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  19.1.2012 מיום 103' פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס

אברהם , יובל דוידוביץ, ננה חן, עופר בוזי, ד יעקב נחום"עו, דוד יוסף  :נוכחים
  . טל אשכנזי, סבח יוסף, שלום ימין, בורוכוב

, אפי גוטמן, ד ליאת שוחט"עו, יחזקאל שקד, ד עוזי אהרון"עו, חנן בנימינוב  :חסרים
  . שאול סאלם

  . חמאני דוד, רמי בן סעדון, י'בנצי אזאצ, ד שלומית שפינדל"עו, מזל זרחיה :מוזמנים

   :על סדר היום

  . 2012אישור תקציב לשנת 

   )18:07הישיבה נפתחה בשעה (

  :ראש העירייה

את התיקון  כולל ,ההצעה .2012מבקש מהחברים לאשר את תקציב העירייה לשנת 
 חוברת התקציב .בהתאם למכתבה של גזברית העירייה לחברי המועצה, במספרי הסעיפים

ועדת הכספים דנה ואישרה את התקציב והמליצה . נשלחה לחברים מבעוד מועד
  . למועצה לדון ולאשר

  :ננה חן

יש פה סעיפים כבדי משקל ואנחנו חייבים . ח" מלש200אנו דנים פה בתקציב של מעל 
, ובכל זאת, אמנם שינויים מהותיים משנה קודמת לא היו.  אותם בחשבוןלקחת

שבסופו של , כדי לכבד הן את היושבים סביב שולחן זה והן את הציבור, הייתי מציעה
   .דבר ירצה התייחסות לתקציב

  :טל אשכנזי

, שיש להם אחריות גם על תקציב העירייה בראש ובראשונה, אנחנו כחברי מועצת עיר
ניגשנו , )החוברת הגיעה אלינו לפני הזמן( .הלכנו לגזברית העירייה, לנו שאלותשהיו כ

  .זו האחריות שלנו. קיבלנו תשובותשאלנו שאלות ו, אליה

  :ננה חן

שאתה מדבר ממקום של אחריות וזה מה שאני , שאתה אומר אני מקבלת את מה
עלו על השולחן אני רוצה שהדברים י, אני לא באה לבוא ולהגיד מה לא בסדר. עושה

  . בשביל זה אנחנו כאן, ולקבל תשובות

  :טל אשכנזי

, ברגע שיש תקציב שמסודר בצורה כזו יפה ואיכותית, האחריות שלנו כנבחרי ציבור
יש את היועצת המשפטית . אנחנו יכולים לראות, הרי אנחנו לא מבינים בנושא תקציב

באתי . חכות לישיבת המועצהולא ל,  והן עונות,שואלים  אותן שאלות, ואת הגזברית
  . כשבאתי לגזברית היא עזבה הכל ונתנה לי תשובות. ושאלתי שאלות

  :ננה חן

היא , גם אם אני פונה לגזברית ואני שואלת אותה שאלות על סעיפים כאלה ואחרים
   .יכולה לענות לי ברמה החשבונאית
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  :ראש העירייה

.  וכתבת את השאלות עכשיובחוברתדפדפת , לפני הישיבהמספר דקות ראיתי שבאת 
מועד שעשרה ימים לפני ,  בחורה רציניתהיאשטוענת ש, אני מצפה ממישהי כמוך

היית , עם הגזברית,  היית יושבת עם בנצי.שהשאלות כבר היו מודפסותהישיבה 
  . ה את המדיניותבינמ

לפני שנתיים , ולא באתמכתב המזמין אותך לקבל הבהרות שנה שעברה קיבלת ב
  . כתב ולא באתקיבלת מ

  :ננה חן

  .אני רוצה להתייחס למספר נושאים

, בעצם תמיכות אנחנו לא מעבירים אליהם. myאני רוצה להתייחס לחברת , ראשית
הייתי רוצה לדעת האם יש לנו את הזכות לעשות . אבל אנחנו לוקחים מהם שירותים

