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מישיבה שלא מן המניין של מועצת העירייה  ,שהתקיימה ביום רביעי כ"ה ב כסלו
תשע" ב )  21דצמבר  ,( 2011בספריה העירונית על שם בלפר,רח' ויצמן  1ברמלה.
נרשם ע"פ הקלטה ונערך ע"י שי אדרת – מ .מח' משק ונכסים.
נוכחים ה"ה:
מר יואל לביא  -רה"ע ,היו"ר
מר ניסים פנחסוב  -סג ן רה"ע
גב' ענבל רדה  -חברת מועצה
הרב מיכאל דרעי  -חבר מועצה
מר אליהו חדד  -חבר מועצה
מר פאיז מנסור  -חבר מועצה
עו"ד עבד אבו ע א מר  -חבר מועצה
עו"ד גלית נחמני  -חברת מועצה
מר שמעון שלוש  -חבר מועצה
מר אברהם אילוז  -חבר מועצה
גב' זינה יסקוב  -חברת מועצה
מר מי כאל וידל  -חבר מועצה
חסרים ה"ה :
עו"ד מרדכי יצחקי – מ"מ רה"ע
הרב איתן דהאן – חבר מועצה
בני אלבז – חבר מועצה
אבי לוינסון – חבר מועצה
ד"ר מחמוד אלג'רושי – חבר מועצה
נוכח ים :
מנכ"ל ,יועץ משפטי מנהלי מחלקות.
על סדר היום :
 . 1אישור תקציב העירייה לשנת  – 2012לוטה.
 . 2תקציב מועצה דתית.
 . 3ריכוז נתוני תקציב ,קרן רמלה ,מתנ"ס ,מתנ"ס ערבי.

מר י  .לביא -יו"ר :

ערב טוב .חג שמח .אני מתכבד ,אני מתכבד לפתוח את
הישיבה ,שלא מן המניין ,של מועצת העיר  . 13/2011-13ועל
סדר היום אישור הצעת התקציב הרגיל של העירייה ,ויש פה
בכמה נספחים שקשורים לאישור התקציב .אני אומר רק טרם
שניכנס לישיבה ,נעדרים היום ,קודם כל ,הממלא מקום ,שאביו
נמצא בבית חולים ,ושתיים ,מזכיר העירייה ,שזה ערב הבכורה
שלו ,ערב ,מה שנקרא ,ערב השיא שלו  ,פשוט נכנס לבית
חו לים ,עבר ניתוח מעקפים .אנחנו משג רים לכולם רפואה
שלמה .בתוך ,לתוך הנושא של התקציב ,אני אזכיר רק ,לצורך
הרענון ,בדיון תקציב אנשים חופשיים לדבר כ כל העולה על
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רוחם  ,ו אנחנו רק מבקשים שתתרכזו בתקציב ,לא על נושא
אחר .וכהרגלנו ,אנחנו גם ננצל את הבמה כדי לדון בישיבה
שהיא מן המניין ,וע ל ידי כך נמצה את ה , -נמצה את זמן
ההתכנסות .אז מי שמבקש להתייחס לנושא התקציב ,מוזמן
בזה.
מר ע .תודר :

רק הערה טכנית אחת .לפני עשרה יומים חולק התקציב ,כמו
שצריך ,לכולכם .הוספנו תוספת של הישיבה שלא מן המניין.
יש שם את הפירוט של המועצה הדתית ,ויש שם דף שמרכז
א ת כלל המסגרת של הפעילות של קרן רמלה ,המתנ"ס ,של
המתנ"ס הערבי .זה צורף בהמשך.

מר י  .לביא יו"ר :

