
    25.12.2011  1  מועצה מן המניין 

 עיריית כפר סבא
 61/16-11/11' פרוטוקול מס

  )25/12/2011( ב"עתש כסלו בט"כ ,ראשון מיום , מן המניין מישיבת מועצה
  
  אש העירר   הודה בן חמו               י   :שתתפיםמ

  מ ראש העיר "סגן ומ  צביקה צרפתי  

  סגן ראש העיר   עמירם מילר  

   סגן ראש העיר   ד איתן צנעני"וע           

  משנה לראש העיר  יציק יואלא  

  משנה לראש העיר   אורן כהן    

  חבר המועצה  יעקב אביטל  

  חבר המועצה   יאיר אברהם  

  חבר המועצה  יא בן גלג  

    חבר המועצה  ר אמיר גבע"ד  

   חברת המועצה  אל-אתי גן  

  חבר המועצה  ד נפתלי גרוס "עו  

  חבר המועצה  ארנון לוי    

  חבר המועצה  אהוד לוי יובל  

  ברת המועצהח  בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו  

  חבר המועצה  ון פרץשמע  

  חבר המועצה  אמיר קולמן  

       

    

  

  חבר המועצה  )ממה(אברהם שיינפיין   :                             חסרים

   חבר המועצה   ש"ר בוקי צי"ד  

        

  וחהשר התקשורת והרו  כ משה כחלון"ח     :                               וכחיםנ

  ל העירייה "מנכ  אשל ארמוני  

  גזבר העירייה   שגיא רוכל  

  מבקר העירייה   אליעזר פיירשטיין  

  יועץ משפטי  ד אלון בן זקן"וע  



    25.12.2011  2  מועצה מן המניין 

  יועצת משפטית  ד בתיה בראף"וע  

 ל"מנכ/ע  מיכל טל  

  מנהל מחלקת אירועים  רון בקנשטייןדו 

  מנהלי אגפים ומחלקות העירייה  

  

  

  25.12.2011 -מן המניין  שיבת מועצהי

  

  

  :דר היום סעל 

תקציב  .1  . 2012ישיבת 

ושכר  .2 אדם  כוח  משרות1,644 - תקן   . 

בהכנסות  .3 מותנה  מיליון 2.045 - תקציב   ₪. 

פיתוח  .4 תכנית  בסך 2012-2016מסגרת   . ₪מיליון  824 

תבתקציב  .5 בסך 2012ר "פיתוח  מיליון 266.3   ₪ . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



    25.12.2011  3  מועצה מן המניין 

  

תקציב   .1   .2012ישיבת 

  

חמו בן  לכולם  :יהודה  טוב  המועצה, ערב  חברי  אגפים , עמיתיי  מנהלי 

סבא, ומחלקות כפר  העיר  כפר , אזרחי  של  הכבוד  אזרחית 

גלרסבא  טובה  הספר, הגברת  בתי  ונכבד, מנהלי  יקר  . קהל 

לה והכבוד  העונג  את  לי  תקציב יש  את  היום  בפניכם  גיש 

ב, 2012 משה ולקבל  השר  כבוד  את  קורתנו  בצל  חמה  ברכה 

חברתיים, כחלון ושירותים  הרווחה  ושר  התקשורת    . שר 

המקום   זה  השר, בהחלט  לבי, אדוני  רחשי  את  לך  ולא , לומר 

רבים תושבים  של  אלא  בלבד  לבי  רחשי  ידיך, רק  את  , לחזק 

שבה  הנפלאה  הדרך  על  אותך  נוקטולברך  שני אתה  בניהול   

הקטן, המשרדים האזרח  על  דגש  שימת  האזרח , ועם  על 

בהורדת . הפשוט שלך  האינטנסיבי  במאבק  ובמיוחד 

בנושא  יצירת , התקשורתהמחירים  מניעת  ובמיוחד 

כל מונופולים  על  יום  של  בסופו  משפיעים  שבהחלט 

תבו, האזרחים כך    . ךרועל 

כל    עם  היום  פה  להתכנס  שמח  בהחלט  חברי אני  עמיתיי 

מנת , המועצה על  סבא  כפר  עיריית  של  הבכירה  ההנהלה  עם 

תקציב  את  דברים , ברשותכם. 2012להגיש  כמה  אשא  אני 

ל ואנסה  כל , הקיףמהכתב  את  להקיף  קשה  שיהיה  למרות 

לומר רוצה  שהייתי  בנקודות , מה  לגעת  אשתדל  בהחלט  אבל 

  .המרכזיות

כל   אבר, קודם  בבית  כאן  שהתכנסנו  שמח  בית . הםאני 

האתיופית  הקהילה  של  בית  הוא  שם אברהם  על  שנקרא 

מולה היקר, אברהם  מאוד, חברנו  צעיר  ועודו   .שנפטר 
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שוקק הזה  הבית  הכלל , ובהחלט  מן  יוצא  בלי  וכולכם 

והברוכה  הנפלאה  הפעילות  את  כאן  ולראות  לבוא  מוזמנים 

ובכלל האתיופית  הקהילה  למען  פה  זה . שמתקיימת  ובהחלט 

ל גם  מולה המקום  למשפחת  הנפלאה הודות  המעורבות  על 

בכלל והקהילה  האתיופית  בקהילה    .שלה 

דרכנו   קלה  תהיה. לא  לא  שלעולם  וכנראה  היתה  לא  . מעולם 

ברור אחד  דבר  מוניציפאלית , אבל  מערכת  לקיים  הצלחתנו 

מאליה מובנת  אינה  סבא  כפר  של  זו  כמו  ודרשנית   .תובענית 

התושבים,ותהלקוח, התנאים, הלחצים, האיזונים קרי    ,

והעתיד  ומעורר - הסביבה  ענק  אתגר  מציב  יחד  הכל   

שלנו.התפעלות כולו  והכבוד  ועובדי -    העיר  הנהלת   

זה, העירייה חשוב  באתגר  לעמוד  הציבור    .משרתי 

שנת    שאת  האתגר  את  מציבים  אנו  השנה  נבקש 2012גם   

תפעולי באיזון  לסיים  מנת  על  הכל  מודה . ונעשה  אני 

שהש קשהנהומתוודה  תהיה  הזו  המשימה  מכל ,   יותר 

הקודמות יותרהשנים  מאוחר  שאפרט  כפי   .  

לעתיד   בתקציב  שמדובר  קט , למרות  לרגע  להסתכל  אבקש 

שעשינו, לאחור בדרך  גם , להביט  כולנו  שעשינו  מדגיש  ואני 

הקודמת, יחד העיר  מועצת  וגם  הנוכחית  העיר  מועצת  , גם 

ואילך מכאן  מהלכנו  את  לפיה  גם     .ולשפוט 

גירעון    עם  גדולה  בהצלחה  התמודדנו  הדרך  בתחילת  כבר 

סבא כפר  בו  שרויה  שהיתה  את .משמעותי  להעביר  הצלחנו   

קבוע באופן  מאוזנים  לפסים  סבא  והעמסנו . כפר  התייעלנו 

הנחתות . שומנים קבוע  בסיס  על  סופגים  עדיין  ואנחנו  ספגנו 

שונים ממשלה  שקלים, ממשרדי   מיליוני  לנו  , שעולות 

של ומאי החי  בבשר  לעיתים  לחתוך  חשובותימות  . פעילויות 
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כן פי  על  ביותר , ואף  הטובים  למקומות  סבא  כפר  את  לקחנו 

לתושביהלישראל שיש    . להציע 

מהמ   חינוך  שישמערכת  ופרסים, עולות  הישגים  כלת , עתירת 

החינוך ופורה  כר, פרס  הנוערנרחב  לחינוך , לפעילות 

פורמלי ולבלתי  הוא ,הפורמלי  גם  ופרסים  להוקרות  . זוכה 

תרבות מפעלות  של  מרשים  ופנאי , היצע  מוסיקה 

במדינה ו. מהאיכותיים  בתשתיות פיתוח  בהיקף השקעות 

תקדים ארצי, חסר  מידה  קנה  מכל , בכל  הובלת - והמרשים   

ו בהווה  סבא  הכפר  הירוקה לעבר  העיר  המקיימת ועתיד 

  . בישראל

לשנת ה   מבטיח2012תקציב  רמת   לא  טובה  פחות שירות  מזו  

קודמתה יותר, של  אף  עדיפויות . ולעיתים  סדרי  מציב 

כל, נכונים של  אפקטיבי  ניצול  ממנוומציג  אגורה  אנו .  

תשרת שהשלכותיה  בשורה  הקרובה  השנה  בתקציב   נהרואים 

סבא כפר  תושבי  את  שמשרת משות ,היטב  במתווה  כנה 

שנים מספר  כבר     . אותנו 

חשובים   נושאים  למספר  שמדובר נתחיל. אתייחס  בכך   

סבא  כפר  של  פעם  אי  ביותר  הגדול  מיליון 531 - בתקציב   ₪ ,

של  תקציב  ב494לעומת  מיליון  ו2011-   ב468-   תקציב . 2010-  

יעמוד  הוא  היום  לאישור  להביא  מבקשים  שאנחנו  הפיתוח 

מיליון 266על  הגדול . ₪  הפתוח  בתקציב  מדובר  פה  גם 

העיר שידעה  בתקצי, כמובן. ביותר  הדגש  שלנו ששימת  ב 

כ לחינוך  ובראשונה  מיליון 184- ובראש  הרווחה , ₪  וכמובן 

מיליון 60- כ כ, ₪  מיליון 45.5- והתרבות   ₪ .  

בפרויקט    גדולה  השקעה  הכולל  הסביבה  איכות  תחום 

במקור, המיחזור של , הפרדה  מיוחדת  לב  מתשומת  ייהנו 
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הירוקה העיר  בחזון  וישתלב  אזורי . התקציב  פיתוח 

החדשים האמהתעסוקה  משמעותי   הכנסה  מקור  להוות  ורים 

מאיתנו, לעירייה גדולה  השקעה  תחום , ובכלל. נקבל 

התקציב  במסגרת  משודרג  העדיפויות ההנדסה  סדר  בזכות 

וכבישים מדרכות  ובנייה  תיקון  הרשימה  במעלה  , המציב 

חדשים הרווחה, חניונים  לאגף  חדש  סירקין, מבנה  , מועדון 

ציבוריים מקלטים  סוף . שיכון  של וסוף  סקר  לנו  יהיה  גם 

אדמה   . רעידות 

קיימות    המציאות  מחויבות  בחינוךתשתיות  אנו . גם  שם 

ילדינו עבור  אופטימאליים  לתנאים  ההשקעות . מחויבים 

עוד  יבטיחו  החינוך  בתחום  ילדים16הגדולות  גני  בתי 3,    

חדשות, ספר כיתות  קיץ , מספר  שיפוצי  בהיקף וכמובן 

  .נרחב

ו   משמעותית  נקדם  למידההשנה  לקויות  בנושא  דגש  , נשים 

מחוננים תלמידים  וקידום  וריכוז  קשב  השנה . הפרעות 

שרת בחטיבת  מחוננים  כיתת  בשנים , נפתחה  שנה  ובכל 

התיכוןהבאות  סוף  עד  נפנה . נשלים  והספורט  הנוער  בתחום 

בעיר חדשים  ספורט  אולמות  לבניית  גדולים  מיזוג . משאבים 

נר ושיפוצים  חדשים  ספורט  במבנים אולמות  חבים 

  . הקיימים

לציין   גם  לי  וחשוב  הרווחה  את  קודם  בהקשר, הזכרתי   כי 

ו . נקדם  . הרווחה. אגף  עובדי  את  חזית ,השנה  את  המהווים   

המאתגרים האוכלוסייה  בסוגי  שלנו  כפי . המעורבות 

קודם את , שציינתי  להנהיג  בידינו  מסייעים  נפלאים  כוחות 

הזאת המועצה. הספינה  חברי  בכל  מן נתחיל  יוצא  בלי   

באלה, הכלל היומיומית ובמיוחד  בעשייה  המעורבים   
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לחזון סבא , ושותפים  כפר  את  בדרך 8זה המובילים  שנים   

  .ההצלחות

מקומי   וממלא  מסגני  צרפתי , נתחיל  תיק - צביקה  מחזיק   

והספורט הסביבה  לך , איכות  לומר  יכול  אני  שבהחלט 

עושה, צביקה שאתה  הנפלאה  העבודה  על  ור אעב. תודה 

נלאה , מילרעמירם  - לסגניי  הבלתי  התחבורה  תיק  מחזיק 

העיר למען  נגמרת  הבלתי  עו. בעשייתו  צנעני"סגני  איתן  , ד 

אלינו  שנשלח  למרות  בעיר  הציבור  כלל  למען  פועל  אשר 

העיר הדתי, להנהלת  הציבור  בידי    . בעיקר 

העיר    לראש  כהן- המשנה  אורן  לא ,   רבות  מסייע  שבהחלט 

תפקיד בתחום  בשכונותרק  רציף, ו  בקשר  גם  עם אלא   

הממשלה לעו. משרדי  להודות  רוצה  עמרמי "אני  שלי  ד 

ויו"יו, בוזגלו הנשים  מועצת  והביוב"ר  המים  תאגיד  , ר 

ומשדרגתשבהחלט  קודש  עבודת  מדירים . עושה  לא  אצלנו 

נשים, נשים מאדירים  סבא  בזכות . בכפר  מאוד  הרבה  זה 

העיר מועצת  של  ראו, הפעילות  הערכהשבהחלט  לכל    .יה 

יואל   איציק  לידידי  מיוחד  באופן  להודות  רוצה  מי , אני 

כיו בחברה "שמכהן  מקומי  וממלא  וסגני  המים  מפעל  ר 

איציק. הכלכלית הברוכה, בהחלט  העשייה  על   תודה 

סבא כפר  העיר  למען  לוי. והמשותפת  אביטל, ארנון  , יעקב 

קולמן חשובות , אמיר  חוליות  מהווים  יחד  גם  כולכם 

המוניציפאליתבעשי לכם, יה  גם  מיוחדת  תודה    . ובהחלט 

פרץ   שמעון  ולמרות , גם  לקואליציה  שייך  לא  שהוא  למרות 

מסוים תיק  מחזיק  לא  ראייה , שהוא  מתוך  בהחלט 

העניין של  השותפות , ובהסתכלות  על  לך  מודה  בהחלט  אני 

מגלה דר. שאתה  אופוזיציה  לחבר  להודות  רוצה  אמיר ' אני 
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ע, גבע שלקח  כך  ועדת על  את  הזו  בקדנציה  רק  לא  עצמו  ל 

עבודה , ההשקעות עושים  הוועדה  חברי  עם  יחד  ובהחלט 

תבורכוו, ברוכה כך  על  מתכננים. בהחלט  מיישמים , ובשטח 

חזוננו את  לפועל  מקצועיים , ומוציאים  כוחות  פועלים 

הראשונה   . מהשורה 

ארמוני"מנכ   אשל  העירייה  תודה , ל  לך  לומר  ההזדמנות  זו 

ניהול האחרונהעל  בשנה  המנהלים , ך  והעצמת  שדרוג 

המהירה ובהחלט , והעובדים הכניסה  על  לך  להודות 

להגיע איחרו  שלא  ההצלחות  ועל  מבקש . לתפקידך  אני 

לסמנכ גם  התפעול"להודות  הרוש, ל  והמביא , דני  המיישם 

שלנו העבודה  תכניות  מרבית  את    . לפועל 

רוכל   לשגיא  מיוחדת  העירייה, תודה  שקד אשר , גזבר 

שלו הסגל  עם  האחרונים  הררי , בחודשים  דבורה  עם  יחד 

אגף  שלהההכנסות מנהלת  כל , והצוות  עם  יחד  גם  כולם 

הרגיל מגדר  יוצאת  עבודה  עשו  האגפים  רוצה . מנהלי  אני 

יחידות  ומנהלי  המחלקות  מנהלי  לכל  כללי  באופן  להודות 

התקציב בהכנת  הפעולה  שיתוף  על  העבודה , הקצה  ועל 

העירהיומיומית  בניהול  עושים  אתם    . אשר 

ואומר   אחזור  ואני  אחת  לא  הטובה , אמרתי  ההנהלה  תהיה 

פירמה באיזו  משנה  ולא  פרטיתגם , ביותר  וגם  , ציבורית 

ביותר הטובות  ההחלטות  לא , יילקחו  הקצה  ביחידות  אם 

ההחלטות  את  לתרגם  שיודעים  ביותר  הטובים  האנשים  יהיו 

מעשה לכלל  שההנה, הללו  חושב  החלטות אני  עם  תישאר  לה 

בל עובדים . בדטובות  וגם  טובים  מנהלים  גם  לנו  ויש  היות 

יום,טובים של  בסופו  התוצרים  את  גם  רואים  אנחנו    ,

והאגפים  המחלקות  ומנהלי  המנהלים  לכל  ובהחלט 
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לעובדים  מיוחדת- ובאמצעותכם  וברכה  תודה   .  

עיר8, היום   כראש  לתפקידי  שנכנסתי  לאחר  שנים  אומר    

ה והענווהבמלוא  לתושביה, צניעות  טובה  עיר  סבא  . כפר 

ע גם  ומוערכת  אהובה  עיר  סבא  בה"כפר  תושב  שאינו  מי  . י 

מתקדמת עיר  סבא  עיר , איכותית, כפר  ובעיקר  שירותית 

עשרות . אנושית על  הסתכלו  ואלפי רק  המתנדבים  ארגוני 

בהם עצמאית, החברים  שמתנדבים  כמה , או  ותיווכחו 

עירנו   . אנושית 

הז   הפעילים זו  לשותפנו  הרבה  הערכתי  להביע  נהדרת  דמנות 

סבאית הכפר  הקהילה  בעיר. למען  המתנדבים  . ארגוני 

פוקס ארנון  למר  היוצא"היו, להודות  הברוכה , ר  עבודתו  על 

מערך במשך בהובלת  ההתנדבות  האחרונות4  השנים    .

ליו, במקביל רבה  הצלחה  הנכנס "לאחל  ימיר  , צביקה 

מוצלחת הצלחתנוהצלחתך. לעשייה  היא    .  

החינוך   במערכת  ההורים  הם  לעשייתנו  נוספים  . שותפים 

נציגם"עו דנאי  אמיר  המרכזי"יו, ד  ההורים  ועד  המהווה , ר 

הדעת  ושיקול  ההחלטות  קבלת  הליכי  בכל  משמעותי  מרכזי 

החינוך העירונית. בתחום  הנוער  למועצת  גם  גדולה  , הערכה 

סגל יובל  של  ע, בראשותו  שהוא  מקווה  כאןשאני  , דיין 

קודם כאן  אותו  גאים . ראיתי  להיות  יכולים  אך  אנחנו 

והנפלא האיכותי  המעלה , בנוער  מן  חברתי  יסוד  המהווה 

לעתיד בהווה    .הראשונה 

דבר   של  בסופו  הכל  ככלות  אוהבים , ואחרי  שאנו  כמו  או 

התחתונה- לומר  בשורה  היא ,   סבא  סבא , נשיםאכפר  כפר 

ילדים ו, היא  נוער  היא  סבא  וטף, מבוגריםכפר  , זקנים 

וגברים גדול . נשים  חברים  מועדון  עם  נמנים  כולם  וכולם 
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מ למעלה  תושבים94- המונה  אלף  המשלם .   חברים  מועדון 

המכסימאליתמיסים התמורה  את  לקבל  ומצפה  , ואנחנו.  

ואנוכי לצידי  לשולחן  מסביב  פה  שיושבים  נשבענו , חבריי 

הזה  החברים  למועדון  הטובילספק  התנאים  ביותר את  ם 

להפיק    . שניתן 

ההקשבה   על  רבה  ל. תודה  ברשותכם  רוצה  את אני  הזמין 

היקר ברכה, ידידי  דברי  לשאת  כחלון  משה  השר    . כבוד 

ההזמנה  :משה כחלוןהשר  על  בערב . תודה  פה  להיות  הלב  את  מחמם  פשוט 

עם  יחד  העירכזה  מועצת  העיר, חברי  מנהלי , הנהלת 

סבא, אזרחים, אגפים כפר  כהן,תושבי  אורן  המשנה  ידידי    ,

אנחנו בית    . מאותו 

כלל   בדרך  תקציב  ישיבות  על  בדיוק , כשמדברים  זה 

העיר, אנטיתזה לראש  זה  את  רואים , אמרתי  שאנחנו  למה 

בכנסת. כאן תקציב  מעבירים  איך  יהיו ? הרי  שכולם  מחכים 

עשרה, עייפים אחת  רואים  בלילה, אתם  עשרה  לא , שתיים 

להוא, נגמר מזהקו, מוכרים  להוא, נים  מושכים , מעבירים 

שעה, מפה חצי  שעה, עוד  שומעים . עוד  אתם  בבוקר  בשבע 

בוקר'ברדיו  לפנות  לחמש  עשרה  עד  הכספים  ועדת  , ישבה 

הכל את  לשני  אחד  למכור    .'וסיימו 

שקיפות   בחדרים. אפס  קורה  מה  רואה  לא  אחד  בסוף . אף 

מתפרסם לדעת, יוצא, זה  כדי  שאילתות  להגיש  צריך   אבל 

הזאת לתכנית  עבר  מותנה, כמה  תקציב  זה  כוח ו, וכמה  כמה 

וכמה, אדם וכמה  שכר  העיר. וכמה  ראש  אליי  מתקשר  , ופה 

עם 'אומר  פתוחה  תקציב  לישיבת  אותך  להזמין  רוצה  אני 

הציבור הארנונה . 'מעורבות  הולכת  לאן  רואה  אזרח  כל 

שלו, שלו המיסים  הולכים    , לאן 
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משלמים  :קהל הם    .  כמה 

משלמים  :ה כחלוןהשר מש הם  הולך. כמה  זה  לאן  רואים  לפחות  תמיד . אבל 

הארנונה גובה  על  להתווכח  בסדר, אפשר  השקיפות . זה  אבל 

לא , הזאת שאנחנו  דבר  זה  הציבור  של  הזו  המעורבות 

לו בעיריות, רגילים  תקציב  במערכות  שנים  הרבה  לא , ואני 

אגב דרך  עיר  בשום  זה  את  להיות , ראיתי  אבל יכול  לא שיש 

זה את    . ראיתי 

יהודה   לך  לומר  רוצה  הכבוד, אני  התקציב , כל  שנה  כל  אם 

השירותים שנה  וכל  שלךעולה  והעדיפות  מתרחבים    ,  

.   :קהל . .  