  .ם ציבוריכנהוג בכל מקו, הסכם מול חברה אחת או שאנחנו מחויבים לצאת במכרז

או שזה תקציב , האם יש כבר דובר לעירייה,  מדובר על דובר לעירייה6.1.4.0בסעיף 
  ? זה התקציב העתידי, שבמידה ויתמנה דובר לעירייה, עתידי

  . הייתי רוצה לדעת עבור מה זה, 50%ל יש פה עליה של " זה לשכת המנכ6.1.6.0בסעיף 

אני חייבת .  לחגיגות יום העצמאותאני רוצה להתייחס, בהמשך לדוח מבקר המדינה
 ואין ספק שהציבור אוהב ,שנהה גם לפני שנתיים וגם לפני ,לציין שיש השקעה יפה

את זה אתה יודע לעשות מאוד , להיות ביחד וליהנות מהזיקוקין, לצאת פעם בשנה
הייתי מציעה לצמצם מעט את חגיגות יום העצמאות ולהעביר . אני מפרגנת, יפה

  .כיוון שאנחנו לא יודעים לאיזה תקופה אנחנו הולכים, לסעיף הזה

האם העירייה החליטה לוותר .  בעצם אין פה תקציב למנהלת התיכון8.1.5.2בסעיף 
  ?ת התיכון/על מנהל

  ?  מדוע זה צומצם- ס יהלום"הסעות תלמידים רמת פנקס בי

הייתי רוצה . אני מצביעה על זה בשתי ידיים.  מבורך- השכלת מבוגרים 8.1.8.0סעיף 
  . לשמוע על זה קצת יותר

  .  יש ירידה בהשקעה בקליטת העלייה-יה יקליטת על

  :אשכנזי טל

. אנחנו עשינו את העבודה שלנו ועשינו בחינם וזה לא רק להגיע לכאן ולצעוק באנו
זה סעיף שגם אנחנו שאלנו על כך שאלות , הסעיף של הסעות תלמידים, לדוגמא

  . תלמידים ירדהשכמות ה, וקיבלנו תשובות

  :ננה חן

  ? מדוע,  הפסקתם את זה-טיפול בהטרדה מינית . אני ממשיכה בשאלותיי

  . שהופסק גם, כל הנושא של צרכים מיוחדים, בהמשך לסעיף הזה

  :ראש העירייה

  . לא הופסק דבר

  :ננה חן

  . אני לא באה להתנגח, אז תאיר את עיני, יכול להיות שלא
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יכול להיות שהתשובה היא שאין כבר אוטיסטים , סטיםאוטי, כל הנושא של פנימיות
  . והם הגיעו לגיל בגרות וכבר לא צריכים את השירות הזה

  ? מי היועצת-קידום מעמד האישה 

  :ראש העירייה

   .קהלני

  :ננה חן

  ? בארנונה3%השנה העירייה החליטה להוסיף 

  :ראש העירייה

  .  ולא הוסיפה דברהעירייה לא החליטה שום דבר

  : זרחיהמזל

  . זו התייקרות לפי חוק

  :ננה חן

  . בעצם יש התייקרות ומצד שני זה כמעט לא מגיע לביטוי בתקציב

  :מזל זרחיה

  . בשנה האחרונה היתה גבית פיגורים חריגה, מבחינת הכנסות מארנונה

  :ראש העירייה

 רים לכל מיני אנשיםקושאנשים שהיו מ, אנחנו הגענו לאנשים ששנים לא שילמו
או ישרוף , שמשהמי שחשב שישבור .  הגענו אליהם והיתה אכיפה מאוד קשה.ןבשלטו

בשנת  היתה אכיפה מאוד רצינית. הבין שכלום לא עוזרהוא , מחשבים זה יעזור לו
2011 .  

