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רוכברגרר מ המניין  :יצחק  מן  שלא  ישיבה  לפתוח  מתכבד  שמספרה אני   

תקציב 5 עדכון  בנושא  פ. 2009  לכם  הכספיםנשלח  ועדת  לכם , רוטוקול  נשלח 

כך . הפירוט ואחר  לנושא  פתיחה  דברי  לומר  הגזבר  מגיל  מקרה  בכל  אבקש  אני 

דיון זה. נקיים  את  אומר  לי, אני  מזכיר  השנה , מאיר  בתחילת  אנחנו  כי 

תקציב עדכון  נערוך  שאנחנו   .הבטחנו 

גרוברמר  במאי  :אבי  תקציב  דיון   . אמרנו 

רוכברגרמר  ל  :יצחק  אותךאני  שאלתי  מה . דקה, א  תגיד  כך  אחר 

רוצה תקציב. שאתה  עדכון  לעשות  שיידרש  ככל  תקציב  עדכון  שנעשה  , אמרנו 

זה את  מגישים  זה, אנחנו  את  לעשות  חובה  עלינו  כי , אין  אותו  עושים  אנחנו 

התקציב את  אישרנו  כאשר  בתחילה  עליו  שדיברנו  הליך   . בבקשה. זה 

גורדוןמר  בג  :גיל  בדיקה  שנתיים עשינו  החצי  הנתונים  של  זברות 

וההוצאות ההכנסות  ת , של  מ  שבא  מהותיים  מספרים  מיני  כל  שיש  וראינו 

השנה בתחילת  להבטחות  מעבר  תקציב  עדכון  לעשות  המרכזי. מצדיקים  , הדבר 

צה בסיסי  של  בשטחים  מדידות  השנה , ל"עשינו  הניב  מיליון 11וזה  תוספת ₪  

ההכנסות בסעיף  החלטנו, לארנונה  שלנו,ואז  ההמלצות  מבחינת  ראשון ,   דבר 

ה את  מיליון 6.8-לקזז  השבחה ₪   מהיטלי  ונלקחו  בתקציב  לצורך שתוקצבו 

ההנדסה של  אותו. מימון  לעשות  ניתן  חוקית  שמבחינה  דבר  דווקא . זה  אבל 

הפיתוח, השנה בתקציבי  יותר  היא  שלנו  הרבה . הבעיה  השבחה  היטלי  לכן 

הפיתוח בתחום  דווקא  נחוצים  ה . יותר  ז  את  להוציא  היתה  שלנו  ההמלצה  לכן 

של  הכנסה  מקור  למעשה  לקזז  הזו  ובצורה  השוטף  מיליון 6.8מהתקציב    ₪

ה אחד. 11-מתוך  דבר  לנו, זה  שהיתה  הראשונה   .ההמלצה 

שני סעיף  ובדקנו  הלכנו  מכן  מהותי, לאחר  מאוד  שמתקשר , שהוא  הסעיף  שזה 

מים תצרוכת  של  התקצוב  של  ש, שהשנה. לנושא  וכן בגלל  מים  תאגיד  לנו  יש 

במים, הלאה השימוש  בגין  התשלומים  את  למעשה  לשלם  צריכים  ,  אנחנו 
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היה  המקורי  שהתקצוב  מיליון 7וראינו  מחירי , ₪  לפי  לפרטים  כשנכנסנו  אבל 

תקצו לעשות  מדויק  יותר  שהרבה  ראינו  של המים  מיליון 3.7ב  פה , ₪  שגם  כך 

לנו  מיליון 3.3יתפנו   ₪ . 

