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 2022-11 פרוטוקול

 אשר התקיימה מן המניין  שלא  מישיבת מועצה 

 2022 רדצמבב 6ג פ"תש כסלו בי" שלישיביום 

 

יעקב פרידמן,    אלאלוף,- עו"ד לירז גונן,  וייסוול אריאל, פכטר אריה  : משתתפים

ליאת  יובל בן בסט,    ,גרגורי דובקין, דוד זבלונוב, אליהו פלוריזדה

 אוריאל תנעמי,  אייזנר, 

 מזל שאול.   : יםרסח

  – אדר' אסנת אלרון    גזבר,  –"ל, משה אלזרט  מנכ – אורבך  יורם : מוזמנים

מנהל מחלקת    משה ישי ,  יועץ משפטי  עו"ד יורם מושקט,  מהנדסת

 . מנהלת לשכת ראש מועצה רזוןלאה  ,  ארנונה ופיקוח

 

 19:00  הישיבה התחילה בשעה 

 19:50              הסתיימה בשעה 

 

  ל סדר היום:ע

 . 2023אישור תקציב המועצה לשנת   .1

 .  2023רקי התקציב לשנת פ"י פרות עשור מסגרת השכר והמשאי .2

 

 2022-11 ייןנהמ מןלא  ש  צהמוע שיבתי

  ר: אריה פכט

 . האם יש למישהו שאלות?  2023אישור תקציב המועצה לשנת 

 אוריאל תנעמי:

- מ   בות, יש פה ירידה, ניקוי רחו712פרק .  22מוד  ע יש לי כמה שאלות, דף ההוצאות,

.  8.4משאירים את זה על תקציב של  ואתם    8.5מיליון תקציב כאשר הביצוע היה    9

 להשאיר את זה בתקציב כדי לעשות ניקיון ליישוב.    השאלה למה לא

 : משה אלזרט

הסך הכל. אם היית נכנס    לוקח את  זה לא קשור למה שאתה אומר. מה עשית? אתה 

ירד בכמעט חצי    חירייהל   שהירידה היא בתשלום  לסעיפים ורואה שם, היית רואה

 .  מיליון שקל
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  : פכטר אריה

 .  אנחנו עושים הרבה יותר מחזור

 סוול:אריאל וי

 ה ואז הורידו לנו חצי מיליון שקל.  ואז ירדה ההטמנה בחיריי

 יעקב פרידמן:

 זו הצלחה גדולה.   יפה מאוד,

 סוול:אריאל וי

 נכון.  

  : פכטר אריה

 י רחובות.  אז זה לא ניקו

 אוריאל תנעמי:

 אולי כדאי לתת לזה כותרת אחרת.  אז 

 ה אלזרט: שמ

 היית רואה.   רת. אם היית נכנס אין לזה כותרת אח 

 יעקב פרידמן:

 הלאה, סעיף הבא.  באשפה.  אין כותרת, הצלחה גדולה במחזור וחיסכון

 אוריאל תנעמי:

 הגדלתם את התקציב.    29עמוד ב

 משה אלזרט: 

 ייה.  ה ירד? איסוף וביעור אשפה, זה חיר ראית כמה שז אם כבר פתחת,

 מי:אוריאל תנע

 ביעור אשפה.  על זה אני מדבר, איסוף ו

 משה אלזרט: 

 זה חירייה.  

 אוריאל תנעמי:

 .  22, תקציב 84שכר  110, פרק  30בסדר. אני עובר לעמוד 

 משה אלזרט: 

 תסתכל, זה הג"א.  

 אוריאל תנעמי:

 שכר של מי?   מדובר?על מה כן, הג"א, למי, מה?  

 משה אלזרט: 

 תקציב של הג"א.  
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 אוריאל תנעמי:

 .  2022-שקל תקציב מ 200,000-. אתה מקפיץ את זה לשקל 200,000שכר של מי? 

 משה אלזרט: 

 כי זה התקציב שהג"א מבקש שאני אעשה אותו.  

 אוריאל תנעמי:

 מה זה מבקש? הג"א שולט עלינו? אני לא מבין.  

 ידמן:יעקב פר

 חנו שולטים על הג"א, על הצבא ועל המשטרה.  אנ  לא,

 ך: יורם אורב

 את המסגרות.   א קובעא', הו 

 משה אלזרט: 

ל הוא גם  ממקום אחר כי המנכ"הוא קובע את המסגרת רק שהמסגרת הזאת יורדת  

 הקב"ט אז זה יורד מהמשכורת שלו.  