  :מזל זרחיה

ח " מלש6.5ה של יאנחנו מתכננים עלי, אם תראי בספר, מבחינת הגביה השוטפת
מכיוון שהשנה היו לנו מספר , ח" מלש6ת זאת יש ירידה של בפיגורים לעומ. בשוטף

תיקים שנסגרו והתיקים האלה הולכים ומצטמצמים עקב הפעילות האינטנסיבית 
 זו 3.1%בשוטף אנחנו הולכים ומגבירים את אחוז הגביה ויש גם תוספת של . שלנו

  . התייקרות על פי חוק

  :ראש העירייה

בהם עשרות שנים וכאשר אנו מגיעים לבית אנחנו מתעסקים בחובות שלא נגעו 
  . מתבטאכפי שזה  טוענים שיש את חוק ההתיישנות ולכן זה מתבטא, משפט

  :ננה חן

  ?מה סך המלוות שיש לעירייה

  :מזל זרחיה

 כי אנחנו לא לוקחים מלוות ,כל שנה אנחנו הולכים ומפחיתים את הסכום, זה בירידה
  . נוספות לשוטף
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  :ראש העירייה

למרות שמשרד ,  לא העלינו את הארנונה.ה בארנונהיחרתי לא היתה עלימאז שנב
אני מקווה שכל זמן .  ועד שתי ספרות0% -עלות מה לכל הרשויותהפנים מאפשר ל

  . ה עד סוף הקדנציהישזה תלוי בנו גם לא תהיה עלי

 הקצינים הבכירים של יחד עםהגיע לפה אלוף פיקוד העורף  16:30אתמול בשעה 
 כל הקודקודים אמרו שמאז . כל אחד בתחומו אמר את מה שאמר.ורףפיקוד הע

העיר חוותה מהפך בנושא של מוכנות ,  ועד אתמול לתפקידשראש העיר הזה נכנס
אלוף הפיקוד הלל ושיבח את . אנחנו מוכנים היטב לשעת חירום. לשעת חירום

 העובדה מלבד. כל אחד בתחומו,  של שאר הקצינים השבחהעירייה וחיזק את דברי
  .ח אנחנו צריכים לשדרג את העסק"שבנושא פס

כי הציבור , להוציא פרוטוקול, ביקשתי מאלוף הפיקוד לכתוב את כל הדברים האלה
  .יית אור יהודה מוכנה לשעת חירוםצריך לדעת שעיר

הוצאנו חמש משאיות של  ,כשהכנו את מחסן החירום שלנו, אני אגיד לך במה מדובר
 ביקורת של ההגיע, פינויקראת כאשר הדברים היו בחוץ ל. נוגרוטאות וזבל ופיני

  . מחוץ למחסןעל הרצפהדברים מבקר המדינה שצילם 

 העירייה היחידה בארץ ,שעיריית אור יהודה, אלוף הפיקוד שמע ממפקד המחוז
כל אחד אחראי על תחומו וכל אחד , יושבים ומחלקים תפקידים, שעושים תרגיל

אני הקשיתי ואני אמרתי שאין יותר תרגילים .  שבו נפל טילאומר מה הוא עושה במצב
נגמר הסיפור וזה נכנס , Vהתרגילים האלה טובים כדי שבפיקוד העורף יעשו . כאלה

 אמר לראש ,אדם, מפקד המחוז. אני רוצה לדעת ולרדת לפרטי הפרטים. למגירה
כנה לשעת הפיקוד שזה ראש העיר היחידי שנכנס לפרטי פרטים והעירייה הזאת מו

אנחנו נקבל את המכתב הזה עם הלוגו של פיקוד העורף על המוכנות שלנו וזה . חירום
  .יהיה בכל בית

אני לא בשכונת שפרינצק ש,  אני הקשיתי ואמרתי לאלוף הפיקוד-לגבי המקלטים 
לא יכול לתת דוחות על עשביה , לא יכול לשפץ, 38א "לא תמ, יכול לעשות פינוי בינוי