טוב ,אני חטאתי בדבר אחד ואני כבר מתקן את זה .להגיד
לפרוטוקול .תקציב  , 2012 , 2016סליחה ,מוצג כתקציב
מאוזן ,על סך  364,452,000ש"ח .כהרגלנו ,השם ישמור,
שימשיך לטפס  .אברהם ,צעקת השם ישמור ,אז אני אומר
שימשיך לטפס .כהרגלנו ,סעיף ההכנסות נותח על בסיס
עקרונות של זהירות ושמרנות ,בכל מה שקשור להכנסות ,וגם
על בסיס הכנסותינו בשנת  . 2011התקציב מבטא גידול
בהוצאות שכר עבודה לשיעור של  130מיליון ש"ח בשנה,
כאשר מסגרת שיא כוח אדם ,כולל פנסיונרים ,היא . 997
הגידול נובע ,קודם גידול ,מגידול זוחל בעלויות שכר או
בזכויות עובדים ,הסכמי שכר עבודה ותוספת כוח אדם חוקית.
שתיים ,גידול בהכנסות על פי צו הארנונה ,שרק העברנו אותו
לפני כשלושה שבועות 3.1 ,אחוז ,וגם ,כמובן ,תוספת של
גידול ,עקב גידול ב שטחי מגורים ושטחי תעשייה ,מסחר
ושירותים .סעיפים אחרים בגידול בהוצאות ,הם נובעים מתוך
ה כוונה שלנו ,לגידול בהשקעות בחינוך ודגש על אחזקה
פנימית בסיבסוד בתי ספר ,הפרשות לתב"רים וגם גידול
באחזקת הגינון ברחבי העיר .אלה העקרונות שהנחו אותנו.
אני יכול גם לומר שבהמ שך אנחנו צריכים לאשר את רבעון 3
של שנת התקציב הנוכחית , 2011 ,שממנו ,כמובן ,הוא היה
הבסיס לניתוח של  , 2012והתוצר .הביצוע המצטבר של
תשעת החודשים הראשונים של  2011עומד על עודף של 347
אלף ש"ח ,שזה ,בכל מקרה ,יש לנו אומדנים לגבי ,לגבי
ההכנסות הצפויות וההוצאות ה צפויות עד סוף השנה .ואנחנו
מאמינים ,אנחנו מאמינים שהתקציב שלנו יסתיים בחישוב
בעודף קטן ,ואנחנו מנסים למצות את ה , -למצות את התקציב.
אני לא ציינתי תוספת לנושא חיזוק בסיס או תשתית
התיירותית בעיר ,בהיקף של  500אלף ש"ח ,ואני אומר עוד
משהו אחד ,ה , -תוכנית התקציב מלווה גם בתב"רים וגם
בהמשך לתוכנית עבודה ,על פי ,אחרי שיאושר התקציב ,אנחנו
גם נציג את תוכנית העבודה ,ויהיו בה אלמנטים של כניסה
לתוך הפרדת ,הפרדת פסולת ברמת הבית ,הפרדה במקור,

פרטיכל מועצה מס' 13/2011 -13
מיום 21.12.2011
3 /...
דף מס' 3
מה שנקרא ,לשני ,לשני נתיבי טיפול – הפסולת היבשה ונתיב
או מסלול של הפסולת הרטובה .הפסולת הרטובה ,אנחנו
מתכוונים לפסולת האורגנית .זאת שבעייתית .עכשיו ,את
היבשה – קרטונים ,נייר ,פלסטיקים ,זכוכית ,כל מה שניתן עוד
למיחזור ,זה ,אלה הם עיקרי הדברים .אני לא נכנס לתוכנית
העבודה כרגע ,רק ביטאתי ,רק ביטאתי כמה דברים וכיוונים.
מי שרוצה להתייחס ,מוזמן.
מר מ  .וידל :

אולי שאלה ,בבקשה .אם כן ,אמר עופר ,קיבלנו את הספר
לפני עשרה ימים .אני חושב ש זה מעט זמן .ואנחנו אמורים
לקבל  14יום ,אם אני לא טועה ,לא?

מר ע  .תודר :

 10ימים.

מר מ  .וידל :

כן? לדעתי ,זה מעט זמן .ספר כזה עבה ור ציני .אני הייתי
רוצה לשאול אותך ,אדוני ,אדוני ראש העיר ,מה הבשורה
בתקציב הזה? בשורה ,איזה תכנון עתידי? אני לא רואה פה
כלום .אני עברתי על השיעורי בית .יש כמה סעיפים ,אבל אין,
אין ,אין על מה ,אפילו ל , -אז אני שואל ,בוא תספר לנו אתה –
מה הבשורה? התקציב זה תוכ נית עבודה .בשורה עתידית ,לא
ניהול שוטף של העיר ,שהוא עומד בשנים האחרונות .אם
אפשר לשמוע את הזה שלך .או שהגזברית.

מר י  .לביא יו"ר :

כן ,עוד שאלות.