. תריב כמה שאתה רוצה, עוד מעט אני הולך, אני אורח, תשמע  :השר משה כחלון

 . . מאין. יש  מיוצר  לא  הזה  לייצר . הכסף  צריך  הזה  הכסף 

ההכ. אותו לייצראת  צריך  האלה  שלך . נסות  והעדיפויות 

אם . - ו, ספורט, תרבות, רווחה, חינוך: ורשמתי, הם אבל 

שלך העדיפות  סדר  בראש  אני , החינוך  לך  לומר  רוצה  אני 

לך יגיעו . מצדיע  לא  אנשים  החינוך  בזכות  כי  לך  מצדיע  אני 

י, לרווחה לא  אנשים  החינוך  התעסוקה ובזכות  לשירות  גיעו 

עבודה בתים. לחפש  לבנות  יוכלו  אנשים  החינוך  בזכות  , כי 

ויתקדמו עבודה  מקומות  ימצאו  סדרי ואם . אנשים  אלה 

שלך מתפלא, העדיפויות  לא  האופוזיציה , יהודה, אני  גם 

פעולה משתפים  הקואליציה  פה . וגם  שציינת  גם  וראיתי 

תפקידים עצמם  על  שלקחו  אופוזיציה  ממש , אנשי  דבר  שזה 

מ על  ומראה  כבוד    . נהיגותמעורר 

לך   לומר  רוצה  שלנו, ואני  הפעולה  בשני , שיתוף  שר  אני 

עריםמשרדים ראשי  עם  מאוד  גדול  ממשק  לי  ויש  תמיד .  

נותנת'אומרים  לא  מעבירה, הממשלה  לא  . 'הממשלה 
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מנהיגות שיש  למקומות  נותנת  נותנת .הממשלה  הממשלה   

לציבור בסוף  מגיע  שהכסף  יושבים . למקומות  באוצר 

ה אבל  חכמיםפקידים  טוב. ם  עיר  ראש  אם  יודעים  אם , הם 

מטפל עיר  הזה . ראש  בכסף  להשתמש  יודע  עיר  ראש  אם 

הממשלה עם  מצוין  פעולה  שיתוף    .יהיה 

שאבל    ערים  ראשי  ויש  מקומית  מנהיגות  אין  נאמר אם  בוא 

לאט אחר, הולכים  משהו  לומר  רוצה  לא  האנשים , אני 

מקבלים פחות  יה. האלה  כמו  עיר  ראש  כשיש  בן אבל  ודה 

מהר,חמו רץ  שלא  קדימה,   הזאת  העיר  את  ומצעיד  , שדוהר 

פעולה לשתף  וכיף  תענוג  לנו  נמשיך , יהודה. יש  אנחנו 

בינינו הפעולה  לרשותך . בשיתוף  לעמוד  ימשיכו  משרדיי  שני 

ועניין דבר    . בכל 

לרווחה   הרבה  תצטרך  שלא  מקווה  אנשים שיהי, אני  לך  ו 

בבוקר שיקומו  לעבוד, עשירים  חיוך, הילכו  עם  , יחזרו 

יזדקקו  ולא  שדרוש  מה  כל  שלהם  לילדים  לקנות  יוכלו 

זאת. לרווחה בכל  כתוב, אבל  שלנו  במקורות  יחדל : "גם  לא 

מעמך וחלשים, "אביון  אביונים  יהיו  תמיד  כנראה  , אז 

יהודה ושלך  שלנו  להם, והתפקיד  ולסייע  תודה . להמשיך 

ובהצלחה. רבה לכולם  שמח    . חג 

חמו בן  ביקורו , ברשותכם  :יהודה  על  השר  לכבוד  תשורה  להעניק  רוצה  אני 

המועצהכאן בישיבת  קצת .   לשר  להעניק  שמח  אני 

סבא כפר  את  שמשקפות  החאן , מהתמונות  תמונת  את 

בשנת  להוריו , 1906שנבנה  כתב  גוריון  בן  שדוד  המכתב  את 

החאן לחומבית  שציין , ל"  הבול  לכפר 100את  קיום  שנות   

שלנוםיהאיקליפטוסאת , סבא כמובן,   העירוני  הפארק  . את 

השר לכבוד  כתבתי  התקשורת: "וכך  שר  הרווחה , כבוד 
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החברתיים כחלון, והשירותים  משה  הכנסת  בהוקרה , חבר 

מכריעות  החלטות  וקבלת  בניהול  דופן  היוצאת  דרכך  על 

המדינה האוכלוסייה, בחיי  רבדי  לכלל  בהערכה , ורגישותך 

רבה חמו, ובהוקרה  בן    ."יהודה 

  

כפיים ** *   *** מחיאות 

  . תודה רבה  :השר משה כחלון

חמו בן  שיש לי את הכבוד והעונג להעניק לך , כמובן. עוד משהו קטן  :יהודה 

 בהחלט קריאה מהנה ונשמח לשמוע גם את  ...גם את

  . תודה רבה, הערותיך

  . תודה רבה  :השר משה כחלון

בקנשטיין מנכ  :דורון  את  להזמין  מתכבד  העירייה"אני  ארמוני,ל  אשל  מר    .

השר כבוד  שמח    . חג 

ארמוני לכולם  :אשל  העיר, שלום  ראש  כבוד  טוב  לסגנים , ערב  טוב   - ערב 

למשנים .איתן, עמירם, צביקה טוב  ערב  איציק-   . אורן,  

המועצה לחברי  טוב  התיקים, ערב  לחברי . מחזיקי  טוב  ערב 

היקרים אליאס, האופוזיציה  למנשה  טוב  טוב . ערב  ערב 

האגפים.המקומיתלעיתונות  מנהלי  לכל  טוב  ערב  מנהלי ,  

שלכם, המחלקות הוא  הזה  מאוד , הערב  קשה  עבדתם 

התקציב העבודה, בשביל  תכנית  לכם. בשביל  הכבוד  אני . כל 

עליכם עיר, מסתכל  שכל  כמוה  מאין  איכותית  חבורה   אתם 

בה גאה  להיות  יכולים  בישראל  ארגון  בכם. וכל  גאה    . אני 

  

ארמוני טו  :אשל  וגבירותייהיום . בערב  לפניכם , רבותיי  מעלים  אנחנו 

תקציב לאשר  בקשה  המועצה  תקציב  .חברי  הראשונה  בפעם 

פיתוח תקציב  וגם  שוטף  תקציב  גם  שלא . שהוא  דבר  זה 
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זמן באותו  כה  עד  קצת , נעשה  יהיה  שהערב  להיות  יכול  ולכן 

ארוך המצגת, יותר  יותר . וגם  יהיה  שהוא  מקווה  אני  אבל 

גם   . מהנה 

ותקציב א   פיתוח  תקציב  להעביר  יודעים  שאנחנו  הסיבות  חת 

זמן באותו  של , שוטף  הפיננסית  ביציבות  נוסף  סימן  גם  זה 

יותר , העירייה בצורה  הכנסות  חיזוי  לבצע  שמאפשרת 

ל, טובה אפשרות  גם  לא ולכן  עכשיו  פיתוח  תקציב  העביר 

  . במרץ

הזו   הישיבה  שתהיה, בסוף  ככל  קצרה  או  תהיה , ארוכה 

הדברים הצבע את  לאשר  המועצה  מחברי  נבקש  אנחנו  ובה  ה 

של , ראשית: הבאים בסך  שוטף  שקל531תקציב  מיליון    ,

כסף ע, הרבה  שנאמר  הגדול "וכפי  התקציב  העיר  ראש  י 

סבא כפר  שידעה  של . ביותר  בשכר  אדם  כוח   1,644תקן 

בהמשך, משרות הגזבר  ויסביר  יפרט  מותנה . שאותו  תקציב 

יודע שלא  ת, למי  כרגע זהו  אותו  מאשרים  שאנחנו  קציב 

של  מבסך  יותר  מיליון2- קצת  יעלו ,   וההכנסות  במידה  אשר 

בתקציב שמנו  שכרגע  מה  ייכנס , על  שם  שרשום  מה  כל  אז 

עליו"עפ נחליט  שאנחנו  סדר    . י 

פיתוח   תכנית  של  מסגרת  לאשר  מבקשים  תכנית . אנחנו 

שנתית  רב  תכנית  היא  שאתם 4 - הפיתוח  בסך  שנתית   

שידעה . רואים ביותר  הגדול  שהוא  לשנה  פיתוח  ותקציב 

סבא מאוד, כפר  תקציב  זה  סבא  כפר  של  בגודל  לעיר  - ובכלל 

של  גדול  שקל266.3מאוד  מיליון  כמעט.   אנחנו  הכל  - ובסך 

של  בתקציב  שקל800כמעט  מיליון    .  

התקציב   לרזי  נכנסים  שאנחנו  לפני  רוצה  להסביר , אני  קצת 

המוע לחברי  ובמיוחד  התהליךלנוכחים  על  שאותו צה   
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לתקציב להגיע  מנת  על  הוא . ביצענו  דבר  של  בסופו  התקציב 

העבודה תכנית  של  תהליך , נגזרת  מבצעים  אנחנו  ולכן 

ספטמבר בסביבות  בערך  כל , שמתחיל  קודם  מבצעים  שבו 

חציון של . בקרת  העבודה  לתכנית  מתייחסת  החציון  בקרת 

שהיתה המד. השנה  למול  עצמנו  את  בוחנים  . דיםאנחנו 

טובים  שהיינו  גבוה- איפה  ציון  מקבלים  שהיינו .   איפה 

טובים  טוב- פחות  פחות  ציון  מקבלים  השנה .   סוף  ועד 

עשינו שלא  מה  את  להשלים    . מנסים 

שנקרא    מה  של  לבנייה  כבסיס  משמשת  החציון  בקרת 

אינטגרטיבית' עבודה  יעדי . 'תכנית  בה  שיש  עבודה  תכנית  זו 

או, על אפרט  לא  כרגע  כל , תםשאני  את  חובקים  הם  אבל 

העירייה של  רווחה . הנושאים  רק  מאשר  מפורטים  יותר  הם 

חינוך רק  משנהבכל . או  יעדי  יש  כזה  להראות . יעד  יכול  אני 

זה, לכם את  לכם  אחסוך  בערך , אני  על20יש  יעדי  יעד ,   בכל 

בין  יש  ל5כזה  משימות10-     .  

התק   ומסגרות  אחד  מצד  האינטגרטיבית  העבודה  ציב תכנית 

הנתונים  את  האגפים  לבעלי  מתחילים מהווים  הם  שאיתם 

עבודה , לעבוד תכנית  גם  לייצר  דבר  של  בסופו  מנת  על 

כזה, אגפית ספר  כפי , שהיא  פיתוח  ותקציב  שוטף  ותקציב 

תראו תקציב, שאתם  שורות  של  מאוד  מפורטת  בסך . ברמה 

כמה בערך  יש    ? שגיא, 1,500? הכל 

רוכל   . 1,614  :שגיא 

ארמו תקציב1,614  :ניאשל  של  שורות  מתייחסת .   כזו  תקציב  שורת  כל 

ספציפיים ידעתם, לנושאים  לא  אתם  אנחנו , ואם  כאשר  אז 

מ לחרוג  כזורוצים  תקציב  הזה, שורת  לשולחן  לחזור  , צריך 

או  המועצה  חברי  לסעיף  מסעיף  העברות  ובמסגרת 
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לנו  מאשרים  לא  שהם  או  מהתקציבשמאשרים  וכך , לחרוג 

אפשרו להם  מממשים יש  אנחנו  שבו  האופן  על  להסתכל  ת 

הזו בישיבה  שאושר  התקציב    . את 

התקציב   שעובר  התהליך  אישור . זה  של  הזה  הסיפור  כל 

העירייה מבחינת  העניין  לצורך  תהליך, תקציב  שלחלק הוא   

וטראומתי דרמטי  אולי  הוא  האגפים  לנו , ממנהלי  אבל 

העיר לראש  שגם  וכמובן  ולי  לשגיא  תהליך, בעיקר  טוב זה   

שזה . מאוד להזיעמכיוון  האגפים  מנהלי  את  , מצריך 

צריך  למה  אחרולשכנע  פרויקט  או  כזה  פרויקט  , לעשות 

ככה עולה  זה  שעברה, למה  משנה  יותר  רוצים    . ולמה 

תחנות   מאוד  מהרבה  בנוי  התהליך  רואים, ולכן  שאתם  . כפי 

האגפים בתוך  דיונים  כך  ואחר  המסגרות  קבלת  ואחר , קודם 

דיוני הגזברכך  עם  ואיתי, ם  הגזבר  עם  כך  כך , ואחר  ואחר 

העיר לראש  לסגנים. הצגה  עוד  בדרך  הקואליציה, יש  , חברי 

התיקים מחזיקי  עם  הכספים , דיונים  ועדת  בפני  הצגה 

פעמים4שהתכנסה  וכן.  סופי,   תקציב  לעיון - העברת  סופי 

המועצה השר .חברי  פה  שאמר  דברים, כמו  נעשים  פה  , גם 

בסוף שאצלנו  שריםרק  גם  בערב .   התקציב  אישור  ובסוף 

  . הזה

סבא    כפר  על  נתונים  יודעים- קצת  שאתם  מניח  אני  לא ,   אני 

העיגולים כל  לתוך  פה  אנחנו , אכנס  דבר  של  בסופו  אבל 

הקהל את  פה , משרתים  נמצא  שחלקו  הרחב  הציבור  את 

בצמיחה. היום עיר  על  הזמן, מדובר  כל  ער. גדלה  ים יש 

שמו, שקטנות ערים  שליליתדיש  אווירה  שיש  מזה  . אגות 

ילדים עושים  וגם  חיובית  אווירה  גם  יש  סבא  ברוך , בכפר 

בעלייהולכן . השם נמצאת  מעל . העיר  האב  בתי  מספר 
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וכו30,000 שאתם . '  למספרים  מתארגנים  השירותים  כל 

בניקיון, רואים בחשמל, גם  שיושבים , גם  מהאנשים  וחלק 

היטב האלה  הדברים  את  מכירים    .בקהל 

עירוניים   הישגים  סבא  כפר  מבחינת  אגב-  מה  שדרך  לא ,   הם 

לעירייה אציין , שייכים  אני  זאת  בכל  אבל  לעיר  שייכים  הם 

שבו , אותם באופן  גם  יש  רבה  שבמידה  חושב  אני  כי 

האלה הדברים  על  השפעה  התקצוב  על  החלטות  . מתקבלות 

לבגרות  הזכאים  לצבא . 92- אחוז  הגיוס  אחוז . 84 - אחוז 

הנוערהמתנדבי בני  בקרב  לזה , ם  תחשיב  אחוזי . 50% - יש 

מאוד  גבוהים    . 94% - הגבייה 

ירידה    לגבי  אזולאי  שי  אותם  שנתן  מאוד  טובים  נתונים  יש 

פשיעה המשטרה. באחוזי  של  התנהלות  כמובן  פה  אבל , יש 

ללא  עיר  של  התכנית  של  רבה  תרומה  חושב  אני  גם  פה  יש 

אות, אלימות מובילה  פה  שיושבת  אני . הששירי  ובאמת 

רעש, חושב בהקמות  ירידה  של  קשה,כן, נושא  היה  לא ,  

וכו , פשוט  לכם' אומר  אני  התחתונה  בשורה  הרבה , אבל 

ואמרו  לעירייה  התקשרו  רבה'אזרחים  סוף - סוף, תודה 

בשקט לישון  וצריך . 'יכולנו  בגינות  ילדים  מסתובבים  ועדיין 

הזה לעניין  הוליסטי  פתרון  באמת  בסך . למצוא  הכל אבל 

לארץהנתונים בהשוואה  כשמסתכלים  גם  האלה  הם ,  

מאוד תקין. מעודדים  ניהול  פרס  השנה  גם  קיבלה  , העירייה 

בכך מה  של  דבר  לא    . זה 

.   : לויאהוד יובל . לבוגרים. בגרות  לערים , ציוני  גם  שהם  לבוגרים  או 

אצלנו שלומדים    . אחרות 

ברקע(    )  מדברים 

.   : לויאהוד יובל . העיר.   . תושבי 
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ארמוני לגבי מבחינת   :אשל  חייםאינדיקציות  לתושב ,איכות  ירוק  שטח   

לתושב21 מטר   . . . שהוא .  משהו  זה    . . וצריך . דנא  בקדמת 

אותו . לשמר  . במקור. אשפה  לדיםתאורת, הפרדת    ,

נוספייפרוי ירוקים  פוטוו, םקטים  מערכת , לטאיםותאים 

קרינה   . ניטור 

הקרינה    ניטור  מערכת  על  משהו  אגיד  חגיגית אני  בהזדמנות 

בעיר - זו  קרינה  חריגות  מגלה  רק  שלא  מערכת  היא , זו 

בעיר בנייה  חריגות  גם  וגם . מגלה  בריאותית  גם  היא 

האלה , ולא. רווחית הנתונים  את  מקבלים  לא  אנחנו 

הסביבה לאיכות  האלה . מהמשרד  הנתונים  את  אנחנו 

לבד אותם  לקבל  לשימוש. צריכים  נכנסה  שהמערכת  , ומאז 

לחברות  ומנסות  רועדות  סבא  כפר  בעיר  הגיע הסלולר 

שלנו, אלינו זה  אנחנו  חריגה , אבל  לה  שיש  חברה  וכל 

שנדרש מה  את  לעשות  פה , תצטרך  תהיה  שלא  מנת  על 

התקןקרינה  מעל  בהחלט . סלולרית  אנחנו  הזה  ובהיבט 

בארץ זה  את  שעושה  הראשונה  שכל , העיר  מקווה  מאוד  ואני 

א בנייה  חריגת  גם  לו  שיש  אותומי  נתפוס  לו ,ז  נגרום  אנחנו   

עפלעשות  עושה  שהוא  מה  החוק"את    . י 

ברציפות   שלישית  שנה  קלינטק  פרס  ביעף 2011. וגם  ממש   

שביצעו ממוקדים  השכונות , פרויקטים  של  מואץ  פיתוח  היה 

שנעשה.הירוקות הפיתוח  כל  את  לעשות  תכננו  לא  אנחנו    ,

עצמה בעד  שמדברת  השכונה  של  המהיר  האכלוס  . אבל 

לפה מגיעים  דירות, אנשים  קונים  עולה"הנדל, אנשים  , ן 

ילדים גני  האלה. בונים  לשכונות  להגיע  רוצים  , וכן, אנשים 

השכונות תושבי  עם  דיאלוגים    . יש 

אנשים   פה  ראובן, ויושבים  דני, גם  שבועיים , גם  שמדי 
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השכונות אנשי  עם  הרבה . נפגשים  עוד  יש  אם  יודע  לא  אני 

בארץ כאלה  בטענות שי, ערים  שבאים  אנשים  עם  דיאלוג  ש 

הטענות עם  לעשות . ומתמודדים  אפשר  שרוצים  דבר  כל  ולא 

בבוקר בהחלט , למחרת  נכנסים אבל  התושבים  של  הרצונות 

העבודה תכנית  קשה. לתוך  זה  אם  שגם  חושב  הדרך , ואני  זו 

ציבור שיתוף  לבצע    .שצריך 

החדש   והתעסוקה  התעשייה  אזור  את  לתכנן  סיימנו   ,אנחנו 

קוראים  שאנחנו  סבא 'מה  שם ', 50כפר  למצוא  צריך  ובאמת 

הזה דיברנו. לאזור  ואני, היום  תחרות , שגיא  נעשה  שאולי 

הזה למקום  שם  שם . על  יתחילו  הקרובים  בשבועות  ותכף 

פיתוח שקיימים , עבודות  היזמים  עם  דיאלוג  לנו  יש  שם  וגם 

למשוך  מנת  על  חדשיםופעילות    . יזמים 

את   לתכנן  התרבותסיימנו  היכל  נעשה , וכן,   הזה  התכנון 

מקצועית טובי , בצורה  עם  נעשה  בארץהוא  שיש  , המתכננים 

כסף, וכן הרבה  לעלות  כן, הולך  שצריך , אבל  חושבים  אנחנו 

זה את  זה. לעשות  את  עושים  היינו  לא  היכל , ואם  למעשה 

מושבת היה  של , התרבות  הבטיחות  אמצעי  שכל  מכיוון 

פג היה  תוקפם  אש    . כיבוי 

חדשותה   מערכות  לייצר  וכה  כה  בין  צריך  כבר . יה  ואם 

זה את  הבניין, עושים  בכל  נטפל  כבר  בואו  הזה והשיפוץ . אז 

לעלות  א45הולך  שלב  שקל  מיליון  אם , בעתידכאשר . ' 

כסף יהיה  האחרים, וכאשר  השלבים  יושלמו  כל . אז  אבל 

עצמו בפני  מלאשלב  הוא  כולו.   ישופץ  שההיכל  , וברגע 

י להתחיל אפשר  בוהיה  ההיכל , ולהשתמש  את  פה  ויהיה 

באזור ביותר    . המשוכלל 

בשכונה    חדש  יסודי  ספר  תמונות, הירוקהבית  נראה  . תכף 
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ילדים גני  חדש, בנינו  הכלל, מקווה  מן  יוצא  מרכז . מקווה 

חודש ס. גלר  גוריון קייטנבנה  בן  ספר  בית  שופץ  וגם  . פארק 

שביקר ביקר. ביקר, מי  שלא  לבקרמומלץ, ומי    .  

