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על סדר היום:
.1
.2

דבר ראש העיר.
דיווח ודיון בדוח הכספי הרבעוני ל 31.3.2018
מצ"ל • :הדוח הכספי השנתי במתכונת הרבעונית ל .31.3.2018
• ניתוח גזבר העירייה לדו"ח.
• פרוטוקול ועדת כספים בנושא וניתוח הדוח ע"י יו"ר הועדה.
דברי הסבר נוספים :גל לניאדו ,גזבר העירייה

.3

אישור מועצת העיר להעלאת שכר היועץ המשפטי ,עו"ד רוני חלמיש .החל מיום  ,15.7.2018השכר
יועמד על  95 %מהסכום הנקוב בטבלת השכר הרלוונטית.
דברי הסבר :כיום עומד שכר היועץ המשפטי ,עו"ד רוני חלמיש ,על  90 %מהסכום הנקוב בטבלת
השכר הרלוונטית.
על פי הנחיות משרד הפנים ,השיעור המקסימאלי למשרה זו הינו  95%מהסכום הנקוב בטבלת השכר
הרלוונטית.
לאחר חלוף ארבע שנים ממועד תחילת העסקה ,ניתן לעדכן את השכר ל  .95 % -עלות זאת מתוקצבת
בתקציב העירייה לשנת .2018
העלאת שכר זו הינה בתוך טווח השכר למשרה זו ובהתאם למדרגות השכר שנקבעו ע"י משרד הפנים.
דברי הסבר נוספים :שירה כץ דקל ,מנכל העירייה ,גל לניאדו ,גזבר העירייה

.4

אישור מחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש)
מועצת העיר מתבקשת לאשר את מחיקת החובות המפורטים ברשימה המצורפת (ארנונה ,ביוב ומים) לפי
סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש) .ועדת ההנחות של העירייה דנה בחובות אלה בישיבתה
מיום  25.6.18והמליצה למחקם ,בהתאם להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ביחס למחיקת חובות
ובהתאם לכללים שנקבעו על ידי מועצת העיר למצוי הליכי גביה.
ב עבר הסמכות למחיקת חובות הייתה נתונה למשרד הפנים .לאחר הכרזת העירייה כעירייה איתנה,
הסמכות לאשר מחיקת חובות נתונה בידי מועצת העיר ,לאחר המלצת ועדת ההנחות.
העירייה פעלה כנגד כל הנישומים שחובותיהם מפורטים בטבלה המצ"ב בהליכי גבייה המוקנים לה בדין
לשם גביית הח וב .בכל המקרים הללו מוצו הליכי הגביה ונקיטה בהליכי גביה נוספים לא צפויים להניב
תועלת כלשהי לעירייה.
בכל המקרים המתאימים נערכה על פי נוהל ועדת ההנחות חקירה כלכלית וניתנה חוות דעת משפטית עם
המלצה למחיקה על ידי עורך/ת הדין שטיפל/ה בתיק הגבייה.
מצ"ב:
• טבלה מסומנת כנספח מס' .1
• פרוטוקול ועדת ההנחות מיום ( 25.6.18ללא פרטים מזהים של הנישומים).
ניתן לעיין בפרוטוקול המלא ובכל המסמכים הרלוונטיים לחובות במשרדי מחלקת הגביה ,אצל הגב'
סמדר חכם ,בתיאום מראש.

פרוטוקול מועצה 18/18
מיום 6/8/18
עמוד  4מתוך 22

.5

אישור הסכמי פשרה לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)
מועצת העיר מתבקשת לאשר את מחיקת החובות על פי הסכמי הפשרה ,כמפורט ברשימה המצורפת.
ועדת ההנחות של העירייה דנה בהסכמי הפשרה הנ"ל בישיבתה מיום  25.6.18והמליצה לאשרם ,בהתאם
להוראות חוזר מנכ"ל משרד הפנים ביחס להסכמי פשרה.
בעבר הסמכות למחיקת חובות ו לאישור הסכמי פשרה הייתה נתונה למשרד הפנים .לאחר הכרזת
העירייה כעירייה איתנה ,הסמכות לאשר הסכמי פשרה הכוללים מחיקת חובות נתונה בידי מועצת העיר,
לאחר המלצת ועדת ההנחות.
העירייה פעלה כנגד כל הנישומים שחובותיהם מפורטים בטבלה המצ"ב בהליכי גבייה המוקנים לה בדין
לשם גביית החוב .בכל המקרים הללו לאור מצב כלכלי של הנישומים ו/או טענות משפטיות שהועלו על
ידם ,נקיטה בהליכי גביה נוספים אינה עשויה להניב פרי וקיימת המלצה להגעה להסכם הפשרה על ידי
עורך הדין שטיפל/ה בתיק הגבייה.
מצ"ב:
• טבלה מסומנת כנספח מס' .2
• פרוטוקול ועדת ההנחות מיום ( 25.6.18ללא פרטים מזהים של הנישומים).
ניתן לעיין בפרוטוקול המלא ובכל המסמכים הרלוונטיים לחובות במשרדי מחלקת הגביה ,אצל הגב'
סמדר חכם ,בתיאום מראש.

.6

אישור מועצת העיר להמלצות ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות מתקציב  2018בסך .₪ 637,205
מצ"ל סיכום ישיבות ועדה מקצועית לתמיכות מיום  4.7.18ו.18.7.18 -
מצ"ל סיכום ישיבת ועדת המשנה לתמיכות מיום .24.7.18
דברי הסבר :סך של  ₪ 62,411תמיכה עבור "צופים" מונוסון הינה מתוך תקציב מינהלת מונוסון ,ויתרת
הסכום הינו מתוך תקציב תמיכות כללי.
דברי הסבר נוספים :גל לניאדו ,גזבר העירייה

.7

פתיחת תב"ר לחיזוק חומה פרטית ברחוב קדושי מצרים 17
סך התב"ר 150 -אש"ח.
מקורות מימון -הרשאת משרד השיכון
דברי הסבר :ברחוב קדושי מצרים  17קיימת חומה פרטית של מתחם מגורים ,הגובלת במעבר להולכי
רגל .מהנדס מבנים מסוכנים הוציא צו מבנה מסוכן לגבי החומה והעירייה נאלצה לתחום את החומה על
מנת שלא תהווה סכנה לעוברי אורח.
העירייה פנתה במכתב לדיירי המתחם בבקשה לבצע את התיקונים הנדרשים בהתאם להנחיות מהנדס
מבנים מסוכנים.
הדיירים לא ביצעו את התיקון והחומה נותרה במקומה כשהיא מהווה מפגע בטיחותי לעוברים ושבים.
על מנת לסייע לדיירי המתחם שהינם בחלקם מעוטי יכולת ,פנתה ראש העיר פנתה למנכ"ל משרד
השיכון בבקשה לקבל תקצוב למימון השיפוץ.
לאור פנייה זו ,התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד השיכון וצוות מקצועי נוסף במשרד עם ראש העיר,
מנכ"ל העירייה ומהנדסת העיר .
לאחר קיום פגישה בנושא והעברת מסמכים נוספים שנתבקשו על ידי משרד השיכון ,הסכים משרד
השיכון להעביר סך של  150אש"ח לתיקון החומה.
דברי הסבר:מהנדס העיר -מר איתן בן צבי
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פרוטוקול
סעיף מס'  - 1דבר ראש העיר

____________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________

עו"ד יעלה מקליס  :ערב טוב לכולם ,ישיבת מועצת עיר מן המניין  . 18/18נמצאים איתנו
חברי המועצה :גדי מילר ,נתן בז'ה ,שמוליק רוטמן ,בני רזניק ,אלי גרינמן ואנוכי ,ואמנון לא
נכנס .אז אנחנו מתחילים .על סדר היום ,נושא ראשון ,דבר ראש העיר .אני מעדכנת את חברי
המועצה שש יפוצי הקיץ נמצאים בעיצומם .בתי הספר ,גני הילדים ומבני ציבור נוספים .
העבודה מתנהל לפי תכנית עבודה שהוכנה על ידי אגף הנדסה ,בהתאם לתקציב שאושר
במועצת עיר ,ובהתאם לת י עדופים שהוחלט עליהם .כמו כן ,לכל מי שמתעניין ,החצר
הלימודית ברמז ,גם התחילו לבצע אותה ,וטופלו גם מועדוניות רווחה ,מספר מועדוניו ת לפי
הפירו ט שניתן בזמנו למועצה .טוב ,אנחנו בסעיף . 2
האם יש התקדמות עם הנושא של תכניות " הצופים "  ,שנאמר שיגישו את
מר גד מילר :
זה אלינו פה להגשה  ,שנוכל לראות? המנכ"לית?
גב' שירה דקל כץ :
תכנית רב שנתית.