 יעקב פרידמן:

 וא עושה שני תפקידים? ה  מה,

 משה אלזרט: 

 כן.  

 דמן:יעקב פרי

 הצלחה גדולה.  

 אוריאל תנעמי:

 , אז תסביר לי.  84,000ום שקל במק 200,000ת תקצוב של  אני לא הבנתי. נת

   משה אלזרט:

 ל. הוא מתחלק, גם פה וגם פה.  נכון, אבל זה יורד מהשכר של המנכ" 

 אוריאל תנעמי:

 מנכ"ל.  אז תראה לי שזה ירד אצל ה

 יעקב פרידמן:

 הוא גם הקב"ט וגם המנכ"ל.  ו יורם פעם היה תפקיד קב"ט, עכשי

 משה אלזרט: 

 ? אז זה גם ירד משם. הבנת? 84רואה פה יש  גם שנה קודמת, אתה 

 אוריאל תנעמי:

 .  84, היה ביצוע 84
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 משה אלזרט: 

 ביצוע. אין עובד בפועל שמקבל משכורת.  לא, זה אני מעביר, זה לא 

 אוריאל תנעמי:

 הבנתי, זה כאילו.  

 סוול:אריאל וי

 לא כאילו.   הז

  : פכטר אריה

שכל מי שיש    יםש קבאנו מ,  ותו לכם א  ים לחותקציב ושאורי, סליחה, כשאנחנו עושים  

שעה, שעתיים, שבוע,    ויישב מולזבר,  לגגות, שיבוא  סלו שאלות, בקשות, רעיונות, ה 

ישיבת  יקבל תשובות. אני לא מתכונן בו ימים ויפתור את כל הבעיות מול הגזבר,    חודש

 ולמה ככה.    התך סעיף סעיף, למה ככ כשיו לעבור אימועצה ע

 אוריאל תנעמי:

 ל זו ישיבת תקציב.  בא

  : פכטר אריה

   ית יכול לקבל ממנו בארבע עיניים. אבל את כל ההבהרות האלה הי 

 אוריאל תנעמי:

 פה? אני עובד.  סליחה, אתה תשלם לי משכורת על השעות שאני יושב 

 יעקב פרידמן:

 יבור. אדוני, אתה נבחר צ 

 אוריאל תנעמי:

 , לשאול את השאלות.  בשביל זה אני כאן

 רידמן:ב פיעק

יום אם צריך. תגיד לבוח נבחרת לבוא פעם בחודש? נבחרת לבוא כל  רים שלך  לא, 

שאתה נבחרת פעם בחודש לבוא למועצה. איזה שטויות אלה? נבחרתי פעם בחודש  

 קס.  קבל בורל

 אוריאל תנעמי:

הוא ישמע, כדי שיהיה  , כדי ש תשמע את השאלותי שאתה  אלות כדאני פה לשאול ש

 .  ציבפה שיח על תק

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 הוא שואל שאלות פה ולא שם כי זה כרגע בפייסבוק ועוד שנה יש בחירות. 

 ליאת אייזנר: 

 גם לי אין זמן לבוא אליו וגם לי יש שאלות.  
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 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 ל. וח לו במיי לאז אפשר לש

 ליאת אייזנר: 

 .  לתי את המייללצערי לא קיבלא, 

 אוריאל תנעמי:

עבירים תקציב, אתה  משלה לוקח להם שבועיים עד שמישיבת תקציב. תקציב המ  וז

 רוצה פה בחמש דקות להעביר תקציב?  

 יעקב פרידמן:

 .  הממשלה באותו יחס אלינו זה ארבע דקות

 סוול:אריאל וי

דקת. עובדה  אותן. עלית עכשיו על משהו שלא ב קת  אורי, אתה שואל שאלות שלא בד

 , אז קיבלת תשובה.  ומבררהחירייה, אם היית בודק 

 אוריאל תנעמי:

 אני רוצה לקבל תשובות כדי שיהיה כתוב בפרוטוקול.  

 סוול:אריאל וי

 ה. אתה שואל ואתה לא מבין אפילו.  יבשני אתה שאלת שאלה כי זה נראה לך ככה 

 אוריאל תנעמי:

 רשום בפרוטוקול.  שזה יהיה צה אני רו

 סוול:אריאל וי

קול שאתה לא מבין את השאלות שאתה שואל. אם היית שואל לפני,  ורשום בפרוט

 היית מבין מה אתה שואל. אתה עושה דאווינים.  