מר פ  .מנסור :

אני שמתי לב ,אדוני ,ש מה שקשור ל"חוק נהרי" יש שני
סעיפים  -סעיף לכלל בתי הספר וסעיף מיוחד ל"נווה שלום".
כ אשר ל"נווה שלום" מוקצים  600אלף ,בעוד לשאר בתי הספר
 800אלף ,אם אני נכון הבנתי .אז הייתי רוצה לשמוע הבהרה
לגבי זה.

מר י  .לביא  -יו"ר :

כן .למה ,אני באמת .עוד שאלות? מה? כן .טוב ,שני ,אני אלך
מן ה , -מן הקל אל ה , -אל העוד יותר קל .נהוג להגיד "מן הקל
אל הכבד" .פאיז ,אין הבדל "חוק נהרי" בהקצבות .הבית ספר
של "נווה שלום" הוא לא מתוקצב על ידי ,הוא לא מתוקצב על
ידי משרד החינוך .כל התקציב שלו עובר דרך המוסדות של
החינוך העצמאי .ואני תיכף אבדוק איפה ,מאיפה נובע ה600 -
וה, 800 -

מר ע  .תודר :

לא ,רגע ,אז אני אגיד שניה.

מר י  .לביא -יו"ר :

זה צריך להיות,
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מר ע  .תודר :

ל"נווה שלום" אנחנו מקבלים תקציבים ממשרד החינוך
ומעבירים להם .בנוסף ,אנחנו משתתפים ,ל"נהרי" ,לכל
המוסדות ,באופן שיוויוני .מוסדות אחרים ,אנחנו לא
מתוקצבים ,או ש הם מתוקצבים ישירות על ידי משרד החינוך,
בכל מקרה ,זה לא מועבר אלינו .אנחנו מהווים צינור עבור
משרד החינוך בעניין של "נווה שלום".

מר פ  .מנסור :

אוקיי ,אז כל ההוצאות זה ב , -נכללות בסעיף ,כאילו" ,חוק
נהרי"?
מול "נווה שלום" יש הוצאה והכנסה.

מר י  .לב יא יו"ר :

כן .כמו ברווחה ,שיש לך העברה ,כאילו ,של משרד הרווחה
לטובת ,לטובת העירייה .זה ,בעצם ,העברה לטובת ,נניח,
פנימיות ילדים .זה העברה ישירה לתשלום ,אבל היא נשקפת
לנו .נושא הבשורה .בתקציב שוטף אין בשורות.

מר מ  .וידל :

שום בשורה?

מר י  .לביא  -יו"ר :

אין בש ורות .יש שלושה דגשים שאנחנו עושים אותם השנה.
אין בשורות בתקציב שוטף .מי שרוצה בשורות או חושב שזה
בשורות ,אני רואה בזה סעיפי עבודה .זה בתב"רים ,על מה
אנחנו שמים את הכסף ,ועל מה אנחנו הולכים לפתח.
ובתוכנית החומש כתוב "פארקים" ,אז כמו שעכשיו סיימנו את,
בשכונת "נווה דוד" הישנה ,פארק ,איפה שהיה מגרש
הכדורסל ההיסטורי,

מר א  .אילוז :

סיימו אותו כבר?

מר י  .לביא יו"ר :

סיימו ,סיימו .וכמו שאנחנו עומדים לסיים ,נניח ,את החיבור
של כביש ,חיבור של מרכז העיר לקריית האומנים ,זה ,נותן
את זה כדוגמאות .תב"רים שנה הבאה ,יש רשימה של תב"רים
ארוכה .אני חושב שהשנה הזאת ,אני אמרתי את זה בישיבת
הנהלה ,יש ברכה גדולה מאוד בכל מה שקשור,

מר מ  .וידל :

אמרת היום בישיבה קודמת.

מר י  .לביא ,יו"ר :

מה?

מר מ  .וידל :

אמרת היום בישיבה קודמת.

מר י  .לביא ,יו"ר :

חושב שיש ברכה ,אני ,אני ,כתושב העיר ,אני יוצא נהנתן
מזה .משקיעים סדרי גודל של  80מיליון שקל ויותר בשנת,
בפיתוח בעיר ,זה עושה ,זה עושה טוב לתושבים.

מר ע  .תודר :
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מר מ  .דרעי :

זה סמוי מן העין? הגמרא ,התענית אומרת רק דבר שהוא
סמוי מן העין שרויה בו ברכה .דבר שהוא לא סמוי מן העין ,לא
ש רויה בו ברכה.

