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יום שני כ"ז אדר א תשע"ו
 07מרץ 2016

ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס'  59מיום 7.3.2016
הישיבה התקיימה בחדר הישיבות של העירייה
נוכחים :ליאת שוחט ,איילה ברטה ,טל אשכנזי ,אפי גוטמן ,ליאת בן בסט ,ננה חן ,עוזי אהרון ,ימית
קרקוקלי ,סבח יוסף ,יחזקאל שקד ,יניב דאון ,ליאור אגאי.
חסרים :עופר בוזי ,ז'אנה כהן ,דוד חיון.
משתתפים :עופר תודר ,עו"ד שלומית שפינדל ,אסתי אשל ,אבי בללי ,אפרת סקעת ,מוטי קוטאי,
חמאני דוד.
על סדר היום :תקציב העירייה לשנת .2016
)הישיבה נפתחה בשעה (18:33
ראש העירייה:
אני מקדמת בברכה את חבר המועצה יניב דאון ומאחלת לו הצלחה במילוי התפקיד כמשרת ציבור.
אני בטוחה שטובת תושבי אור יהודה לנגד עיניו והוא יעשה ככל יכולתו להיות שותף מלא לתנופה
שתקבל העיר בשנים הקרובות.
יניב יצהיר אמונים.
יניב דאון:
אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
ראש העירייה:
בתאריך  ,7.10.2015עם כניסתי הרשמית לתפקיד ראש העיר ,קיבלתי עירייה בטראומה ,עובדים
מפוחדים ,אגפים ללא תכנון ,שלטון ריכוזי שרוב התוכניות נקבעו מלמעלה למטה ולא להיפך,
כמקובל.
התנהלות כספית שלא כאן המקום להרחיב עליה את הדיבור ומערכת עירונית שבחצי שנה שעד
הבחירות לא נכנסו כספים כפי שהוצגו בתקציב  ,2015במיוחד בהכנסות עצמיות של ארנונה ,חניה.
רק לסבר את האוזן ,מכרז שילוט שקיים פה כבר שלוש שנים ,בדקתי כמה צריך לשלם הזכיין
ומתברר שבמשך שנתיים שהוא עובד אפילו לא דרשו ממנו את העמלה של הזיכיון שלו והוא מצידו
לא ממהר לשלם ולתרום .הצלחנו בדצמבר  2015לקבל כ 300,000-שקל הכנסות שמגיעות לנו
מהשילוט.
בעיריית אור יהודה יש משאב אנושי מדהים ,עובדים מסורים שנותנים מעצמם מעבר לנדרש .הם
רק ביקשו שיציגו להם מטרות ויעדים ומוכנים להסתער על המשימות וזה בדיוק מה שעשינו.
הגדרנו יחד לכל אגף ומנהל מטרות ויעדים וקיבלנו תוכניות למימוש ,יחד בנינו תוכנית עבודה
מותאמת תקציב שעומדת לאישורכם היום.
נענינו לרוב הבקשות ,אך נאלצנו גם לדחות תוכניות לביצוע לשנה הבאה בעקבות גרעון צפוי בתקציב
 2015כתוצאה מההתנהלות הכלכלית במהלך השנה האחרונה.
)ליאור אגאי הצטרף לישיבה בשעה (18:40
אך בסופו של דבר תפיסת עולמי היא שניהול טוב זו גם היכולת למצוא פתרונות תוך כדי עבודה ואני
מתכוונת למצוא פתרונות ומענה כספי גם לתוכניות שלא נכנסו בשנה הזו.
התוכניות שיוצגו כאן על ידי מנהלי המחלקות ,באות לשים על השולחן פתרונות לרוב המצוקות
שעלו בעיר בשנים האחרונות ומציבות סדר עדיפות חדש בעיר ,סדר עדיפות שנקבע בהלימה לצרכי
התושבים באור יהודה.
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שנת  2016תהא שנת מפנה לעיר אור יהודה ,כשהתקציב הופנה לדבר אחד עיקרי ,שיפור השירות
בסל השירותים שמקבלים תושבי אור יהודה בכל תחומי החיים .כפי שהבטחתי תקציב הפעולות
לחינוך גדל השנה ויגדל בהתמדה גם בשנים הקרובות .בית הספר התיכון יעבור רפורמה מקיפה
ויוקצו לו משאבים בהתאם לצורך .בענייני חינוך אני יכולה לומר דבר אחד ,זה התחום שבו לא
נחסוך וכל מה שידרש להוביל את המערכת העירונית למצוינות ולמערכת מובילה בבקעת אונו אנו
נהיה שם להשקעה.