תמונות   השמאלית . קצת  הספר - בפינה  בית  של  השלד   

התחתונה . הירוק הימנית  קרקעי- בפינה  התת  . המעבר 

ו מתקדמות  הירוקות  במשבצת השכונות  לראות  יכולים  אתם 

שנעשו הדברים  כל  את  למטה  של .השמאלית  התאורה  כל   

הירוקה לדים, השכונה  חסכונית, תאורת  תאורה , תאורה 

ה הקצר  יקרהשבטווח  יותר  בגודל . יא  בארץ  שכונה  עוד  אין 

לדים בתאורת  שמוארת  את . הזה  לפתח  ממשיכים  ואנחנו 

המקווה. השכונה הילדים, משמאל  גני  הילדים . מימין  גני 

יפים ושודרג. מאוד  שחודש  גלר    . מרכז 

הקהילתיים , בכלל   המרכזים  פיתוח  של  האידיאולוגיה  כל 

השנה גם  שבוצ. תימשך  בסקר  גם  עלה  התרבות זה  באגף  ע 

תובנותי "ע אומרים , חברת  אנשים  רוצים 'ששם  אנחנו 

בשכונה אצלנו  ואנחנו  ,פעילויות  בגינה  אצלנו  רוצים  אנחנו 

.רוצים . . '  

לו    הקסדה'אומר  את  רוצה'אומר . 'תשים  לו . 'לא  אומר 

לתחנה' אותך  אקח  אני  הקסדה  את  תשים  לא  אומר . 'אם 

לתחנה' אותי  לתחנה. 'תיקח  ההורה. הולכים  מה 'אומר , בא 

לתחנה הילד  את  לוקחים  אתם  , זה  אומר ?' השני  ההורה  בא 

קסדה' בלי  לילד  נותנים  אתם  זה  שלמות. ?'מה  אין   .אז 

פשוט לא  תפעול  הוא  פה  להתגבר , התפעול  מנסים  ואנחנו 

פטנטיםע. עליו מיני  כל  וכו, ושים  גולש  של . 'כרטיס  בסופו 

דילמה, דבר פה  שהסקייטפא. יש  ספק  באמת אין  הזה  רק 

ע אמריקאית"הומצא  חברה  הכלכלית"ע, י  החברה  אפילו , י 
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שתוקצב התקציב  מאשר  פינת . פחות  גם  נעשה  אנחנו  והשנה 

הפארק את  ישדרג  זה  הכל  ובסך    . חי 

שנעשו   פעילויות  עוד  לראות  יכולים  אתם  בית - למטה . פה   

גוריון בן  חמוד, ספר  שיפוץ  בית. ממש  התאים , ר"מתחם 

יפה, הפוטוולטאים מאוד  אגב. פרויקט  דרך  אותו  , יזם 

לעירייה ,שגיא רווחי  פרויקט  וגם  ירוק  פרויקט  גם   .וזה 

כמובן הכל  הסברנו , ובסך  אנחנו  מודאגים  שהיו  ההורים  כל 

אפקט שום  כמובן  שאין  לי ,להם  נדמה  זה  את  נבצע  ואנחנו   

אתרים15- ב   .  

שביצענו   דברים  ארפרף, עוד  באמת  לקפח, אני  רוצה  לא   אני 

מהאגפים אחד  אף  משחקיםאבל , פה  גני  מספר  . 4, שופצו 

השנה גם  נמשיך  קהילתיות. אנחנו  של , גינות  מידע  קיוסק 

הלאומי דבורההביטוח  אצל  מולטימדיה60. לה'  כיתות    ,

בסיכון ונוער  ילדים  על  דיווחים  לקבלת  ענת  אצל  מצב  , חדר 

ל תמיכה  בארץ, ששכוליםסבים קבוצת  עוד . הראשונה 

הו בסמים קבוצות  שימוש  של  בנושא  נוער  ומנהיגות  רים 

  . ואלכוהול

מאוד   עבודה  הנוער- נעשית  במחלקת  יפה  עבודה . מאוד 

יפה לי, מאוד  יותר  אם  לציין  רוצה  אני  ואת , באמת  שלי  את 

נשים במועצת  שנעשית  המדהימה  העבודה  על  הרבה . נסיה 

בשקט דברים  גבוה, מאוד  לא  באמת  תקציב  עם  , בצנעה 

איכותי הכבוד. יםדברים  השנה . כל  מאוד וגם  תכנית  יש 

בה יעמדו  שהם  מקווה  ואני  נשים 2,000כמעט . מאתגרת   

האלה באירועים    . השתתפו 

של    מכיריםהפרדה הנושא  אתם  מאוד , במקור  אתגר  זה 

למועצת גדול הבאנו  דבר  של  ובסופו  בו  התלבטנו  שאנחנו   
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זה, העיר על  ללכת  לעיר . והחלטנו  העיר  כל  את  להפוך 

תוך ירו במקור3קה  שמפרידה  שנים  לכם.   אגיד  אני  , מה 

זה את  נעשה  שאנחנו  מקווה  עד , אני  אלקיים  מאיר  אבל 

קייםהיום  הוא  הבטיח  שהוא  עשו . מה  צביקה  עם  ביחד  הוא 

בעיר התושבים  עם  רגיל  בלתי  תהליך  משוכנע , פה  ואני 

זה את  לעשות  נמשיך  הקרובות  השנים    . שבמשך 

צריכי   אנחנו  קיץ  יותראירועי  לעשות  גם         , ם  כבר  אבל 

היו 2011- ב אירועים4  להתעכב , באמת. 'וכו,   רוצה  לא  אני 

הדברים כל  האבטחה. על  מערך  את  מערך . שינינו  עשינו 

מערך  שהוא  עאבטחה  ועדה"שהומלץ  צריכים . י  אנחנו 

שלו האפקטיביות  את  זה . לבחון  בסדרכרגע  אבל , נראה 

י שזה  למצב  להגיע  רוצים  מצויןאנחנו  יהיה , היה  וזה 

  .מצוין

באינטרנט   המועצה  ישיבות  את  לשדר  את , התחלנו  גם 

הזו לא . הישיבה  שהם  שמתלוננים  כאלה  שיש  מבין  אני 

הנכונה הטובה, בזווית  בזווית  זה. לא  את  נבדוק    . אנחנו 

נבדוק   אנחנו  הזווית  של  העניין  את  אופן  וגם . בכל 

לאינטרנט, השקיפות עולות  הישיבות  שםה, כל  נמצאות  . ן 

פה  השר  שאמר  כמו  חושב  אני  ובהחלט  לדפדף  אפשר 

מהשקיפותזה , מקודם   . חלק 

עובדים16קוימו    העצמת  של  מחזורים  מאוד ,   פרויקט  זה 

האופוזיציה. יפה ראש  עם  מקודם  גם , דיברתי  אותו  הזמנתי 

שלו, להשתתף הראייה  זווית  על  עובדי . לספר  הכל  סך 

צמאים זההעירייה  איך  לשמוע  הזה  מהשולחן  גם  נראה    ,

אינטראקציה שתהיה  בטוח  את . ואני  מזמין  שאני  וכמובן 

הזה במיזם  להשתתף  המועצה  חברי  היתה . כל  בבוקר  היום 
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השנה מתחילת  הקורסים  כל  של  שמי , פגישה  חושב  ואני 

העיר ראש  זה  חסד. שהשתתף  של  לרגע  זכינו    . כולנו 

שהדוברות    חושב  אני  הדוברות  בתחום  נוגם  פייט היום  ותנת 

למדיה יפה    , מאוד 

? פייט'למה   : לויאהוד יובל בעברית' זה  מתכוון? מה  אתה    ? למה 

מלחמה  :קהל   ?פייט 

אומר   : לויאהוד יובל , פייט'אתה  כן' גם  נבין  שאנחנו  בעברית  זה . דבר  מה 

  '?פייט'

ארמוני זה   :אשל  מה  יודע  לא    '? פייט'אתה 

.   : לויאהוד יובל . ש. . מילה  . שלך' ייטפ'. בישראל. מהעולם  עם . זה  פייט 

פעולה שיתוף  זה    ?התקשורת 

ארמוני אותך  :אשל   I will be phrase, and if you want I can. הבנתי 

continue in English .  

  . Please do  : לויאהוד יובל

ארמוני רוסית  :אשל    .או 

בשפה , לא  : לויאהוד יובל תדבר  אתה  אם  אישית  יעלבו  שרק  אנשים  פה  יש 

לאנגלית. זרה מסינית    . תתרגם 

ארמוני בעבריתאני   :אשל  זה  את  אומרים  איך    .שכחתי 

לתרגם  : לויאהוד יובל לך  אעזור  בסדר, אני    . זה 

ארמוני מחדשאני   :אשל  המשפט  את  מצליחה . אתחיל  שלנו  הדוברות 

של  הגבוהה  לרמה  והמדיהלהגיע  פעולה , העיתונות  ומשתפת 

חיוביות אינטראקציות  שיוצרת     .באופן 

בכיס  : לויאהוד יובל לנו  עולה  זה    ?וכמה 

ארמוני תראה  :אשל  . תכף  . . דבר.  של  של ,בסופו  המרכזית  המטרה   

בעיני . , הדוברות  . את . עושה  סבא  בכפר  שהעיתונות  כשם 
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מוצלחת בצורה  סבא , עבודתה  בכפר  שהאופוזיציה  וכשם 

מוצלחת בצורה  עבודתה  את  שכולנו , עושה  טוב  נורא  וזה 

מוצלחים בתחומו,נורא  אחד  כל    .  

גל בן  בחלקנו  :גיא    . ושמחים 

ארמוני עצמי.כן  :אשל  בשם  רק  לדבר  יכול  אני  ל.   העבודה   2012- תכנית 

העיר ראש  אותה  שציין  הירוקה :כפי  העיר  חזון  מימוש   

לרגלנו נר  העיר, שהיא  ראש  של  מרכזי  דגש  על . והיא  שמירה 

תקציב העיר, איזון  ראש  של  מרכזי  הכנסות. דגש   הגדלת 

והתושבים הציבור  חשבון  על  השירותיות . ולא  שיפור 

זה , לתושב את  אומר  ואני  נקודה  שזאת  חושב  בהחלט  אני 

העירייה בה , לעובדי  להשתפר  אפשר  שתמיד  נקודה  זאת 

הזה. עוד לנושא  נקדיש  השנה  שלנו  הכנס  את  גם . אנחנו 

השירותיות שיפור  של  הנושא  וגם  ציבור  שיתוף  של  , הנושא 

נושאי שני  לרגלנואלה  נר  להיות  צריכים  שהם  ואנחנו , ם 

בהם מצוינים  להיות    . צריכים 

ארגונית   למידה  וגם  השנה  שהיה  כפי  ובקרה  אני , תכנון 

בו להשתפר  צריכים  שאנחנו  תחום  גם  שזה  חושב . חושב  אני 

טובה  יותר  בצורה  ללמוד  הדרך  את  למצוא  צריכים  שאנחנו 

שלנו ה. מהטעויות  חיל  לא  אמנם  שזה  חושב  אוויר אני 

טיסה  בסרבלי  האוויר  חיל  והפקת  תחקיר  נעשה  לא  ואנחנו 

טיסה כל  הדרך , אחרי  את  למצוא  צריכים  אנחנו  אבל 

יותר  בצורה  הארגונית  הלמידה  את  לתוך להכניס  מהותית 

שלנוDNA- ה היום,   נעשה  מאשר  יותר    . עוד 

ומנהלים   עובדים  יודעי, העצמת  הדבר אתם  זה  שבעיניי  ם 

הא את  שמניע  את המרכזי  לעשות  כמובן  נמשיך  ואנחנו  רגון 

השנה גם    . זה 
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שהם    פרויקטים  אלה  השנה  נעשה  שאנחנו  פרויקטים  עוד 

העבודה בתכנית  ילדים9עוד . שנמצאים  גני  שבילי ,  עוד   

הרבנות, אופניים בעיה . מבנה  שום  אין  אבל  כהן  יהודה  הלך 

הרבנות  הדתיתעם  המועצה  עם  לא  את , וגם  לבנות  והתכנית 

הרב כמתוכנןנותמבנה  מתקדם  הזה  היפה   .  

הירוקהזה    השכונה  של  מהמפה  לראות . חלק  יכולים  אתם 

הספר בית  הספורט, את  אולם  הספורט. את  אולם  תראו , זה 

יופי מדהים, איזה  יפיפה. משהו  באמת  ספורט  והוא , אולם 

ל ספורט  אולם  של 1,000- יהיה  משחקים  שיאפשר  מקומות   

ו קריטריו, כדורסלכדורעף  לפי  טורנירים גם  של  נים 

הירוקזה . אירופאים הספר  בית  של  איזה , הדמיה  תראו 

שקופים. יופי אנשים  עם  התרבות  היכל  של  הדמיה  לא , וזה 

כמובן סבא  בכפר  כרימון, כמו  מלאים  הם    .שאנשים 

נוספים   פרויקטים  זה, עוד  על  אעבור  לא  תאמינו , אני  אבל 

העבודה, לי בתכנית  נמצא  זה  יודעBRT- ה. כל  אני  שיש    

ה לגבי  שאלות  לציבור  וגם  מועצה  חברי  כל . BRT- להרבה 

במסגרת  יענו  האלה  לשאלות  אחר , המליאההתשובות  וגם 

תשובה. כך ללא  שתישאר  שאלה  תהיה  פרויקט . לא  זה 

אותו, מרכזי להסביר  שצריך  להשקיע . פרויקט  צריך 

שלו בנימוקים, בהסברה  להשקיע  את , צריך  להסביר 

שלו לביצוע  העיר .הנימוקים  הנהלת  כל  אבל  בעיר  רק  , ולא 

תהליך  שזה  דעים  תמימי  השכנות  בערים  נמנעבכלל  . בלתי 

תהליך  אומר  הייתי  פה  יושב  היה  לוי  יובל  .אם  . אבל , .

נמנע בלתי  הפרויקט .תהליך  של  לעומק  וניכנס  נסביר  אנחנו   

התחייבהזה  שבאמת    .כפי 

לגב   פה  שנאמר  למה  לענות  רגע  רוצה  אני  ההדגשים  י לפני 
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השגה בר  שהתחייבנו. דיור  ע, כפי  שמונתה  ועדה  ראש "יש  י 

שמתבשלות, העיר תכניות  מספר  היינו . יש  האחרון  בשבוע 

שמנהל  בישיבות  גם  והיינו  ישראל  מקרקעי  במינהל  גם 

העיר ראש  ממש  אישי  באופן  הניהול. אותם  ברמת  של ממש   

הפנים, הישיבות משרד  עם  עבודה  ישיבות  מאוד . של  ואני 

שאמרנומקווה  מרץ, שבזמן  בסביבות  אומרת  נוכל , זאת 

גם  השגה  בר  דיור  על  שמדברת  סדורה  תכנית  עם  לבוא 

ארוך יותר  לטווח  וגם  קצר , לרכישה  בטווח  אפילו  אולי  או 

  . להשכרה

דבר   שום  הזה  בשלב  להבטיח  רוצה  לא  אני  שכל , אבל  מכיוון 

עליהן שעובדים  תכניות  הן  ירד . התכניות  לא  הנושא  אבל 

עם בכלל נצא  אנחנו  שדיברנו  ובתקופה  היום  מסדר   

בעניין . התכנית ציבור  שיתוף  לעשות  הבטחנו  גם  אנחנו 

בן, הזה לך  מבטיח  ואני  פגישות  נכנס  אכן  שנזמין , ואנחנו 

האלה לפגישות    . אותך 

תקציב    של  הדברים-  2012דגשים  על  אחזור  לא  אני  שגיא ,  

לעומק יותר  ייכנס  גדל. אולי  נוהתקציב  גידול  וגם   מינאלי 

העיר , ריאלי ראש  אמר  כפי  התייקרויות  מאוד  הרבה  אבל 

מעיבים במשק  וגם  בשכר  זאת , גם  הועלתה ובכל  לא 

עקיף מיסוי  לייצר  שלא  מאוד  השתדלנו  וגם  . הארנונה 

לא - לדוגמא  היא  הזה  ובשלב  שירדה  שמירה  חברת   

  .מתחדשת

אמרתי   תקציבי  נאמר, איזון  וקיימות  נדגיש . חינוך  אנחנו 

בקיימותא רק  לא  ירוק  של  הנושא  בשיפור ,ת  גם  ירוק  אלא   

העיר חזות  ההנדסה. פני  התחבורה , תחום  של  אין - הנושא   

מעיינינו בראש  עומד  שהוא  נושא  שזה  אנחנו . ספק  השנה 
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לנושא דגש  אדם, ניתן  כוח  נוסיף  גם . אנחנו  נשקיע  אנחנו 

ה של  קורא, BRT- בנושא  לקול  בהערכות  בתכנית , גם  גם 

חניוניםגם, אב בתכנית  נוכל .   שאנחנו  מקווה  מאוד  ואני 

באפלה אור  איזשהו  ה. לייצר  של  האור  לא  שבא BRT- זה   

  .ממול

נמשיך    לעיראנחנו  וגדולים  חדשים  עסקים  כפי , להביא 

ע או  ידו  על  או  מטופלים  גדולים  עסקים  העיר  ראש  י "שאמר 

ע או  ידי  על  או  הגזבר"צביקה  פשוט. י  הזה . לא  בתחום  יש 

מ במשקדי  גדולים. יתון  אותםעסקים  לסחוב  קשה  קשה ,  

אותם על , לנייד  נמצאים  שכרגע  דברים  מספר  יש  זאת  ובכל 

של . השולחן בטווח  יתממשו  שהם  מקווה  מאוד  ואני 

הקרובים   . החודשים 

שניתן   ככל  ומנהלה  תפעול  בהוצאות  לצמצם  נמשיך  , אנחנו 

נושאים מיני  בכל  זה  את  כ. עשינו  להמיר  נמשיך  וח אנחנו 

בטכנולוגיה מכונות, אדם  מכונות . נכניס  הכנסנו  אנחנו 

אדם כוח  חשבון  על  חדשות  לייצר , טיאוט  חשוב  ומאוד 

מניבים נוכל . נכסים  שאנחנו  מנת  על  חשוב  מאוד  דבר  זה 

הכנסה מרכזי  בשבילנו  הכבדה , לייצר  מתוך  באים  לא  שהם 

התושב   . על 

הדיבור    רשות  את  להעביר  שלי  הקיו  שזה  חושב  , לגזבראני 

שעברה בשנה  עליו  שאמרתי  שנה , שכמו  של  הכרות  אחרי 

שוב השנה  גם  זה  את  אגיד  מברזל , אני  יד  עם  גזבר  שהוא 

מזהב לב  הצוות , ובאמת. אבל  כל  ואת  אותו  לשבח  רוצה  אני 

הזה המורכב  התקציב  הכנת  על  יותר , שלו  הפעם  שהיה 

וגם . מסובך רגיל  לך . רים"תבגם  כשאמרתי  שעברה  שנה 

יק סקפטי, רהשזה  שנאמר. היית  כמו  .אבל  . .  
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אופן. זהו   רבה, בכל  להגיד. תודה  לי  שהיה  מה  תודה . זה 

יהודה העיר  לראש  שוב  אותי, רבה  אותי , שבטחת  הבאת 

פעם אי  בו  אעמוד  שאני  חשבתי  שלא  הזה  המעניין  , למקום 

אישית בנימה  נסכם  אם  הכל  מאוד, ובסך  מהנה  שנה  . היתה 

רבה   .  תודה 

  

רוכל טוב  :שגיא  לאשל, ערב  העיר. תודה  ראש  העירייה"מנכ, אדוני    , ל 

חמו בן  מתחיל  :יהודה  ששגיא  ארגוני , לפני  לנציגי  להודות  גם  ההזדמנות  זו 

אלונים. המתנדבים מאיר  את  בקהל  פה  שהיה , זיהיתי  מי 

ויו"מנכ העירייה  שותפות "ל  מזמן2000ר  לא  עד  מתי ,   את 

יו בסרטן"פז  למלחמה  האגודה  נ, ר  כפר ודנית  ליונס  שיאת 

לראות . סבא אשמח  אני  מתנדבים  מארגוני  עוד  יש  אם 

שלכם הפעילות  את  ולציין  כמובן.אתכם  מתקן ,   איציק 

מתנדבים, אותי המועצה    .שגיא, בבקשה. חברי 

רוכל העיר  :שגיא  ראש  אדוני  טוב  העירייה"מנכ, ערב  ראש , ל  סגני 

המועצה, העיר המנהלים, חברי  העירייה, חברי  הל ק, עובדי 

נשלמת. נכבד הזה  בערב  התקציב  הכנת  בעת . מלאכת 

לשנת  המועצה  תקציב  את  לאישור  מביאים  , 2012שאנחנו 

שלכם  האישור  עם  השאלטר  את  מעלים  בעצם  אנחנו  למעשה 

חדשה תקציב  שנת  על    . הערב 

שעברה   בשנה  במתכונת , כמו  התקציב  את  לכם  הגשנו  השנה 

שלו תקציב. החדשה  חוברות  שהש. שתי  נוסף כמובן  גם  נה 

הפיתוח תקציב, תקציב  הסבר , חוברת  דברי  וחוברת 

וכל  העירייה  עבודת  בתוך  נבוכים  מורה  שתהווה  וביאורים 

השונות   .הפעולות 

השנה   המנכ, כמובן  גם  שציין  העיר"כמו  וראש  אנחנו , ל 
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העירייה של  הפיתוח  תקציב  את  גם  בבד  בד  יחד  . מאשרים 

יחד תקציבים  מ. שני  עבודה  היתה  קשה- אודבהחלט  . מאוד 

זה בשביל  סבלו  מנהלים  קשה, כמה    . עבדו 

עובדים    שאנחנו  תקציב  מערכות  שתי  למעשה  לנו  יש  אז 

המוניציפאלי במגזר  בלתי : איתם  ותקציב  רגיל  תקציב 

תב, רגיל שקרוי  ביחד. רים"מה  מגיעים  הם  בשמחה , השנה 

התפעול. ובששון תקציב  בעצם  זה  הרגיל  איתו . התקציב 

מתפעלי העירוניאנחנו  השירותים  מערך  את  , חינוך; ם 

וכו, ניקיון, תרבות, רווחה הפיתוח . 'אשפה  שתקציב  בעוד 

לפתח באמצעותו  לנו  התשתיות , מאפשר  את  לשדרג 

מבני , העירוניות ציבורלבנות  כל , ומוסדות  את  ולעשות 

השירותים  רמת  שדרוג  את  שמאפשרים  הנפלאים  הדברים 

לשוטף   .מעבר 

מ   גורמים  מאוד  העירייה הרבה  תקציב  בניית  על  שפיעים 

לבנייתו נלקחות  יסוד  הנחות  מאוד  למעלה . והרבה  לנו  יש 

תקציב 1,600- מ סעיפי  הרגיל  מ, בתקציב  למעלה   300- עוד 

הפיתוח בתקציב  הכל . רים"בתב, סעיפים  להרכיב  צריך 

גירעון יהיה  לא  השנה  שגם  ולדאוג  אחת  למקשה    . ביחד 

שנתית   אינפלציה  הנחנו  של ה, אנחנו   2.5%תייקרויות 

התקציב של . במסגרת  ההשלכות  כל  את  בחשבון  לקחנו  גם 

שנחתמו השכר  שעברה, הסכמי  בשנה  בשנים , חלקם  חלקם 

התקציב על  בלבד . קודמות  השכר  הסכמי  רק  למעשה  כך 

של  להתייקרות  בממוצע5.5%הביאו   .  

