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מספר  .1 מיום  3עדכון  כספים  בוועדת  שאושר  כפי  הפיתוח  תקציב  של   

19.10.2009. 

 

בתב .2 רישומי  גן-787ר "עדכון  נווה  שכונת  פיתוח   . 

 

רוכברגרמר  המניין  :יצחק  מן  שלא  המליאה  שמספרה ישיבת   6 .

לתקציב ישבה. עדכונים  הכספים  בעניינים, ועדת  זה . דנה  את  מציגים  אנחנו 

אותם. כאן להגיש  צריכים  שהיינו  עדכונים  שני  הצעות היו  עם  היינו . לבדיקה 

שני  לתת  העדכונים, עדכוניםצריכים  את  לאחד, הצגנו  אחד  זה . מפורטים 

תב של  גן787ר "עדכון  נווה  שכונת  פיתוח  שיפוץ ,  של  הנושא  היה  זה  והשני   

כנסת  . בתי 

גורדוןמר  שאמרת  :גיל  מה  של  בקטע  לפרט  רוצה  רק  עדכון , אני  זה 

לגבי  גן"תב, 787רישומי  נווה  שכונת  של    .ר 

רוכברגרמר  בנווה איפה: שאלה  :יצחק  הנופלים  גן  של  העדכון  נמצא   

 ? רסקו

גורדוןמר  ועדת . איציק, בפנים  :גיל  של  בישיבה  שעשינו  מה 

המנכ, כספים ואז  הנושא  את  עוד "העלינו  שצריך  אמר  ₪ 100,000ל  ספים נו 

של הנושא  לגבי  אציללעדכן  גן    . 

רוכברגרמר  אציל  :יצחק  גן   . לא 

ברגור"ד יונה  גן   :ר  על  דיבר  לא   . אצילהוא 

גורדוןמר  הנופלים,סליחה  :גיל  חורשת  מהתב.    100,000ר "לקחנו 

התב₪  הזה"לטובת   . ר 
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רוכברגרמר  בטעות, עידן  :יצחק  פה  נמצא  אעשה. לא  שאני  דבר , מה 

או –אחד  תקציב  אישור  או  התקציב  הגדלת  לגבי  מסודרת  הצעה  אביא  אני   

אציל"תב לגן  הבא, ר  המועצה  לישיבת  זה  את  אביא   . האני 

דורון מאיר  אציל  :מר  גן   ?מה 

רוכברגרמר  אציל  :יצחק  גן  את  עושים  של , אנחנו  תרומה  לנו  יש 

דולר100,000   . 

גורדוןמר  מופיע, איציק  :גיל  מ. זה  זה  את  הורדנו  רק  -אנחנו 

ל700,000  -500,000₪   . 

למדןמר  הבאה  :עידן  לפעם  אותו   . העברת 

רוכברגרמר  רשום  :יצחק  זה  הבאהמה? איפה  פעם   ? 

גורדוןמר  זה, לא  :גיל  את  מופיע, יש   .זה 

רוכברגרמר  מופיע  :יצחק  זה   ?איפה 

גורדוןמר  הפירוט  :גיל  של  השני  בדף  התקציבתסתכל  של    . 

דורון מאיר  לך, הנה  :מר  מראה   . אני 

גורדוןמר  תב  :גיל  לך   . 133ר "יש 

דורון מאיר  לו, הנה  :מר  מראה   . אני 

רוכברגרמר  700,000₪, יש, הנה  :יצחק  יש.    ,500,000₪ אסביר .   אני 

700,000₪יש . לך   .500,000 ₪ עוד 2010, 2009   200,000₪ הכסף .   את  , יש 

פה נמצא  עד .הוא  לגמור  נספיק  לא  אנחנו  הכסף. 2009  את  יש  ישנו, אז   . הוא 

למדןמר  פה  :עידן  הבאה  לשנה  נשמר   ?הוא 

רוכברגרמר   . כן  :יצחק 

למדןמר  מתחילים  :עידן  אנחנו  מתי   ? אבל 
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דורון מאיר  לי  :מר  שנאמר  מה  השנה 1-ב, לפי  מתחילה  בינואר   

