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  27.12.2016, ז"ז כסלו תשע"מיום שלישי כ 86' מן המניין מסמיוחדת לא  ישיבת מועצה

  הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה

ד עוזי "עו, ליאת בן בסט, אפי גוטמן, איילה ברטה, ראש העירייה - ליאת שוחטד "עו  :נוכחים
  . עופר בוזי, ליאור אגאי, סבח יוסף, אהרון

  . יעקב נחום, דוד חיון, אנה כהן'ז, יניב דאון, ימית קרקוקלי, ננה חן, טל אשכנזי :חסרים

ד שלומית "עו, גזבר העירייה - ח גיל גבריאל"רוח "רו, ל העירייה"מנכ -עופר תודר   :משתתפים
אפרת , מנהל מחלקת חשבונות - איציק הרשקוביץ , יועצת משפטית לעירייה - שפינדל 

  . דובר העירייה -אורן קורנפלד , ל"מפמ -חמאני דוד , תקציבאית העירייה -סקעת 

  .2017תקציב העירייה לשנת   :על סדר היום

  )18:10הישיבה נפתחה בשעה ( 
  :העירייה ראש -ליאת שוחט 

  .חג שמח, ערב טוב לכולם

על סדר היום תקציב . 86' אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה המיוחדת שלא מן המניין מס
  .2017העירייה לשנת 

כפי שגיבשנו בעבודה המשותפת של מנהלי , ימים או קצת יותר הוגשה לכם חוברת התקציב 10לפני 
ומדיניות של הנהלת העיר לאן אנחנו רוצים לקחת את ל העירייה "מנכ, גזבר העירייה, מחלקות
  .העיר הזו

נכנסתי בדיוק בשלב שהתקציב כמעט והיה גמור והכנסנו שם את  2016אני יכולה להגיד שבתקציב 
אם אתם זוכרים זה היה התחדשות , השינויים המהותיים ביותר מבחינתנו שיבואו לידי ביטוי

. לא ממש יכולנו לתת את הטון בתקציב ,אבל .ולות ומהותיותסוגיות גד, יום חינוך ארוך, עירונית
, בעצם משקף את המדיניות שלנו ולאן אני רוצה לקחת את העיר הזו יחד איתכם 2017היום תקציב 

  . יחד עם עובדי העירייה ולטובת תושבי אור יהודה, חברי המועצה

  . אנחנו נדליק נר רביעי ונמשיך

  )הדלקת נרות חנוכה(

  :ראש העירייה - ליאת שוחט

אז בשנה הזאת , אם אני על מכונית, אתן דוגמא. באה לידי ביטוי המדיניות העירונית 2017בתקציב 
החלפנו מנוע , החלפנו גלגלים, עשינו את כל הטיפולים האפשריים, טיפלנו, באמת סידרנו אותה

  .עכשיו זה לשים את הרגל על הגז ולצאת קדימה לדרך, אפילו וזהו

  .כי באמת אני לא רוצה להלאות אתכם בערב החג בדברים האלה, פרקיםרק בראשי 

השנה מעבר לשיפוץ המסיבי והרפורמה המבנית . אנחנו נמשיך את הרפורמה בתיכון יובלים -חינוך 
אטרקטיביות שיאפשרו לבני הנוער לבחור , השנה אנחנו נשקיע במגמות חדשות, שהיא עברה

מדעים קיבל , אנגלית, מתמטיקה, ל הנושא של התגבוריםכ, אם תשימו לב. ולהישאר ביובלים
אנחנו רוצים להתחיל את זה , ב"י - א"אם בעבר התגבורים היו ניתנים בכיתות י. תוספת תקציבית

  .שיהיו מוכנים לבגרויות ,'י -ו' כבר מכיתה ט

אמנם ברגע האחרון ואמנם רק לחלק , ת"לשמחתי הצלחנו להיכנס לתוכנית מיל - ת"מיל
. ת"ח כל גני הילדים בעיר יעברו לתוכנית מיל"אבל הכוונה שבתשע, מהמסגרות כי זה מה שאושר

זה לא צהרון וזה לא פיתרון מלא לכאלה . ת זה המשך יום החינוך"מיל, אני מזכירה ומבהירה
  .אלא באמת להעניק יום חינוך ארוך לילדים פה, שצריכים