מפיתוח   ההכנסות  בקצב  צפויה  האטה  גם  לנו  האטה . יש 

בהתחלו בקצב  בנייהצפויה  אחרות, ת  מחירים  , התייקרויות 

תעלה , וכן היא  שעבר  בחודש  שאישרנו  הארנונה  את  גם 
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ב שעברה  שנה  של  הבסיס  רק , 3.1%- לעומת   80%שמהווים 

המשולב המדד  של  ההתייקרויות    .מסך 

ל   העירייה  בתקציב  לנו  יש  מה  מהתקציב ? 2012- אז  נתחיל 

הפיתוח, השוטף תקציב  כך  נאמר. אחר  שכבר  כמו  זה , אז 

גדול הכי  ב. התקציב  עלה  שנה 7.5%- הוא  התקציב  לעומת   

תקציב . שעברה גם  הוא  שבעצם  לכם  נראה  גם  אנחנו  תכף 

ריאלי יותר  או  שנים. פחות  מספר  פני  על  אלא  השנה  רק  . לא 

משמעותיות די  התייקרויות  לנו  היו  זאת  בכל  בייחוד , אבל 

השכר   .בתחום 

ב, למשל   עלה  השכר  ש22.5- תקציב  מיליון  שהם       , קלים 

... 10%- כ השכר  התייקרויות. בתחום  כולם  לא  . אבל 

רק  בתחום 5.5%למעשה  השכר  התייקרויות  זה  בממוצע   

הרגילים חינוך, העובדים  התייקרויות  7.85%. למעט   

וזחילת  שכר  הסכמי  כמובן  בגין  ההוראה  עובדי  בתחום 

היתראבל . שכר השכר , כל  בתחום  בהוצאה  התוספת  יתרת 

מ הצמיחהבעצם  את  ביטוי  לידי    . ביאה 

הפעילות   של  התוספת  הילדים, את  גני  בכמות  למשל  , הגידול 

חדשים פה . גנים  נבנה  שאנחנו  השנה9ציין  גנים  גידול .  

היול גני  תיכון , א"בכמות  יסודי , המרפתיחת  ספר  בית 

פעילויות, חדש ועוד  ועוד  מיוחד  לחינוך  חדש  ספר  . בית 

כצמיחה  פעילות  הרחבת    . וכתוספתבעצם 

של    בהכנסות  מותנה  תקציב  גם  לאישור  מביאים   2אנחנו 

שקלים אותו, מיליון  ציין  שלאור . אשל  לומר  צריך 

בתקציב שחלו  לשמור, ההתייקרויות  למעשה  צריכים  , אנחנו 

ומרסנת אחראית  תקציבית  במדיניות  מה . זהירה, לנקוט 

מאוד לעבוד  יצטרכו  העירייה  שיחידות  קשה - שאומר  מאוד 
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הנתוןבתקצ גבוהה , יב  שירותים  רמת  לספק  מנת  על 

העיר לתושבי    . ומיטבית 

שלנו   המקומות  עוגת  לתנור. זו  אותה  בחום , הכנסנו  אפינו 

שיצא מה  וזה  הכנסות . בינוני  ממחצית  שמלמעלה  לב  שימו 

מארנונה51% - העירייה  הם  עצמיות .   הכנסות  הכל   - סך 

עצמיות76% הכנסות  הן  מהתקציב  בלב24%כאשר ,   הם   ד 

ממשלה ממשרדי    . הכנסות 

עצמיים   מקורות  על  יותר  נשען  שלנו  שהתקציב  החוסן , ככל 

עולה העירייה  של  יכולים . המוניציפאלי  יותר  שאנחנו  ככל 

שלנו ההכנסות  על  רמת , לסמוך  להבטיח  יותר  יכולים  אנחנו 

זמן ולאורך  נאותה  לעשות. שירותים  בתקציבי , מה  התלות 

לא ובייחוד  הממשלה  ופוחתים משרדי  הולכים  שהם  זה  ור 

השנים לתפקד, לאורך  רשויות  על  מאוד    . מקשה 

ארנונה   על  דיברנו  שלנו , בעצם. אז  משמעותי  הכי  הגורם 

לנו  התקציבשמאפשר  ההצלחה , את  מיסודות  אחד  למעשה 

בעצם  זה  של שלנו  והגבייה  החיוב  התפתחות  נתוני 

לאור, הארנונה המיסים  בגביית  שחל  המתמיד  השיפור  ך או 

לב. השנים בשנת , שימו  ל2010אנחנו  הגענו   86%- מ, 94.1%-  

מעשור פחות  שנת . 82%. לפני  את  שנסיים  צופים  ואנחנו 

עם 2011 כמו , 94.2%  פעם  עוד  אותי  תפתיע  לא  דבורה  אם 

שנה כל  עושה    . שהיא 

החשובים    הדברים  לעלות- אחד  מצליחים  שאנחנו  שנה  כל    ,

להר וגם  הגבייה  אחוז  את  להעלות  שלוגם  הבסיס  את  , חיב 

האקסטרה את  מאפשרים  אנחנו  למתן , בעצם  התוספת  את 

העירייההשירותים בתקציב  וזה ,   הגדלתו  את  מאפשרים 

שלנו העיקרי  שהמנוע  מה    .בהחלט 
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ההוצאות    לראות - צד  יכולים  שאתם  מתקציב 34% כמו   

לחינוך הולך  שאולי . העירייה  סעיפים  מיני  כל  עוד  פה  יש 

ברורים כולם  כללי כ, לא  ומענקים  מיסים  זה , 7% - מו  אז 

בארנונה ומענקים. הנחות  מיסים  מחלקים  לא  סתם . אנחנו 

מלוות , למשל ופירעון  פנסיה  בעיקר  זה  שונים   - שירותים 

מהתקציב12% תקציב .   הכל  מיליוני 531 -  2012סך   

  . שקלים

אגפים   לפי  התקציב  של  הפירוט  העוגה. זה  כמו  הדבר  , אותו 

בהשוואה צייןנ. הפעם  העיר  שראש  כמו  לראות  , יתן 

לחינוך  הולך  ביותר  הגדול   184 ,אמרנו, 34% - התקציב 

שקלים התקציבים , למעשה. מיליוני  את  גם  ניקח  אם 

אחרות ביחידות  החינוך  את  יחידות , שמשרתים  כמו 

השמירה, התפעול סעיפי  למשל  לתקציב , כמו  נגיע  אנחנו 

ל שקרוב  יותר  שקלים200- גדול  מיליוני    .  

להבהיר   מבקש  שאני  אחת  עלייה , נקודה  יש  פה  למשל 

של  ופירעון , שוניםבסעיף  פנסיה  של  בהוצאות  עלייה  אז 

הירוקות בשכונות  שלקחנו  הפיתוח  הלוואת  בעקבות   .מלוות 

האגפים של  התקציב  של  הפירוט  לראות . זה  יכולים  אתם 

היחידות עולה, בכל  התקציב  האגפים  גם . בכל  עולה  הוא 

ריאליתאב, נומינאלית גם  עולה  שהוא  תראו  תכף  למעט , ל 

שבשנת  קטן2011הנדסה  התקציב  אותך, ארז.   אבל , קיפחנו 

מתנה קיבלת  לא , בעצם  אתה  אז  לתאגיד  הביוב  את  העברנו 

להתלונן היחידות .צריך  יתר  עלייה-    .  

לנפש    התקציב  - תקציב  בעצם  איך  לכם  להראות  פה  ניסינו 

נפש פר  יחסי  התקציב, באופן  גם  כמות הרי  גם  אבל  עולה   

עולה לנפש. האוכלוסייה  תקציבים  שני  פה  תקציב . ניתחנו 
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שבצהוב, נומינאלי התקציב , זה  את  גם  לבדוק  רצינו  אבל 

הנומינאלית . הריאלי העלייה  לצד  השנים  פני  על  גם  האם 

העירייה בשירותים , בתקציב  ריאלית  עלייה  יש  גם  האם 

מעניקה   . שהעירייה 

רואים   שאתם  מה  הגדלת ג. וזה  בזכות  הריאלי  התקציב  ם 

עולה השנים  לאורך  בהתמדה, ההכנסות  מאוד. עולה  - וזה 

יפה בתקציבי . מאוד  קיטון  של  המדיניות  נוכח  דווקא 

וכו וקיצוצים  , הממשלה  בהחלט' מעודד- זה  נתון  . בהחלט 

הבאות בשנים  גם  אופטימי  כך  כל  להיות  יכול  ואני  . הלוואי 

מטבעי פסימי  לא, אני  הנתונים  משקריםאבל    .  

של - משרות    משרות  תקן  מאשרים  אנחנו  משרות 1,644   

אגפים. השנה לפי  המשרות  תקן  פירוט  יכולים . זה  אתם 

בעצם  נמצא  במשרות  ביותר  הגדול  שהגידול  לראות  למעשה 

החינוך של . באגף  קודמת63תוספת  שנה  לעומת  משרות    .

ילדים גני  יול, פתיחת  גני  של  חדש,א"תוספת  תיכון  פתיחת    ,

זה את  אמרתי    .כבר 

גידול   לנו  יש  בשונים  הזה . גם  את  מסתירים  אנחנו  שם 

פנסיונרים, בשונים של  תוספת  בעצם  זו  כל , אבל  לא  הם  אז 

שונים שלנו, כך    . הם 

החינוך    אגף  גידול- תקציב  יש  היחידות  בכל  פה  גם  אתם .  

קצת , יודעים הוא  מוצג  שהוא  באופן  החינוך  של  התקציב 

מהפע. מטעה חלק  בתקציב כי  כולן  כמעט  מתבצעות  ילויות 

ע, למשל. העירייה מופעל  כולו  התיכונים  י "תקציב 

וחטיבות , העירייה היסודיים  הספר  בתי  שתקציב  בעוד 

מרביתם כמעט  מופעלים  שלהם , הביניים  השכר  עלות  כל 

ע החינוך"משולמת  משרד  החלקים . י  על  כשמסתכלים  אז 
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מקאז  קצת  והחטיבות  שהיסודיים  נראה  אבל , ופחיםתמיד 

כך ממש  לא  זה    . בפועל 

לעין   ניכרת  ועלייה  החינוך  בתקציב  ניכרת  ההשקעה  . אבל 

לראות  יכולים  הילדיםאתם  גני  בתקציב  הגידול  את  . גם 

בפעילות, שוב הילדים, גידול  גני  בכמות  גידול , גידול 

היול גני  בתקציב, א"בכמות  גידול    .יש 

ההוצאה   לצד  התקציב  את  בוחנים  כשאנחנו  והכנסות גם   

לנפש לאורך , חינוך  מתמיד  גידול  רואים  אנחנו  פה  גם  אז 

לב. השנים שנה , שימו  בכל  נפש  פר  יותר  משקיעה  העירייה 

החינוך בתחום  שקורה, מדיניות. מקודמתה  מה  זו . זה 

מבצעים אנחנו  וכך  המוצהרת    . המדיניות 

צמיחה   של  מגמה  תחילת  לראות  אפשר  התלמידים . פה  כמות 

החינ המגמה. וךבמוסדות  הקוביות , תחילת  לב  תשימו  אם 

בתיכונים התלמידים  זה  למעלה  זה , הירוקות  אחרי 

הביניים חטיבות  זה  שינוי , הצהובות  כמעט  אין  אלה  ושני 

פני  על  התלמידים  האחרונות3בכמות  השנים  תסתכלו .   אבל 

היסודיים הספר  הסגולות, בבתי  בגני , הקוביות  כך  ואחר 

גידול, הילדים שיש  של .תראו  גידול  יש  ילדים300  כמעט ,  

סליחה400 היסודיים,   הספר  כ. בבתי  של  בגני 10%- וגידול   

ולתיכונים. הילדים לחטיבות  גם  יגיעו  בסוף  זו , הם  אבל 

בעיר הבנייה  בתוספת  הצמיחה  של  אנחנו . תחילתה  בהחלט 

הצמיחה מגמת  את    .רואים 

החינוך   מוסדות  בכמות  גם  לראות  ניתן  הדבר  שימו . אותו 

הילדים , לב גני  תש109 - כמות  בשנת  ילדים  גני   123, ע" 

עוד . ב"בתשע שנבנה  שאמרנו  הבאה9תזכרו  בשנה  תעשו .  

  .חשבון
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מקבל    התרבות  אגף  תקציב  לראות , תוספתגם  יכולים  אתם 

השונות היחידות  בכל  העולה  הגרף  תקציב "כנ. את  ל 

ברווחה. הרווחה גם  לנפש  והכנסות  הוצאות  של  גרף  , אותו 

פה העירוניתגם  בהשקעה  השנים  לאורך  גידול  יש  גם ,  

הרווחה   . בתחום 

הסביבה    הניקיון- איכות  בתחום  המרכזי  הגידול  כמו ,  

המנכ הניקיון. ל"שציין  בתחום  בעיקר . הדגש  גם  זה  אבל 

פסולת  להפרדת  כניסה  של  הפרויקט  את  בחשבון  מביא 

ומיחזור פה. במקור  גם  נדרשת  תקציב  בתחום , תוספת  וגם 

הצגנוניקיו הדגש  העיר  ותברואה  .ן  לנפש  בהוצאות  גם 

השנים לאורך  עלייה  רואים  ואומר .אנחנו  אסתייג  רק  אני   

חלקם את  נתנו  ההטמנה  היטל  הוצאות  גם  הזה  , שבתחום 

העירונית התוספת  רק    .לא 

העירייה    של  הפיננסי  הבא - המצב  בגרף  לראות  יכולים  אתם   

ב השינוי  והתאת  המלוות  ועומס  ההחזר  הרגיל שיעור  קציב 

השנים בוחנים . לאורך  אנחנו  לראות אם  יכולים  אנחנו  אז 

כמעט 97שבשנת  לנו  היה  התקציב70%  מהיקף  הלוואות    .

ירידה היתה  השנים  ל, לאורך  מתחת   2009בשנת . 40%- קצת 

פעם עוד  פיתוח 60לקחנו , עלינו  לטובת  אשראי  שקל  מיליון   

הירוקות הנה, השכונות  ממשי, אבל  אנחנו  וגם בהתמדה  כים 

ה לכיוון  נוריד    . 40%- השנה 

שבשנת    מצפה  ה2012אני  באזור  יהיה  המספר  היקף , 35%-  

ל מתחת  יהיה  הרגיל  מהתקציב  המלוות  דרך . 35%- עומס 

עליו, אגב שמסתכלים  הנורמטיבי  ברשויות המספר   

הוא  עולות . הממוצע. 40%מקומיות  רשויות  מאוד  הרבה 

הנורמטיבי, מעל המספר  זה  הי. אבל  פירעון גם  החזר  קף 
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השנים לאורך  בהתמדה  ויורד  הולך  התקציב  מסך    . המלוות 

חדשה   יחסית  אלימות, תכנית  ללא  במלוא . עיר  השנה 

התקציב במלוא  של , עוצמתה  שקלים 2.4תקציב  מיליון   

אלימות ללא  עיר  תכנית  לתחום  השנה  התקציב . מוקצה 

אותנו מחייב  פנים  לביטחון  הוא שהמשרד  מיליון 1.6   

ול. שקלים שקיבלנו  להנחיות  הבהתאם  מדיניות הדגשי 

בעניין רואה  שהעירייה  הזה , והחשיבות  בנושא  התקציב 

יותר גדול  פחות . למעשה  קצת  היא  המשרד  של  ההשתתפות 

מיליון1.120, ממחצית לפי .   זה  את  לראות  יכולים  אתם 

השונים   . הנושאים 

השנים    פני  על  הגירעון  שציין- התפתחות  שכמו  לראות  ניתן    

העיר על , ראש  עמד  השנתי  הגירעון  היקף  בהם  שנים  היו 

גדול מאוד  שנה17.7- כ, שיעור  מדי  גירעון  שקל  מיליון  בכל .  

קטן שנתי  בעודף  אנחנו  האחרונות  מאוד. השנים  מאוד - אני 

ב שגם  נצליח2011- מקווה  פה .   מאוד, 0רשמתי  מאוד - אני 

לגבי  שנצליח  יקרה2012מקווה  שזה  כדי  קשה  נעבוד    .  

בגרפיםא   רק  הדבר  הגירעון, ותו  של  הצד  הגיבנת . זה 

ירד שהוא  ואיך  התקציב  מתוך  הנצבר  הגירעון  זה  , הסגולה 

השוטף הגירעון  זה  בכחולואחרי  זה    .  

בתב   פיתוח  לתקציב  עוברים  זה , ר"אנחנו  את  מביאים  אנחנו 

ביחד התקציבים, אמרנו  שני  לתכנית . את  דגשים  מספר 

ש- הפיתוח  בעיר  חדש  פיתוח  ומבנים  תשתיות  כמו , ל 

למשל החדשה  של . 60/80שכונת , השכונה  ושיקום  שדרוג 

קיימות ותיקה, תשתיות  עיר  ישנות, בעיקר  צריך , תשתיות 

  . להשקיע

ומסחר    תעסוקה  אזורי  לעלות - פיתוח  רוצים  ואנחנו  ככל   
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שירותים לתת  שלנו  היכולת  בשני , את  לעסוק  צריכים  אנחנו 

רוצים- אחד : דברים אנחנו  שלנו   ההכנסות  את  להגדיל   

ממסחר טובים, בארנונה  יותר  שירותים  לתת  הדבר . שנוכל 

העבודה- השני  מקומות  כמות  את  להגדיל  רוצים  אנחנו    ,

בעיר התעסוקה  לאפשר . מקומות  כדי  גם  היתר  בין 

פרנסה הזדמנויות  יותר  ה, לתושבים  את  להקטין  . וגם  . .

כבישי , שלהם על  מבלים  שהם  הזמן  הכל ס .הארץשזה  ך 

מיליו824 - התכנית  ל  שקלים  עד 2012- ן  שנים5- ל, 16    .

שנתי"תב   . ר 

אגב   איתנה, דרך  כעיר  לאשר , אנחנו  מחויבים  היו  בעבר  אם 

הרשימה, ר"תב- ר"תב כל  את  אומרת  ה, זאת  כל   300- את 

בנפרד אחד  כל  רשימה  מאשרים , לאשר  איתנה  כעיר  אנחנו 

שנתי"תב רגיל.ר  תקציב  שמאשרים  כמו  שזה  צד .  

תקבולים, תשלומים ופועלים , צד  ביחד  אותו  מאשרים 

השנ לאורך    . הבמסגרתו 

שנים    פני  על  ופריסה  מקורות  הפיתוח  אחד  - תקציב 

הזה הגדול  בתקציב  בולטים  המאוד  זו , הדברים  שבעצם 

השיא לשנת 266. שנת  הפיתוח  תקציב  שקלים  מיליון   2012 

הפיתוח ומהיטלי  מהקרנות  בהכנסות  שיא  סך מת, משקף  וך 

האלה  שקלים266ההוצאות  מיליון  שקלים110- כ,   מיליוני    

בהקמה הירוקות  לשכונות  חזרה  את . הולכים  לזה  נוסיף  אם 

עוד  חדש  תעשייה  אזור  בפיתוח  משקיעים  שאנחנו  התקציב 

שקלים15- כ מיליוני  שקלים18,   מיליוני  רק ,   הכל  בסך 

הנ מהתקציב  העיר"כמחצית  ליתר  הולך    . ל 

תראו    אם  השניםאבל  לאורך  השינוי   184, 266 -  2012: את 

מקורות , 2013- ב להשיג  משימה  לנו  יש  אנחנו  בהחלט 
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הפיתוח בתחום  נוספים  שנוכל , הכנסה  ולשדרג כדי  להמשיך 

העיר ב. את  גדול2015- גם  תקציב  לנו  יש  עדיין  מיליוני 143.    

גדול תקציב  עדיין  זה  הירידה , שקלים  ניכרת  בהחלט  אבל 

השנים   . לאורך 

השימושים    כנ- צד  אותו  אגפים, ל"  לפי  הפעם  אציג . רק  אני 

אגף כך  אחר  זה  את  קודמת. אגף- לכם  שנה  של  ביצוע  , קצת 

ב הפיתוח 2010- התקציב  בתכנית  הוצאנו  מיליון 140   

ב. שקלים שלנו  כולל 2011- התקציב  לא  משנים  שריונים 

על קודמות  שקלים194עמד  מיליוני  ב.   כולל 2011- ביצענו   

שקלים197 - ים שריונה מיליוני  חריגה.   יתרות . אין  יש 

קודמות הכוללת . משנים  המסגרת  שקלים 664 - סך  מיליון   

השנה הזאת626ביצענו , לסוף  בחלוקה    .  

בקיצור   האגפיות  לתכניות  קצת  יחידות , נעבור  אגף - לפי   

הסביבה הזה, איכות  החמוד  המטאטא  את  פה  לכם  , שמתי 

קונ שאנחנו  הדגם  בדיוק  לא  קרוב זה  הכי  זה  אבל  ים 

חדשות . שמצאתי טיאוט  מכונות  שתי  רוכשים  בהחלט  אנחנו 

הקצר בטווח  להגיע  את , שאמורות  משמעותי  באופן  ולשדרג 

שלנו הניקיון  בין . יכולת  להוסיף  יכולות  כאלה  מכונות  שתי 

ל20 ק30-   ביום"  ומדרכות  כבישים  של  ניקיון  בהחלט , מ 

לתחום. משמעותי משמעותי  תגבור  הניקיוןתוספת    .  