 . הבאה

למדןמר  הבאה1-ב  :עידן  השנה  מתחילה  בינואר  מתחילה ,   מתי 

 ? העבודה

רוכברגרמר   . אבי. בבקשה, התייחסויות  :יצחק 

גרוברמר  כיוון   :אבי  איזשהו  בלי  דברים  של  אוסף  שוב  זה 

אסטרטגיהואיזושה קריטים, י  הם  שלדעתי  דברים  יש  זה  . אבל  הראשון  הדבר 

ילדים בגני  החצץ  של  לא . הנושא  מוחלף  להיות  צריך  לא  ילדים  בגני  החצץ 

מחרתיים ולא   . מחר 

רוכברגרמר  לזה  :יצחק  קשור  זה   ?מה 

גרוברמר  כסף  :אבי  של  עודף  יש  שאם  חושב   -אני 

קלנרמר  מטפל  :גיא  אני  לךמה , אבי, בחצץ   ?קרה 

גרוברמר  ראיתי  :אבי  בראש–טיפלת , אני  קיבלת    . 

קלנרמר   . ממש, כן  :גיא 

רוכברגרמר  שלא , סליחה  :יצחק  דברים  שתדבר  מסכים  לא  אני 

התקציב, קשורים על  העדכון, דבר   .על 

גרוברמר  כסף  :אבי  התפנה  שכבר , אם  לראות  רוצה  הייתי  אני 

היה  כבר  וזה  מבוצע  היה  כבר  זה  קורה, קורההשנה  לא  ברח. וזה  גינה  ' יש 

הבחירות, יהודה ערב  אותה  לשפץ  תקועה. התחלתם  הזאת  גמורה, הגינה   לא 

שנה  . כבר 

מלך' גב גמור  :פרח  לא   ? מה 

גרוברמר  מתקנים  :אבי  שום  כלום, אין  שם   . אין 
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מלך' גב משחק  :פרח   .מתקני 

גרוברמר  סוף  :אבי  הצמחים  את  שתלתם  שנה  הגי.סוף-אחרי  נה  

גמורה ולא  באמצע  תקועה  שדברים.הזו  רוצה  שאני  להגיד  לי  מותר   - 

רוכברגרמר  רגע  :יצחק  להגיד, סליחה  לך  מותר  זה  על ? מה  תדבר 

התקציב של  סיסמאות, העדכון  סתם  לי  תדבר  הכבוד. אל  כל  לא , עם  אני 

סיסמאות סתם  לדבר  לך  רוצה. אאפשר  שאתה  מה   .דבר 

גרוברמר  לי   :אבי  דקות 10יש   . לדבר 

רוכברגרמר   . לא  :יצחק 

גרוברמר  לי   :אבי  אדבר10יש  ואני  דקות    . 

רוכברגרמר  רוצה10  :יצחק  שאתה  מה  על  לא  דקות  דקות 10,    

התקציב לעדכון  התקציב. בהתייחס  עדכון  על   . דבר 

גרוברמר  בדיוק  :אבי  אגיד  אני  כסף. אז  התפנה  חושב , אם  אני 

כל  קודם  הזה  ללשהכסף  צריך  אחריםהיה  למקומות  לאן , כת  להגיד  לי  ומותר 

ללכת צריך  הוא  ולאן  פעם  עוד  הולך  הכסף  את  לראות  רוצה  אני . הייתי  אז 

מתפנה, אגיד לי  היה  כסף, אם  של  אדירים  גודל  סדרי  על  לא  פה  אני , ומדובר 

קריטיים דברים  שיש  זוועה. חושב  נראה  שסוקולוב  חושב   .אני 

רוכברגרמר  לא , סליחה  :יצחק  לדבראני  לו  את . אתן  לך  אפסיק  אני 

יכול. הדיבור לא  הפרק. אני  על  לא  רגע. זה  את . סליחה  לך  מעיר  שאני  לי  צר 

 -הדברים

גרוברמר  בעיה  :אבי  מדבר, אין  לא  נגד, אני  להצביע  הולך  , אני 

רבה  . תודה 
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רוכברגרמר  נגד  :יצחק  לי, תצביע  ברור  שתצביע . זה  לי  ברור  היה  זה 

