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מס המועצה 23' פרטיכל  מישיבת  המנייןשלא   התקיימה, מן   אשר 

בב"כ, ראשוןביום  תשסטבת   19:00בשעה , 22.1.2006, ו" 

 

רוכברגר :משתתפים יצחק  העירייה-  מר  ראש    

דורוןמר   ומ-  מאיר  סגן  העיר"  ראש   מ 

אבנר' גב העיר -  נורית  ראש  סגנית    

פולקמן' גב  מועצה-  נירה  חברת    

בר  אליעזר  מועצה-  מר  חבר    

זילברשטיין"עו  יעקב  מועצה - ד   חבר 

גריידי   שמואל  מועצה-  מר  חבר    

לוין  אורי  משה  מועצה-  מר  חבר    

קאול   מועצה-   יצחק  חבר    

תמריעליז' גב   מועצה-  ה  חברת    

אבין' גב  מועצה-  שירה  חברת    

טל  ישראל  מועצה-  מר  חבר    

אוספלד' גב  מועצה-  אורנה  חברת    

 

זהר' גב  :חסרים מועצה-  נעמי  חברת    

גליל  אהרון  מועצה-  מר  חבר    

 

 

נחום :נוכחים הרצל  מנכ-  מר  העירייה"   ל 

פפר' גב   העירייה-  אורית  גזברית    

יצחק"עו  גלאורד  המשפטי-    היועץ    

לוין' אדר  מ-  ולדימיר  העירייה"  מהנדס   מ 

עזגד  טל  ע-   מר  העירייה.    ראש 

ז' גב   שושני'איילת   - ינו 

זמיר  ערן  העירייה-  מר  מבקר    

מנקס' גב     מיכל 

  טלי' גב 

היום סדר   :על 

לשנת  .1 העירייה  תקציב   .2006אישור 
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רוכברגר יצחק  טוב  :מר   . ערב 

 

לשנת א .1 העירייה  תקציב   .2006ישור 

 

המניין מן  שלא  ישיבה  לפתוח  מתכבד  תקציב , 23שמספרה , אני  בנושא 

לשנת  הרגיל, 2006העירייה  התקציב  על  את . נדבר  לעיונכם  קיבלתם  אתם 

התקציב של  לשנת , הטיוטה  הרגיל  התקציב  הצעת  גם , הכספיםאת  מניח  אני 

אותה  . שקראתם 

לומר יכול  מילים, ברשותכם, אני  הניהול , כמה  פרס  את  השנה  שקיבלנו  לאחר 

לשנת  תקין  ומינהל  של , 2004הכספי  509,000₪בסך  מקווים .   אנחנו 

הפרס את  נקבל  הזאת  השנה  שגם  מסגרת, ומאמינים  לפי  עובדים  אנחנו  , כי 

עבודה תוכנית  מקושרתלפי  לשנת   תקציב  כאלה. 2006  הן  שהתוצאות   . עובדה 

כמה שישנם  לומר  יכול  כאןאני  בתקציב  דברים  בטח,   ראיתם  , שאתם 

זה על  החינוך, לדוגמא. כשעברתם  תקציב  לנושא  אתייחס  אני  היום , אם 

כ לנו  הורידה  מיליון 1.5-המדינה  זה₪   את  כיסינו  ואנחנו  , מהתקציב 

אנחנו אומר, מתקציבנו  אגורה, הווה  החינוך  בתקציב  הורדנו  שלא  רק  , לא 

ה את  הוספנו  אפילו  מיליון1.5-אלא  אנחנו  מתקציבנו  זה.   את  מעיר  כי , אני 

בעיתון כותרת  איזו  עם  שיצאו  חברים  החינוך, היו  בתקציב  קיצצנו  , שכביכול 

דיוק חסר  אינו  ואפילו  אמת  בו  שאין  נכון, דבר  לא  פשוט   . הוא 

נוסף הארנונה, דבר  פה, בנושא  להודיע  רוצה  גם , אני  דיברנו  שאנחנו  מאחר 

שעברה הכל , בשנה  נעשה  הארנונה שאנחנו  את  ולהוריד  להקל  מנת  על 

הפניםלמגורים ומשרד  הפנים  למשרד  פנינו  ואנחנו  הזה,   לרגע  קיים , עד  טרם 

בנושא דיון, דיון  קיים  שלא  רק  איתנו , לא  שוחח  ולא  אותנו  זימן  לא  גם 

ביומיים, ולכן. בנושא פונים  הקרובים-אנחנו  סוף , שלושה  שעד  מניח  אני 
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הזה"לבג, השבוע בנושא  בענייןכי , צ  בשורות  אנשי  להיות  רוצים  שום . אנחנו 

הארנונה בצו  לעשות, שינוי  יכולים  לא  הפנים, אנחנו  משרד  של  אישור   . בלי 

פולקמן' גב האוצר  :נירה   . ומשרד 

רוכברגר יצחק  לבג. כמובן  :מר  פונים  אנחנו  שלישי . צ"ולכן  יום  עד  אם 

הבג את  נגיש  אתם, צ"אנחנו  את , העיתונאים, אז  מאיתנותקבלו  לא, זה  , אם 

ימים כמה  סבלנות  קצת   . אז 

הארנונה לגבי  נוסף  שולל , שוב, אנחנו, דבר  ללכת  ולא  האוזן  את  לסבר  מנת  על 

בדותות מיני  כל  שמפיצים  אנשים  מיני  כל  אומר, אחרי  אני  אנחנו , מראש 

שעברה, השנה בשנה  שעשינו  הארנונה, כפי  את  מעלים  את , איננו  מעלים  איננו 

שובאנ, הארנונה זה  את  אומר  ההסדרים . י  חוק  פי  על  רק  פועלים  ואנחנו 

תוספת, במשק   .שום 

לי  נדמה  או 132היו  רשו100  משהו  הארנונהיות  את  להעלות  שביקשו  אנחנו ,  

הפוך בדיוק  מעלים, עושים  שלא  רק  לבג, לא  פונים  לנסות "אנחנו  מנת  על  צ 

משותפים בתים  על   . להקל 

נוסף לכן, דבר  קודם  עבודהכל , אמרתי  תוכנית  בסיס  על  נבנה  שכל , התקציב 

הגישה זה, מחלקה  את  בספר, עיבדנו  כאן  נמצאת  כאן, התוכנית  מי , היא 

לראות יעירו"שאח, שרוצה  לא  בספר, כ  כאן  נמצאת   . היא 

עבודה תוכנית  הפיתוח, יש  בתקציב  עושים  שאנחנו  כפי  תוכנית , בדיוק  שיש 

שנתית5עבודה  לאחד,   אחד  מדויקת  ואיפה אנ, כמעט  מתי  בדיוק  יודעים  חנו 

ואחר רחובות  לפתח  הולכים   . אנחנו 

ירדו שלנו  המלוות  שגם  לומר  שלנו, ניתן  המצטבר  הגירעון  עומד , גם  שממש 

כ מיליון 7-על  בנו, ₪  מקנאה  הייתה  בישראל  רשות  שכל  חושב  כזה, אני  . בדבר 

כאן מוזכרת  העבודה  ותוכנית  גם  מוזכר  התקציב  נושא  רק, כל  רוצה  את אני   

בבקשה  . הכותרות 
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נושאים לכמה  כאן  מתייחס  תשתיות , ראשית: התקציב  נושא  של  פיתוח 

תת, ותחבורה תשתיות  של  בנושא  השיפור  ביוב-כל  ותחום  ניקוז , קרקעיות 

פתוחים, ומים בעיר, שטחים  והתחבורה  התנועה  תשתיות , שיפור  שיפור 

ומדרכות שטחים. כבישים  על  וי, שמירה  וכלכלי  פיזי  עסקיתפיתוח  כל , זמות 

העיר של  השיפוט  ושטח  גבולות  על  שמירה  על  שקשור   . מה 

עדיין מאבק  של  בשיאו  נמצאים  שאנחנו  יודעים  עומד , אתם  עדיין  הזה  העסק 

המשפט עירונית. בבית  יזמות  של  וקידום  תוכניות  של  שיזמות  בתחום , כמובן 

א, חברתי, קהילתי, כלכלי, העסקי עם  פעולה  שיתוף  והגברת  רגון חיזוק 

 . הסוחרים

שבקרוב תראו  הקרובים, אתם  שבחודשיים  מניח  אוסישקין , אני  רחוב  לפחות 

פניו את  הסחורה. ישנה  הוצאת  של  בדברים, בתחום  המנכ, באנו  באים , ל"גם 

הסוחרים עם  בשורה, בדברים  להביא  מנת  כולם, על  עם  לחיות  יוכלו  , שכולם 

יפ רחוב  לקבל  נוכל  וגם  להתפרנס  וגם  להרוויח   . הגם 

סוקולוב רחוב  של  והתחדשות  הפרויקטים  קידום  שנושא  היינו , כמובן  שלשום 

כרגע , בשנקר עובדים  והטכניון  ומצגתבשנקר  תוכנית  פניו, על  חידוש  של לגבי   

סוקולוב. סוקולוברחוב  רחוב  של  מקדמית  תוכנית  קיבלנו   . השבוע 

הטכניון עם  גם  לשבת  אמורים  התו, אנחנו  את  לנו  שיציגו  מנת  ברגע . כניותעל 

מוסכים דברים  לכם, מוסדרים, שיהיו  גם  זה  את  נציג  שאנחנו  שתראו , כמובן 

סוקולוב רחוב  של  חיוניותו  את  נחדש  אנחנו  וכך  זה  פעם, את  שהיה  בעבר , כפי 

 . הרחוק

החינוך שאמרתי, בנושא  באגורה, כפי  צמצמנו  שלא  רק  עוד , לא  אפילו  אלא 

ע, הוספנו שהיה  הקיצוץ  ה"לאור  משרד  מדהימים . חינוךי  דברים  עשינו 

ותכנים דברים  מוסיפים  העשרה . ואנחנו  של  הנושא  את  אציין  אני  אם  די 

המחוננים של  הנושא  השרון , ופיתוח  רמת  של  הנושא  את  אוסיף  אני  אם  די 

ה, לומדת בכיתות  הילדים  לטיניים' כל  ריקודים  היום  ריקודים , רוקדים 
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הלימוד שעות  במסגרת  לראות, סלוניים  להאמיןצריך  כדי  זה  את  פשוט ,   זה 

הזה הדבר  את  לראות  העירייה, מדהים  חשבון   . על 

השנה וגם  שעברה  בשנה  הביניים, הוספנו  לחטיבת  חינוך  להילחם , שעת  כדי 

הזאת הסוגיה  עם  להתמודד  כלים  לתלמידים  ולהקנות  האלימות  , בנושא 

הארץ הארץ, ידיעת  האדם, אהבת  הישוב, אהבת  בנ, אהבת  שקשור  מה  ושא כל 

האלימות, הזה תופעת  את  בסמים, להקטין  שיש , התמכרויות, שימוש  מה  כל 

הזה פעילות. בעניין   . הרבה 

ציבוריות וגינות  ירוקים  שטחים  פיתוח  של  נושא  מקפידים . כמובן  אנחנו 

עכשיו החוצה, מאוד  ואשפה  גזם  הוצאת  של  הנושא  בימים. על  לא  שמוציא  , מי 

דו נוציא  לאנשים"אנחנו  הזהאין , חות  בדבר  רחמים  לא . פה  שכשזה  החלטנו 

בטוב האחרת, הולך  בדרך  הולכים  דו, אז  של  אנחנו , חות"בדרך  הזה  בעניין 

פשרות  . חסרי 

הסביבה איכות  של  הנושא  אורי, התחלנו, כל  וגם  אני  של , גם  בנושא  לטפל 

הסלולאריות בשורות. האנטנות  אנשי  גם  נהיה  שבקרוב  מקווה  אנחנו . אני 

שיחות  הגדולותמנהלים  החברות  הגדולות, עם  האנטנות  את  להוריד  מנת  , על 

הישוב מתוך  פתרון, כאן  ולמצוא  השרון  רמת  הפתרון , מתוך  את  כשנביא 

החברות עם  יחד  אורי, המוסכם  וגם  אני  בישיבת , גם  ממצה  דיון  נקיים 

ובנייה לתכנון  בוועדה  וגם  היום, אגב. המליאה  איתי  דיבר  איתו , אורי  ננהל 

נוספת  . שיחה 

תרבות לתרבות, נושא  אב  תוכנית  סקר, סיימנו  הנושא, עשו  של  אנחנו . בדיקה 

התקציב במסגרת  כן  גם  גם, כרגע  זה  את  תראו  של , אתם  יצירה  בודקים  אנחנו 

בעיר בילוי   . מוקדי 

האחרונים בימים  הנושא, רק  את  לקדם  מתחילים  כבר  פארק , אנחנו  של 

ה, האקסטרים מרכז  ליד  לעשות  רוצים  שבחודשים , טניסשאנחנו  מקווה  אני 

שם המקום  על  לעבוד  ויתחילו  בשורות  אנשי  נהיה  כבר  מנת , הקרובים  על 
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הנוער את  הישוב  מתוך  של , להוציא  הליבה  בתוך  בשטחים  פעילויות  לו  לתת 

השרון  . רמת 

הציבורי והסדר  הביטחון  על  שמירה  של  הנושא  שכל  השיטור , כמובן  במסגרת 

מער את  הגברנו  שלנו  האכיפההקהילתי  כאן, ך  העירוני  הפיקוח  את  , הגברנו 

לתושבים ומהיר  מיידי  טיפול  לתת  מנת  השנה, על  וגם  שעברה  בשנה  אנחנו , גם 

לוותר מתכוונים  מתקנים. לא  של  שהחלפה  ומתקנים , כמובן  משחקים  מתקני 

התקנים, אחרים מכון  לאישור  והתאמתם  לאחד, החלפתם  אחד  אין . כולם 

המסוכני המתקנים  את  כאןיותר  לנו  שיש   . ם 

מידע מערכות  של  העירוני, בנושא  הארכיון  התכנים , מיחשוב  הגברת 

נגישה היום. ואינפורמציה  פותחים  הנדסה, אנחנו  בנושא  במסגרת , גם 

להיכנס, האינטרנט היום  תמונה, ניתן  תוכניות, לקבל  של  מצב  כמעט , לקבל 

באינטרנט היום  לקבל  יכול  אתה  רוצה  שאתה  מה  אחד , כל   . לאחדכמעט 

היום שלנו  המים  מערכות  עליהן, כל  עובדים  ממוחשבות, שאנחנו  כל , כולן 

ממוחשבות היום  הציבוריות  כולן, הגינות  כאן, כמעט  אצלנו  פיקוד  . תחת 

נזילה יש  מתי  יודעים  וכו, אנחנו  נזילה  יש  , איפה  כסף ' הרבה  חוסך  גם  זה 

הזה  . בנושא 

בגדול הדברים  את  כאן  קצ, אמרתי  על  רק  המזלגנגעתי  שבסה. ה  חושב  כ "אני 

השנה אמרתי, התקציב  שאני  מה  של , לאור  הקשיים  כל  עם  השנה  התקציב 

המים סיפור  עם  המים, ההתמודדות  שעברה , עלויות  בשנה  אותנו  שפקד 

מדגיש ואני  הכנסות  ולהגביר  האכיפה  את  להגביר  לנסות  שלנו  , והיצירה 

הכנסו ממגוריםלהגביר  לא  אחרים, ת  מגורמים  קי,אלא  בתוך   כן  גם  ים 

הזה שבסה. התקציב  חושב  בשורה, כ"אני  יש  הזה  בתקציב , כ"סה. בתקציב 

באמת חיובי, הזה  מאוד  מסר  כאן   . יש 

לציין רוצה  קיצצה , אני  ישראל  מדינת  ברווחה  מיליון 1.5גם  השנה ₪  

קיצצנו לא  ואנחנו  אומרת . בתקציב  מיליון 3זאת  קיצוץ₪   לנו  שלמעשה , יש 
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ז את  ספגנו  אנחנואנחנו  מתקציבנו  זה  את  משלימים  ואנחנו  מאוד . ה  אנחנו 

