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ביום רביעי ו ' ב טבת
מישיבה מועצת העיר שלא מן המניין שהתקיימה
תש " ע (  23ב דצמבר  )2009בספריה העירונית ע " ש בלפר  ,רח ' ויצמן
 1ברמלה .
נרשם עפ " י הקלטה ונערך ע " י שמואל קולישבסקי
נוכח ים ה " ה :

יואל לביא  ,רה " ע  ,היו " ר
עו " ד מרדכי יצחק
ניסים פנחסוב
ע נב ל ר ד ה
שמעון שלוש
ז ינה י סקוב
הרב מיכאל דרעי
הרב איתן דהאן
אלי חדד
אבי לוינסון
פאיז מנסור
מיכאל ו ידל
עו " ד עבד אבו ע אמר
ד " ר מחמוד ג ' רושי
עו " ד גלית נחמני

חסרים ה " ה :

אברהם אילוז
בנימין אלבז

משתתפים :

מנכ " ל העירייה  ,היועץ המשפטי ומנהלי מחלקת העירייה

.

.2010

על סדר היום :

אישור תקציר העירייה לשנת

מר י  .לביא  -רה " ע :

ערב טוב  ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן
 .11 /2009- 13אני בפתח הישיבה הזאת
המניין מספר
 ,אני רק אומר שמיד
שלא מן המניין שהיא דנה בתקציב
 ,אם יתאפשר ,
בתומה  ,אין מגבלת זמן לדיון בתקציב
 .אני חוזר לישיבת
אנחנו נקיים ישיבת מועצה מן המניין
 .2010לפני שאני מציג
המועצה שלא מן המניין לתקציב
את התקציב של  ,2010אני אומר מספר משפטי פתיחה .
 2010בעצם מסיים את
ראשית  ,אישור של תקציב
ההערכות של העבודה של כל מחלקות העירייה לקראת
 2010שנקוו ה שתהיה שנה עם המשך
הכניסה לשנת
 ,וסל שירותים מגוון כמו
פיתוח  ,ושמירת תקציב מאוזן
,
שאנחנו מקיימים אותו  ,כי לא הכל פועל לטובתנו במשק
ובודאי לא בהחלטות שמתקבלות חדשות לבקרים במשרדי
הממשלה השונים .
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2009
יחד עם זאת  ,אנחנו מעריכים שאת שנת התקציב
 .אבל
באיזון  ,תוך יתרה חיובית קטנה
אנחנו מסיימים
,2009
מסיימים באיזון  .ניסינו לנצל כמה שיותר בתקציב
 ,והם
על מנת לקדם עוד מספר פרוייקטים של פיתוח בעיר
באים בכיולי התקציב  ,או בתב " רים שאישרנו לאחרונה .
 312מיליון . ₪
תקציב  2010יעמוד על סדר גודל של
אות בשכר עבודה  ,ואנחנו
בתקציב עצמו יש גידול בהוצ
,
צופים גידול נוסף  ,אנחנו מאמינים שנגיע לאיזה שהוא
במהלך השנה  ,או בתחילתה נגיע לאיזה שהם הסדרים
כדי לייצב את המערכת של הגידולים
עם ועד העובדים
בהוצאות שכר עבודה  .אלה הוצאות שכר עבודה שנגזרות
עלינו מהסכמים קיבוציים כדוגמה בתהליכי הקמת
הממשלה האחרונה  ,התקבל הסכם קיבוצי שנעשה בין
,
הסתדרות העובדים  ,ארגוני  ,נציג התעשיינים ואדון ברוש
עופר עיני וראש הממשלה שכתוצאה ממנו היה גידול
 ,2009כמו שהוא
בשכר עבודה במשק הציבורי בשנת
 ,2010ללא שנשאלנו שאלות ,
צפוי להמשיך ולגדול גם ב-
מקורות תקציביים למימון
וללא שמישהו הצביע על
ההוצאה הזאת .
 .אנחנו כרגע
במקביל  ,הונחינו על קיטון במענקי האיזון
 2מיליון  , ₪ויכול להיות שיהיו
מעריכים אותו בהיקף של
שינויים  2 .מיליון  ₪ביחס ל .2009 -אי אפשר עוד לדעת ,
כי יש איזה שהוא מאבק של מרכז השלטון המקומי שהוא
 ,הקיטון
הזה  .צריך להגיד שזה
מנסה לפועל בתחום
 ,גורם לפחות ברשויות אחרות
במענקי האיזון משפיע
לצרות לא קטנות  .בתוך הסעיפים עצמם  ,יהיה לנו גידול
 7מיליון  , ₪בסעיף תברואה 0.9
בסעיף חינוך בהיקף של
מיליון  ₪מתוכנן כרגע תקציבית  .אנחנו בודקים פעולות
בתברואה  ,מבלי
להקטנה  ,שיובילו לחיסכון בפעילות
 ,אלא אנחנו מנסים לבחון
להקטין את סל השירותים עצמו
דרך של הפרדת סוגי האשפה בבית עצמו לסוגי
הפלסטיק  ,הזכוכית  ,הקרטון  ,נייר  ,והאשפה האורגנית ,
,
ועל ידי כך להקטין את נפח האשפה שאנחנו מעבירים
.
ודרך זה להקטין גם את היטל ההטמנה
של  0.9מבוסס על הנחות עבודה
הגידול בכל מקרה כרגע
.
קיימות לגבי  2008ו 2009 -במידה ולא נצליח להתייעל
,
 0.9מיליון  ₪נובע מגידול שטחים
והתוספת של ה-
ומגידול בהיטל ההטמנה .
 0.6מיליון  ₪נובע
בגינון אנחנו רואים גידול של כ-
 .בהנדסה אנחנו
מעלויות  ,או התייקרויות בסעיף המים
רואים עלויו ת שאנחנו מעריכים אותם בהיקף של
 ₪ 800,000בשנה הזאת .
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" רים

