :יאיר אברהם
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  ? במה זה יפגע? אלא מה  :עמירם מילר

זה אומר שבחלק מהמשרדים , זה לא עשוי לפגוע בהכרח בפעילות  :יאיר אברהם

ועקב ,  מיידיתנדרשובחלק מהמרחבים שם לא יהיה אזור ש

  , אילוצי תקציב אנחנו נדחה את ההצטיידות הזאת

  ? יודעים מתי ייפתח  :בוזגלו- שלי עמרמיד"עו

אבל כן . לא רוצה להתחייב על כלום עכשיו. ההערכות הן שבמאי  :יאיר אברהם

  , אני אומר

  ? - אתה מבקש ש, יאיר  :אל- אתי גן

, אני חושב שראוי לדווח גם מבלי ששאלתם, אני לא מבקש, לא  :יאיר אברהם

  . היותאני חושב שראוי לדווח ולעדכן שזה מה שהולך ל

  ? ר"אז אתה מבקש עוד תב  :אל- אתי גן

   .עדיין לא, לא  :עמירם מילר

ר ייעוד והוא לא מלא והוא לא עונה לכל "אני אומר שיש תב  :יאיר אברהם

  , הדרישות

  . תיקחו ריהוט משומש, לא עונה לדרישות  :עמירם מילר

   - או במהלך השנה או בשנת  :יאיר אברהם

  ) מדברים ביחד(

אני לפחות בחלק . ודם כל אני רוצה להתייחס למה שאמר איתןק  :אברהם מולה

 אני יכול להסכים איתו ... שאני רואה חשיבות של לקדםמהדברים

, ...באזור הדרים ושכונת כמו שאמר בבתי כנסת שבאמת יש חוסר 

באמת יש צורך להקים , אין ספק.  יש חוסר בתי כנסת,אני חי שם

  . בית כנסת

  ? ים צריך בשביל להקים בית כנסתכמה מתפלל  :אל- אתי גן

  .  אנשים10  :אברהם מולה

  ) מדברים ביחד(

בשכונת , בהדרים יש פתרונות טובים מאוד, אני כבר אגיד לך  :עמירם מילר
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אבל הם . האוניברסיטה נכון שהיא יותר רחוקה קצת ואין

  ...מתפללים ב

  ) מדברים ביחד(

  .אברהם בזכות דיבור  :צביקה צרפתי

 יש ...אתה וחברך אתם יכולים לעשות, קודם כל אני חושב איתן  :אברהם מולה

אבל אתה יכול לבדוק מי , בהדרים שטח מיוחד להקמת בית כנסת

אני יודע שהעירייה אין לה תקציב מיוחד . צריך להקים אותו

אם , אבל אולי אתה יודע. אנחנו יודעים את זה, להקים בית כנסת

ם צריך לגשת לאנשים אם יש לך צורך אולי ג, עשית בדיקה

ואז אחר כך . שיתארגנו ולהקים בית כנסת לפחות בשכונת הדרים

, אבל קודם כל בשביל להתחיל. כולם יתנו מה שיכולים לתת

. צריך מישהו להנחות אותם. אנשים צריכים להתארגן גם

למרות שיש אבל .  מקבל ביקורתהעירייה לא יכולה בשם דיירים 

ל אתה רואה שאתה לא יכול לעשות אב, ביקוש להקים בית כנסת

לא יביאו לנו שום דבר אם אנחנו . אתה צריך ללכת לתמוך, לבד

, בתקשורתסתם כל מיני דברים אני רואה . לא הולכים ביחד

 .עם העירייה, עם ההנהלה, עם חברי המועצה מתנגחים, משפילים

  ,מה שאני רוצה להגיד

  ? על מה אתה מדבר? סליחה  :ד איתן צנעני"עו

  , מעשים, יש דברים לפעמים  :ברהם מולהא

  ? על מה אתה מדבר? ביקשתי ממישהו  :ד איתן צנעני"עו

  . לפחות חברך. לא אתה  :אברהם מולה

  , מנשה לא כאן, סליחה, סליחה. אל תאשים  :ד איתן צנעני"עו

  . תן לו לסיים  :צביקה צרפתי

  . ר עליו ביקורתאל תעבי, כשמנשה לא פה. לא צביקה, לא, לא  :ד איתן צנעני"עו

לא רק אתם בכלל שליחים . בוא נלך נעבוד יחד, לפחות, אני אומר  :אברהם מולה
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אבל לא , ויש הרבה אנשים שרוצים לתמוך, בקרב הקהילה הדתית