ש, נגד לי  אמרת  נגדגם  בוועדה. תצביע  גם  לי  שתדבר. אמרת  לי  אכפת  , ולא 

לעניין דבר   . אבל 

גרוברמר  לעניין  :אבי  מדבר  שאני  חושב   . אני 

רוכברגרמר  קשורים  :יצחק  שלא  דברים  סתם  לדבר  יכול  לא  . אתה 

התקציב עדכון  על  מדברים  לעדכון, אנחנו  פרמטרים  העדכון, יש  על  אתה . דבר 

איתי  לדבר  עכשיו  קשוריםמתחיל  שלא  דברים   . על 

גורדוןמר  הזה  :גיל  לנושא  בוועדה  פתרון  את . מצאנו  אישרנו  כבר 

 .זה

גרוברמר  קורה  :אבי  לא  זה  למה   ? אז 

דורון מאיר  עושה  :מר  לא  באופוזיציה  שחבר  להתרגל  רק , צריך 

שידבר. מדבר  . אז 

רוכברגרמר  בחצץ  :יצחק   . מטפלים 

למדןמר  היו  :עידן  שלא  כאלה  בישיבהיש  ייתן ,   שגיל  רק  אז 

דיווח  . איזשהו 

גרוברמר  חצץ  :אבי  יהיה  לא  האלה  הילדים  בגני   ?מתי 

רוכברגרמר  חצץ  :יצחק  יהיה   . לא 

גרוברמר   ?מתי  :אבי 

רוכברגרמר  חצץ  :יצחק  יהיה  לא  הבאה  הלימודים   . בשנת 

גרוברמר  הבאה  :אבי  הלימודים  עוד , שנת  עכשיו  לבוא  צריכים  הם 

חוד8  . שים 
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רוכברגרמר  חצץ? שמעת  :יצחק  יהיה  לא  הבאה  הלימודים  כל . בשנת 

חצץ, הגנים בהן  יהיה   . לא 

גרוברמר  הזאתי  :אבי  הלימודים  שנת  כל   -אז 

דורון מאיר  אמר  :מר  לא    .הוא 

גרוברמר  ילדים  :אבי  גינות, גני   . לא 

רוכברגרמר  כבר  :יצחק  מטופל   . חלק 

קלנרמר  מחל2, 8יש   :גיא  ועוד   יוחלפו6יפים  תהליך.  זה   . 

גרוברמר   ? מתי  :אבי 

קלנרמר  המנכ  :גיא  אצל  התעניינתי  תשובה, ל"אני  אתה . קיבלתי 

פופוליזם פה   . עושה 

גרוברמר  פופוליזם  :אבי  נפצע, לא  שלי  שאני . הילד  רוצה  אתה 

שלי הילד  של  התמונה  את   ? אראה 

דורון מאיר  צודק  :מר  לך, אתה  מותר   -אבל 

גרוברמר  פופוליזם  :אבי  סיסמא? מה  לכם   . פופוליזם, יש 

קלנרמר  שלך  :גיא  הבת  על  פופוליזם  פה  לי  תעשה  עם , אל  תירגע 

 . הילדים

דורון מאיר  למנכ, אבי  :מר  פונה  היית  מועצה  חבר  היית  לא  ? ל"אם 

המנכ את  מתי"תשאל   .ל 

גרוברמר  תשובה   :אבי  פה  מקבל  אני  הבאה–אבל  הלימודים  שנת    . 

דורון מאיר  אמר  :מר   . לא 

רוכברגרמר  הילדים . תדייק  :יצחק  גני  כל  הקרובה  הלימודים  שנת  עד 

הילדים. יוחלפו גני  גומי, כל  למשטחי  אפילו  יעברו  זה. וגם   ? איך 
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גרוברמר  מחר, אחלה  :אבי  זה  את  לראות  רוצה  בעוד, אני   -לא 