גינות   של  לעיר, שדרוג  קפלן, כניסות  יער  שלב  , השלמת 

העירוני ההשקיה  מערך  שדרוג  של  לפרויקט  נכנסים  , ואנחנו 

המים בצריכת  לחסכון  להביא  היתר  בין  מטרה  לגינון . מתוך 

המים. הכוונה מפעל  את  מחליפים  לא  תקציב    . אנחנו  סך 

שקלים13.4: 2012- ל מיליוני   .  

ההנד   השנהסה אגף  מאוד  רבות  משימות  לו  פיתוח : יש 
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כס התעשייה  אזור  של  את . 50/התשתיות  רואים  אתם 

המפה מאחורי  שלו  חדש . התשריט  ותעסוקה  תעשייה  אזור 

העיר מדרכות, שוב. במזרח  של  ושיפוץ  , BRT, שדרוג 

ציבוריים ועוד, מקלטים  ועוד  לרווחה     .מבנה 

הכלכלית    החברה  ובביצוע  בניהול  פ- פרויקטים  ברקע   ה 

ב הספר  בית  של  הפנימית  החצר  את  רואים  בזמר 60- אתם   

מבחוץ, העברי שלו  תשריט  קודם  החצר , ראיתם  תיראה  כך 

שלו שקלים79תקציב . הפנימית  מיליוני  פיתוח .   את  ימשיכו 

בשכונה פארק. התשתיות  יסודי, חי  ספר  אולם . בית  יתכננו 

ב שלו  לביצוע  ויכנסו  קהילתי. 60- ספורט  מרכז  בתכנון    -60 ,

בשכונה  השני  הספר  בית  גם  לתכנון  ייכנס  העברי  ובזמר 

זה, 80/כס, הצפונית פרויקט    . ותחילת 

אגב   דרך  בגין, זה  מנחם  גשר  של  השכונות . הדמיה  שתי  בין 

בגין מנחם  מעל  גשר  עשוי, תראו, יחבר  כבר  כאילו  ממש  , זה 

יפה? לא מאוד  ייראה. הדמיה  זה  ככה  מיליון 4.5. אבל   

הגשר הזהשקלים    .  

התרבות   בתחום  והספורט , פרויקטים  א - הנוער  של ' שלב 

הארכיאולוגי הגן  של  דובר,הפרויקט  כבר  התרבות  היכל    .

רמז ספורט  שלו , אולם  ההדמיה  את  לראות  יכולים  אתם 

ספורט. ברקע, מאחורי אולם  מגרש . זה  נתכנן  אנחנו 

לכדורגל נוסף  כהן,אימונים  אלי  קהילתי  מרכז  את  נשדרג    ,

אינטרנטי ויש  כרטיסים  מכירת  של  למחשוב  חדש  מערך  פה 

התרבות הפיתוח . למופעי  בתחום  התרבות  אגף  תקציב   - סך 

שקלים41.3 מיליוני   .  

החינוך    בתחום  קיץ- פרויקטים  שיפוצי  ספר ,  בית  של  שיפוץ   

ילדים16נבנה , גורדון גני  ב8מהם ,   בבית 2. 2012-   כיתות   
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הדמוקרטי בית. הספר  בניית  את  בשכונת נשלים  הספר   

העברי הספר , הזמר  בית  של  בנייתו  את  נתחיל  זה  ואחרי 

הצפונית ספר .בשכונה  בית    . מרה 

הרווחה    בתחום  במועדוני - פרויקטים  שיפוצים  נמשיך   

לאנחנו . קשישים העתקת יוצאים  של  מועדון פרויקט 

חדש, סירקין קשישים  מועדון  ובניית  הישן  המבנה  . מכירת 

וילדים הורים  בהקמהו. מרכז  נשתתף  , בתקווה, אנחנו 

בצפון  לקשישים  חדש  יום  מרכז  הקמת  של  פרויקט  שייצא 

אזר, העיר הפרויקט . ברחוב  של  ההדמיה  את  רואים  אתם 

יפיפה. הזה מהר, פרויקט  שייצא  מקווה  מבנה . אני  ונקים 

הרווחה לאגף  את , חדש  ולקבל  לגדול  צריך  המר  ספר  בית  כי 

שלו ה. הנפח  יופי  איזה  תראו  מועדון אבל  של  פרויקט 

  . הקשישים

והכנסות    מחשוב  פה- תפעול  גם  בפרויקט   נמשיך  שדרוג  

הציבוריים, המחשוב במקלטים  ממש. טיפול  כבר  - אנחנו 

הסוף לקראת  קיבלנו . ממש  השנה  בזכות . תעודהגם 

העיר ראש  אדוני  מצדך  וברורה  אחראית  , ל"המנכ, מדיניות 

העירייה ומ, הנהלת  יקרים  עובדים  בזכות , נהליםבזכותכם 

הכספים מינהל  עובדי  הכללי, עשרות  המינהל  מה , עובדי 

קוראים  , הפקידים'שאנחנו  ואפורה ' קשה  עבודה  שעושים 

מאוד חשובה- אבל  שאנחנו . מאוד  תעודה  קיבלנו  השנה  גם 

בסדר עושים  משהו  כנראה  זאת  מאוד . בכל  הרבה  יש 

  . פרמטרים

יש    כלל  וקשייםטענותרק בדרך  בירוקרטיה  על  בזכות ,  אבל   

ברורים מסודרות, נהלים  עבודה  שלכם , שיטות  אכפתיות 

פרטים על  והקפדה  תעודת , העובדים  לנו  יש  השנה  גם 
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לכם. הוקרה מאוד, באמת. מגיע  עבודה  קשה- עשיתם  . מאוד 

בכם גאה    . אני 

לאשר   מתבקשים  שאנחנו  התקציב  יקרים, זה  עבדנו . חברים 

קשה מאוד  מאוד. עליו  ארוך - תהליך  כל מאוד  כמו  ומתיש 

ה. שנה השנה  מוניציפאלי 14- זו  תקציב  עורך  שאני   

סבא בכפר  יותר . והרביעית  ונעשה  הולך  שזה  לי  נראה  לא 

מיומן. קל יותר , אני  נעשה  לא  וזה  העבודה  את  מכיר  אני 

ישראל , חברים. קל במדינת  המקומי  בשלטון  תקציב  לערוך 

לשנה משנה  קשה  יותר  נהיה  רק  יודע. זה  אני מתישהו , לא 

ישתפר שזה    . מקווה 

ההכנה   תהליך  של  ומעמיקה  רבה  הכרות  מתוך  אני , אז 

וטרחו  שעמלו  מי  לכל  והערכה  תודה  להגיד  כל  קודם  מבקש 

ל התקציב  העיר, ראשית. 2012- בהכנת  ראש  תקוותי , אדוני 

המדיניות להדגשי  בהתאם  התקציב  את  לערוך  הסכמנו   כי 

ידך על  לנו  והוצגו  לנו  ה"מנכ. שהתווית  על , עירייהל 

הברורות ההנחיות  ועל  התקציב  בהכנת  הכנה  . השותפות 

האגפים מנהלי  בתהליך , לכם  אתכם  קשה  שהייתי  יודע  אני 

התקציב של  עצמכם ,ההכנה  את  להמציא  אתכם  ואתגרתי   

מחדש פעם  תעשו , כל  שאתם  יודע  אני  בסוף  הכל  בסך  אבל 

טובה   . עבודה 

המחלקות   למנהלי  האגפים, גם  לסיגל,כולם, לחשבות    ,

ולמירה, לתקווה, לאביטל, לנועה מינהל , לדליה  צוות  לכל 

המסור חבר, הכספים  הזמן, ה'שבאמת  על  חבל  צוות  לי  . יש 

מחלקת , לדבורה, לאוסנת, למרי, לאורית מנהל  שטרן  לשי 

אותו, שכר קרעתי  באמת  שכר . שהשנה  תקציב  עשינו 

בלילות, חביבי, מפורט ישן  לא  חביבה. הוא  ח לכו, ואחרונה 
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לגזברות שלנו  סוף , שלילעוזרת , המצטרף  שסוף  לוי  פירי 

תקציב  וגם  שפוי  תקציב  לעשות  לי  אפשרה  וגם  הצטרפה 

אחת בבת  לכולם, ה'חבר. פיתוח  לנו . תודה  היתה  באמת 

מאוד קשה- עבודה  פוריה. מאוד  עבודה  ושנת  כוח    . ישר 

צרפתי מועצה  :צביקה  עכשיו, קהל, חברי  נעבור  .אנחנו  . היא, .  האמת 

רחבה כך  כל  פריסה  פה  עליה, שהיתה  חולק  לא  אין . שאני 

להגיד מה  להוסיף. לי  מה  אגיד. אין  כן  אני  נקודות  : שתי 

התב- אחד  את  לאחד  שעברה  שנה  התחייבות  היתה  ר " 

במשימה, והשוטף הכבוד. עמדנו  משימה . כל  שזו  חושב  אני 

פשוט, קשה לא  וזה  מהצד  אם . עקבתי  יודע  לא  יש אני 

עיריות שהרבה  הכל   את  תבעושות  גם  אחת  וגם "במכה  ר 

פשוטה.שוטף ולא  קלה  לא  עבודה  זו    .  

הזמן   כל  לאורך  עובדים  הצוותים  את  ראיתי  כל , אני  לאורך 

האחרונה האחרונים4, התקופה  החודשים  לומר ,   רוצה  ואני 

ולעילא לעילא  חושב  אני  צוותים  פה  שיש  למרות . לכולם 

כאלה באמרות  נתקל  ככה  אני  פעם  אחרותשמדי  או  אבל ,  

יודע אתה  אמרות  שזה  דריתחא, כנראה  שאנשים , בעידנא 

ואומרים חושבים  כך אבל , לא  שיש אחר  ומבינים  מצטערים 

באמת  בארץ, צוותפה  טוב  הכי  להגיד  רוצה  לא  אבל . אני 

בארץ המובילים  בין  ל, צוות  יכולים  בעיר ואנחנו  התגאות 

להביא שמצליחה  לש, כזו  משנה  גדל  שלה  , נהשהתקציב 

בשוטף וגם  בפיתוח  גם  שיא  לתקציב  הגיעה  היא  , והשנה 

ההסדרים לחוק  מעבר  ארנונה  העלאת  שזו . ללא  חושב  אני 

המקצוע לאנשי  כבוד    . תעודת 

העיר   לראש  להחמיא  גם  רוצה  מתווה , ואני  למעשה  שהוא 

ומתחילים  הצוותים  יוצאים  שלו  ומהחדר  המדיניות  את 
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העיר. לעבוד ראש  שנה. שאפו, אז  שלי ,זו  אופן  בכל   

תקציב, שלישית בישיבות  משתתף  רואה , שאני  שאני 

חריגות ואין  מאוזן  דבר  של  בסופו  גם  באמת  . שהתקציב 

מצליחה כזו  ליחידה  שותף  להיות  גאווה  שזו  חושב  . ואני 

כך חושבים  שכולם  מקווה  כך. אני  חושב  אופן  בכל  .  אני 

עכשיו הדיון  את  נפתח    .אנחנו 

לכולם    ידוע  הדיון  דקות 10 - סדר  מועצה  חבר  לכל  , דיבור 

באמת  יכבד  אחד  שכל  מבקש  ויתכנן אני  לו  שניתן  הזמן  את 

הזמן לטווח  שלו  הדיבור  יתייחס. את  העיר    . בבקשה, ראש 

חמו בן  רוצה   :יהודה  בהחלט  שגיא אני  האופוזיציה  של  לבקשה  להתייחס 

הקואליציה, פנה חברי  מקרב  דוברים  סדר  ביקש , היו  גיא 

הסקירה  להתייחסלאחר  המקצועיים  הגורמים  ובהחלט , של 

בריצ דיון  שנקיים  גישה  עלינו  שמקובלת  אחד , רץ'אמרנו 

קואליציה, אופוזיציה בצורה , אחד  יתקיים  שהדיון  ובתנאי 

אפשר . נאותה פה  שנמצאים  האנשים  שעם  ספק  לי  ואין 

זה את    . בבקשה. לצפות 

צרפתי   . גיא, בבקשה  :צביקה 

גל בן  לקבוע   :גיא  לאהיכולת  ומה  נאות  שהיא , מה  למדתי  אני 

בציפיות, סובייקטיבית לעמוד  אצליח  שאני  מקווה  יש . אני 

חושב אני  מוסרית  חובה  קצת  ששרדו, לי  אלה  אני , לטובת 

שנה כל  זה  את  בכפר , שגיא, אומר  שלך  הרביעי  התקציב  זה 

שלי והשמיני  יותר , סבא  קצת  להיות  אולי  אשתדל  אני  אז 

אלא, מעניין מקודמיי  הקודמיםלא  מנאומיי    .  

יודעים   שאתם  כמו  הירוקים  סיעת  הגישה  שעברה  , שנה 

לתקציב הסתייגויות  של  החליטה . שורה  העיר  הנהלת 

חדש אבולוציוני  סדר  על , לקבוע  הצבעה  התקיימה  קודם 
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כך , התקציב להצבעהאחר  ההסתייגויות  אנחנו . הובאו 

הזה הדברים  סדר  על  התרעמנו  הי, כמובן  ניתן  ה שמבחינתנו 

מרצפות יש  שלו  שבגג  בית  לבניית  אותו  וברצפה , לדמות 

רעפים יש  החלטה . שלו  של  חדש  שיא  מבחינתנו  היה  זה 

העיר הנהלת  מטעם    .תמוהה 

של    לסוג  מובהק  ביטוי  מהווה  מבחינתנו  הזו  ההחלטה 

כוח העיר, שכרון  הנהלת  נהנית  לעיתים  ההחלטה . שממנו 

דיו לקיים  לאפשרות  קץ  שמה  לצערנו  גם  ענייניהזאת  , ן 

שעברה בשנה  התקציב, לפחות    . סביב 

אחת , במקביל   לא  וטוען  חוזר  העיר  את ראש  ומביא 

לא , התייחסותו האופוזיציה  מטעם  המועצה  שחברי  לכך 

בעיר לעשייה  מאומה  הנהלת . תרמו  על  ביקורת  העברת  זולת 

בראשה והעומד  לתואר . העיר  העיר  מראש  זכיתי  אפילו  אני 

ואיש  כבד  במשקל  נוצהדברן  במשקל  ראש , עשייה  של  ביטוי 

אותי שאפיין  כינויים . העיר  מספר  לי  הדביק  העיר  ראש 

חגיגית , נוספים כך  הכל  האווירה  את  להעכיר  ארצה  לא  אני 

אותםשיש ולפרט  הערב  כאן    .  

טכסי   מעמד  הזה  למעמד  נלווה  שנה  כל  ממלכתי, כמו  , כמעט 

ישראל ממשלת  של  ממש  טכסים  שמזכיר  פחות , כזה  לא 

כנר מ דן  שעבר  שבוע  שהשמיע  סופרלטיבים  למשמע  שכך 

ראש  של  התפקוד  על  הכרמל  אסון  לחללי  הזיכרון  בטכס 

נתניהו נגיד, הממשלה  אוזניי, איך  עיניי, נפתחו  קודם . אורו 

ראש , כל כלפי  הזה  המתוזמן  הפזמון  למה  הבנתי  כך  כל  לא 

ששופ מוכררהממשלה  קצת  לי  נשמע  היה  ושבח  הלל  ואז ,  

שה בישיבות נזכרתי  פה  שקורה  מה  את  לי  מזכיר  קצת  וא 

  .התקציב
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הערב   הישיבה  גם  לי, כי  מכל , תסלחו  יותר  לי  מזכירה 

היטב מתוזמר  וטובים, קרקס  רבים  לדגל  נקראים  , שאליו 

ישראל ממשלת  מטעם  כבוד  אורח  וראשון  בלי , ראש  שהרי 

הנציג  הממשלה  מלאמטעם  אינו  מרבית . טכס  ואת 

באולם הזה, הכיסאות  בשלב  עירייה , גם  עובדי  ממלאים 

כרגע. מסורים אחר  במקום  להיות  חפצים  היו  חלקם  . אולי 

חפצה בנפש  כאן  נמצאים  שחלק    . ייתכן 

פעילים, בנוסף   של  בנוכחות  מתכבדים  , מקורבים, אנחנו 

העיר ראש  של  האוזן  על  שלוחשים  יועצים  כמה  אם . אולי 

הערבנ כאן  מלאים  העדיין  בספסלים  לי , ביט  שלא קשה 

המועצה ישיבות  אולם  כתיקונם  שבימים  למי , להדגיש 

מ, שמכיר יותר  מלהכיל  איש16- צר  שבכוונת .   להיות  יכול 

חלק  לקחת  ומעורבים  אכפתיים  מתושבים  נמנעת  מכוון 

המועצה עפ,בישיבות  החובה  למרות  זאת  את "  לאפשר  חוק  י 

הדיון   . פומביות 

כאן    איתנו  נמצא  לא  מי  ולהרהר  להיזכר  מקום  אולי  גם  זה 

מנכ. הערב לשעבר"שני  חמו, לים  בן  ואבי  יוניאן  שני . אייל 

לשעבר העיר  ראש  פלג, עוזרי  ובני  שלום  מנהלת . מאיר 

לשעבר העיר  ראש  ויסמן, לשכת  סמנכ. יעל  קיסוס  ל "מייק 

ליבר. העירייה אדמון, לי  סגל, בושמת  גונן, גל  צי יוע, איתי 

לשעבר דובר. התקשורת  היה  לא  במעגל . אז  עבדו  אלה  כל 

חמו בן  יהודה  עם  יחד  אינם, הראשון  איתנו והם  עוד   

סבא כפר  עד . בעיריית  לכולם  מאחל  אני    .120כמובן 

מקרקס   חלק  להיות  עליי  נגזר  תהיה , אם  מה  השאלה 

קסמים. תרומתי לעשות  יודע  לא    . אני 

כהן נמצאי  :אורן  לא  לסיעה  חברך    . םגם 
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גל בן  אחד  :גיא  בולט  כשרון  לי  יש  העיד שעליו , אורן, אולם  אפילו 

העיר כבד, ראש  במשקל  מילים  של  להטוטן  אז . אני 

הדיבור, ברשותכם סכין  את  אשחיז  עליי , אני  אלביש  אני 

הבא, מסיכה התוכחה  בנאום  אתכם  אשתף  שאולי , ואני 

חנוכה לחג  מאשר  פורים  לחג  יותר    .מתאים 

יקרים   מועצה,אורחים  חברי  מה ,   שכל  הבנתי  פתאום  לפתע 

היום עד  יהודהשאמרתי  בגנותך  והבל,   שטות  לי . זה  חשוב 

הממשלה ראש  על  שנאמרו  השפר  שאמרות  בנימין להוסיף   

ל, נתניהו בהשוואה  ומתגמדות  וכאפס  כאין  דברים הן 

להיאמר חמו, שצריכים  בן  יהודה  אליך    .לטעמי 

העיר   ראש  להכר, אדוני  רוצה  כאני  משמעית יז  חד  בצורה  אן 

היה-  לא  כמוך,   דגול  עיר  ראש  יהיה  ולא  ראשי .אין  כל   

כצל  הם  לפניך  שכיהנו  סבא  כפר  של  העיר  וראשי  המועצה 

בדמותך עירנו  על  שנחת  הפלא  לעומת  שמחוויר  , חולף 

היו . יהודה ולד  ועד  מאוסטשינסקי  הכלל  מן  יוצא  בלי  כולם 

ממך ללמוד  אוסטשינסקי . יכולים  ללמוד היה אליהו  יכול 

עיר לראשות  בחירות  קמפיין  לנהל  איך  יהודה  כיצד . ממך 

המתמודדים  שאר  לכל  לחיקוי  ומודל  מופת  שהוא  עיר  ראש 

וצריך במנגנון , יכול  לרעה  שימוש  וחלילה  חס  לעשות  לא 

עובדי , עירוני את  הפוליטית  לטובתו  ושלום  חס  לנצל  לא 

אליו המקורבים  עם , העירייה  מניפולציות  לעשות  כספי לא 

ממךכל . תורמים רחוקים  חמו, אלה  בן  מזרח , יהודה  מרחק 

  . ממערב

ביעילות    לנצל  ניתן  איך  אוסטשינסקי  את  מלמד  היה  חמו  בן 

הבחירות קמפיין  תקציב  בזמן . את  להפעיל  דאג  כיצד 

בנחישות איציק, הבחירות  טוב  העזר , תקשיב  חוקי  את 
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בקפי יאכפו  כי  למען  שלטים  להצבת  בנוגע  דה העירוניים 

קפדני בשוויון  המתמודדים  שאר  כל  כנגד  ,כלפי  אפילו 

העבודה במפלגת  העבר  מן  עירנו . קולגות  ראש  הוא  כזה  כי 

לרגליו, הנערץ נר  הוא  החוק  ששלטון  אדם  חמו  בן    .יהודה 

היא   מה  ארץ  דרך  חמו  מבן  למד  היה  קרן  בן , אברהם  שהרי 

ומיושב שקול  אדם  הוא  בעליל, חמו  קפריזי  לא  איש . הוא 

מעלליושא את  לכוון  ומדון  אגו  לשיקולי  נותן  לשיא , ינו  אך 

המועצה בישיבות  בהופעותיו  חמו  בן  מגיע  שהפכו , גדולתו 

וגדולה לפאר  מזמן    . כבר 

באריכות   לשאילתות  משיב  אמירות , בחן, בנימוס, תמיד  עם 

מתחשבן לא  לעולם  הוא  האופוזיציה  הוא , מטעם  כזה  כי 

הנערץ עירנו  חמו,ראש  בן  יהודה  ומלא ,  ארץ  דרך  עם  איש   

  . חן

היה    רק  אם  סורקיס  היוםמרדכי  ללמוד , בקרבנו  יכול  היה 

עם  קשרים  של  ענפה  מערכת  לנהל  ניתן  כיצד  חמו  בן  מיהודה 

ושרים כנסת  כח. חברי  שכיהן  לומר "סורקיס  היה  בעצמו  כ 

אישיים קשרים  לנהל  אפשר  איך  חמו  חבריים , מבן 

הכנסת חברי  עם  מבל, ומועילים  בהאפילו  לכהן  כזה . י  כי 

הנערץ עירנו  ראש  חמו, הוא  בן  שיחה , חבר. יהודה  ואיש  רע 

ח מדינה, כ"לכל  ועובד  חרוז. שר  לי  יצא    .אפילו 

גלר   ניצב , זאב  סבא  כפר  של  המיתולוגי  העיר  רק ראש 

משני תווך  בן , כעמוד  יהודה  של  גדולתו  בצל  מסייעת  כיתד 

המונומנטאלי לגלר . חמו  מייחסים  העיר  המנוח ותיקי 

בצדק שלא  או  האמירה , בצדק  את  הותיקים  אומרים  כך 

כמו ' לשמש  יכולה  הלוויה  בית3לעיתים  חוגי  שאני . '  מה  זה 

אופן, שמעתי מיוחסת . בכל  לא  הזאת  שהאמירה  להיות  יכול 
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בצדק    .לו 