הזה לנושא   . רגישים 

החדש, טלי, אגב לתפקיד  לכניסתך  לאה  ואת  אותך  מברך  שוב  חזרת , אני  רק 

מחופש ענייני. זהו. עכשיו  דיון  יהיה  שהדיון  מקווה   . הגזברית, בבקשה. אני 

פפר' גב לשנת   :אורית  הרגיל  התקציב  על2006הצעת  עומדת    261 

בשנת . ₪מיליון  רואים  אתם  הקדנציה, 2004אם  תחילת  היה  התקציב , שזה 

מיליון244היה  על ,   יושב  הוא  מיליון 17היום  בהמשך. תוספת₪   תראו  , אתם 

ממשלה ממשרדי  נובע  לא  מהתוספת  דבר  ולשמחתנו. שום  לא , לצערנו  אנחנו 

הממשלה שולחן  על  עצמיות, נסמכים  מהכנסות  נובע  זה הכנסות. הכל  עצמיות   

ארנונה, מים קנסות, זה  שילוט, זה  נכסים, זה  שאנחנו , זה  דבר  כל  זה 

לגייס לטובתנו, מצליחים  הממשלה  את  לגייס  מצליחים  לא  אנחנו   . רק 

פה שמופיעים  הנתונים  בחוברת, כל  אצלכם  ההכנסות . נמצאים  נתוני  אלה 

מפורט"בסה. 2004-2006לשנים  מביצ, כ  גדלה  שהארנונה  רואים  של אתם  וע 

מיליון 122 כמעט , 2004בשנת ₪   של  מיליון 134לצפי   . 2006בשנת ₪  

שחשוב ואמירות, מה  תגובות  מיני  כל  ראיתי  בשנת . אני  היה 2005התקציב   

מיליון 128.5 מ₪   למעלה  מעט  עלו  ופה  ארנונה  הגבייה130-של  מיליון  כך ,  

מ פחות  של  מיליון 4-שהגידול  מ, ₪  נובע  בשנתיים " תעש". "תעש"בעיקרו 

כסף מאוד  הרבה  פה  חייבת  הייתה   . האחרונות 

השנה ואחרים, בסוף  אלו  השנה , בהליכים  בסוף  מיליון 1קיבלנו  ורבע  על , ₪ 

הארנונה חובות  החובות, חשבון  את  לכסות  התחייבות  של , עם  -2004לפחות 

סוף , 2005 התשלומים, 2006עד  תזרים  של  פירוט  את , עם  לקחת  שיכולתי  כך 

בחשבון   . 2006בתקציב זה 

אגב ביטחוניים, דרך  למפעלים  תפוסה  קרקע  על  בממשלה  השינויים  , בגלל 

דרמטית בצורה  ירדה  תפוסה  לקרקע  השטח  עתירי  של  השטח , הארנונה  לעומת 

על , שלהם עדיין  גדולים2004-2005אבל  מאוד  הסכומים    . 
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המים נובמבר, מפעל  בסוף  המים  תעריפי  של  העלאה  הודיע. הייתה  ו בנובמבר 

המים תעריפי  של  העלאה  על  בינואר, לנו  רק  זה  את  מרגישים  בעצם  -התושבים 

בתקציב גידול  פה  יש  זה  ובגלל   . פברואר 

הגבייה"בסה לארנונה, כ  לחזור  רגע  רוצה  לשוטף, אני  להתייחס  רוצה  כי , אני 

ה של  ההצהרות  כל  על  להשתלט  מנסים  אנחנו  האחרונות20-פיגורים  שנה    ,

בסה מה"אבל  הגבייה  על כ  עומדת  מ, 92%שוטף  למעלה  היא  ממגורים  -כאשר 

94% . 

ממים אחוז, הגבייה  אותו  על  יושבים  שוב  נמוך , 92%, אנחנו  יותר  קצת 

זה . מארנונה העיר, 92.5וממגורים  בכל  שווה  יותר  או  הרבה , לכאורה. פחות 

מים לגבות  קל  ארנונה, יותר  מאשר  מים  לנתק  יש , אפשר  דברים 2אבל   

עלינו חדשות, ראשית: שמקשים  תקנות  עם  יצא  הפנים  את , שר  שמסבך 

מים, העניינים להם  לנתק  שאסור  משפחות  להם , יש  להודיע  שצריך  כאלה  יש 

כאלה , חודשיים חודשים4יש  של ,   מסוים  סכום  על  עולה  לא  שזה  בתנאי 

לחודש מים, צריכה  לנתק  למי  לדעת  דוקטורט  עבודת  כמעט  לא, זו   . למי 

השני קשה, הדבר  הנחות,שיותר  יש  בארנונה  מקבלות ,   במצוקה  משפחות 

הנחות, הנחות אין  ואנחנו , במים  מסכנות  באמת  למשפחות  מגיעים  שאנחנו  כך 

כלום להן  לעשות  יכולים  לא  יותר . פשוט  קצת  היא  ממים  הגבייה  זה  בגלל 

מארנונה, נמוכה הגבייה   . אחוז 

עצמיות  דברים–יתר  מכמה  מורכב  ארנונה,   לא  שהן  קנסות כמ, מהכנסות  ו 

גזם, חנייה פיקוח  של  משפט, קנסות  בבתי  מנכסים, קנסות  מהכנסות  , מורכב 

מהם ההכנסות  את  להגדיל  שיותר  מה  משתדלים  יפה , שאנחנו  גידול  דווקא  יש 

הבאה לשנה  וצפי  הנוספות. השנה  וההכנסות  מתקציב , שילוט  העברה  זה 

הרגיל לתקציב  פיתוח, פיתוח  הלוואות  כיסוי   . של 

של  2006בשנת  ירידה  מיליון 1.2יש  הפיתוח₪   של  ירידה , במלוות  זה  ובגלל 

לשוטף מפיתוח  התקציב  של  שיכסה . בהעברה  הסכום  מתוקצב  שנה  בכל  עכשיו 
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מההשבחה ההנדסה  אגף  מהנדסה, את  ההוצאות  את  לכסות  אבל , שאמור 

האחרונות בנייה, בשנתיים  של  גידול  שיש  לרמת , מכיוון  מחוץ  ממגורים  גם 

מהיי, השרון למעלה  של  גבייה  השנה  פה  מיליון 2-תה  ואז ₪   בנייה  אגרות  של 

ההשבחה היטל  של  החלק  את  הקטין  הפיתוח, זה  מתקציב   . שמעבירים 

החינוך  אח–משרד  זה  את  תראו  אתם  בגרפים"  מ, כ  ירד  החינוך  משרד  -אבל 

מיליון 36 ל2004בשנת ₪   לשנת 33-  מיליון  שאין . 2006  שאמרו  אחרי  וזה 

במהלך ואחר. קיצוץ שהוסיפו  כסף2005י  קצת  עוד  שמספר .   חושבת  אני 

שעברה לשנה  זהה  נשאר  השנה  שלנו  לעשות, התלמידים  מה  אנחנו , אין 

זה עם  במצוקה, מתמודדים  רשות  לא  מאוד, אנחנו  הגבוה  בעשירון  . אנחנו 

בצד אותנו  שם  החינוך   . משרד 

הרווחה  הרב–משרד  לצערי  פה  רואים  אתם  גדולה,   מאוד  תקווה .ירידה  אני   

הרווחה ממשרד  תקציב  להשיג  זאת  בכל  נצליח  טוען . שאנחנו  הרווחה  משרד 

לקהילה הפנים  עם  שהוא  מטופלים , היום  להוציא  שפחות  מה  היא  הכוונה 

לעיר הביתה. מחוץ  אותם  מחזיר  כשאתה  אומר, אבל  הרווחה  משרד  יפה : אז 

בפחות, מאוד עכשיו  אתכם  מתקצב  אני  פחות-. אבל  עולה  לא  שירות ,זה  זה   

למטופלים טוב  למשפחות, יותר  אולי  טוב  יותר  יחס  הרווחה , זה  ומשרד 

כסף? החזרתם, יופי: אומר פחות  נותן  בסה-. אני  המלחמה  מול "זו  כסף  של  כ 

ולמטופל לתושב   . שירות 

רואים שאתם  הפנים, כמו  ב, משרד  ועולה  הפרס  ₪ 10,000-למרות  אין , לשנה 

בנו להשקיע  מה  מדי  יותר  התחבורהמש. לו  משרד  זה  אחרים  המשרד , רדים 

פנים למלחמה , לביטחון  המטה  זה  ואם  חינוך  במוסדות  שמירה  על  זה  אם 

ובסמים שלו. באלימות  ההכנסות  את  מצמצם  הסביבה  איכות  אתם , משרד 

יפה מאוד  זה  את  מיליון , רואים  חצי  של  ירדה  קודמת₪ שיש  שנה   . לעומת 

רואים, כ"בסה שאנחנו  הממש, כמו  כמו משרדי  משהו  בנו  משקיעים   43לה 

מיליון 44או , ₪מיליון  של , ₪  תקציב  מיליון 261מתוך  הבנקים . ₪  באמת  אז 

 10



 עיריית רמת השרון
 22.1.2006מיום , 23'  מן המניין מס שלאפרטיכל מליאה

יציבים מאוד  שאנחנו  תלויים , חושבים  ולא  עצמנו  את  מחזיקים  אנחנו  כי 

חיצוניים כספים , בגורמים  להשיג  עלינו  גם  מטלה  מטיל  שזה  ספק  אין  אבל 

בסה התושבים"וגם  על   . כ 

פחות  לכםזה  שהסברתי  מה  יותר  יורד , שוב. או  הרווחה  שמשרד  רואים  אנחנו 

שלו, 2006-ב ההכנסות  את  מצמצם  גם  החינוך   . משרד 

דורון מאיר  שלו  :מר  ההעברה   . את 

פפר' גב שלו  :אורית  ההעברה  במקצת. את  עולות  מפעל . העצמיות 

הכנסה זה  של , המים  הכנסה  מיליון 2הגדלת  גידול, ₪  שזה  לכם   שאמרתי 

שבסה. בתעריפים זה  שקורה  הארנונה"מה  זה  הזאת  העיר  את  שמחזיק  מה  . כ 

למגורים60% –בחיובים  זה  מהארנונה  פחות,   קצת  זה  פה , בפועל  לנו  יש  כי 

שנכנס כסף  מאוד  מהמוסדות "בסה. הרבה  מאוד  יפה  הכנסה  פה  לנו  יש  כ 

גדולים, "תעש"מ, הביטחוניים  . מגופים 

לגרום קשה  מאוד  עובדים  להםאנחנו  הנחות,   אין  אצלם  אומרת  כשאני , זאת 

את  על , 2006מתקצבת  מדברים  אנחנו  בסה85%אז  גבייה  התקצוב, כ"  , זה 

מיליון 10פלוס  מיליון 8, ₪  הגופים , פיגורים₪   לכל  מתייחסים  אנחנו  אבל 

גבייה אחוז  כמאה  בצבא. הגדולים  החל  גדולים  שגופים  להיות  יכול  משרד , לא 

הממשלה מני, ראש  את אני  בצד  שהם , "תעש"חה  מה  את  תקצבנו  אנחנו  כי 

פה, הבטיחו שנמצאים  גדולים  גופים  כמה  עוד  ישבו , יש  לא  שהם  כזה  דבר  אין 

גבייה אחוז  מאה  לכם. על  להגיד  רוצה  בראש , ואני  מפעילים  שאנחנו 

היום הגדולים, ובראשונה  הגופים  בכל  ועיקול  עיקולים , רישום  עושים 

עי, בבנקים שולחים  עובדאנחנו  וזה  אשראי  לחברות   . קולים 

להסביר שניסיתי  מה  מהווים , זה  הממשלה  משרדי  מסה19%הכנסות  כ " 

זה , התקציב עצמיות  שלנו81%הכנסות  מהתקציב  לעובדי , ושוב.   גורם  זה 

קשה יותר  הרבה  לעבוד  כל "בסה, העירייה  על  כבדה  מאוד  מטלה  מטיל  זה  כ 

העירייה שמשרדי, עובדי  יודע  שאתה  ברגע  כסףכי  מכניסים  ממשלה  אתה ,   כי 
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נמוך-בסוציו כסף, אקונומי  לגבות  אפשרות  אין  צריכים , כי  במקסימום  אז 

ממשלה למשרדי  לדווח  ב. לדעת  מזלזלת  לא  מקבלים19%-אני  שאנחנו  זה ,  

גדול"בסה כסף  פה, כ  עובד  כל  על  גדולה  מאוד  מטלה  מטיל  זה  על , אבל  זה  אם 

וממ, הנכסים מה  לדעת  צריכים  לקחתשאנחנו  שעובדים , י  בשילוט  זה  אם 

לאתר בשביל  קשה  בפיקוח, מאוד  זה  ארנונה. אם  על  מדברת  לא  כבר  מים , אני 

הגבייה, וביוב במחלקת  העבודה , שהעובדים  על  להם  מצדיעה  פשוט  אני 

עושים שהם  העיר, המסורה  מונחת  כתפיהם  שעל  יודעים  פשוט   . הם 

רואים שאתם  מסה52%מהווה הארנונה , כמו  הת"  בארנונה, קציבכ  , ההנחות 

זה  רווחה  הנחות  או  מימון  הנחות  זה  מהתקציב5%אם  בהכנסות ,   שזה 

כמיליון . ובהוצאות הם  הפנים  משרד  מאוד, ₪מענקי  קטן  אחוז  , מהווה 

700,000₪   . 

זה  הרווחה  ממשרד  מהתקציב4%הכנסות  זה ,   החינוך  ממשרד  . 13%תקבולים 

ה, שוב זה  חינוך  ועצמיות  רווחה  המשפחותעצמיות  של  המים. שתתפות  , מפעל 

המים של  ההכנסות  כל  מהתקציב9%מהווה , שזה  לשנת .   שלנו  העוגה  זאת 

2006 . 

העצמיות בעצם  זה  מה  להסביר  שניסיתי  גרף  זה , זה  מה  קודם  לכם  הסברתי 

רווחה, עצמיות של  עצמיות  זהה, אבל  יותר  או  שפחות  סכום  בעצם  , שמהווה 

שמשתתפ המשפחות  של  הסכומים  הרווחהזה  בשירותי  מאוד , ות  הכנסה  כולל 

בסה, יפה למשפחה  הייעוץ  משירותי  זה  מההכנסה  ששליש  חושבת  זה , כ"אני 

פרטי מעין  בעצם  שהוא  אנשים, שירות  השירות, באים  את  גוף , נותנים  זה 

ניתנים  מאשר  נמוכים  יותר  בתעריפים  שניתן  שירות  וזה  עצמו  את  שמחזיק 

עצמו, בחוץ את  מחזיק  הוא  ₪ 200,000בסביבות , אבל  לשנה  שכל , הכנסות  כך 

בסה ברווחה  שלנו  ב"הפונים  משתתפים  ₪ 400,000-כ   . לשנה 

למטה הסגולות  החינוך, ההכנסות  של  הכנסות  הילדים, הן  מגני  שזו , החל 

שיש גדולה  הכי  עצמית  הכנסה  חוץ. בעצם  מתלמידי  שמגיעים , הכנסות 
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תקווה, מאורנית אביב, הרצלייה, שערי  ועוד הכנ, תל  תלמידים  ביטוח  של  סות 