ראש העיר הפנתה אותנו לעשות עבודה רב שנתית ,זה מה שביקשת .

מר גד מילר :

נכון ,ושתגישו את זה לכאן.

גב' שירה דקל כץ :

זה ייקח לנו קצת יותר זמן.

מר גד מילר :

מה זה קצת יותר זמן?

עו"ד יעלה מקליס :

ומתי מתחילים את העבודות?

גב' שירה דקל כץ  :אנחנו חיכינו שהם יחזרו ממחנה ה קיץ ,כי הרעיון היה לעשות סיור
יחד  .הם קיבלו הנחיה לנקות את השטח אחרי איך שהם השאירו אותו .נעשה איתם ,תואם
איתם סיור בשטח ,כדי לעש ו ת  , .במונוסון כבר עשינו ,כי הם באמת חזרו לפני.
מר גד מילר :

אבל חלק ממש דיברנו (לא ברור)

עו"ד יעלה מקליס :

רגע ,גדי.

גב' ש ירה דקל כץ  :רגע ,שנייה .התכנית הרב שנתית תיקח לנו קצת יותר זמן ,כי אנחנו
כרגע מאוד עסוקים בתוך שיפוצי הקיץ והיערכות לפתיחת שנה .אני משערת שבאמצע
ספטמבר כבר נוכל לדבר על התכנית הרב שנתית.
כן ,אבל זה שעכשיו מוציאים כסף בלי התכנית הרב שנתית ,זה אומר
מר גד מילר :
שזה לא מתוכנן לטווח ארוך ,אלא לטווח קצר .והסיכום היה  ,בפעם הקודמת ,בגלל זה אני
שם את הדגש ואני אומר שכל ישיבה אני אעלה את זה ,שהעירייה תגיש תכנית רב שנתית
בנושא של שבט " מכבים " ושבט " משואות "  .ולאחר שהתכנית תוגש ,אנחנו נפעל על פי
התכנית עצמה .ואני לא ר ואה שום תכנית .אלא כרגע הולכים לזרוק  , ₪ 800,000שזה לא
בטוח שזה אמור להיעשות בצורה מסודרת ,ובואו ניקח את השנים הקודמות ומה שנעשה.
וכבר השקענו כספים והשלד נשאר באותו מ צ ב . AS I S
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גב' שירה דקל כץ  :אנחנו חילקנו את זה ל  3 -גם בפגישה עם ההורים .הטווח המיידי,
הטו וח הקצר ,הבינוני  ,נקרא לו  ,והטווח הרחוק .הטווח הקצר זה משהו שכבר בוצע ברמה
ראשונית .מה שכרגע נכנסים לעשות ,לא יורד לטמיון  ,כי זה בעיקר עבודות של בטיחות,
עבודות של נגישות  ,שאין ב שני השבטים  ,ואנחנו הולכים לעשות נגישות גם בשירותים ו גם
בשבילים .הטווח הארוך הוא בנייה של מבנה ,שכמו שגם אמרתי בישיבה הקודמת ,יש כבר
מבנה מתוכנן ,אבל זה טווח יותר ארוך גם מבחינה תקציבית .לכן ,נכון לכרגע ,הכסף שהולך
להיות מושקע שם ,לא יורד לטמיון ,הוא מושקע במה שצריך לבצע כרגע .וזה ,יש שם הרבה
מאוד מה לבצע .אני מסכימה ששיפוצים כשיפוצים  ,כמו בכל שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך,
הם לא משהו שאתה יכול להגיד שא'  -הוא בור בלי תחתית ,לא משנה כמה תשים ,צריך לשים
עוד .וב'  -הוא לא פתרון מלא למה שצריך .והפתרון האמיתי והמלא הוא לבנות להם מבנה
קבע ,שייתן מענה לכל הפעילויות ,וזה מה שאנחנו ע ו מלים עליו .א חרי שנסיים  ,לדעתי  ,את
שיפוצי הקיץ הקרובים ונראה את תמונת המצב ,נוכל להעריך גם מה יהיו הפעימות הבאות עד
בניית מבנה הקבע .זה יהיה לא נכון לעשות את זה עכשיו לפני שנכנסנו וראינו גם את מצב
המבנים וגם אחרי הטיפול שאנחנו הולכים לעשות כרגע בנזילות ,באבנים ,בסדקים ,בכל מה
שצריך לטפל בו.
מר גד מילר :

עד תחילת ספטמבר אפשר לקבל תכנית?

גב' שירה דקל כץ  :אני לא יכולה להתחייב על תחילת ספטמבר .אני רוצה להגיד ,במהלך
ספטמבר נעשה כל מאמץ שזה יהיה מוקדם .אנחנו כרגע מאוד  -מאוד עסוקים עם הרבה מאוד
פרויקטים.
מר גד מילר :

לא ,לא ,לא אמרתי שאתם לא עסוקים.

גב' שירה דקל כץ :

גם בשיפוצי הקיץ וגם במרחב העירוני.

מר גד מילר :
הזה יחד אתכם.

שירה ,אין לי ספק שאתם עובדים קשה .אני רק רוצה לקדם את הנושא

גב' שירה דקל כץ :

גם אנחנו.

מר גד מילר :

אבל אני חושב ש  , -עובדה שעד עכשיו ,עד היו ם  ,כרגע זה לא קודם.

גב' שירה דקל כץ :

לא ,זה לא נכון.

לא קודם ,בואי .התכניות דרך אגב לשבט " משואות " כבר קיימות
מר גד מילר :
והוצגו בפני יעלה עוד מלפני שנה ושנתיים  .דברים מאוד ברורים מה רוצים .אני לא חושב
שכרגע צריך לחפור כדי לראות מה הם רוצים  ,השבטים .אז אני מציע ,אם אפשר לקדם איזוהי
תכנית אופרטיבית שתהיה נכונה ,ונקדם אותה במהירות  .זה יהיה הכי טוב.
גב' שירה דקל כץ :

בסדר גמור.

אני אשמח ,כמו שסוכם בישיבה הקודמת  ,שהצבענו על ההצעה ,שחלק
מר גד מילר :
מההצבעה היתה  ,שיוגש למועצה איזושהי תכנית מסודרת .תודה.
מר נתן בז'ה :
מאשר אצלכם  .נכון?

מה שאני מצליח להבין מגד ,זה שהנושא של בטיחות הוא יותר ביהוד
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עו"ד יעלה מקליס :

לא ,ב שני השבטים יש הרבה עבודות בטיחות.

איך אנחנו מגיעים לכאלה מצבים של בטיחות? ברגע שהושקעו ב שני
מר נתן בז'ה :
המקומות האלה כל קיץ -
גב' שירה דקל כץ :

אני יכולה להגיד לך כל שנה ,כל מבנה חי ונושם ,כל שנה (לא ברור)

מר נתן בז'ה  :אולי אנחנו פשוט לא עושים נכון.
גב' שירה דקל כץ  :גם בתי הספר  .תגיד לי ,כל שנה אנחנו עושים סקר בטיחות ,כל שנ ה
מטפלים בבטיחות .זה מה שנקרא הבלאי הטבעי.
בבתי הספר האחוז הוא קטן כל שנה לבטיחות ,כי עושים עוד השקעות
מר נתן בז'ה :
מסביב .פה מה שאני שומע -
גב' שירה דקל כץ :

אותו דבר.

מר נתן בז'ה :

רוצים לעשות השקעות בבטיחות רק.

גב' שירה דקל כץ :

לא ,לא ,לא ,לא.