רוכברגרמר  מחר  :יצחק  לראות  רוצה  אני, אתה   -בינתיים 

גרוברר מ אחרת  :אבי  להיות  צריכים  שהדברים  חשוב   . אני 

רוכברגרמר  לראות  :יצחק  יכול  אתה   ...מחר 

דורון מאיר  הקוסם  :מר  את  הקוסם, אבי. תביא  את  הקוסם , תביא 

מחר  . יביא 

רוכברגרמר  אותך, תקשיב  :יצחק  אסמיך  עכשיו  את אני  תעשה  שמחר   

אתה  . ההחלפה 

גרוברמר  אגמו  :אבי  אבוא כשאני  אני  השבילים  את  לצבוע  ר 

 . להחליף

רוכברגרמר  השבילים  :יצחק  את  לצבוע  ממך  ביקשתי  לא  אבל . אני 

רוצה, תקשיב אתה  זה, אם  את  לסדר  מחר  אותך  אסמיך  את . אני  יסדר  הוא 

יהיה, זה הוא  יומיים  .תוך  . מדבר, . אתה  מכרז? מה  צריך  הליכים, זה   .צריך 

גרוברמר  התחיל  :אבי  לא  עוד  מכרז. זה  המכרז, צריך  יובא  זה ? מי 

אומר שאני  מה  נעשים, בדיוק  לא  האלה   . הדברים 

רוכברגרמר  סיימת  :יצחק   ?אתה 

גרוברמר   . לא  :אבי 

רוכברגרמר  שסיימת  :יצחק  אמרת  לדבר. מקודם  לו  נתנו   . לא 

ברגור"ד יונה  כל  :ר  קודם  של ,   שהרשימה  זה  על  להודות  רוצה  אני 

השיפוצ, הנדרשים טלשל  ובעזרת  מפורטת  בצורה  ניתנה  הכנסת  בבתי  שגם , ים 

בישיבה זה  את  הציע  להציע. כן  רוצה  קורצקי, ברשותך, אני  שלקראת , ליעקב 

הכנסת בבתי  לשיפוצים  דרישה  כשתהיה  יכין  הוא  הבאה  השנה  זה , תקציב 
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מס המניין  מן   9.20011.1מיום , 6' פרטיכל מליאה 

לשנה  המפורטת  הזאת  הרשימה  את  לנו  להגיש  שלו  מהעבודה  חלק  יהיה 

התקצי, הבאה הצעות  הכנסתעם  בתי  לשיפוץ  הנדרשות   . ב 

רוכברגרמר  זה  :יצחק  את  יעשה   . הוא 

דורון מאיר  עירוניים  :מר  מבנים  לא   . זה 

רוכברגרמר   .בבקשה, עידן  :יצחק 

למדןמר  א  :עידן  להבין  רוצה  הייתי  , אני  אומר' זה  באמת  מה   

הזה, 787ר "תב העדכון  של  בדיוק  המשמעות  שקשור ? מה  משהו  שזה  מבין  אני 

פעם2007-ל עוד  זה ,   של  המשמעות  ומה  אומר  בדיוק  זה  מה  להבין  רוצה  אני 

להיום תב. נכון  על  אדבר  אני  כך   . 96ר "אחר 

גורדוןמר  גןנווה  :גיל  הנושא,   כל  החשבונאי , בהתחלה  הרישום  גם 

הניהול ע, וגם  ופשטה "התבצע  לקשיים  שנקלעה  פרויקטים  ניהול  של  חברה  י 

הרגל ב, את  החל2007-ואז  החשבונאי    הרישום  של  הנושא  כל  את  להעביר  טנו 

העירייה הזו. לתוך  התב, מהסיבה  של  הכנסות  גם  נרשמו  לא  מועד  אותו  ר "עד 

העירייה של  בספרים  לכן.הזה  מועד,   הבדיקה, באותו  את  עשינו  ראינו , כאשר 

הכנסות המפורט, שיש  הדף  את  פה  זה, יש  מאחורי  תראה  הרישום של , אם 

בסך , החשבונאי מיליון 68.6הכנסות  גן₪   נווה  של  הזה  הנושא  ולכן , בגין 

חשבונאי רישום  נעשה  לא  שנה  הניהול, באותה  בחברת  עדיין  בוצע  וזה  .  מאחר 

הזה הנושא  על  עלו  ע, כאשר  זה  "נתבקשנו  את  להביא  החשבון  רואה  משרד  י 

פה שלנו, לאישור  ברישומים  יופיע  ח, שזה  הנהלת  של ברישומי  שבונות 

לאישור. העירייה פה  זה  את  שהבאנו  הסיבה  רישומי. וזו  אקט  למעשה  זה , זה 

תקציבית משמעות  עם  משהו  איזה  אותו. לא  והשקענו  יצא  התקציב  בפועל  . כי 

אומר חשבונאי, אני  רישומי  אקט  על  זה  פה  שמדובר  הכספים , מה  בפועל 

גן בנווה  הושקעו  כבר  בזמנו. האלה  בוצע  פשוט   . זה 
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למדןעמר  כאלה  :ידן  פיתוח  תקציבי  או  גן  נווה  של  העניין  כל  , אבל 