קונסרבטוריוןהכנ של  בשוליים  ממש  שירותים , סות  של  שוליים  ממש  דברים 

נותנים עצמיות. שאנחנו  הכנסות  זה  היתר  קודם, כל  שהסברתי  הן , כפי 

המלוות, שילוט, פיקוח, נכסים כאלו, כיסוי   . דברים 

זה, שוב את  מדגישה  ממש  יור"שבסה, אני  מאוד  הממשלה  הכנסות  , דותכ 

כאן זה  את  רואים  ב. אנחנו  התחילו  אחרים  ממשלה  היום , 2,800,000-משרדי 

כמעט  על  יושבים  הרווחה. 2,600,000הם  מאוד , משרד  יפה  עלייה  לו  הייתה 

גדולה, 2005בשנת  מאוד  לירידה  צפי  לעיר, הסברתי, יש  חוזרים  פונים  . הרבה 

אומר הרווחה  א, נהדר, חזרו, יופי: משרד  סיימנו  הטיפולאנחנו   . ת 

החינוך בשנת , ומשרד  בשיא  היה  החינוך  מיליון 36 – 2004משרד  יש , ₪  עכשיו 

ל מיליון 33-צפי  בזה. ₪  עומדים  בחינוך, אנחנו  פוגעים  לא  עושים . אנחנו 

אקרובאטיים תרגילים  להתייעל, הרבה  שלנו , מנסים  הפעילויות  את  לפלח 

חכמה הכי  התלמידים, בצורה  באוכלוסיית  לפגוע  נראה .בלי  מעט  עוד  אנחנו   

זה  את  שמסביר   .גרף 

להוצאות להכנסות"בסה. עברנו  שוות  כמובן  ההוצאות  הכללי , כ  השכר 

ב עולה  מיליון 3-והגמלאות  בכ. 2006בשנת ₪   גידול  יש  מזה  ₪ 800,000-חלק   

וגמלאות לפנסיה  יציאה  שנת . של  עובדי 2005באמצע  בשכר  הקיצוץ  הסתיים   

הציבוריי והעובדים  הצמיחה, םהממשלה  כ. עידוד  מהווה  ₪ 800,000-זה   

בשנת  הוצאות   . 2006תוספת 

נוסף בסה, דבר  ירדה  שיש  תראו  חינוך"אתם  ופעולות  רווחה  בפעולות  תראו , כ 

פחות זה  החינוך, את  וברווחה, אבל  בחינוך  מבני  שינוי  איזשהו  ברווחה . עשינו 

הזהב גיל  של  המינהל  את  מהר, פתחנו  עבר  הזה  המינהל  שכל  לשכר כך  ווחה 

מסוים, הכללי שיפטינג  פה  לתרבות . יש  מהחינוך  עבר  ראשונים  בית  גם 

כללי בשכר  נמצא  מסוים, והתרבות  שיפטינג  איזשהו  פה  יש   . אז 

 13



 עיריית רמת השרון
 22.1.2006מיום , 23'  מן המניין מס שלאפרטיכל מליאה

כלליות  של –פעולות  גם  עלייה  יש  מיליון 3  הפעולות . ומשהו₪   עיקר 

הזהב, שוב, הכלליות גיל  של  המינהל  זה  מזה  השלישי, חלק  פה . הגיל  יש 

בפיקוחתו העירוני, ספת  הפנים, במוקד  משרד  של  של , שירותים  השירותים 

לקהילה, התרבות הפנים  עם  שהוא  דבר  בעבודות, כל  תוספת  פה  אנחנו , יש 

אח כמה "נראה   .  highlightingכ 

מיליון 2.5 –מים  הבארות. תוספת₪   של  העלויות  את  נטרלנו  ההחלטה , אמנם 

ה טיהור  של  העלויות  את  כרגע  לתב, בארותלהעביר  הקבועים  , ר"המרכיבים 

עלייה פה  יש  עדיין  ממקורות, אבל  המים  רכישת  של , בגלל  עלייה  פה   2.5יש 

 . ₪מיליון 

חינוך  דבר–שכר  אותו  נשאר  ירד,   וגם , אפילו  ראשונים  בבית  גם  מוסבר  שזה 

החינוך מהפורטל  גבוה, חלק  יותר  בסכום  אותו  תקצבנו  שעברה  בשנה . בשנה 

למכרז2006בשנת , בייעוץ, הבאה לצאת  מתכננים  יהיו ,   השירותים  כשכל 

פיתוח. מבחוץ בתוכנית  זה  את  הפורטל, נראה  את  בכלל  מה , להקים  כל  עם 

אח. שמסביבו הפורטל"מיכל  של  העניין  את  יותר  תסביר  אולי   . כ 

חינוך  שוב–פעולת  ירדו,   לכאורה  חינוך  שוב, פעולות  גם , אבל  היא  הירידה 

מ וחלק  מהפורטל  ראשוניםחלק  שלהפך, בית  בחלק , כך  החינוך  פעולות 

אפילו עלו   . מהתחומים 

רווחה  פה–שכר  שיש  הקטנה  העלייה  הקיצוץ,   של  הסיום  עם  . מוסברת 

רווחה  לכאורה–פעולות  רק  היא  הירידה  הגיל ,   של  המינהל  של  המעבר 

כלליות, השלישי לפעולות   . הועבר 

מלוות  בכ–פירעון  ירד  מיליון 1.2-  רק, ₪  שהצטמצמוזה  פיתוח  הלוואת  ואז .  

פחות מיליון 1.2או , העברנו  הרגיל₪   לתקציב  הפיתוח  לכסות , מתקציב 

 . אותן
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במקצת ירדו  בארנונה  פה, הנחות  הכלכלי  המצב  משיפור  נובע  לא  אלא , זה 

ומראש  קבע  בהוראות  תשלום  על  ההנחות  את  הוריד  במדינה  החוק  שנה  לפני 

באחוז זה  את  ה, הוריד  בייחוד  המימוןזה  הנחות  על   . שפיע 

השינויים את  שמסביר  הגרף  בייחוד . זה  זה  השנה  שהעלייה  רואים  אנחנו 

והמים הכלליות  עלייה. הפעולות  בסה, שוב, יש  שזה  מסבירה  השכר"אני  , כ 

כמו  משהו  ₪ 800,000-900,000שזה  הצמיחה  עידוד  של  הקיצוץ  גמר  דרך . רק 

המדינה, אגב המענק, בכל  את  המענקכשהע, כשמעלים  את  לרשויות  אז , לו 

זה את  להם  מענק. כיסו  מקבלים  לא  זה, אנחנו  את  לנו  כיסו  לא   . אז 

ההדגשה שוב  התקציבים, זה  מתחלקים  פחות "בסה. איך  הרבה  מהווה  השכר  כ 

מהתקציב50%-מ על ,   בסביבות  מיליון 100יושב  הוא , ומשהו₪   כשהתקציב 

מיליון261כ "סה סה.   שזה  חושבת  שא"אני  אומר  יותר כ  משקיעים  נחנו 

שכר בפחות   . בפעולות 

ההוצאות פה  מתחלקות  איך  ההדגש  ההוצאה. זה  פעולות , עיקר  רואים  אנחנו 

שקורה, כלליות מה  כל  והחינוך, שזה  העירונית  התשתית  לא , כל  שאני 

החינוך"סה, חילקתי פעולות, כ  פלוס  שכר  יודעים, שזה  שאתם  כמו  בחינוך  , כי 

ה על  הולך  כסף  מאוד  אדםהרבה  כוח  של  וכלה , תשתית  הילדים  מגני  החל 

התיכון שלנו, במורי  עובדים   . שהם 

מהווה  שלנו  המלוות  מהתקציב6%פירעון  נמוך,   מאוד  אחוז  מתחת , שזה 

הארץ בכל  למקובל  מהוות . מאוד  שלנו  המימון  ₪ 700,000זה , 0%הוצאות   

אשראי, בשנה לכרטיסי  העמלות  כל  את  כולל  לבנ, שזה  העמלות  כל  . קיםאת 

שנמשיך מקווה  לבנקים. אני  כסף  משלמים  ריבית, לא  על  הקצאת , לא  על  לא 

דבר, אשראי שום  על  בבנקים , לא  הכספים  כל  וניהול  המימון  הוצאות  כל  ככה 

אשראי  . ובכרטיסי 

לתושב הוצאה  של  הגרף  לדעת. זה  מעניין  שזה  אנחנו על, חשבתי  בעצם  מה   

תושב פר  מוציא, מוציאים  מה  על  לדעת  הכסףצריך  את  כל . ים  קודם   3,000אז 
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כלליות₪  בפעולות  השכר  על  הולך  לשנה  השירותים , לתושב  כל  אומרת  זאת 

לתושבים חינוך, שניתנים  ומים, למעט  ₪ 3,100זה , רווחה  החל , לתושב 

העירוני הציבור, ביוב, פיקוח, מהמוקד  הפנים, פניות  , תרבות, חשמל, משרד 

לר, גינון יכולים  שהתושבים  דבר  לחושכל  או  היא , אות  לתושב   3,100ההוצאה 

 . לשנה₪ 

כמעט  זה  בגודל  מוציאים  שאנחנו  השני  ₪ 1,700הדבר  חינוך  לגבי  , לתושב 

ילד לכל  כסף  יותר  הרבה  מוציאה  שעיר  מאוחר  יותר  נראה  מכיוון , אנחנו  אבל 

ופחות  הבוגרת  האוכלוסייה  לכיוון  יותר  הולך  שלנו  האוכלוסייה  שמרכיב 

האו. לילדים כאם  היא  היום  שלנו  תושבים40,000-כלוסייה  מערכת "בסה,   כ 

כ מגיל 7,000-החינוך  תלמידים  משמעותי, 3-18  מאוד  הזה  פירעון . הפער 

זה , המלוות תושב  ₪ 360כל  המים   ומפעל  ₪ 500לשנה  בערך , לשנה  ערך  שווה 

 . לרווחה

לכם אמרתי  שכבר  מה  בעצם  לנו  מראה  הזה  הרווחה. הגרף  שאתם , משרד  כמו 

ויורד, ואיםר המשרד, הולך  של  הכספית  ההעברה  את  מוריד  שנקרא  , מה 

גובה אותו  על  נשארות  הזמן  כל  שלנו  הרווחה  גרף . והוצאות  שזה  היא  האמת 

כללי, מוטעה למינהל  עבר  הזהב  גיל  של  הקטע  שכל  היינו , כ"וסה, משום  אם 

פה זה  את  עלייה, משאירים  רואים  הירידה, היינו   . למרות 

אנחנו וגדלבחינוך  הולך  הפער  את  רואים  החינוך.   שלו, משרד  ההעברות  , זה 

בחינוך ההוצאות  הוצאנו , שוב, זה  ראשונים  בית  ואת  הפורטל  את  כאשר 

הכלליות כמובן . להוצאות  והכל  הפער  כל  את  מכסה  שהעירייה  רואים  אנחנו 

התושבים של  ארנונה  לקחת, מתשלומי  מאיפה   . אין 

המים הרשויות, מפעל  המיםכאלה , ברוב  מפעל  את  הפריטו  במים , שלא  הפער 

בעיר ההוצאות  יתר  את  לסבסד  מאוד  יפה  בצורה  ב. משמש  אם  נהננו 2004-אז   

מ מיליון 7-מלמעלה  מים₪   להוצאות  מים  הכנסות  בין  כל , הפרש  לסך  שתרמו 

אחרים לדברים  כסף  להוציא  ולאפשרות  מפסיקים , התקציב  פחות  קצת  אנחנו 
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פה , ליהנות מיליון 3יש  יתר . בקושי₪   את  לכסות  צריכים  שאנחנו  אומר  זה 

אחרים, התקציב  . ממקורות 

התושב נהנה  וממה  מקומיים  שירותים  על  הגידולים , למשל. דיברנו  אחד 

המקומיים ובשירותים  כלליות  מ, בפעולות  תהיה  שכנראה  עלייה  -זה 

אשפה17,600,000 ופינוי  הרחובות  ניקיון  הוצאות  מיליון 19זה ,   זה . ₪  וכאן 

מ דברים2-מורכב  ראשון:   פה, דבר  נוספו  האחרונה  מניחה , בשנה  אני 

לב שבוע, ששמתם  בסוף  אשפה  פינוי  של  תוספת  פה  בחגים, יש  אחרי -לפני, יש 

השנה, חגים ראש  ערב  השנה, עובדים  ראש  סוכות, מוצאי  סוכות, ערב  . מוצאי 

האשפה פינוי  על  והדגש  משאיות  של  תוספת  פה   . יש 

רחובות כלביםה, ניקיון  צואת  של  הניקיון  את  לזה . גדלנו  מקביל  כמובן  זה 

קנסות מטילים  עכשיו  בהכנסות, שאנחנו  זה  את  אין  קנסות , עוד  על מטילים 

כלבים, גזם צואת  הזה, על  בנושא  הפיקוח  את  מאוד  הוצאה . משדרגים  זו 

אחד  . מסוג 

השנייה זה , ההוצאה  גדוליםעל  מאוד  ויכוחים  פה  המכרזים , יש  לגבי 

באשפה. דייםהעתי שקרה  דברים2קרו , מה  הסולר) 1:   מחיר  מחיר , עלה 

מקום בכל  משפיע  החשמל, הסולר  על  עתיר , גם  שהוא  דבר  כל  על  משפיע  אבל 

הרכבים. נסיעות עם  כמובן  היא  רכבים, אשפה  אדירות, עתיר  הוצאות  פה  , יש 

וחצי שנה  לפני  איתנו  שחתמו  אשפה  בין , קבלני  שנעות  תוספות  -5%מבקשים 

תוספת20% ובגזם.   באשפה  חדש  למכרז  לצאת  שהחלטנו  הסיבה   . זאת 

משנת ) 2 החל  גזם2006התאגדו  ופינוי  אשפה  פינוי  של  חברות  מספר  מעין .   זה 

שנים לכמה  אחת  שקורת  מתאגדים, תופעה  פינוי , הם  של  המחירים  את  מעלים 

רבים ואז  ביניהם, נפרדים, האשפה  תחרות  במחירים, יש  רשות, יורדים   ,כל 

הטובים המחירים  את  להשיג  הצליחה  שהיא  בקטע  חוזר , בדיוק  מעגל  מן  זה 

מתאגדים הם  פעם  עוד  לשנת . ואז  נופלים  מתאגדים2006אנחנו  כשהם  אנחנו .  

של  בהוצאות  שנעמוד  מיליון19מקווים    . 
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ואמרתי המכרז  את  שמכין  מי  עם  ישבתי  התשלום: היום  תנאי  את  נשנה  , בוא 

בזה לעמוד  יכולה  ההוצאות, עירייה  את  להוזיל  עתיר . כדי  הוא  האשפה  פינוי 

לשלם . שכר מוכנה  חודש15אני  כל  מתוך  יום  יעמוד ,   שהחברות  כמובן  בתנאי 

 . בדיווח

להעביר התחייב  כהן  תוך , איציק  הכל  ימים5לבדוק  שאם .   מניחים  אנחנו 

הוא  התשלום  ל60היום  אותו  נוריד  ואנחנו  יום  יום15-  מניחה,   אמנם , אני 

אינפלציהאין שכר,   עתיר  זה  במשהו, אבל  לנו  יוזיל  שיש , זה  הכסף  עם  ואז 

מזומנים תזרים  של  בעיה  לנו  ואין  זה, לנו  את  להוזיל  מאוד  מקווה, נוכל  . אני 

נתבדה שלא  מקווה   . אני 

קהילתי ושיטור  עירוני  הזה. פיקוח  השירות  של  בתגבור  המטרות  כי , אחת 

כסף"סה הרבה  לא  זה  מיליון 2.5, כ  של מ₪   מיליון261תקציב  לא ,   באמת  זה 

בסה. הרבה כשאנחנו  ב"אבל  אותו  מגדילים  ₪ 700,000-כ  , 1,800,000מתוך  

כ דרשני, 40%-שזה  אומר  קנסות. זה  רק  לא  היא  קנסות , הכוונה  שגם  למרות 

בסה הכפולות"חנייה  בחניות  סדר  עושים  ברחובות , כ  חניות  מציאת  באי  או 

 . הראשיים

ושיטו עירוני  בשישיפיקוח  הסדר  על  שמירה  גם  אומר  קהילתי  או , שבת-ר 

הגניבות, בלילות הציבוריים, על  בגנים  הסדר  על . על  שמירה  אומר  זה 

העיר, קנסות. הניקיון של  התקינים  לחיים  בעצם  שמפריע  דבר  כל  וגם . על 

בסה התושב"הידיעה  של  קשר, כ  ליצור  יכול  הוא  בעיה  איזושהי  פה . כשיש  אין 

המוק של  העלות  העירוניאת  כל , ד  עם  משתלב  העירוני  שהמוקד  כמובן  אבל 

הזאת הפעילות  כל  ועם  האלה   . ההוצאות 

סה המקומיים"זה  השירותים  פה, כ  שהזכרתי  הנתח  על  רק  דיברנו  היה . אם 

מיליון46 – 2004בשנת  ל,   מיליון53-גדל  מקומיים, שוב.   זה , נכון, שירותים 

חשמל מאוד, גם  עלו  החשמל  של  המוקדא, שהמחירים  גם  זה  הפיקוח, בל  , זה 

האשפה הכבישים, זה  גינון, זה  מקבלים, זה  שהתושבים  דבר  כל  בעצם . זה 
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ארנונה משלמים  הם  זה  ורווחה, בשביל  חינוך  היו , כי  הממשלה  משרדי  בעצם 

ה את  לתת  צריכה  הייתה  והרשות  זה  את  לממן  מה . 25%-צריכים  כל  בעצם  זה 

מקבלים שהם, שהתושבים  הארנונה  שילמותמורת    . 