השנה האחרונה פגעה תדמיתית בעיר ושמה אותנו ללעג בכל מקום .הנהלת העיר יחד איתכם חברי
המועצה ,נוביל תוכנית למיתוג מחדש של אור יהודה ,במטרה לשפר את אמון התושבים במערכת
העירונית ,להחזיר לתושבי אור יהודה את הגאווה והביטחון שלהם בהנהגת העיר ולקדם תהליך של
מעורבות ציבורית בתהליכים העירוניים.
העירייה תיכנס לתהליכי בדיקה מתמידים של שביעות רצון התושבים ,במטרה לשפר ולייעל באופן
מתמיד את השירות הניתן לתושבים בכל מחלקות העירייה ובכל התחומים.
בתחום הפיתוח והתכנון  -כשנכנסתי לתפקיד הפגישה הראשונה שהתבקשתי לחתום זה תוכנית
מתאר עירונית שעבדו עליה בחמש השנים האחרונות .חשבו אולי שאהיה חותמת גומי ואחתום על
מה שתכננו ,זו תוכנית שקובעת שכל שטח פנוי בעיר יהיה מיועד ומסומן למה הוא אמור להיות
בשנים הקרובות .עצרתי את כל התכנון וגיבשנו מסמך עם השגות ,כששוב ,הראיה העירונית היא
תושבי אור יהודה .ושוב ,לדוגמא ,כשכל העיר צועקת בית עלמין ,אני פותחת את התוכניות ומבקשת
לראות איפה הנהגת העיר הקודמת הקצתה מקום לבית עלמין ,אבל כנראה שלקודמי בתפקיד זה
לא נושא שהיה בוער בעצמותיהם ולכן ,הוריתי למתכנני התוכנית לחזור אלי עם מיקום לבית עלמין
עירוני שיענה על הצורך של תושבי אור יהודה ,כי רק אנו יודעים מה התושבים שלנו צריכים ,לא
מתכננים מבחוץ ולא ועדות מחוץ לעיר.
אני שמחה לבשר שבמסגרת אישורי התוכניות ,אישר היום קבינט הדיור הגשת התוכנית "פנקס על
הפארק" של  1,500יחידות דיור בנוסף לתוכנית באזור תעסוקה שנקראת  549בדרום אור יהודה
להפקדה בותמ"ל.
בכלל ,אנו לקראת הסכם גג בעקבות התוכניות הקרובות להקמת כ 5,000-יחידות דיור ברחבי העיר
אור יהודה ,כשהקו המנחה בהסכם הגג הזה שנכון מאוד שחשוב להביא בנייה חדשה ואוכלוסיה
חזקה לעיר אור יהודה ,אבל אסור להשאיר מאחור את התושבים והשכונות הותיקות ,כך שכל סעיף
בהסכם הגג ייתן מענה גם לשדרוג ושיפוץ השכונות הותיקות.
במסגרת הבקשות שלי אני מעלה לסדר היום את המאבק לפינוי  2,300יחידות הדיור שנמצאות
מתחת לתח"ר ושהמדינה הכריזה שזה מקום שאינו ראוי למגורים .אין ספק שאם המדינה היא זו
שמודיעה שאי אפשר לגור שם ,היא זו שגם צריכה לקחת אחריות ,אני לא אומרת אחריות בלעדית,
אולם בשיתוף פעולה למצוא פתרון לאוכלוסיה הקשה והמבוגרת ביותר שלנו בשכונות שפרינצק,
סיני ודגניה.
אני חושבת שזו בדיוק נקודת הזמן להשיג הישגים לאוכלוסייה הזו ,אחרת לא תהיה אופציה נוספת
בתקופה הקרובה.
כל הנושא של התחדשות העירונית – מיד עם כניסתי לתפקיד ,כמו פטריות אחרי הגשם יצאו כל
מיני קבלנים ,עורכי דין וכל מי שחושב על פוטנציאל כלכלי .ביקשתי מהתושבים ואני חוזרת
ואומרת ,לא להתקדם עם שום יזם ולא לחתום ,אני מעריכה שתוך שבועיים תוקם מנהלת
להתחדשות עירונית ,שתהיה המתווך בין הקבלן לעירייה .העירייה תעזור להם ,זה שוק פרוץ,
העירייה היא זו שתעשה את המיפוי של התוכניות הפוטנציאליות בעיר ,תלווה ,תדריך ותעצור בשלב
שהתושב הוא מול הקבלן .אנחנו ננחה אותו.