 אוריאל תנעמי:

ישיבת התקציב היא סיסטמה קבועה, כל שנה  קל, תקשיב,  אני אעשה לך את זה יותר  

ות, מצביעים על מיליוני שקלים ולא שואלים  סיסטמה קבועה, באים לפה חמש דק 

 שאלות.  

 לאה רזון:

 ישבת שנה שעברה עם משה על כל השאלות האלה, למה השנה לא ישבת איתו?  

 אוריאל תנעמי:

 לא, אני לא עובד אצלך, סליחה.  

 יעקב פרידמן:

 . וא לא עובד, גם אצלי הוא לא עובד, הוא לא עובד אצל אף אחדגם אצלך ה
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 אוריאל תנעמי:

 כשאני בא לישיבת תקציב, אני רוצה לשאול שאלות, הגזבר נמצא פה.  

 יעקב פרידמן:

לוס וממשיכים  קציב ועוברים שנה עם תקציב מאוזן פאל תשכח שכל שנה אתה בא לת

 ומקבלים גם פרס.  

 אוריאל תנעמי:

אתה לא בחרת    גם אם לא טוב לך, אני אשאל.לשאול על אפך ועל חמתך.    משךא אני  

 ל להגיד לי מה לעשות.  , אתה לא יכובי

 יעקב פרידמן:

 זה לא רלוונטי השאלות שלך.  

  : פכטר אריה

 אתה התנדבת להיות חבר מועצה.  אורי, נכון שאתה לא עובד, 

 אוריאל תנעמי:

 ני בא.  נדבתי וא אני הת 

  : פכטר אריה

דבת להיות חבר מועצה. אם תבוא ותגיד לגזבר תשמע, אני אין לי זמן פנוי בשעות  התנ

להיפגש איתך ביום שלישי בשעה שש בערב, אני בטוח שהגזבר היה    היום, אני רוצה

תבין כל סוגיה  למשרד, אני אשב איתך עד ש  אומר לך אין בעיה, תבוא אלי בשש בערב

   ב.בתקצי

 אוריאל תנעמי:

 ?  אבל אתה שמעת מה שאמרתייכול להיות 

  : פכטר אריה

 בטוח.  לא יכול להיות, 

 אוריאל תנעמי:

מרתי  ידמן? אני אאתה שמעת מה אמרתי לפני שתי דקות לחבר המועצה יענק'לה פר

לישיבת תקצי לבוא  רוצה  כאן  שאני  השומעים  כדי שכל  בישיבה  ולשאול שאלות  ב 

לא ידע על השאלה שאני    אה את התקציב הואישמעו את השאלות. אולי כשהוא ר

 צביע? ואז אני אדע לה ממנו אותו ואני אלמד  רוצה לשאול? אולי אני אשמע 

  : פכטר אריה

יהיה לך שאלות  הגזבר ולא יהיה לך הבהרות ולא    מסביר לך, אתה יכול לקבוע עם  אני

לא   אנחנו  התשובות.  את  ותקבל  השאלות  את  ותשאל  מועצה  לישיבת  תבוא  ואז 

 הכל גלוי.  פוחדים מתשובות, 
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 י:אוריאל תנעמ 

 לשאול שאלות עכשיו? מה הבעיה  אז 

  : פכטר אריה

 אני נתתי לך לשאול אבל אני לא אעבור,  

 אוריאל תנעמי:

 דורסל.  גל, לא לכבינתיים אף אחד פה לא ממהר לכדור 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 לי יש פגישה בתל אביב בשמונה.  

 אוריאל תנעמי:

 לאכי, נו אז מה? מולי יש אירוע בקרית  

  : רפכט אריה

 עוד שאלות, תשאל עוד שתי שאלות.  אתה רוצה לשאול 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 אני מאחרת לפגישה שאני מקבלת עליה כסף.  

  : פכטר אריה

 אורי, יש לך שאלות, תשאל.  

 אוריאל תנעמי:

 אין צורך.  

 סוול:אריאל וי

 עבר על התקציב.  אין צורך כי הוא לא  

 תנעמי:אוריאל 

ברי הקשבה, אתם לא באתם לדיון תקציב, אתם באתם לעשות    אין צורך, אתם לא

 גומי ולהעביר תקציב, זה הכל.  ת חותמ 

 אלאלוף:- ד לירז גונן"עו

 שתשאל. אבל אומרים לך 

 סוול:אריאל וי

 אתה לא עברת על התקציב ואל תעשה רעש.  