המרכז לקשיש , של מרכז עוצמה, של קבוצות פעילים, כל הנושא של מנהלים קהילתיים -  רווחה
בימים האלה אנחנו עוברים שיפוצים של המרכז לקשיש הישן וזה יהפוך לאגף  .פינה את המבנה שלו

שזה מרכז שייתן מענה , שם יהיה מרכז עוצמה .משולב של הרווחה יחד עם מועדוני קשישים
אלא אוכלוסייה בעיקר , סיית רווחה במהות שלה של עוני וקשייםולא אוכל לאוכלוסייה שהיא

אם זה מול סיוע משפטי ויתאפשר לכל , אם זה מול ביטוח לאומי, שזקוקה למענה הראשוני המיידי
  .תושב להגיע ולקבל שם מענה
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גם מבחינת מכרז של מחזור , גם מבחינת גינון, אנחנו כבר אחרי כל הסדר והארגון שעשינו - ע"שפ
שמעון נכנס יפה מאוד לתפקיד ונשאר להם רק , המחלקה התיישרה. מכרז ניקיון, של פחים כתומים

  .לבצע ולהוציא לפועל את כל התוכניות

עם , והפגישות עם יזמים המינהלת לקראת סיום המיפוי שלה והשיחות -התחדשות עירונית 
לקראת פברואר יהיה מפגש תושבים ראשון שבו יוצגו בעיקר לתושבי גיורא התוכניות . תושבים

  .לעשות קצת סדר בעיר, תשובות, שאלות, למתחם שלהם

, בכל תחום שהיום אני יכולה לגעת בו יש פרויקטים שהם פרויקטי דגל שיובילו, בכלל בכל הנושא
אנחנו בנקודת המפנה בחתימה על הסכם גג עם משרד , ה מהתקציב השוטףאבל מעבר לכל ובשונ

פנקס על הפארק ופרדס : האוצר ורשות מקרקעי ישראל לפיתוח ובנייה של שתי שכונות חדשות
אנחנו לא יכולים ליצור . אני אומרת בכל הזדמנות וזה גם מה שהוביל אותי בשיחות איתם. בחיסכון

ות החדשות יהיו חלק בלתי נפרד מהעיר הקיימת ולכן כל הכספים השכונ. לעצמנו פה עיר נפרדת
של , שיתקבלו במסגרת הסכם הגג ואנחנו מדברים על היקפים שלא נודעו מאז הקמת אור יהודה

במוסדות ציבור בעיר , פים"בשצ, במוסדות חינוך, בתשתיות שאותם נשקיע, מיליארד וחצי שקלים
, ל יחידת דיור בחדשה זה השקעה ביחידות הדיור הקיימותהתנאי שלכל פיתוח ש, כלומר. הוותיקה

גם כדי לא ליצור קוטביות ופערים בין השכונות וגם כי העיר הוותיקה זקוקה להשקעה בתשתיות 
ממה , על ההיקפים, אני רוצה להעביר את רשות הדיבור לגזבר העירייה קצת על התקציב. קיימות

  . הוא נבנה ואחר כך שאלות ותשובות

  :גיל גבריאל ח"רו

  .אני אשתדל לא לחזור על דברים שנאמרו, אני אגיד כמה מילים על התקציב

, לעומת שנה קודמת₪ מיליון  16.4גידול של , ₪מיליון  274עומדת על  2017הצעת התקציב לשנת 
  .6.4%באחוזים הגידול הוא 

כל ההתחייבויות קיום , שמנו דגש על ביצוע החלטת הנהלה, התקציב המוגש הוא תקציב מאוזן
לרבות הסכמי השכר הארציים שנחתמו בין המדינה למרכז , וההסכמים שהעירייה הינה צד להם

  .השלטון המקומי

תמהיל ההכנסות מורכב . לגבי תמהיל ההכנסות שלנו בעצם פה בעיר, כמה מילים לגבי ההכנסות
ל בסיס מקדם ההתייקרות השינוי בארנונה היה ע. ₪מיליון  126שזה בעצם , בעצם מהכנסות ארנונה

. ₪מיליון  86הכנסות ממשלה . 1.77%שקבעה המדינה ואושר במועצת העיר בחודש יוני בהיקף של 
שזה בעצם ארנונה והכנסות , מהצד הזה מגיעות ההכנסות שלנו, אם לוקחים את הצד של ההכנסות

  . ממשלה

מהיקף התקציב ובנוסף יש  35%מהוות , ₪מיליון  95הוצאות השכר הן  -לגבי הנושא של ההוצאות 
בבנייה של התקציב לא היתה פגיעה . ₪מיליון  169תקציב הפעולות כאן הוא . את הפעולות