סה שלנו  החינוך  יושב"תקציב  בסביבות , שוב, כ  זה  פה  מיליון 68השיפטינג   

ראשונים, ₪ ובבית  בפורטל  ירידה  פה  האגף"כשבסה, יש  של  המינהל  אם , כ 

תראו פה, אתם  שיש  מה  כל  על  אחראי  בעצם  היא . שמנהל  שלו   2.5העלות 

שכר. לשנה₪ מיליון  של  עלות  בעיקר  הוצאות . זה  שיש  פרסום כמובן 

נלוות קטנות  בסה, והוצאות  וב"אבל  השכר  זה  מיליון 2.5-כ  כל ₪   את  מנהלים 

החינוך  . מערכת 

בגנים הקדם, ההוצאות  החינוך  מיליון 7.5זה , יסודי-שזה  לנו "בסה. ₪  יש  כ 

הילדים1,000 בגני  ילדים  הקדם,   מיליון 7.5-ש, יסודי-בחינוך  בשנה ₪  

זה על   . מופיעים 

יש  היסודי  תלמידים2,757בחינוך  שבסה.   רואים  יותר "אתם  ההוצאה  כ 

קדם. נמוכה והתיכון-בחינוך  ע, יסודי  משולם  מהשכר  גדול  העירייה"חלק  , י 

מורה זה  ובתיכון  ילדים  לגני  סייעות  אומר  היסודי . תיכון-שזה  בחינוך 

הביניים ע, ובחטיבות  משולמות  המשכורות  החינוך"מירב  משרד  העירייה , י 

לשיר רק  בעצם  הנלוויםמשלמת  המזכירות, ותים  הבית, שזה  , אבות 

על . הלבורנטיות תלמידים2,700ואז  מוציאים ,   מיליון 5אנחנו   . לשנה₪  

מאוד גדלות  לתיכונים, העלויות  מגיעים  מיליון 33שזה , כשאנחנו  מספר . ₪ 

זה  בתיכונים  עליהם , 1,854התלמידים  מוציאים  מיליון 33שאנחנו  מה . ₪  זה 

י מוציאים   . שירותשאנחנו 

פילחנו-בשנתיים האחרונות  אמרנו, שלוש  לא : לא  ואנחנו  כללי  באופן  הכל 

כלליים נוספים  שירותים  ב-. יודעים  היה  השינוי  בפרט. 2004-בעצם  טיפול  , יש 

ואומר החינוך  אגף  בא  בעצם  גדולה: כי  חינוך  מערכת  פה  שיש  בתי , יופי  אלה 

פלוס, הספר בעצם  מכתי-זה  החינוך  שמשרד  מה  לנומינוס  שאנחנו , ב  כמובן 
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יותר כסף, עושים  מאוד  הרבה  יש  התיכונים  של  בתקציב  פרויקטים , כי  שזה 

בתיכוניים שעושים  התיכונים. מיוחדים  מנהלי  של  התוכניות  פי  בכל , על  או 

גיל מגישים, שכבת  הספר  בתי  שמנהלי  הפרויקטים  פי  אישור , על  עם  כמובן 

החינוך אגף  באותה , של  הנושבת  הרוח  פי   . שנהעל 

בפרט  עזרה –טיפול  שצריכים  בילדים  וכלה  ממחוננים  החל  זה  פרט  טיפול   

מיוחדות אומרת. ובסייעות  המסכנים, זאת  על  רק  פה  מדברים  לא  , אנחנו 

סטנדרט לא  שהוא  מי  כל  על  פה  מדובר  בכל . בפירוש  טיפול  באמת  פה  יש 

שמחוננים, הקצוות באלה  וגם  סייעות  שצריכים  באלה   . גם 

קא יצחק  אומר  :ולמר  זה  שנה? מה  לפני  מאשר  מסכנים  פחות   ?יש 

פפר' גב שנה, לא  :אורית  מלפני  מסכנים  פחות  את . אין  תסביר  מיכל 

שלה, זה פילוח  זה  שעברה. כי  משנה  מחוננים  פחות   . אולי 

מנקס' גב לא  :מיכל   . גם 

פפר' גב הכללים  :אורית  השירותים  זה  לחינוך  נוספים  , שירותים 

שמירה בבטיחותשזה, שזה  הטיפול  הריהוט,   רכישת  השמירה, שזה  כל , זה  זה 

כללי שהוא  הגיל, דבר  משכבות  לאחד  מיועד  דווקא  של , שלאו  בנק  זה  אלא 

מכרז. הוצאות שמהווה  סכום  פה  יש  של . למשל  סל  שמהווה  בנק  פה  יש 

המלגות, הוצאות למשל  רווחה, כמו  חינוך  של  יפה, מלגות  מאוד  סעיף  פה  , יש 

מחלקת  הרווחהשיתוף  החינוך, אגף  לאן, אגף  עוברים, מחליטים  למי , למה 

פרטניים. עוברים לאנשים  וגם  הספר  לבתי  הולך  רואים "בסה. זה  אתם  כ 

ל גדל  הזה   . 9,300,000-שהבנק 

רוכברגר יצחק  בנק  :מר  הקמנו  שאנחנו  יחשבו  עוד   . הם 

פפר' גב זה  :אורית  את  לעשות  בדרך  אנחנו   . אולי 

רוכברגר יצחק  שאילתא  :מר  תראי  בנק: פתאום  הקמת   . האם 

פפר' גב ריביות  :אורית  נותן  הבנק  אם   . רק 

קאול יצחק  פחות  :מר  לחינוך  בסוף  מוקצה   ? למה 

 20



 עיריית רמת השרון
 22.1.2006מיום , 23'  מן המניין מס שלאפרטיכל מליאה

פפר' גב הסברתי  :אורית  פה , אני  400,000₪יש  פה ,   דברים2יש    :

ראשונים) א מיליון , בית  חצי  התרבות₪ שבסביבות  לאחריות  זאת , עבר 

לפעולות  מחשבים) ב. כלליותאומרת  גבוה הפורטל  יותר  בסכום  שתוקצב   

שעברה הפעילות, בשנה  תחילת  היה  מתקדם, שהוא  רק , כבר  השנה  הייתה 

כתב, הכנה זה  את  מוציאים  גדול, ר"אנחנו  מאוד  פרויקט  זה  לרוץ , כי  שהולך 

הבאות לכאורה. בשנתיים  רק  כ, זה  פה  שירד  ₪ 800,000-משום  ונשאר  

חינוך  . כהוצאות 

מנקס'גב מיכל  לפניכם  :  מעגל, הדברים  לסגור  רוצה  רק  . אני 

בספטמבר שנה, מבחינתי  בחיי , פתיחת  המאושר  היום  את  סוקרת  פה  אני 

היעדים את  משלבת  גם  ותמיד  המטרות, המערכת  הפעילויות, את  אני . את 

ביטוי לידי  באים  הם  איך  לכם  להראות  שלנו, שמחה  הפעולה  בתוכנית  הרי , גם 

התקציב  . היא 

ואומרת, מדובר חוזרת  אני  העשייה, ושוב  במוקד  מבחינתי  הפרט  של  , הראייה 

החינוך במערכת  מיוחדים  צרכים  בעלי  ילדים  כמה  אותי  שואלים  תמיד , אם 

היא  המערכת. 7,000התשובה  של  הצורך , האתגר  ואת  הייחודיות  את  לאתר 

מהילדים ואחד  אחד  בכל   . הייחודי 

לשאלתך, ואכן, הסעיפים לכאורההקי, יצחק  קיטון  הוא  שחור , טון  מספרית 

לבן גבי  בסה, על  ב"אכן  מדובר  476,000₪-כ  מתוכם400רק , ששוב,   שהיה ,  

השוטף לתב, בתקציב  יועבר  הפורטל  שם  מבחינתי"על  שישולש  בגודל , ר 

לאשר מבקשים  קו, שאנחנו  מישר   . שכבר 

התלמידים מספר  זהה, מבחינת  התלמידים  מספר  אנחנו, אכן  ן כמוב, אבל 

זו תקציב  לספטמבר , לשנת  הבאה, 2006נכנסים  הלימודים  שאנחנו , שנת 

אגורהצופים  מורידים  לא  זאת  ולמרות  במערכת  בתלמידים   . קיטון 
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האמ את  גם  אתרגם  קודםאני  שלי  תיארה, ירה  ב, אורית  השנים 3-   

בעצם2004מתקציב , האחרונות פי ,   על  הייעודיים  הסעיפים  את  פילחנו 

א, צרכים כל  מהפלחיםלפי  ואחד   . חד 

גופים גם  בחובו  טומן  בפרט  הטיפול  של  מרכז , הנושא  את , "רקפת"גם  גם 

המחוננים לכם. תוכנית  מזכירה  בארץ, אני  ייחודית  תוכנית  השנה  לגני , פתחנו 

למצוינות חובה  בגיל  כשסקרתי. הילדים  בספטמבר  היא . הרחבתי  ההשתתפות 

שליש של  ומש, רשות, שליש-שליש-מימון  החינוךהורים  אלינו. רד  , אגב, באים 

הארץ מכל   . ללמוד 

ריאלית הגדלה  מבחינתי  היא  בתקציב  לצרכים, ההגדלה  אותה , שעונה  לפי 

עבודה נכון. תוכנית  אורית  שנה , אומרת  חדשותכל  תוכניות  , נבדקות, מוצעות 

שנה של  פתח  בכל  החדש  את  סוקרת  ומדיניות , אני  תוכנית  גם  ישנה  אבל 

לפת הולכים   . חהשאנחנו 

היא במציאות, המדיניות  אחיזה  בלי  אמירה  לא  היא  פה  ילד , האמירה  אין 

חינוך שירות  איזשהו  ממנו  אפרט, שיימנע  אני  יכולה , תיכף  לא  ומשפחתו  היות 

אותה אגפים. לממן  מבחינתי  חותכת  והיא  העיר  ראש  מדיניות  אגף , זו  עם  בין 

רווחה משותפת, חינוך  קרן  מ, שמנהל  אנחנו  זו  לשנה  בשרק  להגדילה  -בקשים 

85,000₪ שעברה,   שנה  תקציב   . לעומת 

רווחה חינוך  קרן  החינוך, אותה  במוסדות  הורים  לתשלומי  הן  הן , מסייעת 

מיוחדים צרכים  בעלי  ילדים  של  רפואיים  פרה  של , לטיפולים  גבוה  לחינוך  הן 

הממלכתי המגזר  בעיר, דתי-תלמידי  מענה  לנו  בקשות, שאין  וכהנה  . וכהנה 

ילד  למערכתאין  החינוך, שפונה  למוסדות  גם  שנתתי  הנחיה  ממנו , זו  ונמנע 

משגת ידו  שאין  משום   . שירות 

ראייה אותה  פי  שלו, "רקפת"במרכז , על  ההרחבה  את  בצורת , סקרתי  הן 

ספר  ובית  החקר  בגן  שנפתחה  תראפ, "אורנים"השלוחה  זואו  לטיפול   יהסיוע 

בתיכונים מהות  מרכזי  באמצעות  לילד, והן  למידהסיוע  לקויות  עם   2-ב. ים 
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מרכז ומממנים  מאיישים  אנחנו  מרכז , התיכונים  הוא  שלו  המקצועי  שהמניע 

למידה, "רקפת" לקויי  לילדים  ומסייעים  התיכונים  מצוות  החברים  הם  , אבל 

הממשלה מתקציבי  הביניים  בחטיבות  שהם , שנתמכו  ברגע  לצערי  שנעצרים 

י לכיתה  , עולים  ונעזרים' נתמכים  כמובן   .  הם 

למידה לקוי  שילד  מאמינים  ואנחנו , אנחנו  בגרות  מבחני  לעבור  הוא  גם  יכול 

ב בהם  י2-תומכים  בכיתה  לבגרות  הראשונים  המקצועות    , מרכזי ' באמצעות 

העירייה. מהות מתקציב  לחלוטין  אותם   . מתקצבים 

בעל מיוחדים  הספר, יסודי-פרויקטים  מבתי  אחד  לכל  מפולח  אותם . תקציב 

שהת אשתקדפרויקטים  טווח. חלנו  קצרות  לתוכניות  הולכים  לא  אם , אנחנו 

שנכון מה  וכמובן  הזמן  כל  בודקים   . ממשיכים, כי 

הביניים בחטיבות  שמנו , אמנם  ממש  הדגשלא  השעה , את  של  התופסת  אבל 

איציק לכיתהשהזכיר  שעה  של  תוספת  היא  ז,   ט' מכיתה  , ועד  חטיבות 2-ב'  

ע, הביניים שהוכרה  תוכנית  הג"עם  תוכנית , וינט'י  את  פעם  לא  פה  שמעתם 

נוער" מתנדבת  כאן, "עיר  מתוקצבים  האלה  הפרויקטים  כאן. גם  אם , עד  אלא 

שאלות  . יש 

פפר' גב לכם  :אורית  שחולקו  הניירות  שאנחנו , אלה  הסבסוד  זה 

לתלמידים זה . מסבסדים  בגן  ילד  ₪ 3,000סבסוד  הכנסות   אחרי  מדברת  ואני 

החינוך וממשרד  ₪ 3,000, מההורים  בגן  ₪ 2,000. לתלמיד  ביסודי   . לתלמיד 

דורון מאיר   . 2,800  :מר 

פפר' גב הפוך. 2,800  :אורית  בגן3,300. סליחה, זה  לילדים  סבסוד ,  

ביסודי  3,000₪ילדים  כ,   בחטיבה  ₪ 4,000-סבסוד  תלמיד  וסבסוד . כל 

זה  התיכון  6,300₪תלמידי  מסובסד,   תיכון  תלמיד  המאמצי. כל  אחרי  ם זה 

חוץ מתלמידי  כסף   . לגבות 
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כ של  התקן  של  השינויים  את  מראה  האחרון  בסה"כ. א"השקף  השנה"א  גדל  . כ 

של  גידול  יש  שלנו  התקציב  משרות27בהצעת  ממשרות .   נובעות  המשרות  רוב 

פיפו, 27, התקן. בחינוך  . כן 

זילברשטיין"עו יעקב  שמעתי  :ד  שומע , 15פעם  אני   . 27עכשיו 

פפר' גב יודעת. כתוב  :אורית  טוב, לא  רואה  אני   ... 430היה , אם 

זילברשטיין"עו יעקב  כספים :ד  לוועדת  בדיווח  שראיתי  לי   . נדמה 

פפר' גב אחר15-ה, לא  :אורית  משהו  היה  אסביר,    617היה . אני 

על , כמעט כספים. 643יושב  לוועדת  ה15, הדיווח  של  המשרות  מתוך  משרות   -

בהצעות, 27 שמלוות  משרות  כשכר, הן  אותן  רשמנו  היום  לא , שעד  אבל 

לתקן אותן  לתקן, הכנסנו  זה  את  תרגמנו   . לא 

בקשתו פי  אנוש, על  משאבי  מנהל  של  לתקן, המלצתו  כיום  אותן  יש . הכנסנו 

ספר בבתי  תוספת  ויש  הפסיכולוגי  בשירות  החינוך . במינהלות, תוספת  במינהל 

תוספת ילדים. יש  גן  עוד  כ, פתחנו  של  תוספת  בשירות א, א"יש  מרתי 

בחינוך, הפסיכולוגי התוספות  יותר  או  פחות  משרות21, שזה  של .   תוספת  עוד 

וספורט, משרות נוער  בתרבות  פה  לנו  כולל , יש  בקונסרבטוריון3זה  משרות    .