  .תכנית השנתיתלהביא כל מיני דרכים שלא יכול להביא לצורך ה

  . איציק. תודה  :צביקה צרפתי

אני לא .  דקות2-3- ם למקום אחר באני ברשותכם לוקח אתכ  :איציק יואל

 היינו - מפני שאחד , מדבר על המהות ועל המספרים שהוצגו פה

נושאים לומר  אני רוצה שני . זה שקוף.ראינו, דנו, בוועדת כספים

עבודת המועצה או . פה לחברותיי וחבריי חברי המועצה וזה חשוב

וביום שבו מאשרים תקציב החלטות מדיניות לא עושים בערב 

עושים . עובדים עליו בערך כמספר חודשים במקרה הטוב והקצרש

זה לגיטימי שיש קבוצות ושיש אינטרסים , את זה לאורך כל השנה

אבל . ושיש כאלה שאוהדים נושא כזה או אחר, ושיש תמיכות

הצד המדיני , בסיכומו של דברו. עושים את זה במהלך כל השנה

הוא מקציב . לכסףלוקח את ההחלטה והצד המקצועי מעבד אותו 

 אבל אי אפשר. אז הוא אומר מאיפה להוריד, הוא אומר לא,  כן- 

לשבת ובהזדמנות הזאת , לערבב את זה בערב אחד אחת לכמה זמן

צריך . לחפש את המעליות ובהזדמנות הזאת לחפש את בתי הכנסת

  .זה ברמה הזאת. לעשות את זה כל השנה

, ר במקרה הזה"התב, הרי התקציב, ברמה השנייה אני רוצה לומר  

זאת . הוא בסיכומו של דבר פועל יוצא של הכנסות מגורמים שונים

, אין הכנסות מגורמים שונים במיוחד מהכנסות עצמיות, אומרת

אין אפשרות לבצע את כל הדרוש , אין אפשרות להרחיב, אין דבר

או האינטרסים /ו, על בסיס ההחלטות המדיניות אני קורא להן

לכן יש לנו יתרון אחד ובואו נשים אותו על . בסדרהפוליטיים וזה 

כי עיריית כפר . וזה לא פוליטיקה, השולחן בצורה הכי רצינית

ההכנסות שלה מהיטלים , סבא במהלך השנים האחרונות

או לפחות , ר הוא הולך ועולה"ומהשבחה ומכל מה שקשור לתב
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יש לנו את . הוא בשונה בצורה מהותית ממה שהיה בעבר

