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 01/12פרוטוקול מישיבת מועצה    
 מישיבת מועצה שלא מהמניין שהתקיימה ביום רביעי                        
  0212בדצמבר  01כב' בטבת תשע"א                        

 
 
 

 :  אריה פכטר, אפרים זילוני, מזל שאול, אריאל ויסוול, יעקב פרידמןנוכחים
 י, משה רוטברט, בני שגיר, יעל ברק מידן, אורי תנעמייוסף מגנז                
 אליהו פילורזדה.                

 
 11:12הישיבה התחילה בשעה 

 11:91הסתיימה בשעה 
 
 

 על סדר היום:  
 

 .0211דיון ואישור תקציב המועצה לשנת  
 

 אריה פכטר:
בה מספר מילים על התקציב שהכנו לשנה הבאה ואתם קיבלתם את החומר לישי
לפני כשבועיים. היום בבוקר נכנסתי לגזבר ושאלתי אותו אם מישהו מחברי 

 המועצה בא לבקש הבהרות או הסברים והופתעתי לשמוע שאף אחד לא הגיע.
 

 משה רוטברט:
 הכל ברור.

 
 אריה פכטר:

אם הכל ברור אז בואו נצביע ונלך הביתה. תראו, צירפתי לכם דף הסבר לתקציב 
 יק לקרוא אני אחזור על עיקרי הדברים.ולמי שלא הספ שנבנה

לעומת שנת  12%-שזה גידול של כ₪ אלפי  17,662עומד על  0211-סך התקציב ל
0212. 

 
והגורמים העיקריים  0212לעומת ₪ מליון  0.1-הוצאות לשנה גדלו בהלעומת זה 

משרות חדשות ברשות החניה, הסכם שכר חדש שנחתם, יציאת עובדים  1לכך הם 
) ד"ר מני, רבקה גורן, יהושע מרובקה, שושי אביטל, יעקב  0212-בלגמלאות 

 סייעות חדשות עבורם וכו'. 0גני ילדים חדשים ותוספת  0צקורל ועוד(, פתיחת 
נוספים שזה לא מעט. לפי כל הסימנים גם את  8%-ב 0211-תקציב החינוך יגדל ב

אוד מקווה שגם את אני מ , נסיים מאוזנים וזה הישג יפה מאוד למועצה.0212שנת 
 נסיים מאוזנים. 0211שנת 

 במידה ויש שאלות הבהרה אז בבקשה.
 

 אורי תנעמי:
 הוצאות משפטיות ישנה הגדלה לא קטנה, מה קרה? -  01בעמוד 

 
 אריה פכטר:

חייבו אותנו לקחת תובעת לועדת בנין עיר ועוד תובע שיתבע בתיק רישוי עסקים, 
ביא מועמדים מתאימים, אלה כפו עלינו את גם לא נתנו לנו אפשרות לפרסם ולה

 הפרשים.ההאנשים, מכאן  
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לחודש, משרד ₪  1222אני סיכמתי עם עו"ד אחד שיעשה את שני הדברים תמורת 
 המשפטים לא אישר אותו וגם קבעו לי את מי לקחת וכמה לשלם.

 
 אורי תנעמי:

 גידול, מה זה? יש גביה, – 07בעמוד 
 

 אריה פכטר:
 .קבות המכרז שעשינוזה בע

 
 אורי תנעמי:

 מה זה מופיע בתקציב בני עקיבא?
 

 אריה פכטר:
 הם הגישו בקשה לתמיכה ובמידה ויעמדו בכל התנאים, נאשר להם תמיכה.

 
 משה רוטברט:

 מה קרה?₪, אלף  912-תקציב המועצה הדתית קוצץ ב
 

 משה חכים:
ו מוסיפים להם זה לא טוב שהמועצה משלמת פחות, מה היית אומר אם היינ

912,222 ?₪ 
 

 אריה פכטר:
תקציב המועצה הדתית נקבע על ידי משרד הדתות ואנחנו חייבים על פי חוק 

ממנו. בשנה שעבר העבירו תקציב נוסף למועצה הדתית ממשרד  72%לשלם 
 . אנחנו על פי כל הסימנים נזכה לכך גם השנה.  51%-הדתות וחלקנו קטן ל

 אותו תקציב רק בחלוקה שונה.בשני המקרים נשאר  122%-ה
 

 משה רוטברט:
 אני לא הבנתי כמה כסף נכנס מרשות החניה.

 
 אריה פכטר:

 איזי פארק ופאנגו. –ביום מחניות שזה נותנים ₪  12,222-נכנס כ
 

 אפרים זילוני:
 בשנה.₪ מליון  0.1זה 

 
 אריה פכטר:

הולך לחברה  01%נכנס למועצה,  61%נכון, בנוסף מכל דו"ח שהפקחים רושמים, 
שתזכה במכרז. בנוסף על פי תנאי המכרז החברה שתזכה במכרז תעביר למועצה 

כל חודש. מכל ההכנסות אתה צריך להוריד את ההוצאות, שזה בעיקר ₪  55,122
 המשכורות אבל יש עוד הוצאות.