יש עוד מספר פעולות שאנחנו ננסה באמצעות תב
להקטין את העלויות התפעוליות השנתיות בפעילות
הרוטינית של העירייה  ,ואנחנו מקווים שדרך כלל הפעולות
השירותים
שאנחנו נעשה אנחנו מקווים לשמר את סל
שאנחנו נותנים היום  ,להמשיך בפיתוח של מוסדות חינוך
שחסרים לנו  ,ולהתאים את עצמנו לכל מיני סיכומים שיש
 ,עם מנכ " ל משרד החינוך ,
לנו בתחום הזה עם משרד
ואנחנו מקווים להמשיך עם משרדים אחרים את סיכום
המטלות המשותפות כדי לקדם ולקיים את סל השירותים
לתושבי הע יר .
.2010
עד כאן אם יש התייחסויות לתקציב
מר ע  .אבו -עאמר :

מר

י  .לביא  -רה " ע :

 ,והשאלה שאני אשמח אם
אני עיינתי בספר התקציב
,
נקבל עליה תשובה  ,שכולנו מודעים למצב הגרוע ביותר
.
לא רק הקשה של הבית ספר המקיף ערבי ברמלה
,
בשבועות האחרונים המצב הדרדר בצורה חמורה ביותר
 ,הפיצול
וזה נובע  ,אין ה יתר בשל הצפיפות של בית הספר
שמקרטע  ,האיגוד פורק  ,והבנתי שבית הספר בשנה
 .אבל עדיין  ,הפיתרון
הבאה לא יקלוט תלמידים מלוד
שאני סבור שהוא הפיתרון הכי טוב זה לבנות עוד בית
 ,לפצל את בית הספר כך שיהיה
ספר אחד או שניים
 ,וגם בגן חק " ל ו שמענו על
בג ' ו א ריש בית ספר תיכון
 ,אך משום מה היא לא
התכנית הזאת כבר מספר שנים
יוצאת לפועל .
 ,ואני  ,כמובן אולי לא
אני לא ראיתי בספר התקציב
 ,אבל  ,אני לא
מפרטים את זה באופן פרטני מה התכניות
ראיתי בתקציב שיש התייחסות ספציפית נגיד להקמת בית
 ,האם
ספר בג ' ו א ריש וגן חק " ל  ,ואני אשמח אם התקציב
הוא לוקח בחשבון הקמה של בית ספר כבר בשנה הבאה
 ,2010בשלה מצב הקשה ביותר שאני סבור שכולנו לא
יכולים להשלים איתו .
אם אין עוד שאלות אני אתייחס

.