ובחלק מהמקומות אפילו הרחבנו את , בפעילויות השוטפות של העירייה ואת זה ליאת ציינה
  . כמו שנדרש, הפעולות

מיליון  90.3תקציב בסדר גודל של  2017 סך תקציב החינוך בשנת, אם אנחנו הולכים לכיוון החינוך
  . 2016מיליון לעומת תקציב  6.4- תקציב החינוך לכשעצמו גדל ב. מתקציב העירייה 33%ומהווה ₪ 

  :ח גיל גבריאל"רו

בתוך , שלחנו לכם את החומרים. מתקציב העירייה 18%-ומהווה כ 48.6תקציב הרווחה עומד על 
הם בשלב הזה  2016אני רוצה רק לציין שהנתונים של ביצוע . 2016החומרים יש את הנתונים של 

אז , הם לא נתונים סופיים, השנה עוד לא הסתיימה ויש דברים לא וודאיים שהיו שם. נתוני אומדן
בסך הכל התקציב הזה מראה על גידול די . 2016ל להיות שיהיו שינויים בנתונים הסופיים של יכו

  . ושיהיה לנו בהצלחה. כמו שאמרתי, מיליון 16בהיקפים של  6.4%, משמעותי

אז  ,2015היא ביקשה לצרף מסמך לגבי ביצועי , ל"לבקשת ננה שישבתי איתה לפני שהיא נסעה לחו
  .וטוקולגם אותו אני מצרף לפר
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 2015להלן ביצועי שנת 

  צד ההוצאות

 2016תקציב  2015ביצוע  סעיף תקציבי
אומדן ביצוע 

2016 
הצעת 

 2017תקציב 

     
  40,720       39,709       40,076       37,808      שכר כללי 

  67,037       58,483       61,265       56,410       פעולות כלליות

    -                     מותנה-כלליות  פעולות

         מפעל המים

  107,757     98,192       101,341     94,218      כ כלליות"סה

     
  41,942       40,044       38,940       35,153      שכר חינוך

      286              מותנה-שכר חינוך

  48,373       41,717       43,199       38,437      פעולות חינוך

 חינוך מותנות
 

       1,407                 -    

  90,315       81,761       83,832       73,590      כ חינוך"סה

     
  12,033       10,727       10,844       10,290      שכר רווחה

    -                 100             מותנה-שכר רווחה 

  36,634       31,016       33,619       28,590      פעולות רווחה

    -                 425             פעולות רווחה מותנות 

  48,667       41,743       44,988       38,880      כ רווחה"סה

     
  7,641         8,113         8,144         21,180      מ"פרע

  351            360            361            508           מ ביוב "פרע

     
  1,720         1,705         1,615         1,580        )כולל הנחות מימון ארנונה(הוצאות מימון 

     
לפני הנחות בארנונה כ הוצאות "סה

 וכיסוי גרעון
   229,956     240,281     231,874     256,451  

     
  17,000       16,273       16,500       16,773      הנחות ארנונה

  50              247            250            1,047        הוצאות חד פעמיות 

     
  273,501     248,394     257,031     247,776    כלליכ הוצאות "סה

     
    -               3 -                 -               3,368 -       )גרעון(עודף 
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  צד ההכנסות

 2016תקציב  2015ביצוע  סעיף תקציבי
אומדן ביצוע 

2016 
הצעת תקציב 

2017 

  126,000       118,490     118,700     107,690    ארנונה  

      2,000          .ארנונה מ

  700              405            700            557           מפעל המים

  37,846         30,404       31,273       27,675      עצמיות אחר

         .מ-עצמיות אחר

  2,999           1,338         1,443         1,556        עצמיות חינוך

  802              750            839            825           עצמיות רווחה

  168,347       151,387     154,955     138,303    כ עצמיות"סה

     
  46,542         43,427       43,958       40,831      ממשלה -חינוך 

      -               730              מותנה-ממשלה -חינוך 

  33,836         29,565       31,067       27,451      ממשלה -רווחה 

 ממשלה מ -רווחה 
 

188     

  4,016           3,067         4,656         2,273        ממשלה-אחרים

  1,236           2,587         2,587         3,981        לאיזון משרד הפניםמענק כללי 