מסגרת אותה  בתוך  להישאר  אמורים    ?לא 

דורון מאיר  דברים . לא  :מר  מתוך  היה  השרון  רמת  של  הפיתוח  רוב 

גן נווה  גס. של  משלמים  בערך , אנחנו  שילמה  גן  בנווה  דירה  דולר 30,000כל   

נגיד . השבחה דירות600אז  ש.   רצית  מיליון 18-האז  שם₪   יישארו  ? האלו 

תשובה לך  לא? נתנו  היא  התשובה  מנהלים. אז  אנחנו  איך  רוצה  אתה  אז , ואם 

עושים אנחנו  איך  הזה  הדיון  בכל  כאן   . לא 

גורדוןמר  אומר, לא  :גיל  שאני  מקורות, מה  בזמנו יש  שלמעשה   

ע חיצוני"נוהלו  גורם  החשבונאי, י  הרישום  את  ערך  גם  שהו. שהוא  א ברגע 

הרגל את  רישומית , פשט  מבחינה  זה  את  והעברנו  האלה  הכספים  את  לקחנו 

העירייה לאישור. לתוך  זה  את  להביא  פה  שמבקשים  מה  לך. זה  אומר  , אני 

רישומי, שוב אקט  ניהולזה  חברת  אותה  של  הרגל  מפשיטת  שנבע  הכל,   . זה 

הכספים הושקעו, מבחינת   . הכספים 

למדןמר  רג  :עידן  פושטת  חברה  בתקציב ? לאיך  להיות  אמור  זה 

גן. נפרד נווה  של  פיתוח  לתקציב  לשמש  אמור  הפיתוח  זה  . תקציב  עם  לא 

הכסף את   .משלמים 

גורדוןמר  מדויק, דקה  :גיל  לא  הפיתוח .זה  אגרות  את  לך  יש  שהן ,  

במקום להשקעה  באמת  משמשות  מאיר, למעשה  עכשיו  שאמר  מה  היטלי , ויש 

שמעבר, השבחה הכנסות  אחרות והן , שזה  בהשקעות  לשמש  יכולות  גם  למעשה 

גן, בעיר לנווה  רק  בכרטיס.לא  פה  תראה  אם  כ2007בשנת ,   של  הכנסות  היו   -

מיליון 70 בסביבות ₪   היתה  מיליון 37וההוצאה  ף . ₪  ד  ה  את  רואה  אתה 

חשבונות? האחרון הנהלת  של  דף  כזה  כספי"דו, יש  רגילים, ח  בלתי  . תקציבים 

תסתכל בעיגול, אז  שם  שורה , יש  תקבוליםתסתכל  הכל  סך  כתוב  תלך , מתחת 

רואה, שמאלה ל, אתה  מגיע  מיליון 70-אתה   ₪. 
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למדןמר   . נכון  :עידן 

גורדוןמר  שנה, כלומר  :גיל  באותה  שהיו  ההכנסות  תרד , אל  למולן 

הוצאות, למטה לך  תשלומים, יש  רואה . סך  מיליון 37אתה  לך , כלומר? ₪  יש 

הכנסות הזה, פה  התקציב  באבל  שימש  גם  וב2008-  האלה, 2009-  .  הכספים 

מזה2007בשנת  חצי  רק  יצא    . 

למדןמר  תב  :עידן   . 96ר "לגבי 

דורון מאיר  דת  :מר  במוסדות  טיפול  300,000₪. זה   . 