ניתן    איך  המנוח  גלר  זאב  את  ללמד  יכול  היה  חמו  בן  יהודה 

אירוע וכל  ביקור  כל  ייכתב . למנף  של עוד  הימים  בדברי 

חמו בן  יהודה  מקפיד  כיצד  סבא  כפר  הנערץ, העיר  , מנהיגנו 

אירוע כל  וגדול. לפקוד  מילה. קטן  ברית  ובת . כל  בר  כל 

חתונה, מצווה שמחה, כל  בכל . כל  יבקר  חמו  בן  יהודה 

בעיר עסק  ובית  חנות  ספר . פתיחת  פתיחת  על  יפסח  לא 

לחג כוסית  הרמת  או  ספורטיבי . תורה  אירוע  וחנוכת כל 

חדשה חשוב, תערוכה  כמה  לתאר  מילים  חמו אין  בן  ליהודה   

מקום ובכל  זמן  בכל  מדובר . להיות  אין  כאילו  נדמה  לעיתים 

אחד בכמה, באדם  שמדובר . אלא  הדעת  על  מתקבל  לא 

דגול אחד  מקום, מיוחד, באיש  לכל  פעמיו  את  לכל , ששם 

הזולת, מניין למען    . כמובן, רק 

ללמ   יכול  חמו  בן  עיר יהודה  ראש  של  הגעה  כיצד  כולם  את  ד 

ל, לאירוע מחייב  נימוסים  ביקור  של  ממעמד  עשיית הופכת 

ומועילה נעימה  צרופה. מצווה  הנאה  מבלי . ממש  והכל 

העשייה פאר  את  חלילה    .להפקיר 

ולד    מלהזכיר - יצחק  שהס  שם  הוא  ולד  שמדובר , יצחק  אף 

העיר התואר , ביקיר  לקבלת  זכה  גם  לאחרונה  דיוק  ליתר 

כבוד שבטוח. אזרח  מה  הוא , אולם  חמו  בן  של  לשכתו  את 

לפקוד מרבה  חמו. אינו  בן  יהודה  של  זולתו  מפאת   ,זאת 

מגיע אינו  כמובן  ולד    . שלקרסוליו 

לאוזנו    להתאים  ניתן  איך  ללמד  חמו  בן  יכול  ולד  יצחק  את 

בעיר לביקור  שמגיע  כנסת  וחבר  שר  כל  המנגינה , של  את 

בדיוק בפ. המתאימה  שביקר להדגיש  הליכוד  ממפלגת  שר  ני 

הערב היותו , אותנו  עובדת  ברשימה את  שנבחר  עיר  ראש 
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כחבר .עצמאית מכהן  שהוא  העבודה  ממפלגת  לשר  לספר   

העבודה במפלגת  שנים    . ותיק 

גלר   זאב  את  ולהוקיר  להעריך  ידע  ולד  שיצחק  קודמו , כפי 

יצחק , בתפקיד לקודמו  רב  חסד  לתת  מרבה  חמו  בן  גם  כך 

כ. ולד הכל אף  בסך  בעיר  כיהן  ולד  יצחק  שנים22.5י  בהם ,  

מעט כה  הזיק, עשה  רק  אולי  שעשה  יצחק . ובמעט  כי  אף 

גדול גירעון  אחריו  השאיר  ריקה, ולד  אדמה , קופה  ממש 

חמו , חרוכה בן  ברכהיהודה  של  איש  הרי    . הוא 

הזדמנות   ל, בכל  קרוב  לאחר  חמו 8- גם  בן  יהודה  שנים   

קרויה אוזן  לכל  ולד שא, מזכיר  ליצחק  שמגיע  הקרדיט  ת 

אחרי  עשייה22מגיע  שנות  לצדיק.   לא , כיאה  לעולם  חמו  בן 

בהווה כישלונות  לאיזשהם  בהסבר  בעבר  כיאה . יאחז 

קודמו של  שלטונו  שנות  את  לפאר  ידאג  דגול  אף , למנהיג 

תפארתו בכל  מונים  עשרות  עליו    .שהתעלה 

חמו   בן  אדם, יהודה  מכל  הרם  כמוך, אתה  שאין  , הבנתי 

גדול גיבור, אתה  מדהים, אתה  לב , אתה  עם  רגיש  איש  אתה 

לכולם, חנון, רחום, גדול חסד  נר , כולנו. נושא  כולנו 

הרבה, לרגליך שלך, לתבונתך  לתגובות , להשכלה  בעיקר 

שלך לגופו . הענייניות  מגיב  תמיד  שאתה  יודע  דעת  בר  כל 

אדם של  לגופו  ולא  עניין  ממך, של  שלקחתי  ציטוט    .זה 

כך   כמודל כל  בפועלך  אותנו  משמשות  תכונות  הרבה   

שלעולם, צניעות, שלווה, רוגע: לחיקוי אגו  נטול  , אדם 

בפנקסנות או  בחשבונאות  מתנהל  אינו  שיודע . לעולם  איש 

אותו לסובבים  טובה  לגמול    . רק 

לכל   חמו, מעל  בן  שמטה , יהודה  איש  מגלם  בעיניי  אתה 

אותךח ולסובבים  לבריות  הע. סד  מפרנסי  וקבלנים החל  יר 
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בכיסם מצויה  הוזכר , שהפרוטה  חלקם  עם  פגישותיך  שאופי 

בדו שבוע  לפני  האחרון"רק  המדינה  מבקר  אחרון . ח  ועד 

היחס  את  נס  על  המעלים  הרחוב  ודרי  הדיור  מחוסרי 

ממך לקבל  שזכו  והמתחשב  ולילות , האנושי  ימים  אותם  כל 

ללשכתך סמוך  כל  המחאה  במאהל  שכנו    . בהם 

ל   מתכוון  עירוניאני  עזר  חוק  הבא  בשבוע  כבר  שמעתה , קדם 

ב שנה  בכל  יוכרז  עולם  לדיראון  באפריל1- ועד  כיום ,  

ופועלך, הודיה שמך  את  חמו, שיפאר  בן  זה . יהודה  על  נכריז 

יב חמו. ח"כיום  בן  חמו. יהודה  בן  מסיים. יום  כבר    . אני 

הטובות   מעלותיך  כל  את  נס  על  ונעלה  נפאר  זה  ניזכר . ביום 

איך לראשונה יחד  היבחרותך  ביום  חדשות  לפסגות  עלינו   

שנים8לפני  הזכאות .   אחוזי  באמת  היו  מה  יחד  ניזכר 

חמו בן  העמים  שמש  עידן  לפני  באמת , לבגרות  הוא  ומה 

היום הזכאים    . אחוז 

כפר    העיר  של  כלכלי  החברתי  העשירון  היה  מה  יחד  נתפייט 

חמו בן  הדגול  המנהיג  עידן  לפני  העשי, סבא  הוא  רון ומה 

היום כלכלי  לצאת . החברתי  לנו  לקח  דקות  כמה  נהרהר 

סבא  העומס4לכביש מכפר  בשעות  העשייה ,   איש  עידן  לפני 

חמו בן  יהודה  והמהולל  כך , הדגול  לשם  לנו  דרוש  וכמה 

  . כיום

יב   ג"ביום  בשלבים  העיר  ילדי  כל  את  נכנס  של ' ד- ו' ח 

העירוני עוד , הפארק  לבטח  תושלם  שנה20, 10שבנייתם    

המאוחר הדגול. לכל  עירנו  ראש  למען  הלל  שיר  הנערץ , נשיר 

חמו, והרחום בן    .יהודה 

יקרים   אלה , חברים  כחבר בדבריי  זכותי  את  מממש  אני 

האופוזיציה מטעם  בצורה , מועצה  דעתי  את  להביע 
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לנכון מוצא  שאני  ביותר  את , המיטבית  לכם  לשקף  מנת  על 

והעו העיר  הנהלת  של  להתנהלותה  באשר  בראשה עמדתי  מד 

אתכם. בפרט אפתיע  שלא  משוכנע  אצהיר , אני  אם 

עיריית  של  התקציב  הצעת  נגד  אצביע  אני  האלה  שמהטעמים 

לשנת  סבא  רבה. 2012כפר    . תודה 

צרפתי בכלל  :צביקה  התקציב  על  ביקורת  לך  שתציג . אין  חשבתי  אני 

נגד, מספרים דברים  יודע, תציג  על , אני  התקציב  אבל 

ש. טוב, הכיפאק לשמועאני    . בבקשה, אורן. מח 

כהן טוב  :אורן  גל. ערב  בן  מר  ידידי  את  ששמעתי  אם , אחרי  רציתי  אני 

עוד  לו  להוסיף  דקות5אפשר  הוא ,   זה  שאחרי  חושב  אני 

עליי   . מדבר 

צרפתי טעות  :צביקה  עשינו  שלו, אבל  חופשי  יום  זה  ראשון  לו , יום  היה 

  , זמן

כהן היה, לא  :אורן  שראיתי  הדפים  בשאר  כהןכי  אורן  כתוב  ואתה ,  

הזה בקטע  בדיוק  אותו    . עצרת 

ברקע( מדבר    )  קהל 

כהן לכולם  :אורן  טוב  כאן , ערב  מסובים  אנחנו  ושוב  שנה  רודפת  שנה 

העירוני התקציב  את  למעשה  לאשר  כדי  הזה  . בשולחן 

העדיפות  סדר  את  ביטוי  לידי  מביא  העירוני  התקציב 

עצמה על  נוטלת  מקומית  השמ, שרשות  הקצרה ובשיטת  יכה 

הסופי האישור  טרם  מנסה  למעשה  אחד  גפו , כל  אל  להטות 

הצרכים  אל  או  שלו  הרצונות  אל  או  שלו  אינטרסים  אל  או 

התקציבים את  הזו, שלו  הזו , והמלאכה  התזמורת  מלאכת 

עליה לנצח  מאוד  שקשה  תזמורת    . היא 

לכל    שראויים  המקצוע  שאנשי  לפניי  ונאמר  לפניי  דובר  וכבר 

אמ, שבח קודםוכבר  זה  את  רוכל, רו  שגיא  וגם  דבורה  , גם 
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קיבלתם כבר  התודה  את . את  קיבלתם  כבר  ואתם  ומאחר 

אחרים, התודה שניים  להזכיר  רוצה  לא , אני  כלל  שבדרך 

המרכזי השולחן  סביב  העבודה , נסובים  את  עושים  אלא 

הקלעים הם. מאחורי  כהנא' גב: והשניים  שהיא , שרונה 

מנהלת  סגנית  דבורה  עם  ההכנסותעובדת  דנאי ו, אגף  אורית 

הכספים רבה . מאגף  עבודה  על  הקרדיט  מגיע  להם  שגם 

הצוות, ומאומצת לכל  כמובן  מחיאות , מעבר  מגיעות  בהחלט 

  . כפיים

כהן השאר  :אורן  לכל  נאמר  וכו, וכבר  אגפים  , מנהלי  כל ' לכם  מגיע 

מאליוהכבוד  מובן  איננו  זה  מהסוג , כי  קלות  לא  שבשנים 

א שבהם  השנים  נמצאיםשל  דבר , נחנו  של  בסופו  אנחנו 

מאוזן תקציב  שהוא  לתקציב  טוב, מגיעים  שהוא  , תקציב 

סבא  כפר  של  והפיתוח  הבנייה  המשך  על  מעיד  שהוא 

מעלה   . מעלה- והצעדה 

העיר   ראש  אדוני  שמח  משה , אני  השר  הוזמן  הזו  שלישיבה 

שהוא . כחלון אדם  מהווה  בעיניי  כחלון  משה  נבנה השר  גם 

והגיע בממשלהמלמטה  שר  של  הרם  לפסגה  כל ,   ובמשך 

משגת איננה  שידם  לאלה  דאג  הוא  התחיל . השנים  לא  זה 

הזו הנוכחית  בקדנציה  להישגים. דווקא  לכך  הגיע  גם  . והוא 

התנועה בתוך  גם  מלחמתו  את  נלחם  להגיד , הוא  יכול  אני 

חוץ, מקרוב כלפי  בעיניי.וגם  כזו  בתקופה  לכאן  הגעתו    ,

ל גם  כבוד  של  מסר  סבאהיא    .כפר 

זאת   בכל  בהם  לגעת  רוצה  שאני  נושאים  ראשון , מספר  דבר 

הארנונה-  נושא  את הרי.   וראינו  מושפעת  ההכנסות  עמודת   

בתרשים גם  מהארנונה, זה  ניכר  תקופה . בשיעור  במשך  ואני 

אומר  ועודני  אמרתי  לומרארוכה  מקומית , ואמשיך  שרשות 



    25.12.2011  53  מועצה מן המניין 

אוטומטי עדכון  לאותו  מעבר  הארנונה  את  לדעתי , שמעלה 

כשל על  מעיד  זאת. זה  עשינו  לא  שאנחנו  דובר , וברגע  וכבר 

מאליו מובן  לא  בהחלט , שזה  זה  ומסר אז  להצלחה  ביטוי 

העיר לתושבי  כבוד  של  מסר  גם . שהוא  תעלה  לא  סבא  כפר 

לעדכון מעבר  הארנונה  את  אוטומטי, השנה  עדכון    .אותו 

התרבות    אנחנו - היכל  העירוני  התרבות  היכל  או  תו קיבלנו 

ראשוני מאוד  פנימי  קורא , לדיון  אני  דיון  אותו  אחרי  ומיד 

האלה  הסכומים  עוד  לא  אומר  התרבות  תיק  שמחזיק  בעיתון 

בהם דיברנו  ישיבהשאנחנו  באותה   ' שקל100,  מיליון   ' .

שמיים הארץשומו  והאזינו  לך.   אומר  יכול , ואני  אתה 

התרבות תיק  מחזיק  אדוני  הטיס , לצחוק  רישיון  את  אבל 

לשלולשלך צריך  נושא  שאתה  המספרים  אלה  אם  דובר .   לא 

מקצתי, בהם ולא  מיני  דו, לא  לא "כאילו  עדיין  המבקר  ח 

ועומד ספיר. תלוי  היכל  סיפור  את  מכירים  לא  , כאילו 

הכל את  נעשה  אני, ואנחנו  שדו, בוודאי  לא "כדי  נוסף  ח 

ל. ייכתב לך  מציע  לכת ואני  וגם הצניע  במספרים  גם 

הציבו   .ריותבהתבטאויות 

שנה    שובכל  אומר  שוב  ואני  אומר  את , אני  נס  על  מעלה 

בית בית,ר"נושא  הנוער  תנועת  רוצה . ר"  אני  הזה  ובמעמד 

גבית  רוח  הזו  לתנועה  שנתן  העיר  לראש  תודה  להגיד  גם 

עשרות . בעיר מקיפה  הזאת  התנועה  לפעילות היום  שמגיעים 

אני . שלה בעבר  שאמרתי  כמו  בדיוק  חושב  בהחלט  ואני 

הפעםממ גם  להגיד  הראשונה , שיך  הפעם  שזו  מקווה  ואני 

העיר ראש  אדוני  הבאה  בפעם  בית, כי  שבית  נשמע  ר "אנחנו 

הנוער  לתנועת  המשכן  מיתר או  חריגה  איננה  היא  הזו 

עומד. התנועות אותו  לראות  שנזכה  מקווה  מאוד  אני ו, אני 
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אותו לעשות  שחייבים  צורך  שהוא    .מאמין 

תאומות    בעניי- ערים  גם  חושב   ואני  בעבר  התבטאתי  הזה  ן 

הדיון, זוש את  אפתח  לא  תפקידה , אני  לא  בהחלט  זה  אבל 

ישראל מדינת  של  ההסברה  את  לעשות  מקומית  רשות  . של 

ישראל  שממשלת  לי  נדמה  ואפילו  מוסדות  מספיק  יש 

השנה נוסף  מיניסטריון  האחרונה, הקימה  וערים , בקדנציה 

של  תקציב  עם  ת100תאומות  זה  שקל  אלף  מדי  גבוה  . קציב 

אחת תאומה  עיר  זאת  בכל  רוצים  ואם  בזה  צורך  שום  , אין 

בסדר בסדר. זה  גם  זה  שניים  לכת. גם  שנצניע  מוטב  . אבל 

אחד  אף  של  נסיעות  סוכנות  לא  להיות  הופכים  לא  אנחנו 

משיגה שהיא  הארצית  ברמה  מטרה  שום  לזה  , ואין 

לרדת צריך  בעיניי  הזה    .והתקציב 

השגה   בר  דיור  בובנושא  שהזכירו  חושב ,   ואני  תמכתי  אני 

של  בהקשר  חלקה  את  לתת  צריכה  מקומית  רשות  שבהחלט 

השגה בר  נושאת . דיור  ישראל  וממשלת  שהמדינה  נכון 

הכוללת הכלים, באחריות  מירב  את  יש  לה  במעט . וגם  אבל 

החלטנו  וכבר  לנו  מדהים שיש  פרויקט  על  הנוכחית  בקדנציה 

גלר רחוב  מקו, של  שיש  חושב  בעבר אני  זה  את  ואמרתי  ם 

היום גם  פעם  שוב  זה  את  אומר  של , ואני  חדרים3לדירות    ,

קטנות השגה- והם, דירות  בר  הדיור  את  מהווים  ולא ,הם   

מאלהדירות    . גדולות 

הספורט    התיק- בנושא  מחזיק  את  לציין  רוצה  בהחלט  אני    ,

העיר ראש  מקום  ממלא  צרפתי  צביקה  לשנה , את  שמשנה 

הספורט  של  לך , עולההתקציב  מגיע  הזה  בהקשר  ובהחלט 

הכבוד וקבוצות. כל  עמותות  מאוד  הרבה  פה  יודע , יש  ואני 

הזאת הספינה  את  לנווט  קשה  תקציב . צביקה, כמה 
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ב עלה  מאוד10%- התמיכות  יפה  שזה  להיות ,   הופך  כבר  וזה 

קבועה כוח. מגמה  ישר  לך  ומגיע  בעבר  היה  לא    .זה 

התקציב    מדב, האחרונהבישיבת  כבר  גם , ריםאם  אז 

לכדורעף פיס  או  מגרש  על  הספורט, דיברתי  רק . לאגודת 

בצורה  דרכה  ועושה  מגיעה  הנשים  קבוצת  את  ראינו  השנה 

באירופה מכובדת  בשכונות , מאוד  שייבנה  החדש  והאולם 

שרציתי כמו  יהיה  אחרים, הירוקות  הרבה  שרצו  יהיה . וכמו 

אירופי תקן  שהוא  ולא, בתקן  באירופה  משחקים   שיאפשר 

לנדוד יותר  זהנשים הוגם . נצטרך  את  שצריכים  , בכדורעף 

זה את  ויצטרכו  ימשיכו  השם  שבעזרת  הגברים  ובהחלט , וגם 

הזה בהקשר  גם  הכבוד    . כל 

שנאמר   ממה  יותר  במילים  אכביר  לא  עיקרי , אני  את 

אמרתי כבר  ש. הדברים  חושב  יכולהאני  היא  זכאית , הרשות 

כדי  תוך  גם  בתקציב  תיקונים  כלים , תנועהלעשות  לה  יש 

וכו, לכך לסעיף  מסעיף  הכל. 'העברות  שאמרתי , ובסך  כמו 

איתן, בהתחלה תקציב  הוא  הזה  שהתקציב  חושב  , אני 

טוב טוב, תקציב  בקצב  העיר  ובניית  התפתחות  על  , מעיד 

אתמוך  אישי  באופן  אני  אחרות  ומסיבות  הזאת  ומהסיבה 

  .בו

צרפתי בבקשה, תודה  :צביקה    . הבבקש, אתי. נפתלי 

לו, אתי  :יאיר אברהם אשיב  שאני  או  בעצמו  לאורן  להשיב  רוצה    ? את 

כהן שאתה  :אורן  מעדיף  אפשר, אני    . אם 

פה, תראו  :אל- אתי גן הכלכלנית  ואני  לעשות, היות  מה  אתייחס , אז  אני 

גיא. למספרים, לדברים בגלל  שאצלנו , הפעם  יודעים  אתם 

חשיבה וחופש  הצבעה  חופש  בעצם  יש  וחופבסיעה  עשייה  . ש 

המשימה את  עליי  הטיל  הוא  בחלק 'אמר , הפעם  את 
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אותו. 'במספרים, המשעמם ששמעתם  אחרי  תצטרכו , אז 

אותי לשמוע    .עכשיו 

ש   ספק  טוביםאין  דברים  בעירייה. יש  טובים  עובדים  יש , יש 

טובים נהדרים, אנשים  רצונות  להם  כל . יש  צריכה  לא  אני 

מא מעריכה  אני  שבאמת  ולומר  לחזור  את מאוד - ודשנה 

העירייה שגיא, גזבר  קשה, את  מאוד  עבודה  ולא . שעושה 

בלילות, פעם הוא , גם  כי  עזרה  צריך  שהוא  חושבת  ואני 

לעיר הרבה    . עוזר 

מתהדרת    העירייה  והנהלת  מתהדר  העיר  ראש  בתכלס  אבל 

בחינוך ראשון  דבר  את . שאנחנו  כשבדקתי  שקרה  מה  וראו 

ירידה , המספרים יש  שהשנה  לי  בחינוךהסתבר   בהשקעה 

של  של , 10%בגובה  שעברה  שנה  ב.2011לעומת    -2011 

הוסיפה  הממשלה  ממשרדי  להכנסות  יחסית  העירייה 

להוצאות  החינוך  של לתחום  רק . 55%תוספת  ירדה  והשנה 

לחינוך, 49%- ל מספיק    .זה 

מהיסודיים   קהילתית, נתחיל  פעילות  לה     , היתה  קרה  מה 

שם ? 2011- ב שהיה  תחשבו  מה ושלא  יודע  מי  סכומים 

הקהילתית זה , 75,000היה , לפעילות  שגם  כנראה  אבל 

פלא. מיותר זה  לאפס2012- ב, וראו  ירד  זה  שום .   צריך  לא 

קהילתית מה. פעילות  כך ? בשביל  שכל  חינוכית  רווחה 

בה של , מתגאים  ירידה  ל1.163- מ, 150,000יש  מיליון    -1.13 

  . מיליון

בתיכוניים   ייחודיות  חושבתאנ, מגמות  היא , י  הצעירה  בתי 

סכום, 25בת  אותו  נשאר  זה  מאז  ₪ 25,000. אז  לאורך  

ייחודיים. השנים להיות  צריך  מה  לנו? בשביל  יביא  זה  ? מה 

נהיה  זאת  בכל  פעםאולי  כמו  מובילים  במשהו  ? קצת 
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ביסודיים  השקעה - השקעות  של  חישוב  איזה  עשיתי   