 אוריאל תנעמי:

 אני עברתי, אדוני. אני ישבתי ועברתי.  

 יסוול:אריאל ו

 שהשאלות ששאלת יש להן תשובות,  עברת. עובדה  אתה לא
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 אוריאל תנעמי:

 סליחה, אל תלמד אותי מה אני עברתי, מה אני לא עברתי.  

 סוול:אריאל וי

 יש לך עוד שאלה לשאול? 

 אוריאל תנעמי:

 תקציב? אתה עברת על ה 

 סוול:אריאל וי

 עברתי.  אני   כן,

 אוריאל תנעמי:

 מה יש בתקציב?  אתה יודע

 סוול:ויאריאל 

 אני יודע ועוד איך.  

 אוריאל תנעמי:

 תחת אותה.  אתה לא יודע, אתה קיבלת חוברת, אפילו לא פ 

 סוול:אריאל וי

 מה אתה אומר? 

  : פכטר אריה

 על התקציב.    ישבהוא  

 סוול:אריאל וי

ד  תשאל עויש לך עוד שאלה, תשאל. תשאל עוד שאלה.  אתה?  ,  ציבמי ישב על התק

אין לך מה לשאול כי אתה לא יודע. כי לפני חמש דקות פתחת את  שאלה על התקציב.  

 זה, אל תבלבל לנו את המוח.  

 אוריאל תנעמי:

 ל תגיד לא יודע.  אל תגיד לא יודע. א

 סוול:אריאל וי

 אז תשאל. תשאל.  

  : פכטר אריה

 אריאל, עזוב.  

 אוריאל תנעמי:

י לתרבות  שקל  מיליון  חצי  פה  עמותהודינתתי  לך  יש  כאשר  שאתה  ת  נוספות  ות 

 תקצב אותן ועושות את אותן פעילות, תקציב כפול.  מ
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 יסוול:אריאל ו

 קציב?  ת יתן לו מנהל דובדבני לא נבאמת, ממש כפול. 

 אוריאל תנעמי:

פקיד, המצאתם תקציב, המצאתם  זה לא היה בכלל. המצאתם ת ת זה.  המצאתם א 

 הכל. זה לא היה בכלל.  

  : פכטר אריה

עומת  ל  109,430,000הוא    2023, סך הכל התקציב לשנת  2023ת  מוגש לכם תקציב לשנ

והתרבות לשנת  . תקציב החינוך  5%, גידול של  2022ת  לשנ   104,030,000תקציב של  

מכלל התקציב. אני גאה בזה שהתקציב    36%-ומהווה כ   ₪  39,680,000על  עומד    2023

עדים ואני  ו עם הו ישיבה  יתה לי  י היום הבחינוך הוא גבוה כי אני כל הזמן אומר וגם  

  ₪  738,000גאה בזה שאנחנו ממשיכים להשקיע בחינוך. גידול התקציב בחינוך הוא  

  40%, מהווה  44,091,000עומד על    2023, סך כל השכר בתקציב לשנת  2022לעומת  

תשלומי פנסיה, שלמועצה אין  בגין    6,300,000מכלל התקציב. יש לציין, שהשכר כולל  

מכלל התקציב. מי בעד    5.8%-ההוצאה הזאת מהווה כ  שליטה על ההוצאה הזאת,כל  

התקציב ה  אישור  מסגרת  אישור  אח  שכר?ואת  נמנעו,  רבהשניים  תודה  נגד.  ,  ד 

 הישיבה הסתיימה.  

 

 

סוול, לירז גונן אלאלוף, יעקב פרידמן, אליהו פלוריזדה, אריה פכטר, אריאל וי  בעד:

 . גרגורי דובקין, דוד זבלונוב

 ליאת אייזנר.  סט, יובל בן ב נמנעים:

 נגד: אוריאל תנעמי.  

 : החלטה

 

רות  השכר והמש  ואת מסגרת  2023ת תקציב המועצה לשנת  א  קולות ברוב מאשרים
 .  2023"י פרקי תקציב לשנת עפ

 

 

 ננעלה   הישיבה 

 _________ __   _                                                         _________  _____ 

 אריה פכטר         ך רביורם או     

 ה צראש המוע                                         "ל המועצה                           מנכ  