כל העירייה על כל אגפיה ועובדיה חדורי מטרה להשיג את היעדים שהצבנו לעצמנו בשנת .2016
ואני רוצה להודות למנכ"ל העירייה ,מר עופר תודר ,על הובלת התהליך להרכבת התקציב ,משימה
לא פשוטה ,מאחר והצרכים והדרישות היו מרובים .ניסינו באמת לתת מענה לכולם.
אני רוצה להודות לאפרת סקעת ,שקטה אבל תותחית על ,על המסירות ,ההתמדה והעזרה ,אני
באמת מעריכה את זה ואת מודל להרבה עובדים וכל אגף הגזברות ,שזה אגף מקצועי נטו ולשבח את
מזל זרחיה ,שהשכילה בשנים האלה לגבש צוות מקצועי שיודע את העבודה ואפשר לי ולעופר
התאקלמות קלה בסבך של התנהלות כלכלית של רשות מקומית.
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ננה חן:
פנו אלי יזמים שעושים פינוי בינוי ואמרו לי שביקשו להיפגש ולעומת זאת הלכת לכנסים אחרים,
האם זה נכון?
ראש העירייה:
לא נכון.
ננה חן:
חשוב להוציא הצהרה כזאת.
ראש עירייה:
לא צריך להוציא כלום ,אני מחויבת לתושבים ולא ליזם .היו יזמים שהתקשרו ,קיבלו את המענה
וכל מי ששאל ,גם ברמה של תושב שמסמס לי ושאל אם לחתום ,ביקשתי לא לחתום ,אני עקבית
בהנחיות וזו ההנחיה .אני הצעתי לתושבים לא לקדם כלום עד שתבוא המינהלת ,שהיא אמורה
לשרת אותם וגם אותנו.
ננה חן:
לגבי מיזם ברחוב העצמאות ,היתה התנגדות של התושבים ,העירייה הגיעה לשם עם איזשהם
התנגדויות .ההתנגדות היתה בקול מאוד רפה וחלוש ונראה כאילו ולא היתה התנגדות .בינתיים
התוכנית עברה עם שינויים מאוד קלים והולכת לקום לצד שכונת נווה סביון שהיא צפופה עם מעל
 700יחידות דיור ,שכל הכניסות והיציאות לתוך השכונה והם הולכים ליצור פקק תנועתי מאוד
מאוד קשה .אני חושבת שכדאי שאנו כעירייה נבחן את הסוגיה הזאת פעם נוספת ונסתכל על
התמונה הכוללת ונראה איך אנחנו יכולים לשפר את המצב הזה ,כי כולנו מכירים את המצב הקיים.
אני היום יוצאת ממשה דיין צריכה כרבע שעה כדי לצאת מהעיר .תארו לעצמכם  2,000מכוניות
מצטרפות לזה ואיפה אנו נמצא את עצמנו .אז רגע לפני שעושים צעד שיכול לפגוע בעיר כולה ,בואו
נעצור ונחשוב פעם נוספת.
ראש העירייה:
שוב ,זו גם סוגיה שנחשפתי אליה עם כניסתי לתפקיד .המלצות של צוות יועצים והגשת ההתנגדות
על ידי העירייה נעשתה כדי למזער נזקים .הצהרתי ואמרתי שאני בעד התחדשות עירונית .ברגע
שקיבלתי מענה להתנגדויות של העירייה ,כולל פתרון תחבורתי באמצעות הועדה המחוזית שדחתה
את כל ההתנגדויות בנושא הזה.
טל אשכנזי:
בנושא בית הקברות ,אני חושב שאת קצת חוטא לאמת ,כי יושב לידך סגן ראש העיר שלך שבמשך
כל הקדנציה ניסה ונלחם ושאלנו אותו שאלות והוא נתן כביכול פתרונות ,אבל לצערי הם לא היו
מעשיים .וזה לזכותו.
ראש העירייה:
אני חוזרת ואומרת ,ההתייחסות לבית העלמין בתוכנית המתאר שהוביל ראש הסיעה שלך ,לא באה
לידי ביטוי ולא ניתן מענה בתחומי העיר אור יהודה .נכון שהיה ניסיון פרטני של עוזי ,כפי שהוא
עושה עכשיו ,אבל הרעיון הוא שהנהגת העיר תוביל ולא אדם כזה או אחר.