למדןמר  כל  :עידן  דעתי, קודם  תב, לעניות  מוקצב"היה  שני , ר  היו 

כנסת, רים"תב לבית  הקב, גם  בית  של  הפיתוח  את  להתחיל  החילוניגם  , רות 

מומש לא  או  מומש  הוא  אם  יודע  לא  לקבורה  , שאני  שתהיה  חלקה 

תוקצב, אלטרנטיבית ואף  זה  על  יודע, דובר  לא  להשקיע , אני  שעדיף  חושב  אני 

אחרים בדברים  שמשקיעים  לפני   . בזה 

רוכברגרמר  הכנסת   :יצחק  בית  הרחבת  על  עכשיו  לדבר  צריכים  אנחנו 

רגילה  . לקבורה 

לממר  אציל  :דןעידן  גן  של  כבר , והעניין  צריך  שהיה  חושב  שאני 

אותו לזה, לבצע  להגיע  צריכים  של . והיינו  דבריו  ואת  המלצתו  את  מקבל  אני 

יהיה אוטוטו  שזה  העירייה   . ראש 

הדת מוסדות  על  עכשיו  לדבר  רוצה  אני  פה,לטעמי. אבל  כנסת    בית  לפחות   

שצורפה הכנסת  בתי  ברשימת  מופיע  לא  אכן  הוא   .אחד 

דורון מאיר   . הרפורמי  :מר 

למדןמר  הרפורמי  :עידן  הכנסת  בית  ה, לא  בית  שבמקלט זה  כנסת 

הרקפת  . בסמטת 

ברגור"ד יונה  בזה  :ר  מזלזל  אתה   ?למה 
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דורון מאיר  מזלזל  :מר  לא   . אני 

ברגור"ד יונה  רפורמי  :ר  כנסת  בית  אמר   ?מי 

דורון מאיר  אחר. אני  :מר  אחד  מכל  יותר  לו  עזרתי   . אני 

למדןמר  הרקפת  :עידן  במקלט, סמטת  כנסת   . בית 

גורדוןמר  תראה, עידן  :גיל  ציינתי, אם  מכסה אני  לא  שהרשימה   

הכנסת בתי  כל   . את 

דורון מאיר  כנסת  :מר  בתי  גם  שלך  אחריות  לא  אחריות , זו  זו 

דתית הוא , מועצה  הדתית  המועצה  ו60%ותקציב  עירייה  הדתות40%-  משרד    .

לכך כאןאתה , אי  לא  וגם  כנסת  בתי  איזה  קובע  הדתית, לא  המועצה  בתוך   .זה 

גורדוןמר  ברשימה, לא  :גיל  מופיע  לא  שזה  מבחינת  מדבר   . הוא 

למדןמר  כל, אז  :עידן  מהמועצה , קודם  שבא  מה  זה  אם  השאלה 

הדתית. הדתית המועצה  מזכיר  יושב  איפה  יודע  לא   .אני 

דורון מאיר  פעם' רח  :מר  שהיה   .סוקולוב 

למדןמר  הרשימה   :עידן  שזאת  להגיד  כדי  פה  יושב  הוא  איפה 

רוצה הבנתי.שהוא  שאני  מה  לפי  לא  ,   בכלל  הרקפת  בסמטת  הכנסת  בית 

כנסת כבית  בחגים, משמש  בעיקר  סגור, אלא  שיעור  , והוא  שם  יש  השבוע  כל 

ידיעתי, אחד למיטב  בשבוע  פעם  שיעור  שם  ראשון, יש  דבר   . וזה 

חשטאמר  תושביםאולי   :חיים  של  תלונה  פה  להיות  . יש  צריכים 

 . אחידים

דורון מאיר  לזה  :מר  נכנס   ? למה 

רוכברגרמר  לסעיף  :יצחק  מתייחס  הוא   . אבל 

למדןמר  התב  :עידן  על  מדבר    . מאיר, ר"אני 
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חשטאמר  בחגים, הפוך  :חיים   .לא 