 
 משה רוטברט:

 דלק לרכבים בליסינג, ישנה קפיצה גדולה לעומת שנה שעברה מה קרה?
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 משה חכים:
לגזבר הקודם לא היה רכב בליסינג, כנ"ל נוסף פקח בניה שקודם לא היה ולכן 

יש יותר הוצאות על דלק וגם מחיר הדלק לא נשאר כמו  ,רכביםיותר יש  כאשר
 שהיה.

 
 משה רוטברט:

 מחלקים סוכריות בקיצור.
 

 משה חכים:
יטוחים ורשיון אתה טועה. כי הגזבר הקודם קיבל אחזקת רכב מלאה והחזרי בפה 
משלם היום, ובמקום זה אתה משלם  לא וכנ"ל רונית שיתיאת. את זה אתה רכב

 על הרכב בליסינג וההפרשים הם מזעריים.
 

 משה רוטברט:
 במועצת הרשות יש גידול בהוצאות מה קרה? יש השתלמויות ועוד.

 
 יעקב פרידמן:

ם טובים יותר. ה ועובדיורתדע לך, ככל שאתה משקיע בעובדים יש לך יותר תמ
 אם אתה מעסיק עובדים בשכר שאינו הוגן, אז חבל על הזמן שלך.

 
 משה אלזרט:

קודם כל יש את הסכם השכר החדש שמייקר את המשכורות כולם כולל במועצת 
הרשות, דבר שני המועצה אישרה לשמואל ישראל שכר בכירים וגם זה חלק 

 מהעניין. בכל פרק יש את הסיבות שלו.
 

 ט:משה רוטבר
 ₪? 182,222ומה עם תוספת בתברואה של 

 
 משה אלזרט:

באמצע השנה לפי הסכם שכר קודם. הטעות שלך  12%הייתה שם תוספת של  
אתה צריך כבסיס לקחת את  .0211ומשווה לתקציב  0212שאתה לוקח את תקציב 

ועל זה להוסיף התייקרויות שונות שנכפות עליך בכל מיני  0212-הביצוע ב
 הסכמים.

 
 שה רוטברט:מ

 מהנדס הרשות תוספת.
 

 משה אלזרט:
 הכנסנו שם תפקיד חדש, קורא תוכניות וזה עובד לא זול כי הוא עובד מקצועי.

 
 משה רוטברט:

 ה?זגידול בגינון בשכר, מה 
 

 משה חכים:
  עובדים חדשים 5בשנה והכנסת ₪  522,222 -₪  012,222ן שעלה לביטלת את הקב

 במקום.
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 ט:משה רוטבר
 איזה תוספת חילקת להם?₪,  672,222-פנסיונרים גידול ב

 
 משה חכים:

יצאו יחסית מספר גדול של עובדים לפנסיה ועובדים ותיקים עם  0212-נכון, ב
משכורות גבוהות כמו מרובקה, מנהלת הספריה רבקה גורן הוטרינר ד"ר מני, ועוד 

אביטל שושי ובטוח שגם ומכאן הגידול הבלתי נמנע.אביגיל שמעון, יעקב צקורל, 
 שכחתי עוד כמה.

 
 משה אלזרט:

 וגם כל הפנסיונרים קיבלו תוספת על פי ההסכם החדש תוסיף גם את זה לחשבון.
 

 משה רוטברט:
 לאיזה קרן הדרים?₪   058,222מה זה  

 
 ה אלזרט:שמ

ההסתדרות חתמה על הסכם עם מרכז השלטון ואותנו חייבו. למרות שהתנגדנו 
 אלו אותנו.לעניין, לא ש

 
 משה רוטברט:

 ₪.מליון  0-תוספת השכר לכל התקציב היא יותר מ
 

 משה אלזרט:
משכורות חדשות ברשות החניה, בודק תוכניות במחלקת הנדסה, הסכמי  1זה 

 שכר חדשים, תשלומים לכל הפנסיונרים החדשים ועוד.
 

 אריה פכטר:
היות, מפני שבמידה התקציב נבנה בהתחשב בכל הגורמים הרלוונטיים וכך צריך ל

ולא, נראה את ההבדל בסוף השנה. חשבנו על כל סעיף וסעיף ואני מאוד מקווה 
, אם כי לעולם אינך יודע איזה הפתעות מצפות לך 0211-שנעמוד בתקציב גם ב

 בדרך.
 אני מבקש הצבעה על התקציב
 0211מי בעד התקציב המוצע לשנת 

 8 –בעד  
 ל מידן ברק )בני שגיר יצא מהישיבה לפני ההצבעה(.משה רוטברט יע 0נגד             

 
 מחליטים:    
 .התקציב אושר ברוב קולות   

 
 תודה לכולם, אני נועל את הישיבה.

 
 
 
 

 אריה           פכטר      משה                 חכים
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 המועצה    ראש         מנכ"ל          המועצה