מבקשת ממנהלי המחלקות להציג את התוכניות.
מוטי קוטאי  -מנהל אגף שפ"ע ופיקוח עירוני:
 2016הוקם אגף חדש שאיחד בתוכו גם מסגרות ממקומות אחרים ,כגון המוקד העירוני שעבר
מהביטחון לאגף שפ"ע .אנו שמנו השנה כמה דגשים ,ראשית הניקיון ,שבוער בעצומותינו ,העיר
צריכה לעבור שינוי גם בתרבות שלה .נושא הנראות ,הגינון ,נופים ואנו בשעה טובה מקווים שביום
חמישי ייצא מכרז הגינון לדרך.
)עופר בוזי הצטרף לישיבה בשעה (19:00
מכרז הגינון יופץ ,העיר תחולק לשני אזורים ,שני קבלנים ואז יהיה פה מהפך בנושא הגינון .כל נושא
אכיפת הפיקוח של חוקי עזר עירוניים ,כל נושא השירות לתושב ופתיחת חוזים והסכמים שנעשה
כבר בשבועות האחרונים ,כמעט כל נושא יפתח ויופצו מכרזים חדשים ,איכותיים יותר ,הכל למען
התושבים.
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ראש העירייה:
אבי בללי  -חשב מחלקת החינוך ,מחליף את תמי חכימי ,מנהלת המחלקה שנבצר ממנה להיות
הערב.
אבי בללי  -חשב מחלקת חינוך:
היעדים המרכזיים של מערכת החינוך לשנת הלימודים תשע"ו היא בליבת העשייה במוסדות החינוך
ובאים לידי ביטוי בתקציב העירייה לשנת  .2016היעדים המרכזיים הם התאמת מערכת החינוך
למאה עשרים ואחת .כניסה לפרויקט מחשב לכל מורה ,שבשנה הראשונה לפרויקט יכנסו  95מורים,
הכפלת פרויקט מחשב לכל ילד .חיזוק מוסדות החינוך על ידי כניסת בתי הספר היסודיים לניהול
עצמי ,דבר שיביא לגידול של  700,000שקל לתקציב בתי הספר היסודיים .טיפוח אקלים מיטבי ,שזה
אומר פתיחת שני מרכזים טיפוליים למתן מענה כוללני לכל ילדי העיר .קידום השגים וצמצום
פערים על ידי הרחבת תגבור בגרות האנגלית בעיר ,במטרה שבעתיד יגשו יותר תלמידים לארבע
יחידות באנגלית ,במקום שלוש יחידות כפי שניגשים היום.
וכמובן המשך חיזוק המצוינות העירונית ,כיתות נחשון ,כיתות הספורט וחינוך העל יסודי ,מצוינות
 2000מתמטיקה ומדעים ומרכז מצוינות בתפוח פיס.
אסתי אשל  -מנהלת מחלקת רווחה:
אני כבר עשרים שנה פה ואני רוצה להגיד שזו הפעם הראשונה שלמעשה אני חווה באמת שינוי
אמיתי בכל נושא מערך ההתייחסות לכל נושא הרווחה .אני חושבת שאנו באמת נוכל לקיים את
החזון שלנו ,שאומר קיום מערכת רווחה מתקדמת ,חזקה ,יציבה ,מתפתחת ,שתאפשר חיים בריאים
ובעלי משמעות לפרט ,למשפחה ,מתוך ראיה חברתית של שיתוף תושבים ומעורבות למען עצמם
ולחיזוק קהילתם.
ולכן ,אני אדבר על הדברים החדשים שהולכים להיות ,משום שהדברים השוטפים מובנים מאליהם,
כל הנושא של ילדים בסיכון וקבלת אוכלוסיה לרווחה.
הדבר העיקרי שאנו נלך לפתח השנה וזה באמת לאור שינוי המדיניות ,זה נושא שיתוף תושבים,
כאשר אנו נותנים יחידה של העבודה הקהילתית ,בה אנו נתמקד במטרה ראשונה בשתי שכונות
שיקבעו על ידי ראש הרשות ובעוד פרויקטים עירוניים שגם אנו נחליט עליהם בהתאם לצרכים
שיהיו בשטח.