ולפצל את ,  כרגע להרחיב את ההשקעות פעם אחתהאפשרות

ובסיכומו של דבר . ההשקעות לכל הגורמים הנדרשים והדורשים

וזה ', זה עדיין לא מספיק'ואומרים ' פינאטס'אנחנו מברכים על ה

יותר , אבל אנחנו נקווה שבשנים הבאות יהיו יותר תקציבים, נכון

  .השקעות

אני מכיר את . סכם בלי זהואני לא מ, בעניין הזה רק מילה אחת  

את , רים"את התב,  שנים6.5כבר , מה לעשות, עבודת העירייה

, ואני רוצה לומר שבמהלך השנים האחרונות. הצוות העובד

שבשנים האחרונות , ותסכים איתי גם אתי ויסכים איתי גם נפתלי

ניהול הכספים , התקציב, רים"ניהול התב, רים"הנושא של התב

הוא גם מקצועי ברמה נאותה וגבוהה , ףהוא גם שקו, בכלל

 .גם בצד הפרטי וגם בצד הציבורי. מהרבה ארגונים שאני מכיר

והאם הסעיף הזה בא , אנחנו טענו האם הסעיף הזה כתוב במרוכז

אני רוצה להגיד לכם , בדף אחד בצורה כזאת או בצורה אחרת

  . עם בהירות כזו אני לא מכיר, ששקיפות כזו אני לא מכיר

,  לא תמיד יש כסף- דבר אחד שגם את זה כדאי לכולנו להבין יש   

מה מקדים את , זאת אומרת. תמיד צריך שיהיו תכניות עבודה

. אז אין לך מה לעשות, יש מצב שאתה מקדים כסף לתכניות. מה

 פה אני .אין לך מה לעשות כי אין לך תכנית, הכסף ישקע בבנק

פעם , יצרים תכניותפעם אחת מי. במקביל, שמח שעובדים בד בבד

וכך אנחנו , נצבע והולכים לבצע, שנייה בא הנושא של הכסף

ולכן לקחתי את ההזדמנות לומר . צריכים לעבוד לאורך כל השנה

אחת ,  שנים5למשך , ר"תב, כי פעם בשנה יושבים על תקציב, כאן

על המקצועיות ועל , שמחתי להגיד את הדברים האלה, לשנה

  . ל בעלי המקצועהבהירות ועל השקיפות ש
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יש פה הזדמנות למרות שעושים מזה , אולי בהזדמנות הזאת  

בן חמו שבעצם הוא התשתית והעוגן למה להגיד לאבי , מסיבה

  . תודה ובהצלחה למעשיך בעתיד, שאנחנו חווים היום

  . תודה רבה  :אבי בן חמו

אני מניח שהישיבה היתה ברוח הדברים , תודה רבה חברים  :יהודה בן חמו

כי נדרשתי , לכן אני מצטער קודם כל שלא הייתי, איציק דיברש

  . לעסוק בדברים אחרים

   - אז , אם הייתי יודע שאתה בא. לא ידעתי שאתה בא  :איציק יואל

אני בהחלט . אני מבין את האווירה, אני שמעתי את הסוף, לא  :יהודה בן חמו

רק , דברים משלי, רוצה לא להוסיף על הדברים שנאמרו פה

רים זה לא "הכנת התב. רים"ודות לכל מי שעסק בהכנת התבלה

קדמה .  אנשים בחדר ומדפיסים אותו2-3איזשהו נייר שיושבים 

אפילו יום עיון שלם סביב , מאוד מקיפה- לישיבה הזו ישיבה מאוד

שכל מנהל אגף בא לפני ,  אפילו שני ימי עיון.רים"הנושא של התב

ישבו , ל"מנכ, לגזברהוא הגיע , שהוא הגיע אלינו להנהלה

וכל אחד נלחם את המלחמה שלו וכרגיל בסופו של יום , ודסקסו

לא הייתי אומר . מגיעים לאיזושהי הצעה שמניחה את הדעת

אבל בהחלט הצעה שמביאה את תקציב הפיתוח בצורה , במלואה

כזו שנוכל לשדרג את פעילות הפיתוח בשנה הקרובה ובשנים 

  . הקרובות

נסתכל , ופה כבר זה לא דעות אישיות, נסתכלאני חושב שדי אם   

גם הצרכים , גם העיר גדלה, על המספרים שמשנה לשנה הם גדלים

התקציבים שאנחנו מציבים הם תקציבים של אבל בהחלט . גדלים

אנחנו מסתכלים כמעט על כל תחום . מאוד משמעותי- פיתוח מאוד

ואנחנו משלשים ומרבעים את המספרים בהשוואה , בעיר הזו

  . בהחלט מעיד.  שנים5,6- ל, ללפני כמה שנים
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זה המקום גם לומר יותר מאשר מילת תודה למוסר התשלומים   