 אני ,אלוף פיקוד העורף אמר. כלום לא נעשה, "אני אעשה"תן וילנאי אמר מהשר . 'וכו
דע שבזמן חירום יי ,אבל אותו בן אדם שמפעיל,  במקלטיםבעד שתהיה שם פעילות

אמרתי שאנו החתמנו את כולם וגם . צא משםוהוא יואז , ה לפניעאנחנו מודיעים לו ש
  . סטר לכל המקומות הללואיש לנו מפתח מ

  :ננה חן

  .  את אחד הנושאים הבאים לעשות ביקורתהעירייהאני מציעה שנטיל על מבקר 

  :י' אזאצבנצי

  .  לנו תוכנית אב לשילוב אזרחים ותיקים במערך החירוםהאושר. נמשיל הלאה

  :ד שפינדל"עו

 לתקנות העיריות מכרזים מעניקה פטור מהתקשרות עם 3.14 תקנה -לגבי חברת מאי 
תקשרות איתם נעשית בהסכם לרכישת שירותים ואין ס והה"מוסד כדוגמת המתנ

  . צורך במכרז

  :מזל זרחיה

ככל שמתקצב אותנו משרד , מדובר פה על פעילות -ה ילגבי הסעיף של קליטת עלי
  . כך אנו פועלים בהתאם, הקליטה
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  :ראש העירייה

  . קיבלת תשובה מבנצי, לגבי דובר העירייה

  :י'בנצי אזאצ

יש ניסיון להגדיל את המימון דרך . מות התלמידיםהסעות התלמידים בהתאם לכ
הם ,  לרוב ההורים אמורים להתארגן לבד-לגבי פרויקט יהלום . משרד התחבורה

העירייה מסייעת בנושא האופרציה וההורים , ביקשו מאיתנו לעזור בנושא של הסעות
  . מממנים

  :י'בנצי אזאצ

ביחס של , פי משרד הרווחהל, הכל עובד לפי תקן הילדים -לגבי צרכים מיוחדים 
ברווחה שמרנו . מספר הילדים, בדיוק לפי מספר התקנים,  משרד הרווחה25%-75%

אבל בשורה , מבנה התקציב השתנה. שמנו בסוף החוברת את זה כסעיף נפרד, רזרבות
  .יש את זה בסעיף נפרד, במקום לגלם את הרזרבות מכל הסעיפים, תחתונה

  :ראש העירייה

  . נתןיששום דבר לא יחסר ומה שצריך להינתן י,  מתחייבים פהמה שבטוח ואנו

  :י'בנצי אזאצ

אנחנו לא מתקצבים מנהלת אנחנו מתקצבים את כל בית , לגבי מנהלת בית ספר
התלבטנו אני ומזל איך להציג .  לעירייה"אורט"הבעלות עברה מ 2010בסוף . ספרה

,  שינינו את הסעיפים2012 - בתוך הספר והגענו למסקנה שב2011את התקציב של 
  . הבקרה תהיה טיפה אחרת על בסיס הניסיון שיש לנו

דרך המכללה ומחלקת החינוך ממשיכים את עניין השכלת  -לעניין השכלת מבוגרים 
המטרה היא להנגיש את השכלת המבוגרים ולעשות את זה במחיר מאוד . המבוגרים

  . מה שמחוץ לעיר עולה יותר, סביר

  :ננה חן

, אולם אני רוצה לסייג את זה בכל השאלות ששאלתי, ה להצביע בעד התקציבאני רוצ
אני רוצה לוודא שהדברים האלה נעשים ויעשו , בפרט בנושא המוכנות לשעת חירום

  . אני ביקשתי שמבקר העירייה יבדוק את זה. ואנחנו נהיה ערוכים ומוכנים

  :ראש העירייה

  ?2012מי בעד אישור התקציב לשנת 

  . אחדפה : בעד

  .מאושר: החלטה
  )19:27הישיבה הסתיימה בשעה (

        

  דוד יוסף  דוד חמאני
  ראש העירייה  מתאם פעולות מינהל ולוגיסטיקה

  מרכז ישיבות המועצה