עו"ד יעלה מקליס  :נתן ,אם אתה רוצה לשמוע ,אנחנו יכולים לשבת איתך  ,לעבור על כתב
הכמויות ,להסביר כל דבר ,ותראה שמדובר בבטיחות .הרבה אני לא רוצה לדבר על העבר,
אבל גם השקענו ,למרות כל מה שנאמר ,כמעט  ₪ 300,000מתקציב שאושר במועצת העיר
לפני מספר שנים  ,בשבט " משואות " ,ולצערנו ,כשאתה משקיע בבטיחות ,בבטיחות ,בבטיחות,
אז זה דברים שקשה לראות אותם .הרבה יותר קל להשקיע בצבע ובקישוטים ודברים כאלה
שיש להם נראות גבוהה .כשאתה משקיע בבטיחות ,אז לא תמיד זה נראה.
מר נתן בז'ה :

אני לא אומר את זה בקטע של ביקורת ,אני אומר בקטע של חשיבה.

עו"ד יעלה מקליס :

לא ,גם אני לא ,אני אומרת את זה ב -

בקטע של חשיבה .כי גם כשראיתי את התמונות ,אז יכול להיות שגם הם
מר נתן בז'ה :
לא שומרים מספיק .יכול להיות שצריך לעשות חשיבה יותר לעומק ,ולעשות איזשהו משהו
של לבוא ל שם פעם בחודש ,לא יודע .אבל לא מקובל עליי ההשקעות הענקיות האלה ,ולאיזה
מצב זה מגיע .אולי אנחנו שנה נרדמים ומשקיעים פי כמה יותר בסוף השנה .לזה התכוונתי.
עו"ד יעלה מקליס :

כן ,בסדר גמור.
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סעיף מס'  - 2דיווח ודיון בדוח הכספי הרבעוני ל31.3.2018 -

____________________________ ____________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

עו"ד יעלה מקליס  :סעיף  - 2דיווח ודיון בדו"ח הכספי הרבעוני ל  . 31.3.18 -מצורף הדו"ח
הכספי השנתי במתכונת רבעונית ,ניתוח גזבר העירייה על הדו"ח ,פרוטוקול ועדת כספים
בנושא נית וח הדו"ח על ידי יו"ר הוועדה .יש למישהו הערות? אם לא ,הצעת החלטה -
מר גל לניאדו :

העברתי את הדו"ח ,את הניתוח ואת הפרוטוקול.

מר גד מילר :

אם אפשר לקבל סקירה קצרה מגל ,זה יהיה נחמד.

עו"ד יעלה מקליס :

אוקיי ,בבקשה.

כן ,בבקשה .טוב ,קודם כל הדו"ח הרבעוני הסתיים באיזון אחרי
מר גל לניאדו :
שהעברנו כ  ₪ 600,000 -מהקרנות לתקציב רגיל ,הרבה פחות ממה שאישרנו במועצת עיר.
שיעו ר הגבייה הוא  , 86%אבל צפוי שהוא יעלה עם ההתקדמות הכרונולוגית של השנה ,כי כל
שנה זה מתחיל באחוז גבייה נמוך ,וככל שמתקדמת השנה ,אחוז הגבייה משתפר  ,מתוך
הניסיון שלנו .אפשר לציין בעיקר את הנושא הזה של סך החוב  ,שגם ציינתי את זה בדו"ח
השנתי  ,וכמובן גם ניתן לראות את זה בדו"ח הרבעוני ,שסך החוב הכולל של העירייה קטן
ועומד על  63.9מיליון  . ₪עוד  20מיליון  ₪בעצם פחות מהנתונים ל  . 31.12.17 -מנגד ,גם
הנזילות טיפה ירדה .היא ירדה בגלל ששכר ,ציינתי ל כם את זה בניתוח פה  ,שכר מרץ לא
שולם בתחילת אפריל ,הוא שולם בסוף מרץ  .לכן רמת הנזילות ירדה .זה בעצם שיפטינג.
עו"ד יעלה מקליס :

בגלל החג.

כן ,בגלל החגים שהיו .סך פירעון המלוות מסתכם ב  3 -מיליון  , ₪שזה
מר גל לניאדו :
 7.5%מסך מחזור ההכנסות .עדיין גבוה מהממוצע בעיריות ,שעומד על  , 6%גבוה ב 1.5% -
בממוצע .תשלומי הפנסיה התקציבית הסתכמו ב  3.9 -מיליון  , ₪שהם גם כן מהווים 9.6%
מסך מחזור ההכנסות ,שם בעיקר יושב ורובץ לנו נטל כבד וגבוה בעצם ב  5.5% -מהממוצע
הארצי .אבל בנושא של הפנסיה התקצ יבית ,אני אציין משהו  ,שגם עכשיו התחלנו לעשות  ,גם
קצת להתאמץ לעשות מחקר עם מנהל מחלקת שכר .אנחנו זיהינו  ,שבעצם  ,הפנסיה התקציבית
של העירייה כבר כל הזמן ,כל השנים האחרונות במהלך ה  10 -שנים האחרונות ,הפנסיה
התקציבית של העירייה היתה כל הזמן במגמת עלייה .זיהינו ב שנת  2017כבר ירידה מסוימת
בפנסיה התקציבית ,ועכשיו אנחנו רוצים ,אנחנו מנסים לעשות ,ואנחנו גם רואים את זה ,את
ההמשך של זה ,ברבעון הראשון של  , 2018את המגמה הזאת ,של ירידה בתשלומי הפנסיה
התקציבית .אנחנו מנסים לעשות חיזוי ולראות אם זה  ,מה שנקרא  ,חד פעמי ,או שזה בעצם
מגמה .אנחנו עושים איזושהי עבודה שתיתן לנו איזשהו חיזוי בנושא הזה  ,וזה מעניין ,כי
ככל הנראה הגענו כנראה ל (לא ברור) של הפנסיה התקציבית  ,ויכול להיות שמעתה וצפונה ,
בעצם  ,אנחנו נרד בתשלומי הפנסיה התקציבית?
מר גד מילר :

כמה אנשים מקבלים פנסיה תקציבית מה עירייה?

מר גל לניאדו  :כמה אנשים יש לנו היום? כמעט  150 - 180בערך .אבל העניין הוא ככה ,אני לא
רוצה עכשיו ככה לדון בזה ולהתעמק בזה ,אבל אני אתן רק מילה ,אני אגיד ,בעצם  ,הכניסה
לפנסיה תקציבית זה הפורשים .יש כבר  20שנה ,שעובדים חדשים שנכנסים לעיריית יהוד
מונוס ון ,ב  20 -שנה האחרונות ,ב  18 -שנה האחרונות ,שנכנסים לעירייה עם פנסיה תקציבית,
פנסיה צוברת ,זה מצד אחד .למעט חריגים שעוברים מעירייה אחרת.
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כמה סך הכל יש לך בתוך המעגל שלומדים (לא ברור) אמורים להיות
מר גד מילר :
בפנסיה תקציבית ומקבלים פנסיה תקציבית?
מר גל לניאדו :

פחות מ  , 100 -בערך  90 , 80 , 70עובדים משהו כזה.

מר גד מילר :

זאת אומרת ,שכמות האנשים שלך תרד ,ולכן (לא ברור)

לא ,רגע ,זה כניסה לפנסיה התקציבית .מנגד יש יציאה מהפנסיה
מר גל לניאדו :
התקציבית ,שהיא בעצם תמותה .אז צריך לראות את הקצב .זה מה שצריך לקל וט בעצם ,את
קצב הכניסה לפנסיה התקציבית של פורשים חדשים ,כמו ש ציינת ,וגם אני יכול להדגיש גם
שמרבית העובדים היקרים כבר פרשו .כלומר ,זה גם חשוב איזה סוגי עובדים .מרבית ,לא
כולם .ויש את היציאה ,שזו תמותה ,ואז אנחנו צריכים לראות איזו משקולת.
אתה יכול לקחת אקטואר והוא יעשה לך את העבודה ב שתי ד קות,
מר גד מילר :
בשביל לראות את ה (לא ברור) לאורך זמן.
אתה צודק ,אפשר לקחת אקטואר ,ופניתי גם לאקטואר .הבעיה שבכל
מר גל לניאדו :
דבר קל לקחת ולשלם הרבה כסף .אני אומר לך שקיבלתי הצעות ,זה עולה הרבה כסף( .לא
ברור) משהו בכוח ות עצמנו ,עם סיוע של (לא ברור) יעוץ של אקטואר .אבל לא להתחיל
לעשות איזה סאגה ועבודה אקטוארית שהעירייה תשלם על זה עשרות אלפי  , ₪אני לא חושב
שזו המטרה ,ואני לא חושב שזה כסף שילך במטרה (לא ברור)
מר גד מילר :

כמה זה ברבעון?