ראשית  ,למערכת החינוך ברמה של החטיבות העליונות
יש תקציב שהוא מנוהל תחת כותרת של רשת אורט
במקר ה הזה של שלושת בתי הספר  ,ואנחנו מעורבים שם ,
 .ואם
ולחלק היחסי שאנחנו צריכים לממן אנחנו מממנים
היית שם לאחרונה  ,יכולת לראות שפיתחנו שם גם מגרש
.
משחקים  ,ואנחנו עושים עוד הרבה פעולות נוספות
" ל משרד החינוך  ,נתחיל  ,לפני
הייתה לנו פגישה עם מנכ
פגישה לפני זה על נושא חינוך
הפגישה האחרונה הייתה
 ,יגאל
עם ראש אגף פיתוח ובניה של משרד החינוך
צרפתי  ,לפני כשמונה עשרה חודשים  ,אל תתפוס אותי ,
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 ,אנחנו

אבל זה מרחב הזמן  ,ובו מיד אחרי שהאיגוד פורק
רצינו  ,התחייבנו שתלמידים מלוד שעדיין לומדים בבית
,
הספר יישאר ו בבית הספ ר  .לוד ביקשה שנמשיך לקלוט
אני עמדתי בתוקף שאי אפשר להמשיך ולקיים בית ספר
בן  1200תלמידים  ,כמעט  1200תלמידים  .באותם ימים
זה היה קצת יותר .
כתוצאה מן הישיבה הזאת לוד לקחה על עצמה להצמיח
,
בית ספר צומח בתחום שיפוטה של בית ספר תיכון
כחמש כיתות ט ' בשנה
ואנחנו לא קלטנו כתוצאה מכך
' מלוד  .כך
 2010לא נקלוט כיתות ט
הזאת  ,גם ב-
 50 %תלמידי כיתה יב ',
שישארו תלמידים  ,יוצאים כ-
ואנחנו לא קולטים במקומם את מכסת התלמידים של
תושבי לוד  .כך שבאופן טבעי נתחיל לראות ירידה לאורך
השנים .
זו פעולה אחת  .הפעולה השניי ה שאנחנו ביקשנו ממ נכ " ל
משרד החינוך בפגישה האחרונה זה להבין שבתי הספר
 ,וזה גם נכון לתיכון
שלנו  ,זה נכון גם לתיכון רמלה לוד
מקיף הערבי  ,אינם ממוקמים גיאוגרפית במקומות שהם
.
צריכים להיות  .הם צריכים להיות קרובים יותר לתושבים
 ,אנחנו מיועדים בתחום
התוצאה הייתה שאנחנו ביקשנו
' ו א ריש ,
של הרח בת ג ' ו א ריש  ,הרחבת המגורים באזור ג
במשולש  431למבנים הקיימים היום  ,ייעדנו שטח בן כ-
 10דונם שהוא מיועד לבית ספר .
הסיכום עם מנכ " ל משרד החינוך שברגע שיגמרו אישורי
המסמכים הקרקעיים  ,משרד החינוך יתקצב את הקמתו
של בית הספר בשכונה .
אנחנו גם רואים צורך ל עשות את זה בגן חק " ל מן הסיבה
הפשוטה  ,יש נשירה  ,קבועה של תלמידות בוגרות שלא
 ,בחלק מסוים  ,ואנחנו
יוצאים מתחום השכונה ללימודים
 .אנחנו גם סבורים שאין
רוצים למנוע את הנשירה הזאת
מקום לקחת ילדים ולטלטל אותם למרחקים הגדולים
ית בבית
האלה  .אני חושב גם שמבחינת האלימות הפנימ
הספר  ,ההפרדות האלה  ,הכניס או ההישארות בתוך
האוכלוסיי ה
השכונה  ,ואני חושב שעם הלקחים שיש לכלל
" ל  ,לא מכניסים
בג ' ו א ריש  ,וזה יהיה נכון גם לגן חק
סכסוכים לתחום בית הספר .
אנחנו זוכרים את זה בתקופות הקשות ביותר שזו הייתה
הסכמה בהתנהג ות שלבית הספר לא מכניסים את
הסכסוכים .
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זו המגמה  ,זה הכיוון  ,ואנחנו מקווים לראות מהר מאד את
הקמת הבית ספר בג ' ו א ריש  .זה יעד שאנחנו רואים בו יעד
 .אני סבור
למימוש דחוף  ,ולהקטנת היקף התלמידים
 ,כל בית
שבתי ספר  ,זה גם מה שהצגנו במשרד החינוך
,
ספר מעל כ 700 -תלמידים הוא בית ספר שמאבד שליטה
 18כיתות  .הוא טוב מכל
והקלאסי זה בתי ספר של
ההיבטים  ,ולזה אנחנו שואפים .
מוסיפים לי פה  ,מסבירים לי שכדי לצמצם את הצפיפות
 .אתה בטח ראית
בנינו עוד חללים לקראת שנת הלימודים
 .א ני לא
 ,למטה סגרנו במרתפים
במסדרון סגרנו כיתה
נכנס לכל הפרטים האלה  .הרעיון הבסיסי הוא להביא את
 .ילד לא צריך  ,הוא צריך
בית הספר לתוך שכונת המגורים
להיות במרחק של  10דקות הליכה מבית הספר .
עו " ד ע  .אבו -עאמר :