דורון מאיר  הדתית  :מר  המועצה  את  לנהל  פה   . מתחיל 

למדןמר  האנשיםלאו  :עידן  של  הרוח  וקוצר  שנאמרים  הדברים  , ר 

אומר שאני  דבר  כל  אגיד  לא  תב"התב. אני  הוא  לטעמי  הזה  שמאוד "ר  ר 

ושיטתי של . ממוקד  העניין  את  מבין  לא  מחיצה25אני  מטר  מבין .   לא  אני 

לבית  כסאות  חשבון  על  כנסת  בית  איזשהו  סביב  חומה  להקים  צריך  מדוע 

אחר פה . כנסת  שבוצעה  חושב  לקויהאני  המועצה  , עבודה  מזכיר  של  כנראה 

הדברים, הדתית את  הביא   . כנראה 

רוכברגרמר  הזה  :יצחק  השולחן  על  לעלות  צריך  לא   . זה 

למדןמר  התב  :עידן  על  אומר   . ר"אני 

רוכברגרמר  אם  :יצחק  להתעסק  צריכה  שהמועצה  לך  . נראה  לשים  .. או 

 ? חומה

למדןמר  צ  :עידן  לא  שאנחנו  בגלל  ₪ 300,000, ריכיםבדיוק   

אומר , שתוקצבו אני  השנה–ולכן  בתחילת  זה  את  תקצבנו  300,000₪היה ,     ,

עוד  פה  יש  למה  לי  להסביר  ₪ 300,000צריכים  את . עכשיו  מבין  לא  אני 

תקציב. העניין בהצעת  זה  את  מתוקצב"בדו, תקצבנו  זה  תקציב  עכשיו . ח 

כנסת בתי  רשימת  איזושהי  פה  ב. מביאים  רשימת  הזאתלטעמי  הכנסת  , תי 

ערכתי שאני    -מבירורים 

חשטאמר  מי  :חיים   ? עם 

למדןמר  כאן  :עידן  שנעשים  הדברים   -וכולל 

חשטאמר  שוב  :חיים   . נו, גריידי 

למדןמר  לא, לא  :עידן  פיטוסי. דווקא  שמעניין , שלמה  מה  הנה 

לשאול? בסדר, אותך הכל, הלכתי  זה. זה  ולא  גריידי   .לא 
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רוכברגרמר  בו  :יצחק  לטפל  שצריכים  חושב  שהוא  כנסת  בית   ?יש 

למדןמר  כנסת  :עידן  בתי  וכמה  כמה   . יש 

רוכברגרמר  שצריך  :יצחק  חושב   ? הוא 

למדןמר   . כן  :עידן 

רוכברגרמר  איתו, שיבוא  :יצחק  בעיה, יישב  ואין  צריך  מה  לו   . יגיד 

למדןמר  פעם  :עידן  עוד  אומר  שיותר , אני  כנסת  בתי  פה  יש 

כנסתמשמש בתי  ולכולל, משים  לישיבה   . משמשים 

חשטאמר  ישיבה  :חיים  אותך? איפה  אתה, עזוב  מה   -נו 

רוכברגרמר  כנסת   :יצחק  בית  של  אחר  או  כזה  נתון  איזשהו  לך  יש  אם 

טיפול לקבל  וצריך  פה  נכלל  מה, שלא  או  זה, שיפוץ  את  לו   ...תעבירו 

למדןמר  אליך  :עידן  שאלה  אבל  לי  אני, היתה  את למה  מתקצב   

הדתית הדתיתהמועצה  למועצה  תקצוב  נותן  אני  אם  כנסת  ובתי  ואמרת ,  

זה את   . שתברר 

רוכברגרמר  אז  :יצחק  לך  אמרתי  את . אני  לתקצב  אותי  מחייב  החוק 

הדתית  . המועצה 

גורדוןמר  הדתית   :גיל  אנחנו60%המועצה  שוטף.   תקציב  זה   . אבל 

למדןמר  תפקיד  :עידן  לא  זה  קודש  הדתיתארון  המועצה  של    ? 

גורדוןמר  שוטף . לא  :גיל  תקציב  זה  הדתית  המועצה  של  התקציב 

תב.שלה בנפרד"  זה  הסברתי. רים  מה  של ? שמעת  התקציב  שנושא  אומר  אני 

בלבד שוטף  תקציב  זה  הדתית  תב, המועצה  על  שמדובר  תקציבים "ומה  זה  רים 

האלה, נפרדים התקציבים   . וזה 

למדןמר  שוט  :עידן  זה   ? ףמה 
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גורדוןמר  זה  :גיל  משכורותשוטף  במקווה,   שנמצא  בלן  דברים , זה 

הזה  . מהסוג 

למדןמר  נזילות  :עידן  קודש, כסאות, מבחינתי  הדברים , ארון  כל 

 -האלה

גורדוןמר  השקעות, לא  :גיל  .תשתיות. זה  . . 