  224              968            1,340         870           מענק משרד הפנים

  85,854         79,614       84,526       75,406      כ תקבולים ממשרדי ממשלה"סה

     
  254,201       231,001     239,481     213,709    כ הכנסות"סה

     
  18,000         17,173       17,400       17,650      הנחות ארנונה

        11,800      מלוות למיחזור ולאיזון

  1,300           217            150            1,249        הכנסות חד פעמיות 

     
  273,501       248,391     257,031     244,408    הכנסות כללי כ"סה

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

אנה הודיעו שהן חולות ולא יכולות להגיע וננה 'אז אני רוצה להתחיל בפתח הדברים שימית וז, זהו
  . כל השאר יתנו מענה. ל"הודיעה שהיא בחו

אנחנו . זה תקציב תלוי תוכנית עבודה, שאנחנו עוסקים בה מתחילת השנה, עוד סוגיה שעומדת
אני אעביר ביניכם את החוברת כדי , 2017בימים האחרונים מסיימים את הכנת תוכנית עבודה לשנת 

  . אבל עופר יציג בפניכם את הנושא, שתבינו פחות או יותר במה מדובר
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  :עופר תודר

הכוונה שלנו . את הקונספט של תוכנית העבודה שכאמור תהיה מתואמת תקציב אז אני אגיד רק
כמו , קודם כל גם בתקציב שגיל הציג אותו, שבמקביל למעקב התקציבי שאנחנו מבצעים בלאו הכי

זו גם היתה בקשה של המועצה וזה נכלל בהכנת , 2016שאתם ראיתם יש גם את אומדן ביצוע 
שכל מנהל  ,הכוונה לצורך העניין, עוד נדבך של תוכנית העבודה השנה אנחנו מוסיפים. התקציב

אם יש כרגע מספר אנשים שמשתמשים , אורן יגדיר לדוגמא, לצורך העניין. מחלקה יגדיר יעדים
ל כל מנהל מחלקה מגדיר את היעדים "אותו כנ. יגדיר את היעד שלו והיעד הזה יבדק, באפליקציה

כדי , העמידה ביעדים וזה יהיה הדופן המשלימה של ביצוע אנחנו פעמיים בשנה נבחן את, שלו
  . שנראה שגם תוכנית העבודה המאושרת מבוצעת

הוגדרו . בתיעדופים העירוניים שהוגדרו, בין היתר, שהתוכניות מוקדו, צריך להגיד עוד דבר אחד
הנגשת , רבין הית, היעדים העירוניים כוללים. מספר יעדים עירוניים והתוכניות הותאמו בהתאם

ערכי , של הצמחת דור צעירהנושא , תרבות וספורט, הנושא של פנאי, הנושא של קיימות, השירות
  . תוכניות עבודה מסונכרנות עם היעדים העירונייםוהישגי 

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

כל תוכנית פעולה מותאמת לסעיף תקציבי . תעבירו ביניכם את החוברת כדי שתראו על מה מדובר
ש מדדים גם לבחינה ועמידה ביעדים שנוכל לעקוב שאכן הדברים מתבצעים ולא רק בשורה של וי

רק לציין שחברי הקואליציה עברו על התקציב בישיבת קואליציה והם ? יש למישהו שאלות. כספים
  . די יודעים במה מדובר

  :עופר בוזי

אבל שתי שאלות שכן , אבל באווירה החג אני לא אשאל את כל השאלות שתכננתי, הכנתי כאן
אני לא בקיא בימים האחרונים אם היה קיצוץ בסופו של , האם נלקח בחשבון, האחת. חשובות לי

בסעיף , ושאלה שניה? 2017- האם זה נלקח בחשבון ב, יום במענקי האיזון של משרד הפנים או לא
  . ההכנסות

  :ח גיל גבריאל"רו

עמד על  2016מענק האיזון שהיה בשנת , לגבי מענק האיזון. אני אענה לך על השאלה הראשונה כבר
כרגע נכון לעכשיו בבניה של , זאת אומרת. ₪מיליון  1.2לקחנו בחשבון  2017בשנת . ₪מיליון  2.6

  . 2016-ביחס ל 1.4התקציב הזה יש קיטון של 

  :עופר תודר

  . זה המסגרת שקיבלנו ממשרד הפנים ,את המסגרת שאנחנו הכנסנו בתקציב

  :עופר בוזי

  ?מאושרת

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

, כי הקיצוץ הוא מתקציבים שהיו צריכים להוסיף, מאושרת ממשרד הפנים ולא קשורה לקיצוצים
  . לא לגרוע