מר

י  .לביא  -רה " ע :

עו " ד ע  .אבו -עאמר :
מר

י  .לביא  -רה " ע :

מה לו " ז ? כי אני מבין שהתכניות האלה כבר מתגלגלות
תקופה ארוכה  .השאלה האם נוכל להגיד  ,ולו באופ ן זמני ,
למשל בג ' ו א ריש  ,עם כל הכבוד יש ,
אני לא יודע לענות  ,כי יש לנו בעיה עם מסמכי הקרקע
יש גם את הקרקע ממול שנמכרה גם
שזה של המנהל  ,אז לא צריך ,

.

 ,ואני לא מאמין

,

לא  ,לא זאת הבעיה  ,תרשה לי  ,הבעיה היא לא בע לויות
" ע מאושרת .
על הקרקע  .הבעיה היא שצריכה להיות תב
בוועד ה המחוזית שחסר לה  ,אם
אנחנו נמצאים בתכנית
 .בדיון האחרון שבדקתי היו
אני זוכר נכון שני נספחים
.
צריכים להשלים שני נספחים על פי בקשת ועדה מחוזית
 ,אני לא יכול
הערכתי שברגע שיושלמו הנספחים האלה
 ,אבל אני מניח
להגיד לך ב נקודת הזמן הנוכחית הזאת
 ,ניצן ברגמן
שבלוה " ז שלי יש לי את הפגישה עם המתכנן
 .שני הנספחים
במקרה הזה  .היו חסרים שני נספחים
האלה  ,ברגע שיושלמו  ,אני לא רואה שום סיבה שלא
בוועד ה המחוזית  .פעם שהיא
יאשרו את התכנית הזאת
מול משרד
תלך להפקדה  ,נוכל לעשות את המהלך
החינוך .
 ,לפני
צריך להבין שמשרד החינוך לא יתקצב בית ספר
 .זה נוהל פנימי שלהם ,
שהקרקע תהיה בבעלות העירייה
 ,קשה למצוא חריגים
כך הם נוהגים על פני כל הארץ
 ,שלא תהיינה
בעניין הזה  .אני חושב שאגב זה נכון
 ,או
השקעות שפתאום מסתבר שהן לא בבעלות העירייה
שנבנו לא על שטחים ציבוריים .
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" ז  .יש לנו
יחד עם זאת  ,אני מקווה שנצליח לעמוד בלוה
 .מה שנצליח  ,אם בפברואר
עד חודש פברואר לתת גז
 .כתוצאה מהחלטה של
יהיה לנו  ,אנחנו גם ניכנס לתכנון
משרד החינוך אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיכנס
"ע
במקום שמיועד לכך בתב
לתכנון לבניית בית הספר
 .אבל  ,תשמע  ,זה לא  ,זה כבר
שניצן ברגמן הכין אותה
 ,או מעבר
מעבר  ,זה פרוצדורות שהן מעבר לשיקול דעת
להיגיון  .זה פרוצדורות  ,אני מאד מקווה  ,אני יכול להגיד
.
לך שהרוח במשרד החינוך היא לקדם את זה דחוף
עו " ד ע  .אבו -עאמר :