פורח"בסה שלנו  הקונסרבטוריון  מאוד, כ  יפה  נוספים 3יש . עולה  מורים   

 . בקונסרבטוריון

עירוניים מ3.5שיש , בשירותים  העירוני, שרות  בפיקוח  אומר  אומר , זה  זה 

הציבור, במוקד פניות  של  הלשכה  אומר  הפנים, זה  המענה , משרד  בעצם  שזה 

אחת. לתושבים משרד  של  תוספת  הכללי  במינהל   . יש 

הכספי במינהל  בקשתי, תוספת  פי  על  הגבייה, זה  נושא  כל  את  . לתגבר 

מהנדסה, והשילוט מהנד, שעובר  ירידה  שיש  רואים  מהטיפול . סהאתם  חלק 

השילוט של  הכספי, בגבייה  למינהל  לעבור  שיפטינג . אמור  איזשהו  פה  יש  אז 

הכספי למינהל  ההנדסה   . בין 
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תכנון בגבייה, יש  מישהו  עוד  למצוא  ניעתר  פה"בסה. אם  רואים  אתם  זה , כ 

הדרמטי מספר, השינוי  אותו  נשארים  התיכון  מורידים. מורי  לא  , אנחנו 

צ יהיה  שאולי  התלמידיםלמרות  במספר  הבאה  בשנה  לירידה  זה "בסה. פי  כ 

האדם כוח   . תקן 

משהו להגיד  רוצה  אותו, אני  שראיתם  מניחה  מציק, שאני  זה  כשאתה , ולי  כי 

שמבקשים מה  כל  לתת  יכול  מציק, לא  האחרונות. זה  בשנתיים  עבדנו  , אנחנו 

תקציב מקושרת  עבודה  תוכנית  יפה"בסה. על  עבודה  עשו  המחלקות  מנהלי  , כ 

כתב אחד  וכל  בקשה  הגישו  רוצה: כולם  שאני  מה  שלי, זה  התוכניות  זה , זה 

לעשות מתכנן  שאני  בסה-. מה  מדי, כ"אבל  יותר  גדלה  לא  שלנו  היא , העוגה 

בסה ב"גדלה  מיליון 4-5-כ  מיליון 2.5-כש, ₪  למים₪   כל  קודם   . הלכו 

נכנסתי לא  בכוונה  העבודה, אני  בתוכניות  תוכניות , תראו  מהמקרים  בחלק 

בכסף הצגנו  שאנחנו  ממה  גדולות  יותר  הרבה  תוכניות . העבודה  אישרתי 

פה שתתרשמו, עבודה  יפה, ראשית  עבודה  עשו  שאנשים  חושבת  אני   . כי 

השני מקווה, והדבר  שנה, אני  כל  זה  את  עושים  את , אנחנו  שנעשה  מקווה  אני 

השנה גם  מילואים, זה  תקציב  ונעביר  הכנסה  מקורות  עוד  נאתר  כבר , שכן  ואז 

החוברת בתוך  העבודה  תוכניות  את  בעצם  כמה . יש  התקציב  את  להגדיל  נוכל 

המבוקשות, שנוכל העבודה  תוכניות  שוני. לפי  פה  יש  שאם  לצערי, כך  , הוא 

יש מה  זה  שנקרא, אבל   . מה 

מקרה הדברים , בכל  שאחד  חושבת  נגענואני  לא  הנחיה , שאנחנו  הייתה  זו 

העיר ראש  של  מפורשת  מיכל, מאוד  של  בחינוך, לשמחתה  נגענו  זה , לא  חינוך 

המערכת של  הקדושה   . הפרה 

רוכברגר יצחק  ברווחה  :מר  לא   . גם 

רוכברגר יצחק  נוספות  :מר  בקשות  היו  בקשות , ברווחה  היו  לא  אם  וגם 

קודם מה, נוספות  בקשות1/1-החל  הרבה  יש  נוספות  לטלי, ראשית.   , הבטחתי 

כסף עוד  להביא  תצליח  היא  שלה, שאם  שני. זה  השנה , דבר  במשך  נראה  אנחנו 
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קורה חיים, מה  אנחנו  שלכם,וכמובן. איפה  המדיניות  לפי  תקציבנ,    אשר 

כסף כשיהיה   . מילואים 

רוכברגר יצחק  הגזברית, רבותיי  :מר  דברי  את  באריכות  ששמענו  , אחרי 

ש הקדמה  אליכם, לידברי  גם  הוגשה  הרי  התקציב  והצעת  מיכל  של  דבריה  , את 

התייחסויות מבקש  השני, אנא, אני  דברי  על  אחד  לחזור  לא  אפשר, רק  . אם 

 . קאול, בבקשה

קאול יצחק  לגזברית  :מר  תודה  כל  סה, קודם  שהיא  חושב  כ "אני 

זה את  להזכיר  וצריך  טובה  עבודה  מה , עושה  לכל  מסכימים  לא  אנחנו  אם  גם 

רואיםש שאנחנו  ומה  כאן  הערות. יש  נעיר  כ, ואם  תמיד  כשלא  אוהבים "גם  כ 

 . אותן

הראשונה כספים, ההערה  בוועדת  היינו  הכספים. אנחנו  החומר , בוועדת 

כספים בוועדת  הדיון  לפני  יומיים  לקויה. נתקבל  המטה  שעבודת  חושב  , אני 

והאגפים המחלקות  בין  העבודה  מחברי . מבחינת  גם  זה  את  , קואליציהשמענו 

שהם  מקווה  זהשאני  על  יערערו  מצביעים, גם  שכמה  לגבי , למרות 

התקציב בנושא  שנעשתה  המטה  לעבודת  שלהם   . ההתייחסות 

זה את  להעיר  רוצה  העיר, אני  ראש  כאן  שאמר  הרקע  על  תוכנית , בעיקר  עם 

לפניכם, העבודה עוברים  לחברי , הדפים  זה  את  להפיץ  היה  שצריך  חושב  אני 

כזה, לקרוא, הסתכלל, המועצה לתקציב  שכתוב , להתכונן  מה  בין  להשוות 

העבודה ובתוכניות  ע, בתקציב  מקצועיות  הערות  המועצה"להעיר  חברי  , י 

זה את  קיבלנו  לא   . אנחנו 

רוכברגר יצחק  התמצית  :מר  את   . יש 

קאול יצחק  העבודה  :מר  תוכנית  על  מדבר   . אני 

רוכברגר יצחק  נ  :מר  העבודה  תוכנית  התקציב עיקרי  בתוך  מצאים 

 . הרגיל

זילברשטיין"עו יעקב  כללי :ד  באופן  כתוב   . זה 
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קאול יצחק  שלי  :מר  ההערות  אחת  גם  שזאת  להגיד  רוצה  יש . אני 

מדיניות של  והצהרות  והערות  מטרות  שראינו , בהתחלה  למה  תואמות  לא  הן 

כאן אראה  אני  האלה  מהדברים  וחלק  לדבר , בתקציב  רוצה  שאני  דברים  אלה 

 . יהםעל

הזה שהתקציב  להגיד  רוצה  אני  בשורה, בגדול  שום  בו  את , אין  אגיד  אני  תיכף 

הגדול לפרטים"אח, המספר  זה  את  אפרט  אני  בתקציב . כ  בשורה  אין  למה 

הקודמות, הזה מהשנים  המשכי  הוא   . כי 

ופרסים הישגים  היו  הקודמת  בקדנציה  בה, גם  ממשיכים  פה , אנחנו  אין  אבל 

עדיפויות סדר  המערכת , שום  של  עדיפויות  שהם  בדברים  כיוון  שינוי  שום 

 . העירונית

בגדול אגיד  אני , אני  אם  וגם  שקלים  במיליוני  בארנונה  הגידול  את  ראינו 

זה את  הולך, אוריד  גדול  למעשחלק  משתגעים , מ"  ממש  כאן  כולנו  אז 

שהיה, מההצלחה כמו  והחינוך  הרווחה  תקציב  על  איזה , ששמרנו  למעט 

 . פורטל

ה השרוןאני  רמת  שעיריית  מצפה  לסעיף , ייתי  אתייחס  ואני  בארנונה  שעלתה 

הארנונה להוות, של  צריכה  שהייתה  למה  לחלוטין  פרופורציונאלי  לא  , שבאופן 

אותו ומפנה  לפחות  העודף  מרבית  את  לוקחת  היקרים, הייתה  , רבותיי 

חינוך של  רווחה, לנושאים  של  בסמים, לנושאים  מלחמה  של  , לנושאים 

לילנושאים ולהגיד  לבוא  ולא  הנוער  טיפוח  של  בתקציב , רבותיי:   נגענו  לא 

רגיל, יופי-. החינוך בלתי  תענוג  נגענו-, ממש  ושבח-. לא  הלל   . וכולנו 

היקרים השרון, רבותיי  ברמת  העניים  מספר  מה  לדעת  רוצה  או , אני  גדל  הוא 

גדל בכל ? לא  שגדל  השרון  ברמת  העניים  למספר  פרופורציונאלית  האם 

השרון, ינההמד ברמת  שגם  מניח  הבינוני, אני  מהמעמד  האנשים  אולי , כולל 

הזה במקום  ברווחה  יותר  קצת  להשקיע  צריך   . היה 
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שישנן, רבותיי האמיתיות  לסוגיות  זה  את  להצמיד  באים , צריך  כולנו 

עדיפויות, חינוך: ואומרים סדר  עשינו-. ראש  מה  התקציב, אז  על  , שמרנו 

הפורטל היק. למעט  לחינוך, ריםרבותיי  יותר  לתת  לא  לא ? למה  למה 

 ? להתייעל

רוכברגר יצחק  אחרת, יצחק  :מר  ספרה  באיזה  מרצה  כאילו , אתה  אתה 

הר איזה  חיצים, על  הזה. יורה  לתקציב  בכלל  מקושר  לא  מדבר , אתה  אתה 

לעניין, סיסמאות  . דבר 

קאול יצחק  לעניין  :מר  לא  דיברת  שאתה  לך  אמרתי  לב? אני  , שים 

ה לי  הערותיש  לעניין, רבה  דיברת  שלא  אגיד  לא  אני   . אבל 

רוכברגר יצחק  לפגוע  :מר  התכוונתי  לא  מדויק, אני  דבר   . אבל 

קאול יצחק  לגמרי  :מר  מדבר  לי, אני  נעים, תאמין  לא  זה  אבל , אולי 

להקשיב נעים, צריך  לא  זה  אם   . גם 

רוכברגר יצחק  נעים, נעים  :מר  לא  סיפורים, נעים? למה  שומע   אני 

אחרת, עכשיו עירייה  על  כאילו   . שהם 

קאול יצחק  אחרת  :מר  עירייה  זה  מהעירייה? מה  מצפה  , הייתי 

הארנונות של  הזה  העודף  כל  את  התייעלות , לקחת  פעולת  לעשות  מצפה  הייתי 

העירייה, בעירייה במשאבי  נוספים  מקורות  אומר , משמעית-חד, ליצור  אני 

ברור באופן  זה  למקורואת  זה  את  ומפנה  חשובים  עדיפויות, ת  סדרי  . מבחינת 

החינוך משרד  של  הקיצוצים  שלמרות  הפורטל, מתגאה  למעט  ששמרנו  , לא 

לחינוך תוספות  משמעותי  באופן  ועשינו  הוספנו  שאנחנו  אומר  , לרווחה, הייתי 

מתגאה, בהחלט, לספורט, לנוער שהייתי  מה   . זה 

זאת פה, לעומת  רואה  שקלי, רבותיי, אני  מיליוני  כאן  מיני , םיש  לכל  שברחו 

חשובים, לטעמי, דברים עדיפויות. פחות  סדר  עם  זה  שתקציב  ברור , ברור 

הדברים לכל  אין  כולם, שתקציב  את  לספק  אפשר  שאי  אתה , ברור  בסוף  אבל 

העדיפויות סדר  את  שלך, קובע  הקדימויות  שאתהאת , את  רוצה המקומות   
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שלי ההערות  ולזה  התקציב  את  עליהן  שא. להשקיע  בשורהבהחלט  שום  בזה , ין 

לחינוך הוספתי  ולא  שיניתי  יהיה, שלא  ילד  אדיר, ושכל  הישג  יהיה , ממש 

החינוך במסגרות  בעבר  שהיה  כמו  מעיר. במסגרות  זה  על   . אני 

משהו עוד  להגיד  רוצה  סיסמאות, רבותיי, אני  רק  לזרוק  לא  את , כדי  תיקח 

בשכר העלייה  את  ותבדוק  אומ? בסדר, התקציב  אני  עכשיו  לךאם  עלייה , ר 

אצלך. בשכר הממוצע  בשכר  בגדול, העלייה  לך  אומר  ב, אני  בערך  . 5.6%-הוא 

התקציב את  לקחתי  בית, אני  שיעורי  קצת  עוד  גם , עשיתי  זה  את  השוויתי 

במקרה לציון  ולראשון  אחרים, להרצלייה  גם  לקחת   . אפשר 

שם בשכר  עלייה  של , ממוצע  אומרת. 2.8%הוא  נוהל, זאת  לא  חי, זה  יבים לא 

בשכר5.6%להעלות  עדיפויות,   סדר  של  עניין  לאן , זה  החלטה  של  עניין  זה 

הכסף את  להזרים   . רוצים 

משהו, רבותיי עוד  לדעת  רוצה  בסיסמאות, אני  נדבר  שלא  רוצה . כדי  אני 

מהגזברית פירוט  לייעוץ, לקבל  שנוגעים  הנושאים  משפטי, כל  חיצוני  , ייעוץ 

יניב קורן, אלדד  של , יוני  לפרסום, החקלאיםהחוב  לקבל , חוב  רוצה  אני 

כמה משילוט   . הכנסות 

בר אליעזר  בכלל  :מר  פה  מופיע  זה  יניב ? איפה  600,000₪אלדד    ,

מופיע זה   ? איפה 

קאול יצחק  סעיפים, רבותיי  :מר  על  כאן  מדבר  שלא , שוב, אני  כדי 

מנותקים כסף. נהיה  קיבלו  שלא  אנשים  קיבלו, אלה  הם  כסף  מאין , כמה 

הכסףהזיז את  לשם  אותו , ו  ולהזרים  הזה  הכסף  את  לקחת  היה  אפשר  האם 

קודם שאמרתי  מנותק? לסעיפים  אני  זה  שקלים! ?מה  אלפי  אני . בדקנו, מאות 

לדעת לקבל, רוצה  מבקש  יועצים, אני  משפטיים, סעיף  פרסום, יועצים  , יועצי 

תדמית  . יועצי 

דורון מאיר  פעם  :מר  אף  קיבלתם  לא  היום   ?עד 

יצחק קאולמר  שקיבלנו  :   . קיבלנו, מה 
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בר אליעזר  מרוויח   :מר  יניב  אלדד  איפה  לי  תראה  600,000₪בוא    . 

קאול יצחק   . בתקציב  :מר 

פפר' גב משפטיים  :אורית  הפרסום, יועצים  . תדמית  . . 

קאול יצחק  זה  :מר  על  אומר  צריך , אני  דעתי  שלפי  סעיפים  זה 

הזה הכסף  את  למקומות, לקחת  אותו  שאמרתילהזרים  גדולה.   בעיה  לא  , זו 

אפשריים בלתי  דברים  על  פה  מדבר  לא  אפשריים, אני  דברים  על  מדבר   . אני 

הערה עוד  להעיר  רוצה  הארנונה, אני  של  שאנחנו . בנושא  העיר  מראש  שמענו 

הפנים למשרד  בארנונה, פונים  שינוי  הזאת, רבותיי. לבקש  , כולה, המועצה 

ואופוזיציה שלק, קואליציה  הקודמתהצביעו  השנה  סוף  האנשים , ראת  כולל 

בצוותים ולהשתתף  הצעות  להביא  כאן  וולונטארי, שהתנדבו  להיות  רק  לא  , זה 

בצוות נאדה"אח, להשתתף  כלום, כ   . אין 

קודם שלנו  תפיסה  ה  את  לתקן  הפנים, השתתפו  למשרד  שהולכים  לבוא , לפני 

הארנונה בנושא  חושבים  אנחנו  מה  שערו. ולהגיד  נושא  כאן  בנושא היה  רייתי 

קשים, הארנונה ויכוחים  כאן  שבהם. היו  לפרטים  כרגע  נכנס  לא  אבל , אני 

סיכום שלטונית, היה  הבטחה  בו  רואה  לתושבים, אני   . הבטחה 

במועצה היה  הקודמת, הדיבור  השנה  סוף  לקראת  של , שאנחנו  עמדה  נגבש 

הזו, ההנהלה המועצה  מנותק, של  זה? אני  את  הבטיח  אחר  מישהו  זו ? זה 

הזאת ידיים, המועצה  בהרמת   .כולם 

הארנונה: אמרו את  ונוריד  נתקן  שדיברנו, לא  אמרו-, כפי  הצעה: אלא  , נכין 

להחלטה אותה  ונביא  אותה  להגיד. נאדה-. נגבש  קל  זה  למשרד : עכשיו  נלך 

 . הפנים

המועצה לחברי  פה  זה  את  אומר  ואופוזיציה, אתם, אני  הצבעתם , קואליציה 

הארנ את  לשנות  זה, ונהשצריך  את  אומר  עדיין  להביא . אני  צריכים  אנחנו 

שלנו, לכאן הצעה  הארנונה, לגבש  לנושא   . שנוגעת 
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חוכמות, רבותיי אמרתי. אין  מהתושבים, אני  כסף  יותר  זה , כשלוקחים 

זה, מתפזר את  לחלק  חזקה. קל  עיר  וזאת  להצטמצם  שמחליטה  עיר , עיר 

טובה ועיר  הארנונה  את  לצמצם, שמשלמת  צריך  ואז אז  הארנונה  את  קצת   

ממילא התייעלות  פעולות  לעשות  חייב  וקשות. אתה  חולות  שרשויות  , עובדה 

ב גירעוניות  מהתקציב50%-שהיו  ע,   להתיישר"הצליחו  שונות  פעולות  אנחנו . י 

אחר עיר  התייעלות. למזלנו  פעולות  לעשות  אפשר  אי   ? אז 

רוצה אני  ספציפיות  הערות  מדי, כמה  יותר  נאריך  שלא  בדיבורכדי  אני .  

הראשון הדף  על  לי, מסתכל  התקציב, נדמה  הצעת  תקציב : כתוב, של  הצעת 

כללי. 2006 שכר  ב, אמרתי, הוצאות  עלייה  ראשונה5.6%-זו  שורה    . 