זה אמור להתחיל במאי ואנו בונים יחידה ,שכרגע היא תהיה מצומצמת ,ובהתאם לפיתוח והצרכים
נחליט לגבי שנה הבאה .ברמה האישית אני יכולה לומר שזה חלום שהתגשם ובאור יהודה על אחת
כמה וכמה.
בנושא טיפול בפרט ,יש מספר דברים :עיבוי המערך הטיפולי בנושא שלום המשפחה ,בעיקר
התמקדות באלימות במשפחה ,כולל מניעה ,בכניסה למוסדות שונים .קיבלנו גם בזה תגבור .אנו
נתחיל לעבות את המערך הטיפולי בנושא של ילדים ומשפחה במערך לטיפול טוב יותר בילדים.
אנו נתמקד גם בנוער וצעירים בשתי תוכניות עיקריות שמשרד הרווחה תקצב אותנו בהתאמה עם
העירייה ,תוכנית מעטפת .כל הנושא של פיתוח שירותים לאוכלוסיות מיוחדות שנמצא במצב
מצומצם ,אנו נלך לבנות אותו הן מבחינה חברתית ,ההן מבחינה כמותית והן מבחינה טיפולית ,יש
הרבה מה לעשות.
התוכנית האחרונה שהיא תוכנית חשובה מאוד ,זה נושא של טיפול משפחות בעוני ,על ידי פיתוח
מרכז עוצמה ,שלמעשה מתמקד בסיוע למשפחות להתמודד עם מצב של עוני ועם כלים טובים יותר
וכל אחד ימצה את הזכויות שלו בהתאם למה שהמדינה נותנת לו ובהתאם למה שהוא יכול להפיק
מעצמו.
אני מרגישה מלאת התלהבות כאילו אתמול התחלתי לעבוד ואנחנו נעשה פה דברים נפלאים .תודה
רבה לצוות שמאפשר לתת לעיר את המענה הראוי.
ראש העירייה:
תודה רבה לכולם .נעבור לשאלות בנושא התקציב.
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טל אשכנזי:
בנושא של  2016שציטטת כשנת מפנה ,לצערי אני לא רואה בתקציב הזה שום מפנה .אני רואה ,חוץ
ממשכורות עתק בכמויות אסטרונומיות ואת זה רואים בצורה ברורה מי שקורא את התקציב.
להבדיל משנים קודמות יש תוספת של כמעט  2.5מלש"ח ,שזה סכומים אדירים ואני רוצה לדעת
בדיוק לאן כל הכספים הללו הולכים באופן פרטני.
ראש העירייה:
היו לך עשרה ימים לשאול.
טל אשכנזי:
אתם מכניסים משרות שאנו לא יודעים מהן שלא באים לשולחן המועצה ,זה נראה לי לגיטימי שנדע
מזה.
כל נושא הקנסות של חניות ,איך פתאום בתוכנית של  2016זה קופץ בעוד  ,₪ 700,000האם יש
החלטה ברורה של העירייה לחפש ולתת קנסות לתושבים כדי להכניס כספים לעירייה? מי שקורא
את התקציב יודע שלקראת מאי  -יוני להערכתי ,לא יהיה לשלם משכורות לעובדים .אם אני טועה,
אז כנראה שאנשים פה הם רציניים ואיכותיים.
מה הנושא של שי ופעולות לעובדים שקפץ בכמעט  200,000שקל.
בנושא אבטחה צמודה ,איך זה קפץ ל 300,000 -שקל ,כי אני יודע שכבר אין אבטחה.
עריכת סקרים ,מה זה אומר?
דובר  191,000שקל.
הוצאות שונות קפץ מ 12,000 -ל 31,000 -שקל ,מדוע?
כל נושא הכספים רואים קפיצה ,כל נושאי המשרות.
בנושא עיר ללא אלימות ,עמ'  ,55אני יודע שיש תקציב ברור שכל שנה מקבלים מהמדינה ,אני רוצה
לדעת אם זה חלק מתקציב שמירה וביטחון שהמדינה נותנת בכל שנה .האם זה חלק מהתקציב
שהמדינה נותנת או לא?
עופר תודר:
בעמ'  27תראה את ההכנסה.
טל אשכנזי:
יש  119,000שקל תוספת לתרבות תורנית ,רציתי לדעת מה היעד של זה.