מר גל לניאדו :

 4מיליון  ₪בערך ב רבעון.

מר גד מילר :

 12מיליון  ₪בשנה?

מר גל לניאדו :

לא 16 ,מיליון . ₪

מר גד מילר :

שווה לקחת לדעתי אקטואר בשביל לעשות את זה על ה ( 16 -לא ברור)

אוקיי ,אבל אני עוד פעם אומר ,הכל טוב ויפה ,זה מידע שנותן (לא
מר גל לניאדו :
ברור) תקציבי .האקטואר לא יחסוך שקל לעירייה ,זה צריך להבין ,זה גם אתה מבין.
עו"ד יעלה מקליס :
יש -

גל ,אני מציעה שתקיים פגישה עם גד ותדונו בנושא לעומק ,ותראו אם

אוקיי ,יש עוד שאלות בנושא? אני נתתי פה את הסקירה .יש את הניתוח
מר ג ל לניאדו:
שלי .יש גם את הפרוטוקול של ועדת כספים ,צ ורף לכם .שורה תחתונה ,חשוב לציין ,שסיימנו
כמובן את הרבעון באישון תקציבי ,כמו שאנחנו מתנהלים כל השנים ,ב  10 -שנים האחרונות.
עו"ד יעלה מקליס  :טוב ,תודה רבה .מועצת העיר קיבלה דיווח על הדו"ח הכספי הרבעוני.
אנחנו מודים לגל על העבודה ,על הדיווח ,על המסירות ,על המקצועיו ת ,ואני בוודאי מדברת
בשם כל חברי מועצת העיר.
מר שמואל רוטמן :

כמובן ברכות לוועדת הכספים.
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עו"ד יעלה מקליס  :וכמובן תודה לוועדת הכספים ,על העב ו דה וההבנות  ,וליו"ר על הדו"ח,
ולחברים .אז בואו תגידו אתם תודה.
מר נתן בז'ה :

שמוליק ,מי חברי הוועדה?

עו"ד יעלה מקליס  :אנחנו מודים לחברי הוועדה ואנחנו מודים לעובדי האגף ולמחלקת
שכר ,ולמנכ"לית העירייה ,לעוזרת של המנכ"לית .וכמובן לתושבי העיר  .תודה רבה לכולם.
סעיף מס'  - 3אישור מועצת העיר להעלאת שכר היועץ המשפטי ,עו"ד רוני חלמיש .החל מיום ,15.7.2018
השכר יועמד על  95 %מהסכום הנקוב בטבלת השכר הרלוונטית.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________

עו"ד יעלה מקליס  :סעיף  - 3אישור מועצת העיר להעלאת שכר היועץ המשפטי ,עו"ד רוני
חלמיש ,החל מה  , 15.7.18 -לשכר שיועמד על  95%מהסכום הנקוב בטבלת השכר הרלוונטית.
דברי הסבר ,מישהו צריך דברי הסבר?
מר שמואל רוטמן :

לא ,אנחנו צריכים פה יועץ משפטי.

עו"ד יעלה מקליס  :יש פה .יש פה .האם יש שאלות? יש למישהו שאלות? מעלים את זה
להצבעה? הצעת החלטה  -מועצת העיר מאשרת העלאת שכר היועץ המשפטי  ,עו"ד רוני
חלמיש  ,החל מיום  15.7.18לשכר של  95%מהסכום הנקוב בטבלת השכר הרלוונטי .מי בעד?
מר נתן בז'ה  :אני בעד ,אני רק לא מבין איך עברו  4שנים כבר .זה מטורף.
עו"ד יעל ה מקליס  :הזמן רץ כשנהנים .טוב ,אז פה אחד? כן .אגב ,למע ן הפרוטוקול ,ערן
קקון ,חבר המועצה  ,הצטרף לישיבה והצביע בעד עם כולנו.
הצבעה :פה אחד.
החלטה :מועצת העיר מאשרת פה אחד ,העלאת שכר היועץ המשפטי ,עו"ד רוני חלמיש .החל מיום
 ,15.7.2018השכר יועמד על  95 %מהסכום הנקוב בטבלת השכר הרלוונטית.

סעיף מס'  - 4אישור מחיקת חובות לפי סעיף  338לפקודת העיריות (נוסח חדש)
עו"ד יעלה מקליס  :סעיף  - 4אישור מחיקת חובו ת לפי סעיף  338לפקודת העיריות .אנחנו
פה מוחקים חובות ישנים .יש פה הסבר ו טבלה מפורטת לצורך התייחסות .יש פה גם
פרוטוקול של ועדת הנחות  ,ללא הפרטים המזהים של הנישומים .רוני ,לא הסכמנו.
מר נתן בז'ה :
על כל העבודה.

אני חושב ,כמו שאמרנו ,מילה חמה לגל ,מגיעה גם מילה חמה לרוני

עו"ד יעלה מקליס :
המקצועיות .

באמת ,אנחנו מודים לך על כל העבודה ,על הנאמנות ,על ההשקעה ,על
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מר בן ציון רזניק :

אנחנו יודעים שזה מקצוע שוחק.

עו"ד יעלה מקליס  :על נועם ההליכות ,על הסבלנות  ,בשמי ובשם כולנו .אני מדברת בשם
כל חברי הבית ותושבי העיר .תודה .אז פרוטוקול ועדת הנחות  -יש פה פרוטוקול ומסמכים,
ללא פרטים מזהים של הנישומים  ,כמובן  ,מפאת צנעת הפרט .מעלים להצבעה ,הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת מחיקת החובות המפורטים בטבלה המצורפת המסומנת נספח  . 1מי בעד?
פה אחד?
מר אלי גרינמן :

כן.

הצבעה  :פה אחד.
עו"ד יעלה מקליס :

פה אחד ,תודה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת פה אחד ,מחיקת החובות המפורטים בטבלה המצ"ב ,המסומנת כנספח
מס' .1

סעיף מס'  - 5אישור הסכמי פשרה לפי סעיף  339לפקודת העיריות (נוסח חדש)

_______________________________ __________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________

עו"ד יעלה מקליס  :סעיף  - 5אישורי הסכמי פשרה לפי סעיף  339לפקודת העיריות .אנחנו
מדברים שוב על טבלה מפורטת ,נספח  2שצורפה ,פרוטוקול ועדת ההנחות מה  , 25.6 -ללא
הפרטים המזהים של הנישומים .כאמור ניתן לעיין בפרוטוקולים המלאים במשר די מחלקת
הגבייה .אז אנחנו נעלה את זה להצבעה אם לאף אחד אין הערות .מי בעד? מועצת העיר
מאשרת מחיקת החובות המפורטים בטבלה המצורפת ומסו מנת נספח  . 2מי בעד?
מר נתן בז'ה  :פה אחד.
הצבעה  :פה אחד.
עו"ד יעלה מקליס :

יופי ,תודה רבה.