מר

י  .ל ביא  -רה " ע :

עו " ד ע  .אבו -עאמר :
מר

י  .לביא  -רה " ע :

מר מ  .דרעי :

מר

י  .לביא  -רה " ע :

משהו זמני  ,כפיתרון זמני  ,אני
השאלה אם אפשר בינתיים
 ,אחד מהם  ,המתנ " ס  ,עם כל
יכול לחשוב על כמה מבנים
 ,אני לא מזלזל
הכבוד  .אני חושב שלפני שתהיה פעילות
 ,אפילו
בעבודה שעושה המתנ " ס  ,אבל אולי באופן זמני
שם  ,לפחות כיתות ט ' ,ולעשות מן תיכון צומח  ,ואז לעבור
למבנה לכשיקום שם  .אז ,
בוא  ,בוא נשמור על נכסים

.

זה נכון  ,אבל בינתיים אפשר להתחיל
לעבור  ,כי אז  ,אם לא נתחיל ,

 ,כפיתרון  ,ואז

עבד  ,לטעמי  ,בוא נשמור על נכסים  .בוא  ,אני הייתי רוצה
" ס כמתנ " ס  .אני חושב
לראות איך מפתחים את המתנ
שנגיע לאיזה שהו א פיתרון שהוא  ,בוא  ,אנחנו לוחצים ,
אנחנו מאד רוצים את זה  ,אנחנו לוחצים על זה  .אני מבין
? אני רוצה להגיד
שאפשר ללכת להצבעה על התקציב
 ,כי עסקו בזה
משפט אחד  ,אני להודות לכל אלה שעסקו
הרבה מאד אנשים  ,כל מנהלי המחלקות ,
אני הגעתי קצת מאוחר  ,אדוני ראש העיר  ,אני רוצה לברך
את שמואל המזכיר ברפואה שלמה  ,לאחר התאונה שהוא
.
עבר שאלוהים ישלח רפואתו אמן
 ,ועסקו בזה  ,לכל מנהלי
אני מודה לכל אלה שעסקו
המחלקות  ,המועצה הדתית  ,המתנ " ס  ,קרן רמלה  ,אני
 .כל
חושב שלא החמצתי מישהו מבין הנוגעים בדבר
הגופים שמ עורים  ,שנסמכים  ,או שאנחנו נסמכים על
שירותיהם  ,שהם מעורים  ,ואני חושב שהוא תקציב
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פרטיכל המועצה מס
שיאפשר לנו להתקיים
ירים ידו .

 .מי בעדו ,

 ,ולתת סל שירותים ראוי

דף מס ' 7
מחליטים :
)259(.1

אישור הצעת תקציב לשנת : 2010

א .אישור הצעת התקציב הרגיל של העירייה לשנת הכספים 2010
 .1בתקבולים – באלפי שקלים חדשים
תקציב  2009באש"ח
302,714
.2

ביצוע ( 9/2009לא סופי)
221,221

בתשלומים –

תקציב 2010
312,947

באלפי שקלים חדשים
ביצוע ( 9/2009לא סופי)
220,552

תקציב  2008באש"ח
302,714

תקציב 2010
312,947

ב.