מר י  .לביא ,יו"ר :

אני שותק .אני נאלץ ,לפעמים ,שואלים אותי ,אז אני נאלץ
לדבר .אני בדרך כלל שותק .מה יש לי כבר?

מר מ  .דרעי :

זה דבר סמוי.

מר י  .לביא ,יו"ר :

כן.

מר מ  .דרעי :

כן.

מר י  .לביא ,יו"ר :

אבל ,מה לעשות? כבר הגן קיים ,אז אני יכול לדבר עליו .כן.
למה שיהיה זה?

מר מ  .דרעי :

אין הסרת הלוט לראות מה הולך שם? או שכל אחד יכול לבוא
ולראות?

מר י  .לביא ,יו"ר :

אתה יודע ,אתה ,אם אתה עוקב אחריי ,אני לא משתתף לא
בהנחות אבן פינה ,וגם לא בא ,אני ,יש אנשים שאוהבים את
הטקסים האלה ,יש ממלא מקום ,יש סגן ,ש יהיו מבורכים,
וכאשר ,וכאשר הם לא פנויים,

מר מ  .דרעי :

אז יש את המנכ"ל.

מר י  .לביא ,יו"ר :

יש קורבן .מה יש לנו אנחנו? אני כבר אמרתי את זה פעם
באחת הישיבות .סתם ,כיוון שזה נחמד להגיד את זה ,אז אני
חוזר על זה .טנקיסט שנלחם על חייו לא מסתכל מה ,מה הוא
עשה עד ע כשיו  -מה נותר עוד לעשות .כי זה מה שמאיים
עליו .מה שמאיים עליו הוא מטפל .מה שנגמר ,נגמר .זה
להיסטוריונים .אז אין ,אני חוזר לנושא הנקודתי הזה .התקציב
אינו מהווה בשורה .יש פה שלושה דגשים מבחינת ,מבחינת
הניסיון שלנו לשדרג את השירותים .האחד הוא תוספת של
שטחים ירוקים בעיר .אמרתי גם קודם ,שאנחנו ,אחזקת
מוסדות ,בכל מה שקשור לתשתיות בבתי הספר ,אנחנו
מרחיבים את העבודה ,את אחזקת הקבלן ,כי יש סביב רצון
מתוך מה שנמסר בדיונים .ו לתיירות ,א נחנו רוצים להיכנס
לתוך הפלח הזה .הדא הוא .אפשר לגשת להצבעה ,אם אין,
מי בעד אישור?

גב' ג  .נחמני :

יואל ,לפני כן,
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מר י  .לביא ,יו"ר :

כן.

גב' ג  .נחמני :

אני רוצה שיירשם פה משהו חשוב ,מעבר לחגים .אני ,כחברת
מועצה ,ואני חושבת שכל חברי המועצה מביעים צער ,שולחים
תנחומים למשפחתה של בת שבע ממחלקת מסים .אני חייבת
לומר ,כתושבת הע יר הזאת ,וכמי שיצא לה לעבוד מולה לא
מעט פעמים ,יש להוקיר את העבודה ,את היחס ואת השירות
שהיא נתנה לתושבים .ומכאן אנחנו שולחים תנחומים מלאים
כולנו אליה .לבנו עם המשפחה .זה במסגרת המפגש הזה.

מר י  .לביא ,יו"ר :

אני ניגש ל , -אני מזדהה עם הדברים .אני ניגש להצבעה  .מי
בעד אישור תקציב  , 2012ירים ידו .אחד ,שניים ,שלוש  -פה
אחד .תודה .אני מבקש לאשר גם את רבעון  3של שנת . 2011
מי בעד ,ירים את ידו .פה אחד .תודה לחברים .אנחנו צריכים
לעבור ל"מן המניין".

מר מ  .וידל :

. 14

מר י  .לביא ,יו"ר :

איפה?

מר מ  .וידל :

שאלה מספר . 14

מר י  .לביא ,יו"ר :

כן .יש לי כל הזמן,

מר מ  .וידל :

רגע .כן.

מר י  .לביא ,יו"ר :

מופיע כתוספת ,אבל זה לא תוספת.

מצביעים :
אישור תקציב העירייה לשנת  – 2012בעד – פה אחד 12 ,קולות.
אישור דו"ח כספי  3לשנת  – 2011בעד – פה אחד 12 ,קולות

שי אד רת
מ .מח' משק ונכסים

יואל לביא
ראש העירייה