החלטה :מועצת העיר מאשרת פה אחד ,מחיקת החובות המפורטים בטבלה המצ"ב ,המסומנת כנספח
מס' .2
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סעיף מס'  - 7פתיחת תב"ר לחיזוק חומה פרטית ברחוב קדושי מצרים  ,17יהוד

_______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

עו"ד יעלה מקליס  :יש לי בקשה ,ל פני שאנחנו נכנסים לתמיכות ברשותכם ,להוסיף סעיף
לישיבת מועצת העיר מן המניין ,והכוונה לפתיחת תב"ר לחיזוק חומה פרטית ברח' קדושי
מצרים  . 17סך התב"ר  . ₪ 150,000מקורות מימון ,הרשאת משרד השיכון .ברח' קדושי מצרים
 , 17קיימת חומה פרטית של מתחם מגורים ,הגובלת במעבר ל הולכי רגל .מהנדס מבנים
מסוכנים הוציא צו מבנה מסוכן לגבי החו מ ה ,והעירייה נאלצה לתחום את החומה ,על מנת
שלא תהווה סכנה לעוברי האורח .העירייה פנתה במכתב לדיירי המתחם בבקשה לבצע את
התיקונים הנדרשים ,בהתאם להנחיית מהנדס מבנים מסוכנים .הדיירים לא ביצעו התיקון,
וה חומה נותרה במקומה ,שהיא מהווה מפגע בטיחותי לעוברים ושבים .על מנת לסייע לדיירי
המתחם ,שהינם בחלקם מעוטי יכולת ,פניתי למנכ"ל השיכון ,למנכ"ל המשרד ,לקבל תקצוב
מיוחד למימון השיפוץ .בהתאם לפנייה ,התקיימה פגישה עם מנכ"ל משרד השיכון וצוות
מקצועי ממשרדי ,כולל מנכ" לית העירייה ומהנדסת העיר בזמנו .לאחר קיום פגישה ודיונים
לא מעטים ,קיבלנו הרשאה ממשרד השיכון של  ₪ 150,000לתיקון החומה .ברשותכם ,אני
מבקשת להוסיף את זה לסדר היום ,כדי שנוכל לצאת לתיקון .המצב ק י ים בשטח והוא על
שביל ציבורי  ,כפי שאמרתי ,ויש פה אפשרות לעזור לתו שבים של המבנה .אז אני מוסיפה את
זה לסדר היום בהסכמת כולם?
מר נתן בז'ה  :אני מ סכים אבל אני רוצה להגיד -
עו"ד יעלה מקליס  :אוקיי ,אז אנחנו מסכימים להעלות את זה לסדר היום? עכשיו אנחנו
נדון בזה .אם אתם רוצים הסבר מאיתן בן צבי ,יש הסכמה פה אחד להוסיף את זה לסדר היום.
איתן ,רוצה להוסיף משהו?
לא ,מעבר לתיאור שיעלה קראה ותיארה ,חשוב לומר שהקיר הזה הוגדר
מר איתן בן צבי :
כמבנה מסוכן  .הוא נטוי לעבר המעבר הציבורי ויש סכנה אמ י תית לנפילה שלו ולפגיעה
בעוברים ושבים .אנ חנו שמנו כמה אמצעי הגנה  ,אבל צריך לסדר את זה ,ולו בגל ל החשש
לפגיעה בציבור.
עו"ד יעלה מקליס :

אני מניחה שכל חברי המועצה מכירים את הבעיה ואת האתר .נתן?

אני מכיר את הפרויקט  .הייתי בהנדסה כמה פעמים בכל המקומות .צר
מר נתן בז'ה :
לי שלא קודם עשו את זה  ,במקביל לבקשה  ,כי בנס לא קרה שם אסון .אני מאוד שמח שנמצא
פתר ון ,אבל אני ח ו שב שלהבא אנחנו צריכים ב  180 -מיליון  ₪שיש לנו ,ואנחנו יודעים
שפונים למשרד השיכון ויהיה התקציב ,לבצע את זה אפילו קודם ממקורות אחרים  ,כי אם היה
קורה שם אסון ,וזה לא היה רחוק מאסון ,אז פה היינו אולי אפילו בחקירות.
גב' שירה דקל כץ  :כמה דברים חשו בים להגיד על זה .קודם כל ,משרד השיכון לא מיד
נעתר ,וזה לא היה מובן מאליו ,וגם זה מאוד חריג .וגם חשוב להגיד ,כדי לעשות ,צריך גם
את הסכמת הדיירים .מדובר בגדר פרטית .זה לא כל כך פשוט ,כשזה שטח ציבורי ,זה מאוד
ברור ומובן שאנחנו נכנסים ואנחנו עושים .פה מדובר במ שהו בעייתי מכמה בחינות .מדובר -
מר נתן בז'ה :

הבעיה לא היתה הסכמת הדיירים ,שירה.

גב' שירה דקל כץ  :רגע ,רגע .אני רק רוצה לציין את המורכבות ,ולציין גם שמוציאים כספי
ציבור ,אתם יודעים ,יש לנו אחריות גם בכספי ציבור להוציא אותם על ייעוד שהוא ייעוד,
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בעיקרון פ רטי .זה גם מש הו שהוא לא לגמרי מותר ולגיטימי.
מר נתן בז'ה :

עובדה שאנחנו עושים את זה .למה לחפש סיבות? תגידו בפשטות.

גב' שירה דקל כץ :

נתן ,אנחנו  ,תאמין לי  ,פועלים גם בצורה ישירה וגם בצורה תקינה.

שירה ,אני לא מצפה כל פעם להגנה .אפשר לבוא ול הגיד  -אתה יודע
מר נתן בז'ה :
מה ,נתן? יצאנו בנס הפעם ,יכול להיות שבפעם הבאה נעשה את זה מהר יותר .זה הכל .מה
הבעיה? מה ,לחכות להסכמה שלהם? בוודאי שהם יסכימו ,כי אין להם כסף .לא חיכיתם שנה
להסכמה שלהם ,חיכיתם שנה לכסף  .ושם בנס לא קרה אסון.
עו"ד יעלה מקליס  :הצעת החלטה :מועצת ה עיר מאשרת פתיחת תב"ר לחיזוק חומה פרטית
ברח' קדושי מצרים  . 17סך התב"ר  , ₪ 150,000מקורות מימון הרשאת משרד השיכון ,מי
בעד? פה אחד?
מר אלי גרינמן :

כן.

הצבעה  :פה אחד.
החלטה :מועצת העיר מאשרת פה אחד ,פתיחת תב"ר לחיזוק חומה פרטית ברחוב קדושי מצרים  ,17יהוד.
סך התב"ר  150 -אש"ח
קורות המימון  -הרשאת משרד השיכון
עו"ד יעלה מקליס  :תודה רבה .אני רק רוצה להוסיף ולומר ,שאחת הסיבות שמשרד השיכון
נעת ר לבקשה בצורה חריגה בוועדות שונות ,אחרי כמה סירובים ,זה מאחר והחומה  -הראינו
את התמונות ,הראינו את המצב ,ואמרנו להם 'חברים ,זה יישאר ככה אם לא תעזרו' .אז בואו,
נכון ששמנו ברגע שנודע לנו ,שמנו הגנה ושמרנו על התושבים ,וב דקנו שהחומה לא תתמוטט
על אף אחד ,ולכן ג ם חיכינו כדי שמשרד השיכון יבין את הדרמטיות של העניין .זה הכל.
מר נתן בז'ה  :אני לא ארחיב ,גם הפתרון שעשיתם מסוכן עוד יותר ,אבל חבל על הזמן,
העיקר שזה יבוצע.
עו"ד יעלה מקליס :

נכון .כן.