חינוך עובדי  שכר  על  מסתכל  יורד, רבותיי, אני  לא  רווחה. חינוך  עובדי  , שכר 

בירידה דף. הוא  הופך  העירייה6132, 1' עמ, אני  משרדי  העירייה–   משרדי    ,

במשרה ב, עלייה  עולה  השכר  הבהרה. 9%-אבל  כאן  מבקש  אני   . בהחלט 

העירייה , 7310סעיף  יורד–מהנדס  התקן  ב,   עולה  השכר  לא , 19.2%-אבל 

לזה ההסבר  מה  משרות. יודע  בכמה  התקן  יורד  ב, אם  עולה  הוא   ? 19.2%-איך 

דף הופך  עירוני , 2' בעמ, אני  בעו–מוקד  עלייה  יש  העירוני  במוקד  אחד  , בד 

ב זה  בשכר  העלייה   . 25.9%-אבל 

בר אליעזר  אותך  :מר  אתקן  ב5היו . אני  עובדים  למרות , 2005- 

ב. 4שכתוב  לתקציב  הייתה 2005-וההצעה   310,000₪ זה ,   749,000₪היום    ,

פי  של  עלייה   . 2.5כלומר 

 

המועצה- חבר  הישיבות,   חדר  את  עזב  בר  אלי   מר 

 

קאול יצחק  ציבור  :מר  ל2.5-מ, פניות  עובדים  עובדים3-  עליית ,  

תלוש, הוספה התקציב, לא  ב, מתוך  הבא. 17.6-עלייה  לסעיף  עובר  פיקוח . אני 
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עזר חוקי  מ, על  עובדים14.4-עלייה  השכר15.4-ל,   ועליית  , 30%-ב, תבדקו,  

תלוש? למה מפה? זה  לפנינו, זה  פה  שהבאתם  הזה   . מהנייר 

שוני עירוניים  ל25.5-מ, םשירותים  עובדים29-  ב.   השכר  . 30%-ועליית 

וספורט, 3סעיף , רבותיי נוער  מ, תרבות  עובדים  ל43.9-עליית  אני , 46.7- 

זה ומה  זה  למה  הסבר  לקבל  להעיר. מבקש  רוצה  שאני  מההערות  כמה   . אלה 

זילברשטיין"עו יעקב  הפרנסה :ד  כל  את  לי  לקח  יותר, קאול  או  אני . פחות 

אבל ש, יכול  לחזורלמרות  לא  חולק , ביקשת  גם  שאני  זה  על  אחזור  אני  אז 

לגזברית פה, מחמאה  עשתה  שהיא  העבודה   . על 

הסבר ממך  לקבל  רוצה  הפיתוח, הייתי  בתקציב  דנים  לא  שאנחנו  אבל , הגם 

פה אותו  מאזכרת  הנדסה , את  למחלקת  ההשבחה  היטלי  של  בהקשרים 

קצרצר, והאגרות דיווח  איזשהו  לנו  ח, שתתני  נושא  הנפרדעל  הפיתוח  , שבון 

נכנס יצא, מה  הצפי, מה  נממן, מה  זה. מאיפה  על  מילים  כמה  זרקת  אבל , את 

בחטף מאוד  היה  יותר. זה  קצת  לשמוע  רוצה  הייתי  עובדים . אני  אנחנו  איך 

הזה החשבון  שלך, עם  הצפי  דיון. מה  לא  זה  . אמנם  . . 

פפר' גב הזה  :אורית  החשבון  את  אוהב  מאוד   . הבנק 

יעקב"עו זילברשטייןד  זה :  את  לשמוע  רוצה  אני  הרבה , אז  שם  יש  אם  כי 

לשמוע, כסף לנו  ששווה  להיות  משם, יכול  ייעלם  לא  שהוא  שיפטינג. כדי  , יש 

יודע  . אתה 

רוכברגר יצחק  לעשות  :מר  לנו   . אסור 

זילברשטיין"עו יעקב  השם , בסדר :ד  ובעזרת  יש  כסף  כמה  לשמוע  רוצה  אני 

שם יישאר  גם   . הוא 

פפר' גב נשאר  :אורית  לא  יוצא, הוא   . הוא 

זילברשטיין"עו יעקב  פיתוח :ד  של  למטרות  לשמוע, יוצא  רוצה  אני  זה  . על 

אמר שקאול  מה  את  קצת  לחדד  רוצה  המשפטית, אני  הלשכה  בנושא  ) א. זה 

מליאה ישיבת  לך  להזכיר  רוצה  והבטחתך , אני  חודשים  כמה  לפני  שהייתה 
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שלי היום  לסדר  להצעה  המחלקה , החגיגית  את  תשדרג  אתה  השנה  סוף  שעד 

לך, המשפטית שיש  המגבלות  בכל  דבר. בהתחשב  שום  קרה   . לא 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אענה   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  דבר. בסדר :ד  שום  קרה  זאת. לא  מסתכל , לעומת  אני 

רואה ואני  התקציב  בשנת , בהצעת  ₪ 360,000שמוסיפים , 2005כמו  לייעוץ  

משפטיז, משפטי ייעוץ  של  בניסוח  הגזברית  אצל  מופיע  פתיחת , ה  אגרות 

המשפטי. תיקים שהייעוץ  אומרת  שם, זאת  כותבת  את  אדם  כוח  , לענייני 

החיצוני המשפטי  אותו, כ"בסה, הייעוץ  גיליתי  שם  360,000₪, רק  היה ,   הוא 

ב 360,000₪ – 2005-גם    . 

היום ב, עד  אומרת  ב, 2005-זאת  כבר  את  400,000-אנחנו  סגרתם  לא  ועוד 

בדיוק. הספרים זה  איך  שואל  גם  היועצים . אני  לכל  מתייחס  זה  אם 

לנו שיש  המשפטיים  לנו, החיצוניים  שסיפקתם  החשבוניות  לפי  אחרי , אז 

סבל של  גיהינום  מדורי  מאי , שבעת  עד  קיבל  יניב  אלדד  350,000₪רק  שיהיה ,  

ב. בריא חיצוני  ייעוץ  מתקצבים  אתם  איך  זה , ₪ 360,000-אז  כן  אם  אלא 

אחרים במקומות  אוזנינו, מופיע  את  תגלי  אם  שמח  יניב. הייתי  אלדד  רק  , זה 

עוד לנו  . יש  . . 

קאול יצחק  קיבל   :מר  הוא  מה  350,000₪על   ? 

זילברשטיין"עו יעקב  קיבל :ד  הוא  מה  החשבוניות, על  את  פה  לנו  יש , יש 

מלא הבג, פירוט  על  עכשיו  יקבל  בטח  גם  שהוא  מניח  בארנונהצ"אני  הייתי .  

הזאת בהזדמנות  רוצה  האחרים, גם  היועצים  עם  קורה  מה  מקבל , לשמוע  כמה 

אותו צריך  מישהו  בכלל  ואם  קורן  קיימת, יוני  לא  הגבולות  כשוועדת   . היום 

רוכברגר יצחק  קיימת  :מר   . היא 

זילברשטיין"עו יעקב  קיימת :ד  לא   . היא 

רוכברגר יצחק  קיימת  :מר   . היא 
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יעקב "עו קיימת, איציק :זילברשטייןד  לא  שהיא  יודע  דנה, אתה  לא  , היא 

זזה לא   . היא 

רוכברגר יצחק  קיימת  :מר  רוצים , היא  היו  שאולי  חברים  כאן  יש 

הסיפור את  קיימת, שנפסיק  היא  גמור, אבל  לא  עוד   . התיק 

זילברשטיין"עו יעקב  קורן  :ד  ליוני  מתייחס  ואני  לתקציב  מתייחס  אני 

לשמ רוצה  החיצוניים, ועוהייתי  היועצים  מתחבאים  קצת , איפה  מחדד  אני 

אמר שקאול  מה  התקציב, את  הצעת  זה, בתוך  את  מצאתי  לא  אני  לי . כי  יש  גם 

 ...שאלה

רוכברגר יצחק  פרוכטמן  :מר  את  מזכיר  לא  מזכיר , אתה  לא  אתה 

אחרים האלה, יועצים  היועצים  עם  ידך  בכתב  חתמת   . שאתה 

זילברשטיין"עו יעקב  עכשיואני :ד  איתך  מתנגח  לא  זה ,   איפה  שואל  אני 

התקציב בהצעת  לזה, מופיע  להתייחס  אוכל  שאני  שום . כדי  אמרתי  לא  אני 

פרוכטמן על  שלי, דבר  חסות  בן  לא  טובה, פרוכטמן  עבודה  עשה  אני , הוא 

לזה להסכים  צריך  אתה  שגם   . חושב 

רוכברגר יצחק  מצוינת  :מר  עבודה  עושה  חתמת, הוא  שאתה  איפה  , רק 

מדבר לא   . אתה 

זילברשטיין"עו יעקב  קשור :ד  זה  זה? מה  איפה  בתקציב  שואל  לא . אני  אני 

מגיע שלא  החקלאית. אמרתי  בוועדה  המזכירה  על  לשאול  רוצה  שמקבלת , אני 

200,000₪ משרה.   ראיתי, אישרנו  יודע, ככה  לא  טועה, אני  אני  תתקני , אם 

לצאת. אותי לתאילנדים  עוזרת   ? היא 

ד מאיר  אותה  :ורוןמר  לפטר  יכול   ? אתה 

זילברשטיין"עו יעקב  כל :ד  שלי, קודם  בעיה  לא  שלך, זו  בעיה  לא . זו  אני 

אליה אישר, מתייחס  מי  שואל  אישרו , אני  200,000₪למה  עם .   הולך  לא  אני 

לרווחה ילך  שזה  ₪ 200,000, סיסמאות  מאוד  מתייחס , יקרים  לא  אני 

הזאת הגברת  של  מעני, לאישיות  לא  אותיהיא  המשרה, ינת  אותי  . מעניינת 
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למזכירה החקלאית  בוועדה  משרה  לתת  הצדקה  יש  200,000₪שתקבל , האם    ?

איתה אתם  מקום, תריבו  אתם  לה  כל , תמצאו  בין  כבר  נדדה  היא  וכה  כה  בין 

בבניין פה  החקלאית, המחלקות  בוועדה  אותה  תקעתם   ? מגיע? אז 

פפר' גב אגב  :אורית  שם , דרך  הייתה  גם  שעברההיא   . שנה 

פולקמן' גב ככה  :נירה  לדבר  יפה  לא  מאוד   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  הכל :ד   . זה 

רוכברגר יצחק  לך  :מר  אענה   . אני 

קאול יצחק  מבקש, אגב  :מר  קטן, אני  דבר  עוד  אפשר  הסעיף , אם 

שלי לנו, הקבוע  יש  מצטברים  חובות  כמה  היום, של  עד  גבינו  אני . שלא 

אנחנו , כמנהגי מיוחדותאם  פעולות  האלה, עושים  הכספים  את  , אגב. לגבות 

המבקר החשבון  רואה  הסכומיםהעיר , גם  לגבות  פעולות  לעשות  היה    .שצריך 

פפר' גב אמר, לא  :אורית  לא  שלא , הוא  אמר  המבקר  החשבון  רואה 

חובות מצליחה. מוחקים  לא  בארץ  רשות  שאף  הרב, מכיוון  יש , לצערנו  כי 

הפנים"מו משרד  עם    .מ 

רוכברגר יצחק  לך, פיפו  :מר  לענות  רוצה   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  תענה :ד  שהגזברית  גם  לזה  אותה , מעבר  שאלנו  כי 

שאלות  . כמה 

רוכברגר יצחק  שלי  :מר  החלק  על  לענות  רוצה  מסכם. אני  לא  אני , אני 

עונה ישיבות. רק  כמה  לפני  עלה  אכן  המשפטית  המחלקה  של  אמרתי , הנושא 

בתחילת , שבמהלך אמרתי  שב, 2006לא  אמרתי  מתכוונים 2006-אבל  אנחנו   

אותה נשדרג  אנחנו  ואכן  המחלקה  את  לפרישה "היועמ. לשדרג  לצאת  אמור  ש 

ב ה. 31/5-לגמלאות  עד  מהפכות  כרגע  לעשות  מתכוון  לא  לא , 31/5-אני  גם 

זה את  לעשות  יועמ, נכון  עם  יחד  זה  את  לעשות  צריך  שיגיע"כי  חדש  אין , ש 

ש זהספק  את  נעשה   . אנחנו 

זילברשטיין"עו יעקב  בתקציב :ד  ביטוי  לזה   . אין 
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רוכברגר יצחק  לך  :מר  עונה  בדברים, אני  לדייק  רוצה  עוד , לכן. אני  כל 

בערך  חודשים3-4נשארו  המחלקה ,   של  בנושא  נטפל  אכן  אנחנו  מכן  לאחר 

אז, המשפטית שאמרתי  יועמ, כפי  עוד  שיהיה  להגדיל  נצטרך  אולי , ש"אם 

אותם, שניים גם  יודע, נביא  לא  זה, אני  את  נעשה , נבדוק  אנחנו  בהחלט  אבל 

הזה הדבר   . את 

מדבר, אגב שאתה  השני  הנושא  בוועדה , לגבי  שנמצאת  העובדת  לגבי 

כאן, החקלאית מאוד  ותיקה  אתמול, עובדת  שנכנסה  עובדת  לא  עובדת , זו  זו 

כמעט  כאן  שנה20שעובדת    . 

פולקמן' גב  . יותר  :נירה 

דורון מאיר  לפני   :מר  שלי22כבר  מזכירה  הייתה  היא  שנה    . 

רוכברגר יצחק  לשמות  :מר  נתייחס  לא  נעים, אנחנו  לא  אני , זה  אבל 

אחד דבר  שתדעו  עובד, רוצה  ולהזיז  לבוא  היום  פשוט  לא  לעשות , זה  פשוט  לא 

זה עובדים, את  לפטר  פשוט  גיל . לא  לפני  והיא  שנים  הרבה  שעובדת  אישה  זו 

אנא, פרישה . אז  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  מלאה , איציק :ד  במשרה  במזכירה  הצורך  על  שאלתי 

החקלאית היום. בוועדה  כל  עושה  היא  לי? מה  להגיד  יכול   ? אתה 

רוכברגר יצחק  הזה  :מר  לשולחן  לא   . זה 

זילברשטיין"עו יעקב  היא :ד  אחר, או  מישהו  שלה. או  התפקיד   ? מה 

רוכברגר יצחק  לש  :מר  לא  הזהזה  דבר , ולחן  לך  להגיד  יכול  רק  אני 

ההתבטאויות, אחד את  שמעתי  גם  . אני  . . 

זילברשטיין"עו יעקב  עושה :ד  היא  ספציפית? מה  היא  שתחליף , לא  זו 

 . אותה

רוכברגר יצחק  זה, פיפו  :מר  לפני  ההתבטאויות  את  שמעתי  גם  של , אני 

שאומר ולהתייעל: קאול  להתייעל  זה? למה. צריך  התייעלות  למעשהכי    ,
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מדברים, בגדול אנחנו  בד, אם  זה  בעובדים"התייעלות  ייעול  פיטורי , כ  זה 

 . עובדים

עכשיו לכם  אומר  עובדים, אני  לפטר  צורך  היה  עובדים, אם  להזיז  הייתי , או 

זה את  זה, עושה  את  לעשות  צורך  עובדים. אין  לפטר  דווקא  צריך  לא  , אני 

מישהו בעיני  חן  למצוא  צריך  שאני  עובדים אין. בגלל  לפטר  עניין  שום  לי   

הגזברית גם  על , ואמרה  שיש  הרבות  המטלות  ולאור  הזה  התקציב  לאור 

העובדים, העובדים על  היום  מעמיסים  עשו , אנחנו  שהם  ממה  יותר  הרבה 

עברו עליהם, בשנים  מעמסה  הרבה  הכובע , ההיפך. יש  את  להוריד  צריך  אני 

 . בפניהם

ומשתדרגת הולכת  השרון  שרמת  חושב  יותראני  יפה  להיות  והופכת  מטופחת ,  

יותר, יותר רוצה , מסודרת  אחד  דבר  רק  ואני  התחומים  בכל  יותר  יעילה 

לעובדים, לעשות רוצה, להצדיע  שאני  מה  בעולם. זה  סיבה  שום  ואני . אין 

לכם עובד, אומר  שלא  אותו, עובד  אפטר   . אני 

לוין אורי  האחרונה  :מר  בשנה  עובד  איזשהו  שמות ? פוטר  בלי 

 . מובןכ

זילברשטיין"עו יעקב   . פוטר, פוטר :ד 

נחום הרצל  עבדו  :מר   . כולם 

רוכברגר יצחק  המנכ  :מר  את  פותח . ל"שמעת  גם  שאני  לך  אומר  ואני 

האלה בימים  כבר  כלום, בהליכים  עושה  ולא  כסף  הרבה  שמרוויח  עובד  , לפטר 

שמו כרגע  משנה  עובד. לא  שלא  יישאר, מי  לכם. לא  אומר  , פהכולנו , אני 

אופוזיציה כרגע  בגדול, קואליציה-תעזבו  פה  לעובדי , כולנו  להצדיע  צריכים 

עליהם. העירייה מעמיסים  שאנחנו  המטלות  השנים , כמות  של  דוגמא  לה  אין 

דוגמא, האחרונות לה  עבודה. אין  ים  עליהם  עבודה, מעמיסים  ים  אם . פשוט 

חינוך לעובדי  יש, פיקוח, גינון, תברואה, זה  שרק  מי  לא, וברווחה. כל   . איפה 

קאול יצחק  להוסיף, לפרוטוקול  :מר  צריך  מה  אמרתי  לא  . אני  . . 