  :עופר בוזי

  ? 2017-מיליון שקל ב 60זה , מאכיפה ומדוחות, הכנסות מקנסות

  :אפי גוטמן

  . 7 - 6אולי . 6זה אולי ? 60איך 

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . מיליון 6

  :עופר בוזי

כרגע , אני לא מצאתי. כי חשבתי שזה באלפי שקלים; אז זה כבר לא, אוקי, מיליון 6 -בסביבות ה
  . חיפשתי את זה
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  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . אנחנו נגיד לך באיזה עמוד

  :עופר תודר

  . 11עמוד 

  :גיל גבריאלח "רו

  . בערך 6.8

  :עופר בוזי

  , אז השאלה היא פה. מיליון פחות 2הוא כמעט  2016בכל מקרה האומדן של 

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . ממה זה נובע

  :עופר בוזי

  , להגביר, אם יש איזו מטרה להגביר אכיפה, כן

  :ח גיל גבריאל"רו

   ?האתה מדבר על הקנסות או על הגביי

  :עופר בוזי

  . אני ראיתי את הסעיף הזה הוא פשוט ברח לי קודם. על הקנסות

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  , -הוא גבוה מ 2016תראה שאומדן ביצוע של , עופר. 11יש בעמוד 

  :עופר בוזי

  , זה לא בפורמט הזה, כן

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

והיום אנחנו כבר  6.8עמד על  התקציב 2016רק תראה שתקציב . אצלך 11תפתח עמוד , זה פה, לא
זה פשוט מספר מקומות החניה שיש בעיר , זה לא מתוך מגמה להרחיב את ההדק, 7.5בביצוע של 

  . הלך וגדל וזה מאפשר לפיקוח לעשות אכיפת חניה במתחמים גדולים יותר שלא היו בעבר

  :עופר בוזי

  . זה בסדר, כל עוד זה גם לא בסכומים שחשבתי, אוקי

  :אהרון ד עוזי"עו

יש כשש משרות . המחלקה המשפטית גדלה כמו נרות חנוכה בשנים האחרונות. לי יש שאלה והערה
העסקת יועצים , שעובדות במחלקה ומה שמנקר את העיניים וצורם זה הנושא של מיקור חוץ

דין  אני חושב שזו הוצאה מיותרת וצריך להכשיר את העורכי. ₪משפטיים חיצוניים במעל כמיליון 
  . שעובדים במחלקה שהם יעסקו באותם תחומים שבהם נעזרים ביועצים החיצוניים

  :ח גיל גבריאל"רו

  , הבנייה של התקציב של המחלקה המשפטית

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  ?אתם זוכרים איזה סעיף המחלקה המשפטית

  :ח גיל גבריאל"רו

שגם המשרות וגם , לנו ביום יום בשוטף מהצרכים שיש .זה נבנה במה שקיים לנו היום. 28עמוד 
במבחן הביצוע זה מה , זאת אומרת, לצורך העניין על ההסתמכות על מיקור חוץ חיצוני הם במסגרת

והכנו  2017כשבאנו ואמדנו את תקציב . 2016שדי עמד בתקציב של  2016 -שהוצאנו פחות או יותר ב
כאשר השאיפה היא כמובן , תר אותם מספריםיש פחות או יו, לא היה גידול דרמטי במספרים, אותו
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אבל השוטף מוכיח שאנחנו , להסתמך על פחות אאוטסורסינג בנושא של ייעוץ משפטי חיצוני
בסופו של , כל הנושא של ללכת למודל של גבייה ואכיפה ולעשות את זה במבנה אחד. צריכים את זה

ושב שהמודל הזה של גבייה ואכיפה אחד אני ח. זה עוד לא מקבל את ביטויו בספרים, אני חושב, יום
שזה , אבל אני חושב שזה ילך לכיוון הזה, ואני לא מוכן להתחייב על זה, יכול להיות שבסופו של יום

אבל לבוא ולהציג כאן קיטון דרמטי בהוצאות , זאת השאיפה. יקטין את ההוצאות המשפטיות
  . 2017 -זה המצב ל. אני לא חושב שזה נכון, המשפטיות

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

. מנגד אני יכולה להגיד שזו שנה שבכלל יש מגמה ארצית של הגשת תובענות ייצוגיות נגד רשויות
רשות הכי קל לתבוע אותה וכל אחד על כל שלט או על כל פעולה שרשות מקומית עושה , כלומר