סעיף מס'  - 8אישור מועצת העיר להמלצות ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות מתקציב  2018בסך ₪ 637,205

_______________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

עו"ד יעלה מקליס  :יש לנו תוספת לסעיף לישיבת מועצת העיר מן המניין ,וזה ועדת
תמיכות .אישור מועצת העיר להמלצות ועדת תמיכות לחלוקת תמיכות מתקציב  2018בסך
 . ₪ 637,205צורפו פה המסמכים הבאים :סיכום ישיבות ועדה מקצועית לתמיכות ,וסיכום
ישיבת ועדת המשנה לתמיכות .יש פה דברי הסבר לגבי חלוקת התמיכות .אני אקריא אותם
בקיצור .אנחנו באגודות ספורט :אליצור יהוד  , ₪ 25,000 -הפועל בני יהוד . ₪ 25,000 -
עמותות הפועלות בתחום הספורט :הפועל בני יהוד . ₪ 78,936 -
מר גד מילר :

קראנו יעלה ,לא צריך לקרוא.
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עו"ד יעלה מקליס  :עמותה לקידום הספורט  , ₪ 48,760 -פלוס  ₪ 10,000עבור פעילות
הפטאנק .הפועל ג'ודו  ₪ 184 -לחניך על פי רשימת חניכים שתאושר ע " י הוועדה עד לתקרה
של  200חניכים  .בדמינטון  , ₪ 13,600 -צופי יהוד  " . ₪ 190,488 -הצופים " במונוסון -
 , ₪ 62,411בני עקיבא  . ₪ 30,210 -בית הכ נ סת היכל אלעזר  , ₪ 12,000 -בית הכנסת בית
מאיר  , ₪ 10,000 -שערי אלקנה  , ₪ 6,000 -בית הלוי  , ₪ 8,000 -בית הכנסת פליטי השוא ה
  , ₪ 7,000משען לתלמיד  , ₪ 1,600 -מתיבתא  . ₪ 2,400 -עמותת אעלה בתמר ,מוס דותשעוסקים בשימור ומחק של מסורת יהודית ועדתית  . ₪ 13,800 -עמותות הפועלות בתחום
הרווחה ,הבריאות והקהילה :ידיד לחינוך  , ₪ 10,000 -כנפיים של קרמבו , ₪ 15,000 -
חברים לרפואה  . ₪ 8,000 -עמותות הפעולות לרווחת אנשים חולים ובעלי מו ג בלויות :אקי"ם
  . ₪ 8,000לרווחה וסיוע לנזקקים :חב"ד  . ₪ 45,000 -קידום מעמד האישה :אמונה 6,000 -( . ₪פונה למנכ"ל העירייה)  -רוצה בקצרה לומר על ועדת המשנה?
גב' שירה דקל כץ  :כן ,ישבה ועדה ,בהמשך לבקשה של חברי מועצת העיר  ,ישבה קודם כל
ועדת תמיכות מקצועית ,ולאחר מכן  ,ועדת משנה לוועדת התמיכו ת ,עם חברי מועצת העיר.
היה דיון מעמיק על כל אחד מהדברים ,כולל נתונים שונים כאלה ואחרים ,וזאת ההחלטה .יש
גם את הפרוטוקולים ,כמו שאמרה ראש העיר.
מר גד מילר :

מה הסיבה שבית הכנסת " היכל חיים " לא נכנס לוועדת התמיכות?

גב' שירה דקל כץ :

מי שמופיע פה  ,זה מי שהג יש בקשה ועומד בתנאי הסף.

מר גד מילר :

הם הגישו בקשה .למה הם לא מופיעים?

גב' שירה דקל כץ :

אם אין ניהול תקין ,ניכוי מס במקור.

מר גד מילר :

אין בעיה שם.

גב' שירה דקל כץ :

אז כנראה שהם לא הגישו בקשה.

חייב להיות מסיבה כזאת ,זה לא יכול לה יות .אין מישהו שהגיש ועמד
מר גל לניאדו :
בתנאי הסף בבתי הכנסת ולא קיבל כלום.
גב' שירה דקל כץ :

אין מצב שמישהו יגיש בקשה ועמד ולא נמצא פה.

מר נתן בז'ה :

מה עם " על י יהוד " של הכדורסל? הם הגישו?

גב' שירה דקל כץ :

מי?

מר נתן בז'ה :

כדורסל.

גב' שירה דקל כץ :

כדורסל פה ,ברשימה.

מר גל לניאדו :

כדורסל שם כבר ,זה בתוך אחת העמותות האלה.

גב' שירה דקל כץ  :ת סתכל ,זו העמותה לקידום הספורט ביהוד .הכדורסל פועל תחת
העמותה לקידום הספורט.
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האם שירה ,אפשר לבית הכנסת ,בהנחה שהוא יגיש את הנתונים ,לאשר
מר גד מילר :
עוד  ? ₪ 5,000למה לא?
גב' שירה דקל כץ  :בעצם יש מועד  ,שעד אליו כל העמותות רשאיות להגיש ,זה מפורסם
הרי .יש הליך מאוד סדור לאיך מגישים בקשה לתמיכות .ברגע שנסגר המועד האחרון ,רק אז
מתכנסת הוועדה .בסוף  ,הסכום הוא משחק סכום אפס .כל הסכום חולק.
מר נתן בז'ה :

אני לא רואה את עמו תת הספורט של הכדורסל.

גב' שירה דקל כץ  :העמותה לקידום הספורט זה מספר  2בעמותות הפועלות בספורט .אתה
רואה? העמותה לקידום הספורט.
מר נתן בז'ה :

העמותה לקידום הספורט ביהוד?

עו"ד יעלה מקליס :

זה עלה.

גב' שירה דקל כץ :

כן.

מר גד מילר :

האם אפשר לדעת אם בי ת כנסת " היכל חיים " הגיש בקשה?

גב' שירה דקל כץ  :אין לי את הרשימה כאן ,אבל אין בעיה לבדוק את זה עם שרית .אני
יכולה להגיד לך אבל בהיבט הזה ,אין ימינה שמאלה בדרך כלל .אין ,זה עניין מהותי.
מר גד מילר :
למה.

זה אחד מבתי הכנסת היחידים שלא מופיעים פה ,אז אני רוצה ל דעת

גב' שירה דקל כץ :

כנראה שהוא לא הגיש בקשה .אז נבדוק ונעדכן אותך.

מר גד מילר :

למה? לא ברור לי.

מר גל לניאדו :

תשאל את בית הכנסת למה הם לא הגישו.

מר גד מילר :

אני שואל פה אם הגישו בקשה .מה ,אי אפשר לתת את הנתון?

גב' שירה דקל כץ  :אין לי אותו כרגע .אבל אם תרצה ,נבדוק ונעדכן אותך .נעשה בדיקה
ונודיע לך מחר .אבל אני אומרת עוד פעם ,עמותה שהגישה ,אין לנו את הפריבילגיה לא לתת
לה אם היא עומדת בכל התנאים .הוועדה חייבת לדון .אבל אין בעיה לבדוק את זה ,אני לא
זוכרת בעל פה ,אני לא רוצה להגיד.
מר גד מילר :

שאלתי אם הגישו או לא.

מר שמואל רוטמן :

גדי ,אני לא בטוח ב  , 100 % -אבל אפשר לבדוק.

מר גד מילר :

(לא ברור) בית כנסת שלא מקבל וזה לא בסדר.

עו"ד יעלה מקליס :

חזקה עליהם שאם הם היו מגישים בקשה -
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אני אומר עוד פעם ,גדי ,אם הם עומדים בתנאי הסף והגישו ,היו
מר גל לניאדו :
מקבלים .לא היה אחד כזה שלא קיבל ,שהגיש ועמד בתנאי הסף.
מר גד מילר :

בגלל זה שאלתי אם הם הגישו (לא ברור)  .צריך לבדוק.

מר שמואל רוטמן :

זה תואם את התקציב בדיוק?

כן .כתבנו את זה גם .חלק מסוים מזה יוצא מסעיף מ י נהלת מונוסון.
מר גל לניאדו :
התמיכה לצ ופי מונוסון זה כתוב פה ,ואז ביח ד  ,החיבור תואם את התקציב.
מר שמואל רוטמן :

אני סומך עליך.

מר גל לניאדו :

אז כן ,כן ,כן.

עו"ד יעלה מקליס :

מי היו חברי ועדת המשנה?

גב' שירה דקל כץ :

אני יכולה להגיד  .זה היה ורדי ,משה ,בני.

מר שמואל רוטמן  :עלתה פה בדיון האחרון סוגיה מאוד רגישה ונרגשת מטעם אנשים של
אקי"ם ,ושאלו  ,למה  8למה לא  . 25אם רק אפשר להתייחס .אתם זוכרים?
עו"ד יעלה מקליס :

אני לא הייתי בוועדת המשנה.