 37



 עיריית רמת השרון
 22.1.2006מיום , 23'  מן המניין מס שלאפרטיכל מליאה

רוכברגר יצחק  כאלה, לא  :מר  סיסמאות  זורק  אתה  זאת , אבל  אם  אז 

הכוונה מראש, הייתה  אומר  כבר  אני  אחרים, אז  למקומות  אולי  בשונה  , אני 

צריך לא  אני  עושה, אם  לא  צריך, אני  הייתי  עושה, אם  מצדיע , הייתי  אני 

 . לעובדים

דורון מאיר  לציין) א  :מר  כאן  רוצה  מועצה , אני  חברת  לנו  שיש 

המועצה וחברת  תקין  לא  הזמן  וכל  הערות  הזמן  כל  לנו  הכי , שמעירה  בישיבה 

השנה באנגליה, חשובה  אומרת. נמצאת  להיות , זאת  לא  זמן  לה  כשיש  שרק 

מגיעה, באנגליה זה. היא  את  אוהב  לא  תיא, אתה  את אני  תאהב  שלא  לי  רתי 

 . זה

קאול יצחק  אוהב, לא  :מר  לא   . אני 

דורון מאיר  תאהב  :מר  לא  שאתה  לי  את , תיארתי  לה  אגיד  אני  אבל 

לאנגליה. זה הנסיעות  לפי  זה  את  לתאם  צריכות  הזמן , הישיבות  שכל  מפני 

לנו מעירה  לחקלאים, היא  ייעוץ  נתן  שהוא  זה  על  לא  מעירה  . היא  . . 

קאול יצחק  כאן  :מר  מקום  לזה  אין   . ממש 

דורון מאיר  העירייה  :מר  ראש  הייתי  לרשום , אם  דואג  גם  הייתי 

מקומה את  לפנות  צריכה  שהיא  לה  להגיד   . ואולי 

קאול יצחק  בחו  :מר  להיות  צריך  היית  עכשיו  אתה  היית , ל"אם 

 . ל"בחו

דורון מאיר  בחו  :מר  הייתי  לא  לך. ל"אני  מציע  והייתה , אני  מאחר 

קד קודמתכאן  יו, תבדוק, נציה  שלך, ר"הייתי  ישיבה , בתפקיד  אם  תבדוק 

בחו הייתי   . ל"אחת 

קאול יצחק  הזאת  :מר  להערה  מקום   . אין 

דורון מאיר  זה  :מר  את  הקדנציה , תבדוק  של  סטטיסטיקה  יש 

התייעלות. הקודמת אחד, לגבי  מדד  לה  יש  ראש , התייעלות  שאמר  המדד  זה 

אנשים, העיר פיטורי  משימותהמד. זה  זה  השני  כאן, ד  ממוקד, עבודה  , החל 
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לתושבים בשירות  בלילה, מדרכות, ספסלים, כלה  כבישים  , שירות, תיקוני 

בלילה חתול  של  האלו, גוויה  הדברים  כאן, כל  שקיימים  המדדים  מתוך   . זה 

חתול לפגרי  בלילה  שמוזעק  אדם  כאן  הזה, יושב  מהסוג  לדברים  גם , או  זה 

זה. התייעלות אופניםהתייעלות  בשני  לספרו ,   תמיד  זה 247.6לא  ועכשיו   

השירותים. 248.2 כמות  זה  באחריות, ההתייעלות  לך  אומר  עם , אני  תבדקו 

הדברים, האנשים בכל  שמקבלים  שירות  בכל . גם  קהל  כאן  מקבלים  אנחנו 

הימים, השעות פעם, בכל  כאן , ואף  יושב  לפחות  שנים8אני  לא ,   פעם  אף 

ח וזה  כזה  שירות  בהתייעלותקיבלו  נמשיך  ואנחנו  ההתייעלות  מתוך  , לק 

שירות מתן  של  הזאת   . בצורה 

לך להגיד  רוצה  לקצץ, אני  אמרת  אחת, אתה  מחלקה  כמעט  שהיו , אין  בדיונים 

הקיים, לנו אדם  כוח  עם  להסתדר  יכולים  שלא  למחשב, שאמרו  רוצים  , הם 

הארכיון את  גיאוגרפי, למחשב  מידע  למערכת  כל, לעבור  את  המידע להכניס   

לדיסקטים דיגיטאלי, ההנדסי  מהשמיים. מידע  נעשים  לא  האלו  הדברים  , כל 

ע אנשים"זה   . י 

אחד עובד  הדיגיטאלית  המערכת  של  הזה  בחלק  לנו  כולם , יש  הזה  העינב  על 

עוד  לו  לתת  צריך  ואני  אנשים2בונים  לי,   אומרים  אנשים: אז  מוסיף  . אתה 

שמקבלים השירותים  ברמת  נעשית  זהההתייעלות  את  לבדוק  ואפשר  מדד .  

העוני –העוני  על  אותנו  ותקפת  באת  כעת. אתה  צריכים  אנחנו  . אם  . . 

קאול יצחק  אתכם  :מר  תקפתי  בגללכם, לא  לא   . העוני 

דורון מאיר  העוני, לא  :מר  ואתה , קאול, סליחה. לנושא  לממשלה  יש 

ממני טוב  פחות  ולא  כמוני  בדיוק  זה  את  . יודע  . . 

רוכברגר יצחק  ברמת   :מר  יש  עניים  כמה  לדעת  רוצה  שהוא  אמר  הוא 

 . השרון

דורון מאיר  לרווחה  :מר  הכסף  את  נותנים , קאול. תעביר  אנחנו 

ברווחה מצוין  גבול. שירות  לזה  שאין  דירה. כמובן  שכר  להם  תיתן  הם , אם  אז 
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החשמל את  גם  החשמל, יבקשו  עם  אנשים  אלינו  הדירה, באים  להם , עם  אין 

אחרים אלינוא, מקומות  באים  להם, ז  מטפלים   . אנחנו 

נחום הרצל  רכב  :מר  אחזקת  מבקשים   . הם 

דורון מאיר  שמש  :מר  רוצים, דוד  שאתם  מה  הולכים . כל  אנחנו 

להם לעזור  ומנסים  שיכון, לירושלים  של  ברמה  לא , אפילו  זה  שבוודאי 

שלנו  . באחריות 

הארנונה ארנונה, עודף  יותר  שילם  לא  אחד  ששילם, אף  מי  ממה רק  פחות   

לו משלם, שהגיע  ארנונה, הוא  יותר  קיבל  לא  אחד  מישהו . אף  לי  תראה 

הארנונה את  לו  הבית, שהעלו  את  נכון  לא  מדדו  הארנונה, אם  את  העלו   . לא 

ביותר הצודק  הדבר  זה  דבר, ארנונה  אותו  משלמים  כולם  לא . אם  אם 

דבר אותו  אחיד, משלמים  זה  את  ולעשות  לבוא  צריך  י, אז  אחד  את שכל  שלם 

לו שיש  לו . מה  שיהיה  בית  מ190ולא  לפי '   נוספים, 80ישלם  דברים  לא . או 

הארנונה את  שהורדנו, העלינו  אנשים  כמה  עוד   . יש 

זילברשטיין"עו יעקב  יותר :ד  שגביתם  אמר   . הוא 

דורון מאיר  יותר  :מר  אני, גבינו  הצליחה , לא  היא  רב  כשרון  עם  אבל 

את  שה" תעש"לתפוס  מסוים  כסףבזמן  להם  העיקול , יה  את  להם  שמה  היא 

ה את  מהם  מיליון 9-והוציאה  יגיעו, ₪   . שהם 

זילברשטיין"עו יעקב  דבר, מאיר :ד  אותו  על  מדברים   . אתם 

פפר' גב לארנונה  :אורית  להתייחס  רוצה   . אני 

דורון מאיר  על   :מר  חותם  שאני  מזה  סיפוק  לי  שיש  חושב  מישהו 

צווים"כ הרבה  סיפוק? כ  לי  הסיפוק. אין  את  לי  יש  ל, הרי  מגיעים  -שאנחנו 

בגבייה94%או , 92% בארץ,   הגבוהים  האחוזים  בין  חלק , ולכן. שזה  גם 

להסתדר גם  שאפשר  שהבנקים , מהדברים  רשויות  הרבה  ראיתי  לא  עוד  אני 

אחריהם הלוואות: רצים  הגזברית-, קחו  אחרי  פה  שרצים   . כמו 
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סיירת  מוקד  להיות  הפך  העירוני  וחגים12המוקד  שבתות  וגם  הבוקר  עד  נכון .  

לו90%-שב אין  מהימים  שיטפונות,   של  אחד  יום  בשביל  של , אבל  אחד  יום  או 

כזה, אסון משהו  כאן, או  נמצא  הוא  כאן. אז  עובד  לערים , המוקד  בדומה 

כאן , אחרות עובד  ביממה24הוא  שעות  בעיר ,   כמו  הפעלה  מערכת  לו  אין 

אביב תל  כמו  ה, גדולה  המוקד  האנשיםאבל  את  מפעיל  ראש , זה  את  מפעיל 

המנכ, העירייה שצריך, אותי, ל"את  מי  ג, את  כולם, קי'את  מפעיל , את 

כאן  . המוקד 

רוכברגר יצחק  שעה  :מר   . כל 

דורון מאיר  דבר  :מר  וכל  בלילה  שעה  דברים . כל  מאוד  הרבה  היו 

בערך. שהופעלו של  ממוצע  כאן  מ, יש  עד 24:00-החל  בבוקר6:00   4-8בין ,  

ולכן האלו  בשעות  לילה  כל  המוקד, פניות  את  לנו  ברמת . יש  לרדת  יחליטו  אם 

שחוסכים, השירות יגידו  שבאמת  להיות  יכול  הייתה , אז  הכוונה  בינתיים  אבל 

שעה בכל  גם  ויכול  ער  כאן  שמישהו  האנשים  את  ולהרגיע  שירות   . לתת 

ורעשים, אגב נוער  של  השתוללות  של  מקומות  ס, יש  בימי  השבועבייחוד  . וף 

אותם שמפעיל  הגורם  הוא  העירוני  עוסקת , המוקד  לא  והמשטרה  מאחר 

הזה  . בנושא 

לדעתי, כ"בסה עבודה  תוכנית  של  הנכונה  הבבואה  הוא  להיות . התקציב  יכול 

ויכוח הסעיפים, כאן  על  ויכוח  להיות  הגזברית, יכול  בסה, עונה  כ "אבל 

הזאת הזה, התוכנית  התקציב  לאנשי, שנותן  נותן  רמת זה  השרון  רמת  של  ם 

וגבוהה טובה  העיר, חיים  את  לנהל  הלאה  להמשיך  יכולים  תהיינה . אנחנו  ואם 

פיפו, הכנסות כאן  שדיבר  רגיל, כמו  הבלתי  בקרוב, מהתקציב  נדון  אז , שאותו 

הרבה משקיעים  שם  גם  שאנחנו  העיר, תראו  את  לקדם  שרמת , כדי  מפני 

הקדנציה סוף  של  לרמת , השרון  דומה  תהיה  הקדנציהלא  התחלת  של   . השרון 

רוכברגר יצחק   . הגזברית  :מר 
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פפר' גב והרווחה  :אורית  החינוך  של  מהשאלות  להתחיל  רוצה  . אני 

מהפורטל היא  בחינוך  הירידה  שכל  אמרת  הסברתי. אתה  וגם , אני  בחינוך  גם 

שינוי, ברווחה יש  כלליות , אם  לפעולות  סעיפים  העברת  בגלל  שינוי  הוא 

כללי סתםאז, ולשכר  לא  הוא  המעבר  גבוהה .   יותר  הרבה  רמה  החזקנו  אנחנו 

יכולים שהיינו  יכולות, ממה  אחרות  שערים  בהכנסות , או  ירידה  שיש  בגלל 

ממשלה  . ממשרדי 

מהחינוך שנים3לפני , למדתי  יותר,   הרבה  לעשות  אפשר  כסף  , שבאותו 

עושים במה  להתייעל. כשיודעים  שצריך  תמיד  אומר  שאתה  יוד, כמו  ע כשאתה 

פעילות כל  צובע  אתה  חכם, למה  יותר  והרבה  יותר  הרבה  לעשות  יכול  . אתה 

תמיד שלא  כך  מיליון, אז  עוד  נראה  אם  מיליון3, 2או , גם  שירות ,   ניתן  אולי 

טוב בחינוך. יותר  חושבת, דווקא  מכירה, אני  פחות  אני  חינוך , ברווחה  אבל 

משאבים יותר  דווקא  לאו  המשא, זה  עם  עושים  מה  לדעת  האלהזה   . בים 

קאול יצחק  לחינוך  :מר  רק  לא  נכון  תיק, זה  לכל  נכון   . זה 

פפר' גב לפני , כן  :אורית  עד  פה  שהיה  מה  שנים5, 4אבל  הייתה ,  

בחינוך בעיה  במשאבים, קצת  רוצה , בשימוש  לא  ואני  זה  את  אומרת  אני 

 . להרחיב

השרון–רווחה  ברמת  רווחה  לעניים,   דווקא  לאו  ברמת . היא  זה , השרוןרווחה 

במצוקה למשפחות  כספית, גם  במצוקה  דווקא  לאו  בנכים. שהן  טיפול  , זה 

כספית מצוקה  דווקא  לאו  זה   . שנכים 

דורון מאיר  השריפה, אסונות  :מר   . כמו 

פפר' גב כסף, כן  :אורית  דווקא  לאו  זה  במצוקה  , ולפעמים. משפחה 

בכסף להוסיף  צריך  לא  מיומן, אתה  אדם  כוח  לך  שיש  בלילה , מספיק  שקם 

הפסיכולוגי, ומגיע השירות  הרווחה, כמו  כמו  לאה, או  פה  ויושבת  , ומגיע 

של  האחרונים  שבחודשיים  חושבת  ואין , 2005שאני  מלאה  משרה  יותר  אין 
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קיבלה שהיא  במשכורת  האחרונים, התבטאות  שלושה  בחודשיים  לאה , אבל 

השרון ברמת  פה  לאסון  מאסון  רצה   . פשוט 

מ הדברים  תמיד  לא  בכסףאז  כסף, תבטאים  עוד  יוצא  עוד , לא  יצא  אם  גם  כי 

הבית, כסף על  בלילות  שמרנו  ואנחנו  שריפה  הייתה  הסכומים , אם  לא  זה 

בהם מתבטאת  השרון  בלילות, שרמת  ורץ  שקם  אדם  הכוח  הכסף , אבל  זה 

ברווחה אדם , הגדול  הכוח  עם  לעשות  מה  ולדעת  יקר  מאוד  המאוד  המשאב  זה 

אותו לנווט  ברווחההן , ולדעת  והן  הפסיכולוגי  עושים , בשירות  מה  בעצם  זה 

האלה האנשים  להשתמש . עם  ולא  מיליונים  עוד  להוסיף  יכולים  אנחנו 

הנכונים אגב. באנשים  אדם, דרך  בכוח  תמיד  נכון  בחינוך , זה  במיוחד  אבל 

 . וברווחה

קאול יצחק  כרגע  :מר  מעירה  שאת  האלה  של , ההערות  לא  הן 

כספים"סמנכ  . ל 

פפראו' גב סמנכ  :רית  לא  כספים"אני  מבקשת, ל  ממש   . אני 

קאול יצחק  הגזברית, גזברית  :מר  של  לא  סדרי , הן  של  הן 

המועצה של  שנכון, העדיפויות  מה  תקציב, כי  יותר  מ, כשיש  ל240-עליתם   -

עוד , 260 כאן  נוספו  שקלים20אז  מיליון  אחר,   למקום  אותם  שם , נתנו  שגם 

ולתת ולקחת  להתייעל  יותר יכולים  פעולות, לפה  יותר  לעשות   . כדי 

פפר' גב ב  :אורית  עלה  שקל5-התקציב  מיליון  והיו 2004-ב,    

 . שינויים

קאול יצחק  הרשימה  :מר  את  לנו  נתת   . את 

פפר' גב ל2005-ב. 2004-ב  :אורית  אז  עלה  כבר  הוא  מיליון15-    .