, גם בנושא של אגרות והיטלים. שהלך וגדל בקרב החבים לרשות

 שנים 7- מה שהיה יותר מ, מה שהתחלנו את הקדנציה הקודמת

ב אבל אני חושב שעשינו טו, אחורה לא אכפנו כי החוק לא מאפשר

עם תושבים שבכל זאת כן דרשנו בתוקף שישלמו את החובות 

הבעיה היא יותר גם של , כי ככל שהחוב גילו גדול יותר. המיידיים

אבל הריביות וההצמדות שמכבידות . גם של הרשות, התושב

באופן משמעותי על התושבים הן אחר כך מביאות את אותם 

גיול החוב כך ש. מאוד משמעותי למימוש- תושבים לקושי מאוד

אנחנו יכולים גם אנחנו וגם התושבים , מבחינתנו הוא צעיר מאוד

 וכמעט ואין חובות ברמה ,שחייבים יודעים להתמודד עם זה

,  שנים7שמעל , למעט מקרים כפי שאמרתי קודם. השוטף

ולכן , שבהחלטה של הנהלות קודמות לא אכפו את החובות הללו

ואה את התמורה אני שמח שמהבחינה הזו התושב שמשלם ר

בכל תחום ותחום שהוא נדרש לקבל את כמעט . כמעט באופן ישיר

. בהחלט אני שבע רצון מהתקציב שמוגש פה היום. השירותים

שלוש - בתקווה ובציפייה שבשנתיים, למרות שאנחנו כמובן

הקרובות נוכל להביא עוד חברות ועסקים שיוכלו בהחלט גם 

וגם ארנונה , לים והשבחותגם אגרות והיט, לייצר מקומות עבודה

כך שגם נושא הפיתוח ביחס ישיר לנושא שהתקציב . לשוטף

 להשפעה על התקציב מאוד משמעותי- השוטף יש לו פקטור מאוד

  .השוטף

ישנם . הבנתי שנאמרו פה דברים שבכלל לא קשורים לשולחן הזה  

אנחנו לא , אנחנו לא בדין, תקציבים שאנחנו לא אמונים עליהם

בדין אנחנו לא יכולים לעשות כל מיני , ץ בתי כנסתיכולים לשפ

. י החוק משרדי הממשלה או גופים נסמכים לעירייה"דברים שעפ
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אבל בטח ובטח שלא אנחנו , אנחנו יכולים כן להשתתף בתקציב

אבל יכול להיות שתיקח עוד תקופה מסוימת עד . מאשרים אותו

 מה שאנשים יבינו את המשמעויות של תקציבי הפיתוח וכל

  .שמשתמע מכך

  ? אין יותר דוברים. וזהו. אני מודה לכל מי שהכין את התקציב  

  . צריך להצביע  :איציק יואל

מי בעד לאשר את הצעת ההחלטה . אנחנו צריכים את ההצעה הזו  :יהודה בן חמו

 2014 -  2010לאשר את מסגרות הפיתוח לשנים , שכתובה על הקיר

וכן , סה השנתית המוצעתבהתאם לפרי, ₪ מיליון 660- על סך כ

ירים ? מי בעד. ₪ מיליון 198.690 בסך של 2010ר לשנת "את התב

  . את ידו

, איציק, עמירם, יהודה, צביקה, אברהם, אורן, ארנון, שלי, יאיר  :אבי בן חמו

  . נורית

  .ירים את ידו? מי נגד. תודה  :יהודה בן חמו

  . איתן, יובל  :אבי בן חמו

  . ירים את ידו? נמנעמי . תודה  :יהודה בן חמו

  .אתי גן אל ונפתלי  :אבי בן חמו

  . תודה רבה  :יהודה בן חמו

  הצבעה  

, אורן כהן, ארנון לוי, בוזגלו- שלי עמרמי, יאיר אברהם: בעד  

איציק , עמירם מילר, יהודה בן חמו, צביקה צרפתי, אברהם מולה

  . לוי- נורית חסון, יואל

  .איתן צנעני, יובל לוי: נגד  

  .י גן אל ונפתלי גרוסאת: נמנע  
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  :כדלקמןמחליטים לאשר  :208 ' מסהחלטה

בהתאם , ₪ מיליון 660 –ס כ " ע2014 – 2010 לשנים את מסגרות הפיתוח:                     א

  .לפריסה השנתית המוצעת

  .₪ מיליון 198.690 בסך 2010ר לשנת "מאשרים תב: ב  
  

  .ולם חג שמח לכ.הישיבה נעולה  :יהודה בן חמו

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 חמו- אבי בן
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 
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  10/0317/ריכוז החלטות מועצה מיום 
  
  

  :מחליטים לאשר כדלקמן :208 ' מסהחלטה

בהתאם , ₪ מיליון 660 –ס כ " ע2014 – 2010את מסגרות הפיתוח לשנים :                     א

  .לפריסה השנתית המוצעת

  .₪ מיליון 198.690 בסך 2010ר לשנת "מאשרים תב: ב  
  

  