מר שמואל רוטמן  :לא ,לא ,זה עלה פה ,הייתי אומר  ,בכאב אפילו .שנים קודמות היה
משהו אחר? פשוט א ם אפשר לדעת ,כי אנחנו הולכים להצביע.
מר נתן בז'ה :

אני לא הייתי באותה ישיבה .אז (לא ברור) . 25,000

מר אלי גרינמן :

אני לא בקיא בזה ,אבל אני יודע שזה עלה בדיון הקודם.

גב' שירה דקל כץ :

על מה אתה מדבר?

מר נתן בז'ה :

אקי"ם.

גב' שירה דקל כץ  :אקי"ם היה לה ם  ₪ 10,000בשנה שעברה .השנה זה  ₪ 8,000מ שתי
סיבות .א'  -כי אקי"ם ,היה פה הס נ יף גם של אור יהודה וגם של יהוד  ,והם התפצלו למעשה,
ואור יהודה הקימו סניף נפרד .והדבר השני ,שבעצם הם פועלים עד סוף אוגוסט  .הם עוד עשו
קייטנה ברבעון האחרון של השנה ,שזה מספטמבר עד דצמ בר הם כבר לא מפעילים  .עמותה
אחרת זכתה במכרז שהיה להפעיל את מועדונית " ארז "  .לכן ,באופן יחסי ,מתוך ה , ₪ 10,000 -
הם מקבלים  ₪ 8,000עבור החלק היחסי של השנה שהם פעלו בו.
מר נתן בז'ה :

כמה אבל ,כשישבנו בעמותה -

גב' שירה דקל כץ :

בוועדה הקודמת?
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מר נתן בז'ה :

ב וועדה הקודמת.

גב' שירה דקל כץ :

 . ₪ 10,000ושנה קודמת הם קיבלו -

מר נתן בז'ה :

לא ,לא ,לא .השנה ,כשישבנו.

גב' שירה דקל כץ :

השנה . ₪ 8,000

עו"ד יעלה מקליס :

זו ההחלטה של ועדת המשנה ,אחד לאחד.

מר נתן בז'ה :

זה מתייחס למועדונים ש (לא ברור)

בדיוק מה ששירה תיארה  .שהרבעון האחרון כבר מופעל .באה מיכל
מר גל לניאדו :
קדש  ,מנהלת אגף הרווחה ,והסבירה בצורה ברורה ,גם בוועדת המשנה היא הסבירה את זה,
שהמועדונית מופעלת ברבעון האחרון על ידי עמותה שהחלה להפעיל עמותה אחרת.
מר נתן בז'ה :

אז מאיפה בא המספר ? ₪ 25,000

גב ' שירה דקל כץ :

לא ,לא היה . ₪ 25,000

מר נתן בז'ה :

ככה אני שמעתי ,שהורידו להם מ  ₪ 25,000 -ל . ₪ 8,000 -

גב' שירה דקל כץ :

לא ,מ  ₪ 10,000 -ל . ₪ 8,000 -

מר נתן בז'ה :

זה מה ששמעתי ,מצטער.

מר גד מילר :

לא הבנתי את התשובה שלכם לשמוליק  .כמה אקי"ם מקבלת?

גב' שי רה דקל כץ :

. ₪ 8,000

מר גד מילר :

ולמה ירדנו לזה?

גב' שירה דקל כץ  :אז אמרתי ,שתי סיבות :סיבה אחת  -בעצם בעבר הם היו סניף משותף
של אור יהודה ויהוד ,ובעצם אור יהודה התפצלו והם היום מפעילים רק את יהוד ,אז זה אומר
שמספר הילדים שהם נתנו להם מענה ירד .אבל אנח נו לזה פחות התייחסנו .הם הפעילו את
מועדונית ארז ,יצאנו למכרז על ההפעלה ,וזכתה עמותה אחרת להפעיל את מועדונית ארז .הם
מפעילים אותה עד סוף אוגוסט .באופן יחסי זה אומר שהם לא מפעילים ברבעון האחרון של
השנה מספטמבר עד דצמבר .ולכן ,באופן יחסי ,מתוך  ₪ 10,000שאתה מ וריד רבעון אחרון,
ירד  , ₪ 2,000והם מקבלים  ₪ 8,000תמיכה.
מר גד מילר :

כמה זה יוצא לכל תלמיד או חוסה?

גב' שירה דקל כץ :

אני לא יודעת להגיד לך.

מר גד מילר :

כמה אנשים יש שם?

גב' שירה דקל כץ  :באקי"ם זה לא מחושב פר ילד .התמיכה פר ילד מחושבת בספורט
ובתנו עות הנוער .בשאר המקומות זה לא מחושב פר בן אדם.
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יכול להיווצר מצב שהסכום שאת נותנת גבוה מאוד ,ויכול להיווצר מצב
מר גד מילר :
שהסכום שאת נותנת נמוך מאוד ולא משמעותי .אז לפי מה אתם קובעים את ה  ₪ 8,000 -או
את ה  ? ₪ 10,000 -מעבר לזה שהיה (לא ברור) כלום .יכול להיו ת שאז היה מעט מאוד ,וגם
עכשיו זה מעט.
גב' שירה דקל כץ  :הוועדה בעצם בוחנת כמה פרמטרים .א'  -כן ,היא בוחנת לכמה
האנשים העמותה נותנת מענה.
מר גד מילר :

זה מה ששאלתי.

גב' שירה דקל כץ :

זה כן .אבל זה לא מחושב פר אדם.

מר גד מילר :

כמה אבל?

גב' שירה דקל כץ  :אני לא זוכרת להגיד לך עכשיו מ הראש לכמה ,אבל אפשר לבדוק את
שתי הבקשות שלך ,ולשלוח לך מחר בצורה מסודרת.
לא ,אבל השאלה ,אם לאור הדיון שהיה במועצה הקודמת ,אם לא נכון
מר גד מילר :
אולי להגדיל את זה ל  ₪ 15,000 -או משהו בסכום הזה ,ולראות מה ניתן לתת יותר לפח ות.
את יודעת ,אנחנו לא יודעים מה הכמות של הילדים .אני חושב שכן כדאי לדעת מה הכמות
של החוסים.
גב' שירה דקל כץ  :אנחנו יודעים מה הכמות ,זה עלה בוועדה ,אני פשוט לא זוכרת להגיד
לך בעל פה .זה מה שעושה ועדת המשנה ,גדי .יושבים חברי מועצה.
מר גד מילר :

אני מבין שזה לא כל כך מעניין אתכם .אבל אם אפשר קצת שקט.

מר שמואל רוטמן :

אנחנו מקשיבים לכל מילה.

גב' שירה דקל כץ  :יושבים חברי המועצה ויורדים לרזולוציה של כל בקשה ,מה נעשה שם,
מה הפעילות ,למי זה נותן מענה ,האם הם תושבי העיר ,זה חלק מהדיון.
שירה , ₪ 8 ,000 ,דווקא לאנשים מהסוג הזה ,זה סכום מאוד  -מאוד נמוך
מר גד מילר :
פר שנה .ואם יש שם  20או  , 30אני לא יודע כמה  .בגלל זה אני שואל את השאלה  .זה סכום
מגוחך .זה כאילו לצאת לידי חובה .ולכן אני בא ואומר -
דווקא בעניין הזה ,אם היית יושב ,אולי אפילו עם מיכל ,ומ בין את
מר גל לניאדו :
המורכבות ואת כל העניין הרוחבי סביב הנושא הזה ,שהוצג גם בוועדה המקצועית ,וגם אחר
כך בוועדת המשנה ,אז היה אולי יותר ברור.
מר נתן בז'ה :

למה הם חשבו שהם יקבלו  ? ₪ 25,000כי מהם אני שמעתי.

מר שמואל רוטמן :

ש מענו אותם פה.

מר נתן בז'ה :

אני לא הייתי פ ה  .התקשרו אליי.

מר שמואל רוטמן :

הם אמרו (לא ברור) ל . ₪ 8,000 -
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מר נתן בז'ה :

זה מה שאני שמעתי.

(מדברים ביחד)
מר גד מילר :

בואו נעלה את זה ל  ₪ 7,000 -נוספים ,נעשה . ₪ 15,000

מר נתן בז'ה :

אני מצטרף.

עו"ד יעלה מקליס :

גדי.

מר גד מילר :

למה לא?