מה . להתמודד איתם השנהמגישים תובענות יצוגיות על ימין ועל שמאל וזה דברים שהיינו צריכים 
  . לראות שהדברים נבדקים, עם היד על הדופקיש להיות , שכן

  :עופר בוזי

  ?אני יכול להגיד מילה בעניין הזה

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . כן

  :עופר בוזי

הוותיקים , היה לנו כאן, קודם כל אם אתם זוכרים, המחלקה המשפטית שיש לנו כאן היא נבנתה
  , כאן זוכרים את הלל

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . כן, קרונפלד את המשרד של הלל

  :עופר בוזי

משרד הפנים באו והוציא תקנות חדשות וביקש שיהיה ייעוץ משפטי פנימי , שהיה פה הרבה שנים
, אני רק יכול להגיד שמבחינה מקצועית. הרבה כסף אז גם החוצה, עוזי, שילמנו לדעתי. עירייהשל ה

המחלקה המשפטית עשתה באמת את העבודה שלה , שנמשכה כמה שנים טובות, לפחות בכהונה שלי
ר הועדה "במיוחד אני בתפקידים שאני הייתי גם כיו, נבחרי הציבור, על הצד הטוב ביותר ונתנה לנו

נתנה לי גם הגנה משפטית שהייתי , ניין עיר וגם כממונה על מחלקת עסקים ועוד הרבה מחלקותלב
רצו להפנות אותה לי אישית והסתדרנו עם , צריך ואפילו היה איזשהו מקרה אחד שהתביעה היתה
. ר הועדה לבניין עיר"במקרה שלי שהייתי יו, זה בסופו של דבר שהאחריות תהיה אחריות של הועדה

אני מכיר אישית את האנשים , חושב שהמחלקה הזו היא מחלקה מאוד מקצועית ומאוד חשובה אני
  , שפועלים שם

  :ד עוזי אהרון"עו

  , לא דיברנו על, דיברנו על מיקור חוץ, שים לב

  :עופר בוזי

אנחנו לא נמצאים בתהליך , זה גם עניין של תהליך, זה מפה במקרה הזה באמת, אוקי, אז אני אומר
אבל , אני מאמין שזה יקרה, אנחנו נמצאים בתהליך הזה כמה שנים ספורות, שרים שנההזה ע

כאילו אתם גם יכולים לנווט ולקבוע מה מוציאים החוצה ומה , אתם ההנהלה, בואו, מיקור חוץ זה
  . זה עבודה שלכם. לא

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  ?סבח, כן. טוב

  :סבח יוסף

  ?התייחסתם לנושא הזה של בית העלמיןהאם בתקציב או בכלל 

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

כן ניקח מהתקציב הזה בשלב שנגיע אליו את . בית העלמין לא אמור לבוא לידי ביטוי בתקציב שוטף
   .ע"של תב, כל הנושא של תכנון
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  :עופר בוזי

  . תכנון צריך לובניג

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

אבל זה , כשיהיה מה לבשר תאמין לי שאני ראשונה שאביא את זה למועצת העיר לבשר. יש כבר, לא
היום . אלא אם כן אני אצטרך תכנון בשלב יותר מתקדם, לא משהו שצריך לבוא לידי ביטוי בשוטף

אני יכולה להגיד שאחרי פגישה אצל שר התחבורה שבוע שעבר ולאחר שעשו לנו סקר של רשות 
קיבלנו אור ירוק מרשות שדות התעופה לכמה , ישראל למקומות פוטנציאליים לבית עלמין מקרקעי

שהכל הם תחת רשות , יודעים על הדרום, אנחנו הרי מדברים כולנו, מתחמים שכן מאפשרים לנו
הדבר היחיד . מתחמים שרשות שדות התעופה נתנה לנו אוקי לפעול 4יש בערך . שדות התעופה

  , ברגע שזה יהיה. ארבעה זה מה הכי מהר מביאים לאור יהודהשינחה אותי מכל ה

  :עופר בוזי

  ? ואין שמה את הבעיה של הכוהנים

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . יש פסק הלכה שהרב יוסף אישר גם לכוהנים לטוס מעל בית עלמין, דרך אגב, לא