ננה חן:
אני רוצה לפתוח במילת פרגון על ההקדמה לתקציב לגבי החזון ,היעדים ותוכנית העבודה ,בהחלט
ראוי לציון שזו הסתכלות אחרת .אני גם מאוד אהבתי את זה שמנהלי המחלקות הגיעו ולו בשביל
להגיד שאנחנו כאן .גם אם הם לא יכולים להציג עדיין בצורה מפורטת תוכנית שלמה ,עדיין זה
מראה על חשיבה אחרת ועל כך אני מברכת ומברכת מאוד אפילו.
בהזדמנות הזו אני רוצה לברך את היועצת לקידום מעמד האישה שאיננה כאן ,אבל סוף סוף נכנסה
מישהי לתפקיד והשבוע כבר ראינו שהיא התחילה לעשות עבודה ,היה ערב מאוד יפה.
לעניין התקציב ,אני שמחה שהתקציב של מחלקת הרווחה והחינוך עלו בצורה משמעותית .אור
יהודה באמת נמצאת במקום שאלה נושאים שהם מאוד מאוד בוערים והם מאוד חשובים כדי לייצב
את המצב מצד אחד ולהחזיר את אמון התושבים מצד שני.
אני רוצה לציין ,ששבוע שעבר התקיימה ישיבת ועדת החינוך הראשונה שהתקיימה במסגרת שבוע
החינוך עירוני ואמנם עדיין לא הוגשה תוכנית עבודה ולא התחלנו לעבוד ,אך אני באמת מצפה
לישיבה הקרובה ,אני מקווה שהיא תתקיים ממש בקרוב ויהיו ישיבות תכופות ,כי יש הרבה מאוד
מה לעשות ואני שמחה להיות חלק מזה.
אבקש מספר הבהרות בנוגע לתקציב:
בתקציב חסר לי ביצוע  ,2015כי אנו תמיד רגילים לראות תקציב מול ביצוע.

עמוד  6מתוך 7

אפרת סקעת:
לא היה בשנים האחרונות תקציב מול ביצוע.
ננה חן:
אם אנחנו חוזרים להתנהלות נורמטיבית ,כדי שתהיה לי אפשרות לבחון את המצב בצורה אמיתית,
יש בכך צורך.
ראש העירייה:
ההערה מתקבלת.
ננה חן:
אני מבקשת שזו תהיה שנה אחרונה שמקבלים את זה בצורה זאת.
ליאת התייחסה לכך ,אבל אני אבקש לקבל הבהרות איך מתכוונים לצמצם את הגירעון שנוצר בשנת
 ,2015כי אנו יודעים שבדוח הרבעוני השלישי עופר כבר ציין שאנו נמצאים ב 3.4 -מלש"ח גירעון.
עופר תודר:
לא ,בדוח הרבעוני של דצמבר אנחנו ב 3.4 -מלש"ח גירעון .זה לא היה  1.5מלש"ח.
)עופר בוזי יצא מהישיבה בשעה (19:20
ננה חן:
זה מה שאני זוכרת ,יתכן ואני טועה.
טל התייחס לנושא של תקנים נוספים ומהבדיקה שאני מסתכלת פה באמת יש פה  30תקנים נוספים
שהצטרפו ב .2016-אני בהחלט אשמח לקבל הבהרה לטובת מה זה ,מי האנשים ,כמה מהם הם
משרות אמון ,כמה מהם משרות של מנהלים בכירים וכו'.
ליאת התייחסה בפתיח שלה לנושא בית העלמין והייתי שמחה מאוד לקבל את התוכנית שתעבדו
עליה ותגישו לנו.
ראש העירייה:
אני אשמח לגייס אותך לצידי לפעולה מול חברתך יעלה ,כי היא הפתרון הזמין ביותר.
ננה חן:
אמרתי בישיבה הראשונה ואני אומר את זה שוב כדי להדגיש את זה ,החלטתי להישאר באופוזיציה
ולא להצטרף לקואליציה ,אבל יחד עם זאת אני נמצאת פה לטובת העיר .העיר הזאת חשובה לי,
אנחנו נמצאים בשנה מאוד קשה של אור יהודה ואני אעשה הכל כדי לעזור להנהלת העיר .אני כאן
איפה שתצטרכו אותי ואני אשמח לעשות את זה.
דבר נוסף שתושבים מאוד מבקשים זה נושא של חניון משאיות.
יש כל מיני נושאים שלחלקם התייחס טל ,אבל אני חושבת שבשנה הזאת ,שזו שנה ראשונה שלך
ושל הנהלת העיר החדשה ,אני אסיים בזה ואאפשר לכם לעבוד.