ע ו"ד יעלה מקליס  :אני אגיד לך למה .הילדים האלה שחוסים תחת אקי"ם ,מקבלים הרבה
תמיכה מתקציב העירייה.
מר גל לניאדו :

ישיר ,מעל . ₪ 300,000

עו"ד יעלה מקליס :

ישיר ,עבורם ישירות .זה לא שזה הדבר היחיד שהעירייה תומכת.

מר גל לניאדו :

להפעלת המועדונים.

עו"ד יעל ה מקליס  :ולכן גם מיכל יושבת שם בוועדה של התמיכות והיא מדברת על זה.
ולכן חשוב לראות את הכל בקונוטציה מלאה .כי את הילדים האלו אנחנו באמת מתקצבים
בסכ ו ם (לא ברור)
אבל גל ,התשובה שלך לא במקום .אם העירייה נותנת כבר כסף ,אז לא
מר גד מילר :
צריך לתת עוד כסף ,נכון ? כנראה שהכסף שנותנים הוא לא מספיק.
גב' שירה דקל כץ :
חייבת להגיד -

אבל גדי ,מה שאתה אומר נכון כמעט להרבה מאוד מהרשימות פה  .אני

מר גד מילר :

לא ,אבל פה אנחנו מדברים על סוג של אוכלוסייה.

גב' שירה דקל כץ :

לא משנה ,תסתכל על כנפיים של קרמבו ,זה גם אותו סוג.

מר גד מילר :

זה לא אותו דבר.

מר נתן בז'ה :

לא ,מה ,אל תשווי.

מר גד מילר :

ממש לא מקבל את מה שאת אומרת.

גב' שירה דקל כץ  :למה ,חברים? זו אותה אוכלוסייה ,זה אפילו אותם אנשים .בכנפיים של
קרמבו מגיעים ילדים בדיוק עם צרכים מיוחדים קשים.
מר גד מילר :

מ ה הבעיה? בואו נעלה את זה ל . ₪ 15,000 -
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גב' שירה דקל כץ  :לא ,קודם כל יש מסגרת תקציב מאושרת ,הסעיף התקציבי מאושר.
הוועדה כבר קיבלה החלטה  .גדי ,יש פה משהו שהוא -
מר גל לניאדו :

יש סכום שמשוריין פה.

מר גד מילר :

מי מחברי מועצת העיר היה בוועדה?

עו"ד יעלה מקליס :

בני ,ורדי ,הדר ,משה.

מר גד מילר :

אז אולי בני יסביר.

עו"ד יעלה מקליס :

ונתן לדעתי  ,היה חבר.

מר גד מילר :

כמה הם הגישו וכמה התבקש.

מר בן ציון רזניק :
ורדי והדר.

כמה הם הגישו אני לא זוכר .נתן בישיבה האחרונה לא היה ,אבל היו

עו"ד יעלה מקליס :

ומש ה.

כמו ששירה אמרה ,אין לי מה להוסיף .בגלל ש (לא ברור) עברו לאור
מר בן ציון רזניק :
יהודה ברבעון האחרון .גדי ,אם אתה מוסיף להם ,צריך לקחת ממישהו אחר.
מר גד מילר :

או להכניס לתקציב.

גב' שירה דקל כץ :
נפתחת שנת הפעילות.

וזה מעכב א ת כל האחרים .חשוב להגיד שכל האחרים מאוד בלחץ  ,כי

מר שמואל רוטמן :

ברור .אתה גם לא יכול לפתוח דבר אחד.

גב' שירה דקל כץ  :ולכן ביקשנו להביא את זה היום ,כי בעצם יש פה לחץ לפתוח את השנה
כמו שצריך  ,וברגע שאחד עוצר ,אז זה מעכב את הכל .אני אגיד שתמיד הוועדה רוצה לתת
עוד .נתן ישב שנה שעב רה והוא היה איתנו ,כולם רוצים לתת עוד לכולם.
אפשר להצביע כרגע על מה שיש ,כי אם לא ,זה מעכב את כולם ,ולנסות
מר נתן בז'ה :
לבדוק אם אפשר בדיקה חוזרת עם הסיפור של אקי"ם.
עו"ד יעלה מקליס  :טוב ,אני מסכימה עם נתן .אני גם מבקשת מהגזבר שוב ,באותה ישיבה
שתקבע ע ם גדי ,לשבת ולפרט לו -
מר גד מילר :

לא ,לא צריך.

עו"ד יעלה מקליס  :את היקף ההשקעה שאנחנו משקיעים בילדים האלו מתוך התקציב.
בסדר? כדי שתנוח דעתו ,ואז הוא יוכל גם לעדכן אותנו .אם נתן רוצה להצטרף.
מר נתן בז'ה :

אני עסוק.
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(מדברים ביחד)
עו"ד יעלה מקליס  :ח ברים ,מועצת העיר מאשרת החלטת ועדת המשנה לתמיכות  ,לחלוקת
תמיכות מתקציב  2018בסך  , ₪ 637,205כמו שהקראנו כדלקמן .מי בעד? פה אחד.
הצבעה  :פה אחד.
החלטה :מועצת העיר מאשרת את המלצות ועדת המשנה לתמיכות ,לחלוקת תמיכות מתקציב  ,2018בסך
 637,205ש"ח ,כדלהלן:
מס' שם המוסד
אגודות ספורט :כדורגל הישגי-ייצוגי
"אליצור יהוד"
1
"הפועל בני יהוד" (בוגרים)
2
עמותות הפועלות בתחום הספורט
"הפועל בני יהוד" (נוער)
1
העמותה לקידום הספורט ביהוד
2
3

"הפועל ג'ודו"

סכום התמיכה המומלץ
₪ 25,000
₪ 25,000
₪ 78,936
 ₪ 10,000 + ₪ 48,760עבור
פעילות הפטאנק
 ₪ 184לחניך על פי רשימת
חניכים שתאושר ע"י ועדת
התמיכות עד לתקרה של 200
חניכים
₪ 13,600

"בדמינגטון"
4
תנועות נוער
₪ 190,488
""הצופים"" יהוד
1
₪ 62,411
""הצופים"" מונוסון
2
₪ 30,210
"בני עקיבא"
3
מוסדות העוסקים בתחום הדת ושימור המסורת
₪ 12,000
בית כנסת "היכל אלעזר"
1
₪ 10,000
בית כנסת "בית מאיר"
2
₪ 6,000
שערי אלקנה
3
₪ 8,000
בית הלוי
4
₪ 7,000
בית הכנסת "פליטי השואה"
5
₪ 1,600
"משען לתלמיד" ( 40תלמידים)
6
₪ 2,400
"מתיבתא" ( 60תלמידים)
7
מוסדות העוסקים בשימור ו/או מחקר של המסורת היהודית ו/או העדתית
₪ 13,800
עמותת "אעלה בתמר"
1
עמותות הפועלות בתחום הרווחה ,הבריאות והקהילה
₪ 10,000
"ידיד לחינוך"
1
₪ 15,000
"כנפיים של קרמבו"
2
₪ 8,000
"חברים לרפואה"
3
עמותות הפועלות לרווחת אנשים חולים ובעלי מוגבלויות
₪ 8,000
אקי"ם
1
עמותות הפועלות בתחום הרווחה וסיוע לנזקקים
₪ 45,000
חב"ד
1
עמותות הפועלות לקידום מעמד האישה
₪ 6,000
"אמונה"
1
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מר נתן בז'ה :

ותוסיפי רק שאנחנו נבדוק את סיפור אקי"ם  .שיהיה לפרוטוקול.

מר גד מילר :

כן ,תציגו את זה בבקשה למועצה הבאה.

עו"ד יעלה מקליס  :אני מבקשת להציג בישיבה הבאה או בדרך כלשהי  ,לחברי המועצה על
תוצאות הבדיקה .כמו שאמרתי ,כולם תמיד רוצים לתת יותר אבל כשיש סל מסוים ,צריך
להחליט על החלוקה שם.
עו"ד יעלה מקליס :

אנחנו סוגרים את ישיבת מועצת העיר מן המניין . 18/18

הישיבה ננעלה בשעה .19:56