  :עופר בוזי

  .תודה

  :סבח יוסף

  . כל השנים דיברו רק על הנושא הזה עם משרד התחבורה

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

אומרים ברקת יש בית עלמין , אם פעם היו זורקים אותנו. כי כולם הבינו, היום זה מתקדם יותר
שנה הקרובות אין היתכנות  25 -היום הם הבינו שב, מטרופולוני של כולם ואתם מיועדים לשם

בינעירוניים של כמה ערים ולכן יש את / חוזרים לבתי העלמין המקומיים  לכן .להקמת ברקת
שר , קבינט הדיור, רשות שדות התעופה, רשות מקרקעי ישראל, של כולם, אני יכולה להגיד, הנכונות
אין ישיבה שאני נמצאת בה וזה לא הנושא  .כולם מבינים את החשיבות של בית העלמין, האוצר

המתחם שיבחר זה מתחם שמבחינת , שוב. לם חדורי מטרה להשיג את זההראשון שאני מעלה וכו
  . פוטנציאל ביצוע הוא יהיה המהיר ביותר

  :סבח יוסף

אבל אנחנו מדברים על , אנחנו יודעים שקשה להעריך זמנים במקרים האלה? מה הערכה, ליאת
  , הנושא הזה

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . אני אדבר על התקווה ששנה מהיום אבן פינה, אני לא אדבר על הערכה

  :ד שלומית שפינדל"עו

  . אני התלבטתי אבל אני מבקשת כן להעיר הערה אחת

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  ?להגיב לפרוטוקול

  :ד שלומית שפינדל"עו

  . להגיב לפרוטוקול

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . אוקי, טוב
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  :שלומית שפינדלד "עו

כי אני , למרות שהתלבטתי אם אני צריכה להתערב ולהעיר, אני רוצה להתייחס להערה של עוזי
אבל בכל זאת נאמרה הערה שהמחלקה המשפטית גדלה כמו , נושאת בתפקיד מקצועי וסטטוטורי

 ,להשהמחלקה המשפטית החלק האזרחי ש, אני רוצה להעיר עניינית ולא בסגנון הזה. נרות חנוכה
עוד עורכת דין שעושה את הליטיגציה האזרחית והמינהלית ועורכת , מונה אותי כמנהלת המחלקה

כולנו עושים את כל העבודה השוטפת  .דין נוספת שאחראית על כל נושא המכרזים וההתקשרויות
שהן כך , הן תובעות עירוניות, שתי עורכות דין נוספות, המרובה במסירות ובנאמנות ויתר עורכי הדין

אני לא חושבת שמדובר , אז שלושה עורכי דין שעושים את כל העבודה. לא מתעסקות בחלק האזרחי
אנחנו עושים באמת כל מה שניתן לעשות בתוך המחלקה ומה שאנחנו . על גידול כמו נרות חנוכה

מספר האנשים שהיא מונה לא יכולים לעשות , אנחנו מוציאים עבודה שהמחלקה, מוציאים החוצה
לא ראיתי שנאמרה שום אמירה או . מתוך התחשבות מרובה בכספי ציבור ובתקציב, האות

התייחסות לכל מחלקה אחרת בעירייה וזה גורם לי לחשוב שאולי ההערה היא לא באמת מתוך 
אלא מאוד יכול להיות שהיא נאמרת מתוך הערה שהיא לא , דאגה לתקציב העירייה והערה עניינית

  . עניינית ולא מקצועית

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  , מה שאת חושבת זה לא, את זה, לא

  :ד עוזי אהרון"עו

  , אם את רוצה להתחיל בלא מקצועי, לא מקצועי

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  , עוזי, לא

  :ד עוזי אהרון"עו

זה לא . זה מי שאמר בבית המשפט דברים חמורים ביותר במשפטו של ראש העיר הקודם
  . אל תדברי עכשיו על לא ענייני ועל לא מקצועי, באמת. לפרוטוקול

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . לא נפתח את הנושא הזה, אז זהו, טוב

  :ד עוזי אהרון"עו

  . זה צריך דיון של ימים לדבר על זה. זהלא נגמור עם זה אם אנחנו נתחיל עכשיו לדבר על 

  :ראש העירייה -ליאת שוחט 

  . מי בעד אישור התקציב להרים יד, טוב. אני מבקשת, עוזי

  . פה אחד :בעד

   .מאושר, 2017תקציב העירייה לשנת  :החלטה

  )18:41הישיבה ננעלה בשעה (

        

  ד"עו, ליאת שוחט  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 ישיבות המועצה מרכז