לחובר. לתלמיד שצורפו  ההסבר  דברי  לפי  לנו  התקציביש  , ת 

ביסודיים  לנו  תלמידים6,796יש  כשאני .   ההוצאה  הכל  סך 

התלמידים הכל  לסך  זה  את  מיליון 22.5מתוך , מחלקת   ₪ ,

למיניהן משכורות  כולל  לא  ₪ 330, זה  לתלמיד  זו . לחודש 

מובילים, ההשקעה שאנחנו  בחינוך  העירייה    .הנהלה 

ה   חשמל330- וזה  כולל  זה  לתלמיד  שקל  , ביטוח, ניקיון,  

עזר תקציבי  איזה  ועוד  ישירות . אחזקה  יביא  מה  אז 

החינוך לדברים ? לשיפור  החדש  באופק  ההשקעה  היכן 

מצאתי? חדשניים לא    . אני 

הילדים   לגני  נעבור  אנחנו , בואו  שאם  אומרים  שאנחנו 

כך אחר  הפירות  את  נקצור  אנחנו  הילדים  בגני  מכל , נשקיע 

שגיליתי .הבחינות סעיף  שם  יש  אז  לקשרים הוצאות'   

זה. 'טכנולוגיים כמה  יודעים  ל4,000? אתם  שקל  גני 123-    

זה. ילדים מה  יודעת  גדול . לא  מאוד  סכום  עבודה   - חומרי 

400,000 ₪ ל  ילד3,439- לשנה  לשנה.   זה  את  מחלקת  , כשאני 

חודשים10- ל ל,   חודש  בחודש22- לכל  ימים  מזה,   יותר  , לא 

ל מגיעה  ₪ 0.53- אני  הילדים  בגן  לילד  ואנחנו .השקעה   

  .מובילים

ריהוט   האלה, סעיף  הקטנים  הילדים  צריכים  איזה ? מה 

גדל, שנים? ריהוט הילדים  מספר  שנים  הילדים , לאורך  גני 

20,000₪ ,גדלים אחרים.   סעיפים  עוד  אולי  שיש    . כנראה 

נושא    וזה  חשוב  מאוד  הוא  שבעיניי  אחר  לנושא  נעבור 

במחשוב.המחשוב קרה  מה  במחש ?  מובילה  אבל . ובהעיר 

מה בהוצאה, משום  ירידה  ל2010- מ. יש  מיליון3.1-             ,

היה 2011- ל זה  מיליון3.55  ב,   פלא  זה   2.448 -  2012- וראו 
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יודע. מיליון שלא  הרבה, למי  להשקיע  צריך  . בטכנולוגיה 

הדברים, ושוב לכל  מוביל  בכיתות. זה  מתבטא  זה  . ובחינוך 

הצענו כשאנחנו  למה  הבנתי  פר, עכשיו  קרן יש  של  ויקט 

מורה, אתנה לכל  להיכנס . מחשב  אפשר  שאי  לנו  אמרו 

הזה מחשוב, לפרויקט  עוד  וצריך  בכיתות  ברקוד  אין  אז . כי 

מ, בטח ל3.1- כשיורדים  מיליון  נשאר 2.448-   לא  כבר  מיליון   

כסף   .כנראה 

יסודיים   ספר  ואנגלית, בתי  מ-  מתמטיקה  ירידה    -70,00      

ל2011- ב הכנתי.60,000-   אז  הקדמה  בדיוק  בדיוק  ?  זה  היכן 

שמוביל  המשפט  זה  ההסבר  בדברי  כאשר  הקדמה - נמצא   

והחינוך המחשוב  את ,אבל? של  שעושה  הדוברת  לי  ותסלח   

מאוד נאמנה  של , עבודתה  עלייה  לנו  יש         35%בדוברות 

ל2010- מ דוברות. 2012-   שצריך  ספק  שהיא . אין  עיר  אבל 

טובים, טובה מעשים  שעושה  עליהת, עיר  שומעים  לי  , אמינו 

בדוברות להשקיע  כך  כדי  עד  צריך  ולא  עליה    .יודעים 

הסביבה    סעיף - איכות  שם  יש  שילוט'  ההכנסות . 'אגרת 

זה  מיליון2.550משם  הן .   הוא . 801,000ההוצאות  הפער 

מיליון1.750 זה.  על  דיברנו  כבר  אנחנו  של .   סעיפים  פה  יש 

ומבנים חזות  אגב. שיפוץ  הח, דרך  פה לפי  ויושבים  וק 

ההוצאה, היועצים של  לסכום  מעבר  אגרה  לגבות  . אסור 

אומרת ה, זאת  עם  גובים  אם  גם  היה  מיליון 1.750- ניתן   

מה, לשפץ יודעים  ויצמן, אתם  רחוב  את  מדי, רק  הרבה  . לא 

הרוח מצב  את  קצת  להעלות  שלא , לפחות  העיר  לתושבי  לתת 

הסביבה לכל  של, ירוצו  הראשי  שהרחוב  עיר  קצת ולקבל  ה 

יפה יותר    . נראה 

הבא    הפארק- הסעיף  הוצאות  בהוצאות .   קורה  מה  תראו 
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נהדר. הפארק הוא  לך, ויהודה, הפארק  אגיד  אני  באמת , מה 

הכבוד הפארק . כל  את  תכנן  שנים12ולד  יישמת,   ישר  . אתה 

שם. בנית, הלכת ההוצאות  עם  קורה  מה  נתון  ?אבל  לנו  יש 

יודעים שאתם  כפי  בו, שהשמירה  היתה , טלההיא  ובאמת 

מיותרת השמירה .הצעה  כל  את  צריך  היה  לא  מההתחלה   

וזה, שהיתה משטרה  לנו  אמרו  יודעים. אבל  , אתם 

משטרה לנו  הביטחון, כשאומרים  כולנו , כוחות  אנחנו 

  . נבהלים

וחופשים   וחגים  שבתות  רק  אלא  שמירה  אין  עכשיו  . אבל 

וואי החיסכון, חשבנו  יבוא  מהשמירה. פה  הירידה  זה  כל   

ל1.72- מ מיליון  ל2011משנת . 786,000-   של 2012-   עלייה  יש   

עלה. 12.3% הפעם  פה, והשכר  לב         476,500- מ, ותשימו 

יהיה 2012- ב, 2010- ב הוא   744,000₪ של .   מה . 56%עלייה 

יותר? קרה שם  עושים  פתאום  אנחנו  ב? מה  , יש  ג' , יש  . טוב'

מהר לדבר  להתחיל  עכשיו  צריכה  זה. אני    . ואז 

צרפתי ל, אתי  :צביקה  מעבר  כבר  דקות10- את    .  

זה   :אל- אתי גן 970,000₪והמים  למיליון,   במים . קרוב  ההשקיה  איפה 

הגדולים? עכורים העצים  האלה?איפה  הדברים  איפה  מים .  

והתכוונתי, עכורים חוש , כתבתי  של  לבדיחה  המשך  זה 

  . בחייך, ההומור

בתרבות- תרבות    לנו  שיש  מה  תראו   .  

צרפתיצב   , אתי  :יקה 

יודעת  :אל- אתי גן   . אני 

צרפתי דקות12עברו   :צביקה    .  

מודה. תודה, אוקי  :אל- אתי גן   , אני 

צרפתי   . סיכמנו  :צביקה 
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הפעם, האמת  :אל- אתי גן הזמן  חישוב  את  לעשות  זמן  לי  היה    . לא 

צרפתי לעשות  :צביקה  יכול  אני    ?מה 

מהר  :אל- אתי גן עכשיו  אעשה     - אירועים. מהר- אני 

צרפתי סיכמנו. אתי, לא, בבקשה  :צביקה  בסיכום, סיכמנו. אבל  . תעמדי 

וסליחה, באמת מראש  עוד . דיברנו, סיכמנו  לכבד  יכול  אני 

  . דקה

דקה  :אל- אתי גן מהר, עוד  זה  את  אעשה  העצמאות - אירועים . אני  יום   

870,000₪ למיליון.   קרוב  גג  יומיים  או  וחצי  מה. יום  ? על 

נוספים איר. חגיגות? למי אחרים  עוד - ועים  ופה , 760,000 

על  לי  תאומות 100,000מדברים  ערים  קופצים-   כולם    .

בשנת 110חגיגות  סבא  לכפר  שנים  שנת , תזכרו, 2013 

ב, הבחירות מוציאים    .250,000 -  2012- כבר 

צרפתי מספיק, בבקשה. תודה, אתי  :צביקה  דקות10קבענו , אתי  אנחנו .  

כבר13 דקות    .  

איתי, האמת  :לא- אתי גן דיברת    . לא 

צרפתי חוקים  :צביקה  איתך. יש  דיברתי  יו, לא  עם  שלך"דיברתי  ראש , ר 

היו עם  דיבר  שלך"העיר    . ר 

סעיפים  :אל- אתי גן   ? אוקי, שני 

צרפתי   . סליחה, לא, לא  :צביקה 

מסיימת  :אל- אתי גן ואני  סעיפים    . שני 

צרפתי   ,אתי, אתי  :צביקה 

מה, לא  :אל- אתי גן משהו  . זה  . .  

צרפתי מבקש, אתי  :צביקה    . תודה, אתי. אני 

משהו, חבל  :אל- אתי גן פה  יש    , כי 

צרפתי   . תודה, חבל  :צביקה 

לנכים  :אל- אתי גן נגישות  על  פה    . שיש 
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צרפתי   . בבקשה, איציק. בבקשה, עמירם. תודה  :צביקה 

יואל טוב  :איציק  שמח, ערב  היום. חג  פעמיים  חוגגים  אחת . אנחנו  פעם 

נר, חגגנו בחנוכה, הדלקנו  שאנחנו , ואנחנו  השני  והחג 

בו מתברכים  לשנה  גם , משנה  כשהיא  תקציב  ישיבת  זה 

גבוהה נאותה, ברמה  חברתית  קהל , ברמה  וכמובן  שקיפות 

לנו   . שמקשיב 

שנה   מדי  מאשרים  שאנחנו  כפר , התקציב  בעיריית  במיוחד 

האחרונות, סבא בשנים  שנים8לפחות , במיוחד  גיא,   , כמו 

א התקציבגם  באישור  מתכבד  המקצועית , ני  ברמה  נעשית 

למעגל  מצטרפים  שאנחנו  לנקודה  עד  ביותר  הטובה 

  . המחליטים

זה   את  לציין  רוצה  ואני  זה  את  אמרו  כולם  כל  קודם  , אז 

האגפים הפעולות, שמנהלי  את  שמבצעים  אגף , אלה  כמובן 

והמנכ הגזבר  של  בראשותו  מעליו"הכספים  יודעים , ל 

אלינו  מאוזןלהביא  תקציב  ההחלטות  קבלת  , למערכת 

סקטוריאלי. מקצועי עפ, לא  רק  הצרכים"אלא  י "עפ, י 

ועפ הביצוע "הבנתם  .י  . .  

אלינו   מגיע  זה, כשזה  את  כאן  אמר  לא  אחד  אף  , ואולי 

למעגל  יותר  מוקדם  בשלב  מצטרפים  המועצה  חברי  אנחנו 

התקציב על  ישיבות, החשיבה  מספר  מחברי . במהלך  חלק 

מג הישיבותהמועצה  לכל  המועצה , יעים  מחברי  חלק 

ישיבות למעט  אופן. מגיעים  שאנחנו , בכל  לכך  הראייה 

פרטיו כל  על  התקציב  את  ומכירים  לכאן  כל , מגיעים  על 

הצרכים  כל  ועל  רבהיבטיו  בקשב  סבא  כפר  העירייה    .של 

החגיגי    בערב  כאן  שלו  המספרים  צוללים  הם  השנה  תקציב 

אנחנו, הזה ברמת מדברים , רואים  או  המאקרו  ברמת 
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אפה גיא, סטנד  כאן  שעשה  רוצה . כמו  אני  המאקרו  ברמת 

אחד דבר  למה , לומר  ערים  שלא  להיות  יכולים  לא  שאנחנו 

הישראלית בכלכלה  מסביבנו  העולמית, שקורה  . בכלכלה 

עלינו גם  משפיע  שנים . הכל  מזה  יודעים  שאנחנו  שמח  ואני 

גירעונירבות  לא  תקציב  שהוא  תקציב  מאוזן, להגיש  , והוא 

העיר לטובת  רבים  באחוזים  לצמוח  שנה  בפעולות .ומדי  , גם 

המואצת בבנייה  הציבור, גם  בשירותים  המוענקים גם  יים 

העיר תושבי    .לציבור 

ציניות   חלקן  שהן  האמירות  את  גם  כאן  שומע  חלקן , אני 

מהלב אולי  המועצה. באות  לחברי  לומר  רוצה  גם  ואני , אני 

מקרב גם  כולם  את  מקרב שומע  וגם  האופוזיציה   

ברור. הקואליציה אחד  דבר  שיש  יודע  בהריון, אני  חצי  . אין 

לפרוטוקול הולך  זה  כנראה  כי  שומע  אני  הזה  , במקרה 

את  נקרא  אנחנו  סבא  כפר  העיר  של  הימים  שבדברי  וכנראה 

לעת מעת  אומרים  שכולנו  דבר , דברים  אומרים  אנחנו 

להשמיע כדי  הש, והיפוכו  ביד  שני  מצד  אנחנו אבל  נייה 

לגיטימי. מסכימים לפעול , זה  יכול  וזה  פוליטיקה  זה 

הזאת   .בצורה 

אופן   צלילה , בכל  ללא  התקציב  את  כאן  רואים  שאנחנו  כפי 

המספרים נראה , לטובת  או  נשמע  אם  שגם  לומר  יכול  אני 

תאום בערי  הפרזה  כאילו  שמעתי , שיש  הפרזה  כאילו  או 

והפרסוםבעניין  הציבור  מ, יחסי  לא  לעניין אני  גם  סכים 

מאוזן, הזה שזה  חושב  אני  הזה  במקרה  שגם  אני . מפני 

מעטים שפרומילים  מ, חושב  תאום פחות  לערי  פרומיל  שני 

ל יזיק  סבאלא  כפר  את , עיר  ונותן  מאוזן  ממש  וזה 

המדינה במרכז  לעיר  העשייה, התשובות  עיר , במרכז 
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בתוצאותיה להתגאות    . שיודעת 

הפרסום   שלגבי  חושב  חייב כי, ואני  אני  אז  בזה  נגעה  אתי   

עשיתשלטובת , לומר לא  כאילו  פרסמת  לא  אם  אנחנו . כולנו 

שעושים מה  את  לפרסם  גם  וכדי  המון  משלמים , עושים  ואם 

עוד  הזה  העניין  ל35, 30לטובת  ביחס  שקלים  אלפי    -531 

ראוי, תקציב₪ מיליון  שזה  חושב  נכון, אני  שזה  חושב  , אני 

יכולים  שאנחנו  חושב  הזהואני  בדבר    .להתגאות 

נוסף   דבר  יודעיםיש  שכולנו  ו  אחד  מצד  להתרעם  לומר /  או 

הפוך על  בהפוך  זה  קבע . את  השולחן הבוחר  סביב  יישב  מי 

העיר. הזה ראש  יהיה  ומי  ינהל  מי  קבע  גם  , הבוחר 

יו יש  פרטיות  חברות  או  ציבוריות  לחברות  יש , ר"בהשוואה 

מנהלים, ל"מנכ מועצת  כ. יש  מכהנים  מועצת אנחנו 

היו, מנהלים עושה  השוטפת  העבודה  וצוות "המנכ, ר"ואת  ל 

שלו שלו. המטה  המטה  צוות  על  הדברים  את  אמרנו  , וכבר 

ראויים יהיו  הצלחהשהם  ולכל  תודה  לכל    .  

המוטיבציה    על  מתפלא  אני  שלפעמים  לומר  גם  יכול  אני 

אגפים למנהלי  שיש  לעובדי , לעובדים, הגבוהה  וכמובן 

שבחב, המטה תגמול מפני  שיש  יודעים  אנחנו  פרטית  רה 

ולהצלחה תגמול. למוטיבציה  אין  ויש , כאן  מוטיבציה  יש 

למקום , הצלחה אהבה  מתוך  זה  את  שעושה  למי  ושאפו 

שלו   .העבודה 

דבר   של  בצורה , לסיכומו  זה  את  אעשה  שאני  כאן  והבטחתי 

נוסף, קצרה דבר  אומר  אבל  בתקציב  אתמוך  כמובן  , אני 

מע שאנחנו  לבין שהמופעים  בינינו  כאן  עורכים  לעת  ת 

סבא, עצמנו כפר  העיר  של  הימים  דברי  לטובת  כאן  , מילא 

בסדר כאן. זה  לומר  כדאי  וזה  שנה  שעברנו  חושב  אני  . אבל 
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הדיון בתרבות  קלה  לא  שנה  עצמנועברנו  לבין  בינינו  אני .  

לחיוב שיא  זה  שהיום  קהל , חושב  שיש  מפני  שהיום  מפני 

א והיה  טלוויזיה  ויש  בצורה , ורחרחב  עדיין  אנחנו  היום  אז 

מאוד דיון  תרבות  נאותה- של    . מאוד 

האחרונה   השנה  במהלך  אומר, אבל  שנים 8לאחר , אני   

העיר מועצת  כחבר  בהיגיון, כהונה  שלא  פעלנו  שלא , אנחנו 

נכונה חברית, בצורה  בצורה  תרבותית, וכמובן. שלא  . לא 

להאשים מנסה  לא  אחד, אתי, אני  אף  מאשים  רק אנ. לא  י 

אחד דבר  ההבחנה, יודע  את  קודם. לעשות  שאמרתי  מי , כמו 

יו להיות  העיר"שנבחר  ראש  בלשוננו  או  הזה  התאגיד  , ר 

אחריות וגם  סמכויות  גם  לו  נתן  כשהמחוקק    . נבחר 

האחריות   של  יסתדרו, בקטע  לא  הדברים  וחלילה  חס  , אם 

העיר במרכז  אותו  מי . יתלו  הזמן  כל  יש  הסמכויות  של  בצד 

עצמנו. שמנגח עם  כן  גם  נהיה  בואו  עצמו . אז  על  שלוקח  מי 

סמכויות מי, אחריות זה  עם  יחד  עצמו  על  שלוקח   

כאן רואים  שאנחנו  כפי  הן  שאפו, והתוצאות  בעניין אז  גם   

ופוריה. הזה מועילה  שנה  לכולנו    . תודה. שתהיה 

צרפתי   . איתן. תודה  :צביקה 

  . ברשותכם  : לויאהוד יובל

צרפתי תז  :צביקה  דקות10, כורתרק    .  

למופת  : לויאהוד יובל הזדמנות ו, סבלנות  באותה  לשבח  גם  רוצה  אני 

רו פה  רוכל"שיושב  שגיא  שבאמת , ח  דבר  לעשות  שהצליח 

קודם ראיתי  לשבח, לא  רוצה  רגיל . ואני  תקציב  גם  להכין 

תב היום. ר"וגם  עד  זה  את  ראינו  שלא  באמת , באמת  זו 

בה מכיר  שאני  קשה  חיי, עבודה  שנהניתי ואני  לציין  ב 

אשל. ממנה פה  שמעביר  הארגוני  מהתהליך  גם  נהנה  . אני 
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שלכם השבחים  הנה  אז  בשבחים  לפתוח  צריך  מגיע , אם 

  . לכם

הטעמים   על  אתכם  אתמקח  העדיפויות, אני  אני , על  אבל 

שלכם החלטה  לא  שזו  הנחיות . יודע  לקבל  היכולת  מבחינת 

הנהלה ברמה, של  זה  את  להביא  היכולת  טכנית מבחינת   

ויפה פעמים, שקופה  הרבה  כאלה  גורמים  ראינו  בהרבה , לא 

שקלים, ארגונים ומיליוני  מאות  של  בארגונים  לא  אני . בטח 

מדיניות  מבצעי  להיות  יכולים  שאתם  חושב  ואני  שמח 

  .מעולים

לבצע   יכולת  לנו  יש  אם  לא  היא  שהשאלה  יכולת , ומכאן 

לנו יש  לנו. לבצע  יש  מעולים  השם, אנשים  השאלה . ברוך 

את  מפנה  אני  שאליה  הקואליציה  או  הזה  השולחן  איך  היא 

שלי החלט,הטענות  מקבלת  ארגון  בשם  שלמה, ות  עיר  , בשם 

איש93,000 יש.   שאנחנו , כלים  העדיפויות  מה  היא  השאלה 

כלים לאותם    . נותנים 

לחברי    שלי  הדברים  את  מפנה  שאני  להגיד  רוצה  ואני 

כאן שעדיין  א, הקואליציה  אתם  להתנהלות כי  שנותנים  לה 

הזאת, הזאת התקציב  הזאת , לבניית  העדיפויות  לבניית 

מסכימים. להתממש לא  שאתם  תגידו  העיר וכשאתם  אז   

יותר טוב  איזון  למעין  להגיע  תוכל  יותר, הזאת  , אנושי 

לתושבים יותר    . מתאים 

אחד   מדיניות  קובע  אחרי  שבי  תלכו  שבמו , כשאתם  אדם  בן 

ב זכה  מנדטים7- ידיו  כאלה,   בחגיגות  נראה  אנחנו  אם ? מה 

הכל קובע  אחד  שאדם  התזה  תראו, זו  בואו  כשאני . אז 

סטודנט סטודנט, הייתי  לגנאי  מילה  לא  הייתי , זו  אבל 

בפר והייתי  לפר, ח"סטודנט  נותנת  סבא  כפר  ח "עיריית 
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שקל12,000 למסיבות.   נותנת  היא  למסיבת 800,000? כמה   

ועוד  העצמאות  לציוד70,000יום  מאות 870,000.   כמה  ועוד   

למסיבות  סבא110שקלים  לכפר  שנה  נראה.   כמעט , בואו 

למסיבות שקל  ממיליון  יותר  או  שקל  ומיליון  שקל 12,000-    

  . ח"לפר

רבותיי   לא , עכשיו  כן  גם  אשתדל  שאני  להגיד  חייב  אני 

שלי שלא  כתרים  עו. לקחת  פה  אליאס"יושב  מנשה  חברי , ד 

מוע, הטוב חבר  לא  אולי  חבר שהוא  הוא  אבל  פורמלי  צה 

סמוי מוביל . מועצה  עדיין  שהרבה הוא  השאלות  את 

לשאול רוצים  היו  שקל , למשל. מהציבור  מיליון  שנתנה  עיר 

תרבות לתקציב  נתנה , ויותר  היא  לתקציב 9,000אבל  שקל   

אלימות עדיפויות'חבר. למניעת  של  תכנון  של  סעיף  זה  . ה 

ילדים15,000קחו  יום365,   המון9,000ותגידו ,   זה  שקל    .