האלה הסעיפים  ההכנסותאם  מצד  מהותיים  היותר  הסעיפים  זה  היו ,   למולם 

בחסר תוקצבו  שחלקם  הוצאות  בתחילת סעיפי  שינויים  מיני  כל  שצצו  או   

הגבייה, השנה לתחום  שקשור  סעיף  לנו  יש  לדוגמא  את . וכך  תגברנו  אנחנו 

ע הגבייה  של  מגע"העבודה  בשם  חברה  האכיפה"י  של  הנושא  את  שעושה  , ר 

של  צורך  היה  ₪ 700,000ופה  זה  את  לעשות  כדי  מצאנו, נוספים  , לדוגמא , וגם 

חובה טרום  בגנים  גננות  של  ילדים, בתחום  גני  ונוספו  ב, מאחר  צורך  -היה 

300,000 ₪ המשכורות  לצורך  נוסף. נוספים  שאנחנו , דבר  עמותות  יש 

תמיכות ועדת  באמצעות  כספים  להן  העמותות , מעבירים  שאותן  ראינו  והשנה 

בדרישות מוגברים, נמצאות  יותר  הרבה  להוסיף . בלחצים  והמלצנו  באנו  לכן 

קטגוריות , לחלקן לפי  הולך  הדת–זה  בתחום  עמותות  יש  רווחה,   , בתחום 

הלאה וכן  של . ספורט  המספר  את  והכנסנו  המלצה  פה  ₪  260,000עשינו   

ל כספים  שמעבירות  העמותות  לאותן  הרווחהנוספים   .תחום 

לזה האחרונה, בנוסף  בישיבה  דנו  האלה  הנושאים  העלינו, בכל  בין , כאשר 

בישיבה, היתר הרצל  גם  המערכות, העלה  של  התחזוקה  שלצורך  הנושא  ,  את 

גן נווה  של  ההתווספות  של  הנושא  בגלל  התחזוקה, בייחוד  נושא  את  צורך  , יש 

שמאיר  עליועשתמה  אחראי  שם ,   200,000₪להוסיף  התברר ו,   הדיון  כדי  תוך 

גומיגם של  משטחים  יש  שבהם  גנים  עם  בעיות  שיש  בתקנים ,   שינויים  שחלו 

משמעותיים מאוד  שינויים  מספר  לעשות  צורך  בתקן , ויש  יאושר  שלא  גן  שכל 

בו  להשקיע  220,000₪צריך  מאוד .   סכום  להקצות  צורך  היה  פה  שגם  כך 

 .משמעותי
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בישיבה נדונו  האלה  הנושאים  יותר, נוסףדבר . כל  מאוחר  לנו  יש , שנודע  כי 

וייסלר רינה  בשם  בחורה  ועושה  אתנו  שעובד  חיצוני  בכל , גורם  מטפלת 

הרווחה הרווחהתקציבי  משרד  למול  החבר  עם  וגם  שלנו'  התברר . ה  ואז 

נוספו הרווחהשהשנה  בתחום  ההוצאות  סך  מבחינת  מיליון 2.3   כאשר , ₪ 

זה  ₪ 1,950,000מתוך  הרווחה  משרד  תקצבלמעשה  שלנו.   שהחלק  זה כך   

350,000₪ נמוך,   מאוד  סכום  זה  לתקצב , שיחסית  צריכים  כלל  בדרך  כי 

כ מבורך. 25%-חלקנו  כמובן  זה  שפה  מאוד , כך  תקציבים  מקבלים  אנחנו  כי 

קטן וחלקנו   . משמעותיים 

ביחד האלה  הדברים  כל  את  שקללנו  התקציב , כאשר  הצעת  את  גיבשנו  למעשה 

הזה הנושא  של של, לגבי  תוספת  זה  מיליון 5מעשה  המקורי₪   ולמול , לתקציב 

ההכנסות את  גם  לנו  יש  שציינו, זה  הנושאים , כפי  פרקים  בראשי  ככה  וזה 

לאישור להביא  מבקשים  שאנחנו   . המרכזיים 

רוכברגרמר  שאלות, חברים  :יצחק  יש  לשמועאם  אשמח  אני    . 

גרוברמר  כשל  :אבי  שאותם  הזה  בעניין  להגיד  רוצה  שהיואני  , ים 

המקורי, לדעתי התקציב  של  כאן, בהכנה  גם  סדר . יש  שום  מזהה  לא  אני 

העירייה, עדיפויות של  הפעילות  את  שמובילה  אסטרטגיה  אלא  , איזושהי 

שוק איזה  כמו  מתחילים  ואז  סכום  קטנה , משתחרר  קופה  איזו   10,000 –כמו 

₪ 50,000, לפה₪  ₪ 100,000, לפה  וממשיכים , סגרנו, לפה  תודה , הלאהשלום 

להתראות בוועדות. רבה  דיון  צריך, רציני, שום  בסדר, מה  חסר, מה  , איפה 

תקציבים עוד  לתת  צריך  חסר. לאיפה  והוא  קורה  לא  הזה  הדבר  אני . כל  לכן 

הזה בדבר  לתוך  מתכוון   . לא 

רוכברגרמר  הערות  :יצחק  התקציב ? עוד  עדכון  את  לאשר  מבקש  אני 

306,961,000₪ס "ע בעד.    ? מי 

דורון מאיר   . 9  :מר 
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רוכברגרמר  נגד  :יצחק  נמנע? מי   ? מי 

דורון מאיר  בעד9  :מר  נגד1,   נמנע1,     . 

 

מספר  לאשר   :10החלטה  קהוחלט   )1 -נמנע , 1 –נגד , 9 –בעד (ולות ברוב 

תקציב לשנתעדכון  רגיל  ע2009   306,961,000₪ס "   . 

 

רוכברגרמר  ההצבעה  :יצחק  לאחר  לכא: הערה  הפוליטיות ההערות  ורה 

אותן, שלך משמיע  היית  אם  טוב   -היה 

גרוברמר  עכשיו  :אבי  שאמרתי   ? המשפט 

רוכברגרמר   . כן  :יצחק 

גרוברמר  שלי  :אבי  בהערה  פוליטי  היה   ?מה 

רוכברגרמר  פוליטי  :יצחק  מעלה . אמרתי, לכאורה  שהיית  ראוי  היה 

הכספים ועדת  בישיבת  זה  על  מדבר  או  זה  בישיבהלא , לצערי. את   היית 

וכדין, הזאת כדת  שהוזמנת  אוקיי. חבל. למרות   . קיבלתי, אבל 

גרוברמר  לי  :אבי   -מותר 

רוכברגרמר  נעולה, חברים  :יצחק   . הישיבה 

 

 

 

__________________  
מלך  פרח 

העירייה  ראש   עוזרת 
העירייה"וסמנכ  ל 
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החלטות  קובץ 
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מספר  לאשר הוחלט  :10החלטה  ק   )1 -נמנע , 1 –נגד , 9 –בעד (ולות ברוב 

תקציב לשנתעדכון  רגיל  ע2009   306,961,000₪ס "   . 
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