למדןמר  שוטף  :עידן  לא  זה  גדר  בית , לעשות  בתוך  מחיצה  לעשות 

שוטף כן  זה    .כנסת 

גורדוןמר  ההגדרה. לא  :גיל  שבתב, אז  שהן ר "מה  תשתיות  זה 

לקירות, צמודות תשתיות, למשל. מחוברות  לא  זה  שזז  שוטף, כסא  אתה . זה 

מגדירהגבוזה ? מבין שאתה  הפנים. ל  משרד  מגדיר  אעשה, ככה  אני  ? מה 

לקיר, למשל מקובע  הוא  קודש  תשתית, ארון  זה . זה  שהעדכון  אבהיר  גם  אני 

מי6.6 תוספת, ₪ליון   לא  זה  תב. אבל  עשינו  שאנחנו "אנחנו  מסוימים  רים 

אותם ננצל  לא  השנה  סוף  שעד  לתב, יודעים  העברנו  הזה  התקציב  רים "ואת 

תוספת. אחרים לא  זו   . למעשה 

רוכברגרמר  שם  :יצחק  יצא  מדויק   ?כמה 

גורדוןמר  זוכר  :גיל  שאני  כמה  מיליון 6.6זה , עד   ₪ . 

רוכברגרמר  העדכון, חברים, אוקיי  :יצחק  את  לאשר  מבקש  לא . אני  זו 

תקציב פעם, תוספת  בהצעה. עוד  לכם  שהוגש  כפי  התקציב  עדכון  שזה . את 

על  מיליון 6בערך   . ומשהו₪  

גורדוןמר  הרישומי  :גיל  התיקון   . ואת 

רוכברגרמר  מיליון 6.6  :יצחק   ₪ . 

גורדוןמר  בתב  :גיל  הרישומי  התיקון   . 787ר "ואת 

רוכברגרימר  בתב  :צחק  הרישומי   . 787ר "והתיקון 

 17
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גורדוןמר  גן  :גיל  נווה  שכונת   . של 

רוכברגרמר  בעד  :יצחק   ? מי 

דורון מאיר   . 9  :מר 

למדןמר  העדכון  :עידן  בעד  תב, אני   . 96ר "נגד 

רוכברגרמר  רבה, חברים  :יצחק   . תודה 

דורון מאיר  רבה. 1נגד   :מר   .תודה 

 

מספר ה לאשר ה  :11חלטה  קולות וחלט  מספר  )1 –נגד , 9 –בעד (ברוב  עדכון 

מיום 3 כספים  בוועדת  שאושר  כפי  הפיתוח  תקציב  של   19.10.2009.  

העדכון( בעד  למדן  עידן  תב, מר   ).96ר "למעט 

 

מספר  לאשר   :12החלטה  קהוחלט  עדכון  )1 –נגד , 9 –בעד (ולות ברוב 

בתב גן-787ר "רישומי  נווה  שכונת  פיתוח   . 

 

 

 

 

__________________ _________________ 
מלך   פרח 

העירייה  ראש   עוזרת 
העירייה"וסמנכ  ל 

 18
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 קובץ החלטות

מספר  .1 מיום  3עדכון  כספים  בוועדת  שאושר  כפי  הפיתוח  תקציב  של   

19.10.2009. 

 

מספר ה לאשר   :11חלטה  קולות הוחלט  מספר  )1 –נגד , 9 –בעד (ברוב  עדכון 

הפיתוח 3 תקציב  של  מיום   כספים  בוועדת  שאושר    .19.10.2009כפי 

העדכון( בעד  למדן  עידן  תב, מר   ).96ר "למעט 

 

בתב .2 רישומי  גן-787ר "עדכון  נווה  שכונת  פיתוח   . 

 

מספר  לאשר   :12החלטה  קהוחלט  עדכון  )1 –נגד , 9 –בעד (ולות ברוב 

בתב גן-787ר "רישומי  נווה  שכונת  פיתוח   . 
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