ראש העירייה:
אני אתייחס באופן כללי ,כי בישיבה אישית ניתן לקבל את כל המידע ,הכל פתוח ולא מסתירים שום
דבר .בגדול ,הגדלת המשרות  -העיקרית מתייחסת לפיצול הועדה לתכנון ובניה מועדה מרחבית
לועדה מקומית ולפיכך ההיערכות למצב החדש דורשת תוספת של כ 6 -משרות.
עופר תודר:
בעמוד  90יש את היקף המשרות.
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ראש העירייה:
בנוסף ,בניגוד לשנים האחרונות ,יצאו מכרזים לתפקידים שאנו מחויבים אליהם על פי חוק.
לדוגמא ,מנהל ארכיב ,ממונה בטיחות ,קניין ,דובר ועוד.
בשיטור העירוני הוכנסו  7פקחים שהיו אמורים להיכנס בשנת  2015ולא נכנסו ולכן השיטור העירוני
לא פעל וברפורמה לרישוי עסקים ,מחייבת אותנו העסקת פקח של יחידה סביבתית ועוד משרות
שמחייבות על פי חוק.
בנוגע לקנסות ,בכל פגישה ובכל הזדמנות ההנחיה שלי לאכיפה העירונית היא לפעול לשמירה על
הסדר ולא להטיל קנסות ,לא על אורחי העיר ובמיוחד לא על תושביה .העיר גדלה והתפתחה ,הן
באזורי התעשייה ובחניונים עירוניים ולכן הצפי שלנו היא תוספת הן בחניה והן בקנסות חניה.
עופר תודר:
במהלך השנה הקודמת ,מאחר וזו היתה שנת בחירות ,היו מספר חודשים שבהם היקף האכיפה היה
מאוד נמוך.
ראש העירייה:
כפי שאמרתי בתחילת דבריי ,אני רואה בעובדי העירייה משאב חשוב ושגרירים ומוציאים לפועל של
מדיניות העירייה ולכן ראיתי לנכון לשנות את התפיסה שהונהגה פה בשנים האחרונות של טיולים
וחגיגות לעובדים מקורבים ולתת באופן רוחבי תוספת של העירייה בשי לפסח לעובדים.
אבטחה צמודה  -האבטחה עדיין קיימת ,היא לא צמודה ,היא ליד הבית 50% .מההוצאה משרד
הפנים מממן.
דובר  -התקציב הוא לשכר דובר .למכרז ניגשו  34מועמדים ,עברו הליך סינון על ידי הועדה ו 3 -מהם
נשלחו לאבחון ובחינות ,אני מקווה שעד סוף החודש יהיה לנו דובר חדש לעירייה.
עיר ללא אלימות  -אנו מחויבים לפי חוק ,כל תקציב שמגיע יוצא רק לפרויקטים .מה שאנחנו
מקבלים כך יוצא.
תרבות תורנית  -יש צורך עירוני ,.יש זרמים והרבה גופים בעירייה .אני מאמינה מאוד בלתמוך
בפעילות לתרבות התורנית .זה לא יהיה דרך המתנ"ס ,אלא דרך המחלקה פה ,כשגולת הכותרת
לעשות את אירועי שמחת תורה עירוניים ולא בבתי הכנסת.
אפי גוטמן:
בעמ'  79יש לתקן את סעיף  8220-760בנושא קיטנת פסח ,הוא צריך להיות .8220-761
מרכז צעירים משתנה מסעיף  8220-761לסעיף .8220-762
בעמ'  91יש טעות סופר חסרה שם שורה  ,7691-110מחשוב חצי משרה ,עלות שלה הוא  59,000שקל.
החשבון הוא נכון ,רק שזה לא נרשם.
בעמ'  94בסך הכל למטה בתקציב  2016צריך להיות .89,451
ראש העירייה:
מבקשת לאשר את תקציב העירייה לשנת .2016
ועדת הכספים המליצה למועצה לאשר את התקציב.
מי בעד אישור תקציב העירייה לשנת ?2016
בעד :פה אחד.
החלטה :תקציב העירייה לשנת  2016מאושר.
)הישיבה ננעלה בשעה (19:33

דוד חמאני
מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה
מרכז ישיבות המועצה

ליאת שוחט ,עו"ד
ראש העירייה