"י מחלקות ופירוט היקף המשרות
פירוט עלויות השכר עפ
 111,249אלש"ח.
עלויות השכר עפ"י מחלקות התקציב 2010
היקף המשרות קבועים ויומיים – מסגרת שיא כח – אדם 973
(כולל פנסיונרים

ג.

תקציב  – 2010היטלים
 .1היטל השבחה
 .2היטל כבישים ומדרכות
 .3היטל תיעול וניקוז
 .4מכירת נכסים

 3.5מ .₪
 5.5מ .₪
 1.9מ .₪

(נספח מס' )1
ד.

תקציב מועצה דתית השתתפות העירייה  1,756אלפי ₪
(בעד –  14קולות ,נמנע –  ,1נגד – אין)

0

)
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דף מס ' 8
מר י  .לביא -ר ה " ע :

מיכאל וידל רוצה לנמק

מר מ  .וידל :

בבקשה  .צר לי  ,קודם הייתי רוצה להעיר על המבנה
שעברה הערתי  ,אמרתי ליוסי כהן שהתפלאתי שככה
עושים תקציב של  300מיליון שקל  .הוא שופר  .עדיין הוא
 ,או
לא נראה כמו תקציב שאני רואה בערים אחרות
במאזן  ,כזה גדול  ,אבל בסדר  ,יותר רציני משנה שעברה .
הערה על התקציב  ,אני הרי נמנע  ,אני לא אלך נגד  ,אבל
 .במילים
אני לא יכול להיות בעד על תקציב שהוא רדוד
שלך  ,בסיפא אמרת כרגע שזהו תקציב שנותן לנו
להתקיים  ,כלומר  ,אתה מודה מראש שזהו תקציב שהוא
תקציב כדי להתקיים  ,וזהו  ,תודה רבה .

מר

י  .לבי א  -רה " ע :

מר מ  .וידל :
מר

י  .לביא  -רה " ע :

מר מ  .וידל :
מר

י  .לביא  -רה " ע :

מר מ  .וידל :
מר

י  .לביא  -רה " ע :

מר מ  .וידל :
מר

י  .לביא  -רה " ע :

?
 .שנה

 ,צריך להגיד גם את
אנחנו לא חיים על תקציבי ממשלה
 ,אני לא
זה  .אני רק הערה אחת שאני לא מסכים איתה
חושב שבערים אחרות פועלים ברמת עומק יותר גבוהה
משלנו ,
לא אמרתי את זה  ,אמרתי על מראה התקציב
בוא תבדוק את עיריית לוד ,

 ,אתה רוצה

תרשה לי .
תזמין אותו  ,המראה שלו  ,המבנה שלו  ,לא אמרתי על
האיכות  ,ולא על האיזון .
 .אני כן מתחייב שברמת
תרשה לי להגיד עוד משפט אחד
ההבנה של הניהול התקציבי  ,אנחנו אחת הרשויות היותר
טובות במדינת ישראל ,
יכול להיות  ,לא אמרתי .
 ,5עד כדי כך אני מעריך את
יכול להיות שאנחנו בטופ
העבודה שלנו  ,ואני לא היחיד שחושב את זה .
או  .קי .
 ,גם למי
קודם כל  ,אני מודה לחברי המועצה שתמכו
שנמנע  .אני מודה  ,כי אני חושב שזה חשוב לעירייה שיש

פרטיכל המועצה מס
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תקציב שאפשר לרוץ איתו קדימה  ,וגם להמשיך  ,כשמנהלי
 ,והם לא
המחלקות יודעים בדיוק מה עומד לרשותם
צריכים להתבוסס בתהליכים כאלה של מדמנות של דיון
כזה או דיון אחר  ,ואפשר להתקדם .

שמואל קולישבסקי
מזכיר בכיר

יואל לביא
ראש העיר