ב עלה  הוא  מיליון5-עכשיו    . 

קאול יצחק  עדיפויות  :מר   . סדרי 

פפר' בג מהארנונה, ברשותכם  :אורית  להתחיל  רוצה  תחום , אני 

ללבי שינוי, נכון. שקרוב  לעשות  כספים , רצינו  בוועדת  זה  את  הסברתי 
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בארנונה שהייתה  שקורה. ובישיבה  שלנו, מה  הבסיס  מה  שנדע  נוכל , ברגע 

אזורים פני  על  שינוי  גדלים, לעשות  פני  על  להיות, או  שיכול  אחר  שינוי  כל  , או 

מקרהא בכל  ישלמו, בל  אומר, אם  מאיר  שתמיד  פחות , כמו  ישלמו  אם 

מקום יותר, באיזשהו  לשלם  יצטרך   . מישהו 

להעלות יכולים  מקסימום  ולהוריד, אנחנו  לבוא  יכולים  לא  הורדנו . אנחנו 

כסףXלמגורים  רבה,   זה, תודה  את  לנו  יאשר  לא  אחד  היחידה . אף  הבעיה 

הפ, שלנו למשרד  פנינו  שאנחנו  שאתם , ניםזה  מה  את  לאשר  כל  קודם 

ב, ביקשתם אישרתם  שאתם  הדרך, 2005-מה  תחילת  הייתה  הפנים . זו  משרד 

בזה לדון  מסרב  לנו. פשוט  אומר  שהוא  לא  בזה: זה  לעמוד  יכולים  לא  ,   אתם 

מכתב- הוציא  פשוט  החוקים: הוא  על  עולה  לא  חוקי, זה  לא  פשוט , זה  אנחנו 

בזה דנים   . לא 

מוכנים לא  כזאתאנחנו  תשובה  לקבל  זה,   את  עשו  הם  סבא  כפר  , לעיריית 

משותפים לשטחים  וקראו  שינוי  איזה  עשתה  סבא  כפר  הורידו , עיריית  לא  הם 

שנקבע המשותפים  השטחים  אחוז  את  שינו, שם  שהם  מה  קראו , אלא  הם 

אחר בתעריף  המשותפים   . לשטחים 

יספיק לא  זה  שאצלם  חושבת  למי, אני  מתחת  לרדת  יצטרך  זה  אנחנו . נימוםכי 

א הפנים  משרד  את  להכריח  הולכים  שלנו) פשוט  בבקשה  אנחנו ) ב. לדון  אם 

ראיתם שאתה  וכמו  עצמאית  ממשרדי 19%, עיר  מגיעים  שלנו  מההכנסות  רק   

החדש, ממשלה החוק  של  הכוונה  ולתת , וכל  מקומי  שלטון  של  להיות  שמתוכנן 

לרשויות עצמאות, עצמאות  לנו  שיתנו  שחוק , אז  במשק בייחוד  ההסדרים 

יגבו שהרשויות  ולא  להעלות  ולא  הקפאה  על  הגירעונות , דיבר  את  יקטינו 

מהתושבים הפוך, ויגבו  ואמרנו  באנו  אנחנו  כסף, אלא  מספיק  לנו  אנחנו , יש 

עצמאית להוריד, רשות  לנו   . תנו 
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אומר הפנים  עליכם: משרד  מדברים  לא  בכלל  לא , אנחנו  בכלל  אנחנו 

אליכם ז-. מתייחסים  בגועל  מוגש  להיות  הולך  בעצם  מקווה . צ"ה  מאוד  אני 

אגב. שנצליח יניב, דרך  אלדד  לא   . זה 

ליועצים להתייחס  רוצה  משפטי. אני  ייעוץ  מאוד  הרבה  פה  לא , יש  כבר  אני 

משפטי ייעוץ  בענייני  עניתי  אני  למי  חושבת , זוכרת  אני  האחרונה  בשנה  כי 

או 4שעשיתי  משפטי5  ייעוץ  בענייני  עבודות  למבקריםהן,   והן  לכם  מכל ,  

האפשריים  . הכיוונים 

משפטי  ייעוץ  פה  החנייהיש  קנסות  של  של , בגבייה  בגבייה  משפטי  ייעוץ  יש 

והשילוט אדם, הארנונה  לכוח  שקשור  מה  בכל  משפטי  ייעוץ  היה, יש  , תמיד 

אגב להנדסה. דרך  ששייכים  דברים  מיני  בכל  הנוסף  המשפטי  התמחות , הייעוץ 

 . בהנדסה

מקבליםהכמות  שאנחנו  התביעות  אסטרונומי, של  משהו  בין , היא  מתחלק  זה 

עכשיו שנזכרו  פתאום8, 7אחרי , ספקים  שנים  האחרונים ,   שלושה  בחודשיים 

תביעות3קיבלנו  לנו7לפני :   שילמתם  לא  שנים    . 

זילברשטיין"עו יעקב  בתקציב :ד  מופיע  זה  איפה  שאלתי   . רק 

פפר' גב יודעת   :אורית  בדיוק  מסבירהאני  אני  זה . שנייה, מה 

הספקים של  של . הדברים  תביעות  מאוד  הרבה  לנו  שלא 197יש  שטחים  ושל   

להחזיר והולכים  תביעה. ניצלנו  ידינו, כל  על  יזום  זה  נגדנו, אם  שמוגש  , או 

אליו שייך  שזה  התקציבי  לסעיף  ותביעות . מכוון  אדם  לכוח  ששייך  דבר  כל  אז 

ספקים אגב, של  ה, דרך  של  400,000₪-הסעיף  שהתבקשנו ,   הוצאות  גם  זה 

ע המשפט"לשלם  בית   . י 

זילברשטיין"עו יעקב  ה :ד  בתוך  יש  משפטי  ייעוץ  איזה  זה ? 400-אז  אם 

משפטיות והוצאות  . אגרות  . . 

פפר' גב אגרות  :אורית   . לא 

זילברשטיין"עו יעקב  אגרות :ד  שם   . מופיע 
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פפר' גב קטן  :אורית  כסף  זה   . אגרות 

זי"עו יעקב  כל  :לברשטייןד  בין  מתפזר  המשפטי  שהייעוץ  אומרת  זאת 

 . המחלקות

פפר' גב בדיוק  :אורית  לכם  אגיד  הזה, אני  בסעיף  הכוח , יש  כל  זה 

נגדנו, אדם לתביעות  ששייך  המשפטי  הייעוץ  ספקיםכל  של  תביעות,   או , או 

תביעות תביעות, קדם  לקדם  בגבייה, תשובות  משפטי  טיפול  לנו  טיפול , יש  יש 

חנייהמשפ בקנסות  הגבייה, טי  מתוך  כאחוז  נגזר  קיבלתם . שזה  אתם  למשל 

יניב של  המשרד  על  הלך, פירוט  זה  למה  פירוט  ייעוץ , קיבלתם  זה  אם  אז 

ההורים, לחינוך ועדי  עם  שקורה  מה  בחינוך, לכל  נמצא  התביעה . זה  זה  אם 

המים מים, לגבי  בהוצאות  נמצא  של . זה  הכביש  עם  שהיה  מה   שזה, "תעש"כל 

הוצאה של , גם  לכביש  ששייך  מה  בכל   ". תעש"נמצא 

הגבולות לוועדת  ששייך  מה  גם , כל  והייתה  שנתיים  לפני  החלטה  פה  הייתה 

הפנים משרד  של  תב, הנחיה  אישרו  ל"שלא  מעבר  150,000₪-ר  בזה ,   להשתמש 

בהנדסה שנה, בהוצאות  לפני  זה  את  הסברתי  גם  מההוצאות . אני  גדול  חלק 

בווע נמצא  גבולותבהנדסה  גבולות. דת  לוועדת  שיש  ההוצאות   . אלה 

זילברשטיין"עו יעקב  של  :ד  בתקציב  להיערך  יודעת  את  להוצאות , 2006איך 

במיליונים, משפטיות שיש? שזה  המחלקות  כל   . של 

פפר' גב הרגיל197  :אורית  בתקציב  נמצא  לא  השבחה197.   זה    . 

זילברשטיין"עו יעקב  המשפ :ד  ההוצאות  על  מדבר  מדבר , טיותאני  לא  אני 

תשלם העירייה   . מה 

פפר' גב במיליונים  :אורית  מיליונים? למה  ראיתי  לא   . אני 

זילברשטיין"עו יעקב  דוגמא :ד  לך  אתן  רואה, אני  זה , את  יניב  אלדד  עם 

ארנונה, 350 בענייני  שמופיעים  דין  עורכי  בענייני , יש  שמופיעים  דין  עורכי  יש 

 . הנדסה
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פפר' גב ארנונהעור  :אורית  בענייני  שמופיעים  הדין  נמצאים , כי 

ארנונה משפטיות, בהוצאות  הוצאות  גם  בפירוש  מדי. זה  יותר  כאן  גם . אין 

פעמים הרבה  ומקבלים , בארנונה  תביעה  נגדנו  מגישים  שתושבים  זה  למעט 

לתשלום גבוהות  מאוד  מפסידים, הוצאות  בד, כשהם  תביעות "אז  זה  כ 

ההכנ גם  ואז  ידינו  על  האלהשיזומות  התביעות  מתוך  הן  אפשר . סות  אי 

לתביעות לתביעות, להיערך  להיערך  יכול  לא  אחד  גם . אף  השנה  תביעות  הרבה 

שלנו יוזמות   . היו 

ל שקשור  מה  שוב, 197-כל  אומרת  בהנדסה, אני  נמצא  כ. זה  מה "לא  הבנתי  כ 

החקלאים עם  יודעת, זה  לא  באמת  פרסום. אני  של  בסעיף  נמצא  כל , פרסום 

ששיי הגבולות, אמרתי, ךמה  בהנדסה, לוועדת  יודעת , תדמית. נמצא  לא  אני 

זה שעניתי. מה  מה  יותר  או  פחות   . זה 

פיתוח הכנסות  לדעת, לגבי  כסף, רצית  הרבה  יש  גם , בחשבון  תראו  אתם  אבל 

התב, רים"בתב של  שיוצאים"הכמות  והפרויקטים  הפיתוח  בעבודות  אני , רים 

א כמויות  על  חותמים  שאנחנו  חוזים, דירותחושבת  של  וגם  מכרזים  של  . גם 

פעם  כל  אליי  מגיע  אליהם3ולדימיר  לצאת  מכתבים  הגיעו.   חושבת , היום  אני 

המשפטית לדרך4 ,שמהלשכה  עכשיו  שיוצאים  חוזים   , . . שהם הודיע . לקבלנים 

 . זכו

רצות פה  הפיתוח  מתוקצבים, עבודות  מופרד, הדברים  ממש  זורם , הכסף  לא 

הרגיל להיפךאפיל, לתקציב  הבעיות, ו  שאחת  לעשות , בגלל  יכולה  לא  אני 

הפיתוח מתקציב  כספים  הפיתוח, העברות  לתקציב  נפרד  מצב  לי  אחת , אין 

התווכחתי שתמיד  נפרד, הבעיות  בנק  חשבון  עם  עושה  אני  הרבה . מה  אני  אז 

הרגיל לתקציב  להעביר  צריכה  לפיתוח, פעמים  שילמתי  כמה  יודעת  . כשאני 

לא פעמים  הרבה  מעבירהאני  מאוחרים,   יותר  בשלבים  מעבירה  שאני  זרמו . או 

אדירים כספים  בסביבות , פה  מיליון 60-70משהו  לעבודות ₪   רק  השנה  יצאו 

שונות ההנדסה, פיתוח  אל  מהעברה  וחוץ  מהמלוות  חוץ   . שזה 
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בדרך עבודות  הרבה  עוד  עבודה, יש  ביצוע  כדי  תוך  שהן  עבודות  גם  אם . יש 

לב עכשיו  יוצאים  וכביש אנחנו  מגן  נווה  ולשיפוץ  שרונית  אנחנו , "תעש"ריכת 

על  מיליון12-13מדברים  ב,   האלה3-רק  פרויקטים  על .   שומרים  אנחנו 

 . בפירוש, הפרויקטים

רוכברגר יצחק  לסיכום, חברים  :מר  משפטים, רק  בכמה  אחרי . ממש 

הוגש והתקציב  מצגת  שהוצגה  ואחרי  באריכות  התשובות  את  גם  אני , ששמענו 

שבסהיכו לומר  לשנת "ל  התקציב  תוכנית , 2006כ  מערך  את  תואם  תקציב  הוא 

לשנת  כל . 2006העבודה  של  הפעילות  על  גם  ולהודות  שוב  להדגיש  רוצה  אני 

נגענו, המחלקות שלא  בכך  גאה  הקיצוץ, אני  בתחילת , למרות  שאמרתי  כפי 

ברווחה, הישיבה נגענו  לא  הקיצוץ  בחינוך, למרות  נגענו  ספנו הו, להיפך, לא 

הזה  . לתקציב 

שבסה חושב  מבחינתי"אני  העירייה, כ  גם , מבחינת  דרך  שפורצת  שנה  זאת 

ברווחה וגם  חדשה, בחינוך  רוח  עם  נכנסה  עם , טלי  תבוא  גם  שהיא  ספק  אין 

שצריך כמו  ממשרד , כ"בסה. התוכניות  הפרס  את  שוב  לקבל  נקווה  השנה  בסוף 

ט, הפנים בצורה  העירייה  וניהול  כספי  ניהול  תעודת על  רק  וזה  ונאותה  ובה 

כך על  שנה , כבוד  שאנחנו  היא  והראייה  טובה  בצורה  מנוהלים  אנחנו  שאכן 

זה את  מקבלים  כאן  שנה   . אחרי 

אישי, לכן באופן  כאן  להודות  רוצה  בתקציב, אני  שעסק  מי  לאנשי , לכל 

בראשם, הגזברות פה, למאיר, הגזברית  שנמצאת  האחרים, לאפרת  , לעובדים 

המ מנהלי  פה. חלקותלכל  שנמצאים  המחלקות  לעובדים , למנהלי  גם  תודו 

עבודה בגדול, שעושים  קודש, באמת  עבודת  הגדול , עושים  הפיתוח  נוכח 

שנמצאת הגדולה  בעיצומה, והעשייה  כרגע  נמצאים   . שאנחנו 

להודות, תודו, רבותיי צריכים  מאיר, כולנו  גם  ואמר  שנתיים  גם , שאלה  יהיו 

עשייה3 של  נוספות  שנים  דוגמא,  לה  שאין  ואת ,   השרון  רמת  בתולדות  ורע  אח 

הקדנציה בסוף  תראו  אתם  הנכונה, התוצאות  בדרך   . אנחנו 
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המועצה לחברי  להודות  רוצה  הנושאים, אני  על  בחלקו  אחד  כל  . השותפים 

לכם גם  הזאת  באופוזיציה, ובהזדמנות  יד, חבריי  בהושטת  מסיים  , אני 

לעשייה אתכם , הצטרפו  לראות  אשמח  לעשייהאני  רמת , שותפים  לטובת 

 . השרון

מחבריי מבקש  בבקשה, אני  המועצה  לשנת , מחברי  הרגיל  התקציב  את  לאשר 

סך 2006 על   261,077,000₪ לכם,   שהוגשו  הסעיפים  פי   . על 

עזגד טל  בעד9   :מר    . 

רוכברגר יצחק  נגד  :מר   ? מי 

עזגד טל  נגד2   :מר    . 

רוכברגר יצחק  בר  :מר  שאלי  לציין  הישיבהצריך  את  עזב  תמרי .   ועליזה 

הישיבה את  של . עזבה  ברוב  אושר  לעומת 9התקציב  של , 2  סך  על 

261,077,000 . 

 

מסהחלטה קולות   :153'   ברוב  קאול: 2 –נגד ; 9 –בעד (הוחלט  יצחק  , מר 

זילברשטיין יעקב  הרגי) מר  התקציב  את  לשנת לאשר  סך 2006ל  על   

261,077,000₪ המופיע,   לפירוט  הרצבהתאם  התקציב  בחוברת    .ב" 

 

רוכברגר יצחק  רבה  :מר  טוב, תודה   . ערב 

 

 

 

  

_________________ 
רוכברגר  יצחק 
העירייה  ראש 

__________________ 
עזגד  טל 

העירייה. ע  ראש 
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