ב לעשות  אפשר  כמה  יודעים  שקל9,000- אתם   ?  

תקציב    של  גרעין  שם  השאירו  רק  זה  שאולי  תגידו  עכשיו 

חדש תקציב  יפתחו  לא  שבעתיד  לתקציב , כדי  יעבירו  אלא 

אתם . הזה אז  סודאבל  לנחש. יודעים  לי  חברי , ותרשו 

לנו , הקואליציה וחסרה  בעיתונים  שקראנו  הגברת כמו  פה 

מרקאירי לפנינו , ת  קצת  הידיעות  את  מקבלים  אתם 

של . באופוזיציה פרויקט  לשפץ  שהולכים  שומעים   50אתם 

שקל העדיפויות, מיליון  שאלה  החליט  מישהו  לי . כי  ותרשו 

משפץ שהוא  לכם  אמר  שהחליט  שמי  הייתם , לנחש  לא  אתם 

יעדים לקביעת    . שותפים 

הכבוד   כל  הפ, עם  שבו  למצב  שותפים  הייתם  לא  ארק אתם 

עדיין  שקל5.5לוקח  מיליון  ש,   שאמר  מי   30,000- כשאמר 

אליו נכנסים  שקל . ביום  מיליון  קחו  מתחננות  כשאמהות 
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ה בתב300- מתוך  לפארק"  שמגיע  הצללה, רים  להם  . ותעשו 

העיר       לראש  מקורבים  אנשים  בקואליציה  פה  לנו  אמרו 

הצללה250,000- ש מטר  עולה  למטר  דברים ,   מיני  כל  או 

הצללה.כאלה של  מטרים  אלפי  בו  ותעשו  שקל  מיליון  קחו    .

להשתמש אמהות  ממאות  שמונע  דבר  ליום30. זה  אמהות    ,

אמהות30 מאות  או  ליום  אמהות   .  

לאבטחה   לנו  שיש  המופרע  התקציב  את  בו , קחו  אין  פשוט 

וסוף מקומות. התחלה  מיני  בכל  מפורק  מופיע  תפרקו . הוא 

שמתמובפארק  לאמהות  ותתנו  קטן  עם חלק  שם  דדות 

של , הפחדות ההתנהגות  לקוד  שותפים  שלא  גורמים  עם 

סבא כפר    . תושבי 

ב   מונומנט100- בניתם  ויותר  שקל  מיליון  כספי ,   את  לקחתם 

המונומנט . העיר את  להפוך  חייבים  הקואליציה  חברי  אתם 

לתושבים לנגיש  החלשות, הזה  לשכבות  אמהות , לפחות  שזה 

ילדים ל, סבתות, עם  יכולות   ההפחדות שלא  עם  התמודד 

ביום שם    . יום- שקורות 

הספורטק   על  מדבר  לא  שיחידת , אני  זה  על  מדבר  לא  אני 

בעוד  תגיע  דקות40האבטחה  זה . תודה.   על  מדבר  אני 

להפחדות נתונה  בפארק  להסתובב  שרוצה  אמא  זה  , שברגע 

מענה לה  לנו. אין  יצא  מה  דברים ? אז  על  כסף  המון  שמתם 

שימוש להם  נק. שאין  לבןזה  פיל  פיל . רא  לזה  נקרא  בוא 

ירוק. ירוק פיל  שהיא  עיר    . בניתם 

ממסיבות   חשוב  פחות  לא  נושא  מנותק, קחו  נוער  . קחו 

שקל21,000. וואו. 21,000 מנותק.   לנוער  כסף  הרבה  כך  ? כל 

מנותק בנוער  לטיפול  ביום  יוצא  זה  שקל  כמה  יודעים  ? אתם 

מהנדיבות, ה'חבר להתעלף  זא.אפשר  לעומת  קחו  סעיף   ת 
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שגדל המנכ, דוברות  לשכת  בעשרות "תקציב  גדל  הוא  ל 

לי37%, אחוזים אומרים    .  

שאלה   אתכם  שואל  נכנסים . אני  לאן  ראה  פה  מישהו 

פייסבוק600,000 תקציב  שקל  על?  שמעתם  תקציב   

לפה, ה'חבר? פייסבוק הגיעה  כבר  ואחת  העשרים  , המאה 

אפריקה בצפון  ב, מהפכות  .מהפכות  . אצלנו , . יש אבל 

פייסבוק דוברות.מהפכת  על  שקלים  אלפי  מאות  יש .   אבל 

רק שקל21 לנו  שקל21,000,   מעליב,   שאני  תגידו    .שלא 

אחד   דבר  לכם  להגיד  רוצה  התקציב . אני  על  מסתכל  כשאני 

מיליוני , הזה בעשרות  עלה  החינוך  שתקציב  אומר  אני 

במשכורות קיבלנו . שקלים  צעירים  שקל10,000ליזמים    .

תזלזלוא, ה'חבר הפרוטות. ל  מצעד  פה  תקציב . יש  עם  עיר 

בשוטף531 שקל  מיליון  אדם 1,644עם .   כוח  של  תקנים   

מותנה. ושכר תקציב  בתקציב . עם  מיליונים  מאות  עם 

תב800כמעט . הפיתוח שוטף  תקציב  שקל  מיליון  מותנה"  . ר 

של ? כמה עתק  צעירים10,000סכום  ליזמים  שקל    ,21,000 

נותנים  שאנחנו  מנותקשקל  אלימות9,000, לנוער  למניעת    .

ש. 'וואו' תקציב  שזה  לכם  להגיד  חייב  . אני  .   . 'וואו'עליו .

דברים, עכשיו   לעוד  נמשיך  אנחנו  נראה, אם  שחלק אנחנו   

הכסףמהאשליות  יבוא  מאיפה  בנינו ? למה, שנקראות  כי 

הזמן כל  ואמרנו  ירוקה  ארנונה , שכונה  שקל  נותן  תושב 

בממ וחצי  שקל  הדירה .וצעולוקח  כי  פחות  נותן  צעיר  תושב   

יותר דברים 2ולוקח , קטנה  והרבה  חינוך  צריך  הוא  כי  שקל   

בדפיציט   . של 

הם    בעירייה  רבים  אמפירית  .מבחינה  . לנו , . אמרה  אבל 

יחס  שיש  הררי  תושבים 60;40הגברת  לבין  עסקים  בין   
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העיר של  ההכנסות  של  עסקים. ברמה  על  יודעים  אנחנו  ? מה 

ש חזרה10לוקחים , קלנותנים  אגורות  מקווים .   אנחנו  ומה 

יקרה הירוקה  מסחר 200,000? שבשכונה  מרובע  מטר   

הקופה את  לנו  יגדילו  הגידול , ושירותים  עם  בבד  בד 

  . בצרכים

בשכונה 700   לאכלוס  סבא  לכפר  היום  נכנסות  דירות   

אומרת. הירוקה אולי 700, זאת  וייקחו  שקל  שיתנו  דירות   2 

הרב להם  יש  צעיריםכי  איזה . ה  שם  יש  וחלילה  חס  אולי 

הרווחה שירותי  של  עזרה  דורש  שהוא  שמיים? אחד  . שומו 

בעיה תתחיל  כבר  להיות . אז  צריך  היה  הזאת  לכלה  אם  אבל 

נדוניה שעם , גם  אומרת  או 700זאת  הדירות  הדירות 2,500   

לבנות לנו  את , שמותר  לעבור  עלינו  אסר  התחבורה  שמשרד 

לפני, החצי נעשה  שייכנסו מה  שטחי 200,000  של  מטר   

ושירותים שירותים מסחר  פחות  וייקחו  כסף  עוד     ?שיתנו 

אומרת   צריכה , זאת  הקופה  שבו  למצב  נגיע  אנחנו  פעם  שעוד 

צרכיםלשא ביותר  כסף, ת  יותר  שני. להוציא  לה , מצד  אין 

מקורות הרבה  כך  ל, כל  יתנו  היום  אם  גם  מטר 200,000- כי   

בנייה כסף  3ייקח , אישורי  להכניס  יתחילו  שהם  עד  שנים 

הספר. לקופה בבית  או  בגן  לילד  שנים3תחכה , תספרו    .

הזדמנות3בעוד  לך  ניתן  שנים  הגננות ,   עם  לנו  שהיה  כמו 

לו. ריתמיקה נגיד  חוג 3בעוד ? מה  לך  ניתן  שנים   

בגן. לריתמיקה יהיה  לא  כבר  הזה  שיישארו יש  .הילד  ילדים 

שנים9בגן  שיישאר,   אנשים  החינוך9ו יש  במערכת  שנים    .

ראשון תואר  אולי  לעשות  יספיקו  שגם  אנשים    . יש 

אחד   דבר  על  לחשוב  צריכים  היעדים , אתם  את  שמתכנן  מי 

להבין הקואליציה, צריך  חברי  אנשים, רבותיי  פה  , יושבים 
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לכם  ואומרים  הזה  התקציב  על  יד 'מסתכלים  נותנים  אתם 

הגדולות הבושות  פה . לאחת  ל26עולים  מיליון30-    5כמעט ,  

ל תוספת  , - מיליון  '  

צרפתי   , יובל  :צביקה 

אותך  : לויאהוד יובל כמעט . שמעתי  פה  פירעון 5עולים  הגדלת  שקל  מיליון   

  .הלוואות

צרפתי   . בבקשה, איתן. תודה, תודה  :צביקה 

הילדים  : לויאהוד יובל של  לכיס  הזה  הכסף  את  לקחתם    .אתם 

צרפתי עבר, יובל  :צביקה    . זמנך 

התקציב  : לויד יובלאהו בעד  שיצביע  מכם  אחד    , כל 

צרפתי לוי  :צביקה    .  בבקשה, יובל 

להתבייש  : לויאהוד יובל   , צריך 

צרפתי הישיבה  :צביקה  נוהל  את  תכבד  ואתה  ישיבה  נוהל    .יש 

אתכם  : לויאהוד יובל שישאל  מהתושבים  אחד  לכל  תענו    , ואתם 

צרפתי הישיב  :צביקה  את  תכבד  ואתה  ישיבה  פה    .  תודה. היש 

הצבעתם  : לויאהוד יובל למה  להסביר  תצטרכו    , אתם 

צרפתי   . תודה. תודה  :צביקה 

. איך   : לויאהוד יובל . .  

צרפתי ישיבה  :צביקה  נוהל    . יש 

ילדים  : לויאהוד יובל בגני  פגעתם    . איך 

צרפתי   .איתן, בבקשה  :צביקה 

צנעני"עו איתן  טוב :ד  טוב, ערב  מא. חודש  דבר  זה  תקציב  מורכבהכנת  , וד 

מסובך חודשיים. מאוד  של  מאומצת  . שלושה, עבודה 

יותר גם  ומנכ. לפעמים  העיר  צריכים "ראש  העירייה  ל 

האגפ מנהלי  את  מנהלי , יםלשמוע  את  גם  לעיתים 

התיקים, המחלקות מחזיקי  השאיפות. את  את  את , לשמוע 
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הצרכים, הרצונות    .את 

עוגה   שהיא  התקציב  עוגת  את  לחלק  דבר  של  בסופו ובסופו   

מוגבלת דבר  הרצויה, של  המדיניות  את  אחד  , מצד 

הרצויה המדיניות  את  יבטא  שני. שהתקציב  לרצות , ומצד 

ומנהלי  תיקים  מחזיקי  של  הללו  הגורמים  אותם  כל  את 

מאוד. אגפים קשה- עבודה  מורכבת. מאוד  מאוד , מאוד 

תקציב. מסובכת בפנינו  מונח  דבר  של  תקציב , ובסופו  הצעת 

מרוצי הטובשרובנו  במקרה  ממנו  הפחות . ם  טוב במקרה 

איתו לחיות    . יכולים 

מנכ   ואת  העיר  ראש  את  לברך  רוצה  אני  על "לכן  העירייה  ל 

המאומצת בפנינו, העבודה  שמונחת  התקציב  הצעת  . ועל 

רוכל שגיא  את  לברך  רוצה  אני  העירייה , כמובן  ואת גזבר 

המאומצת העבודה  על  שלו  הצוות  הנפלאה, כל  העבודה  . על 

רבהש מקצועיות  שנה  אחר  שנה  מוכיח  שיקול , אחריות, גיא 

השנה . דעת את  מסיימים  אנחנו  שנה  שמדי  והעובדה 

תקציבי באיזון  כך, התקציבית  על    .מעידה 

לכך   מעבר  השנה , אבל  כל  במהלך  לשגיא  פנייה  ובעיקר כל 

התקציב בסבלנות, בתקופת  תמיד  , בנועם, באדיבות, נענית 

מגיע , במקצועיות כך  כוחועל  ישר  ששגיא . לשגיא  ספק  אין 

לעיר ונכס  לעירייה  נכס  הוא    .בעיניי 

עליהם   מופקדת  שלי  שהעשייה  בנושאים  להתמקד  רוצה   ,אני 

עלו פחות  וקצת  עליהם  דיברו  פחות  שקצת  נושאים  כאן זה   

הערב השולחן  הדתי . על  החינוך  בנושא  להתחיל  רוצה  אני 

התקציב . והחרדי לשנת  אחורה  מסתכל  בהחלט   2011אני 

רב החרדי . בסיפוק  והחינוך  הדתי  החינוך  של  ההישגים 

מאוד רבים  הם  הזאת  בשנה  סבא    . בכפר 
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המזלג   קצה  על  אגע  ממש  דתי: אני  תיכון  גן , הקמת  פתיחת 

לאחר"יול דתי  שנתייםא  במשך  כושלים  ניסיונות  גן ,   הקמת 

החרדי - חרדי  לחינוך  מענה  לתת  עלייה-   בשיכון  יצהר  גן    .

נוסף התבתקצ. גן  הקיץ "יבי  לשיפוצי  החינוך - ר  השנה   

ומקובלת ראויה  בצורה  היחסי  חלקו  את  קיבל   .הדתי 

א כיתה  חב' פתיחת  ספר  פורסם 2011ובשנת . ד"בבית  גם   

מ עלה  הראל  באולפנית  בגרות  לתעודת  הזכאים   65%- שאחוז 

  .86%- ל

ובכסף   בהוצאות  כרוכים  האלה  הדברים  שכל  ספק  גם . אין 

אולפנית של  בראש ההישגים  נזקפים  דבר  של  בסופו  הראל   

הספר בית  לצוות  עינת , להנהלה, ובראשונה  למנהלת 

הוראה, אוחיון שעות  שהוסיפה  לעירייה  גם  שעות , אבל 

עצמן, תגבור בעד  מדברות  דבר  של  בסופו    .והתוצאות 

מספר    לנו  יש  הקרובה  בשנה  תכניות , פרויקטיםגם  מספר 

בעניין ה. שמתוקצבות  התיכון  השם  הולך בעזרת  דתי 

ודעת. להתרחב תורה  ממתחם  הרווחה  משרדי  בעזרת , פינוי 

הספר  בית  ויתרחבהשם    . ילך 

יצא   רקוביץ  שדב  רואה  דב , אני  את  לברך  בהחלט  רוצה  אני 

בעירייה, רקוביץ החינוך  אגף  בשנת , מנהל  פעולה  שיתוף  על 

פורה, 2011 פעולה  על . שיתוף  רק  לא  הדברים  את  אומר  אני 

עצמי ד, דעת  בחינוך על  ההורים  ועדי  ראש  יושבי  כל  עת 

כולם. הדתי עם  שיתוף . שוחחתי  את  ומרגישים  חשים  כולם 

הזה בריל, כמובן. הפעולה  ספר , עטרה  בתי  מחלקת  מנהלת 

הדתייסודיים והחינוך  החינוך ,   של  מההישגים  גדול  שחלק 

לזכותה נזקפים  שליחות. הדתי  שלה  בעבודה  רואה  , היא 

ניכרות התוצאות     .ובהחלט 
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התורנית   התרבות  זה  עליו  לדבר  שרציתי  השני  . הנושא 

היה התורנית  התרבות  תקציב  הקדנציה  זעוםבתחילת    ,

מאוד ב. נמוך  שלו 25.12.2008- בישיבה  בסיכום  יהודה   

בכך דבר. הודה  של  תקציב , בסופו  על  עומדים  אנחנו  היום 

שקל1.515של  מיליון  שקלים956,000לעומת ,   כבר .   זה 

ראוי מכובד, תקציב  ויגדל. תקציב  ילך  שהוא  מקווה  , אני 

בו להתברך  יכולים  שאנחנו  תקציב  בהחלט  זה  כרגע    .אבל 

הדרסטי    הגידול  את  חש  הציבור  האחרונה  שבשנה  ספק  אין 

תורנית לתרבות  המחלקה  של  הפעילות  אנחנו . בהיקף 

המגזרים בכל  לפעול  בשכונות. השתדלנו  במרכז , גם  גם 

המזרחיות, העיר עלייהב, בשכונות  העיר, שיכון  , במרכז 

העיר שבמרכז  הציבורים. בשכונות  בכל  לגעת  , השתדלנו 

נוער, בילדים נשים , חילוניים, דתיים, מבוגרים, בני 

הפעילותובהחלט  בהיקף  המשמעותי  הגידול  את    .חשנו 

כאן   להזכיר  רוצה  שעברה, אני  התקציב  שבשנה  בישיבת  גם 

העיר ראש  של  הבטחה  הזכרתי  לי,אני  שאמר  הישיבה  לפני    ,

לפעילות השנה  במהלך  תקציבי  מחסור  ויהיה  הוא , שבמידה 

הזה התקציב  את  להשלים  הדרך  את  עמד , ימצא  העיר  ראש 

ההוראה. בהחלט, במילתו את  נתן  העיר  ל "המנכ, ראש 

התקציבים. ביצע את  מצא  יצירתיות  בדרכים  וברוך . ושגיא 

בעניין הפעולה  שיתוף  את  חשנו  בהחלט  הזאת  בשנה   השם 

לפעילות . הזה בקשר  הקרובה  לשנה  רבות  תכניות  לנו  יש 

הכללי וירגיש, לציבור  יחוש  הוא  המסורת, שגם  את    . יטעם 

יקר   איש  להזכיר  הזאת  בהזדמנות  רוצה  מנהל , אני 

תורנית לתרבות  ממליה, המחלקה  שמשון  נמצא . מר  הוא 

החולים בבית  שעברה, כרגע  בשבת  אושפז  עבר . הוא  הוא 
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ובר ניתוח  טובהיום  מצבו  השם  ימים . וך  השקיע  הוא 

תורנית . כלילות לתרבות  המחלקה  על  מדברים  כשאנחנו 

אחד, אגב איש  של  מחלקה  זו  דבר  של  מתחיל . בסופו  זה 

ממליה בשמשון  אופן.ונגמר  בכל  רוצים ,   אנחנו  בהחלט 

מהירה החלמה  ברכת  לו  לשלוח    . מכאן 

תב   מספר"לנושא  השנה  היו  פעולותרים  ה המקוו, ראשית.  

גוריון הדתית. בבן  המועצה  ראש  גם  פה  יהודה , נמצא  מר 

תב. כהן של "תקציב  מיליון 2ר  בבן . ₪  הגברים  מקווה 

באזור המכובדים  המקוואות  אחד  בהחלט  הוא  . גוריון 

ל הדתיתהתכנית  והמועצה  הרבנות  מבנה  את  שאני , בנות 

לפועל ייצא  קרובה  מאוד  המאוד  שבתקופה  מקווה , מקווה 

עלייה נשים,בשיכון  מקווה  הנשים .   מקווה  הנוכחי כאשר 

גבריםיהפוך  מקווה    .להיות 

לשנת    בסיפוק  מביט  שאני  ולומר  לסכם  רוצה  הכל  בסך  אני 

בסיפוק, 2011 אחורה  לשנת , מביט  קדימה   2012מביט 

גדולה התקציב אני . בתקווה  הכולל  שבמבחן  לומר  רוצה 

הצרכים על  עונה  בכללותו  המדיניות , המושא  את  מבטא 

בהשא מאמין  לא . ני  שדעתי  אחר  או  כזה  סעיף  יש  אם  גם 

ממנו התקציב, נוחה  עם  מזדהה  אני  בהחלט  ואני . במכלול 

תקציב  שהוא  העירחושב  לתושבי  לקוות . טוב  רוצה  רק  אני 

הקשיים כל  תקציב , שלמרות  את  נסיים  באיזון 2012אנחנו   

רבה. תקציבי   . תודה 

צרפתי   . יאיר. תודה  :צביקה 

נכבד  :יאיר אברהם טוב, קהל  שלי . ערב  הדברים  את  לעשות  אשתדל  אני 

קצרה מאוד, תמציתית, בצורה  מדויקת- אבל  , שמעון. מאוד 

הולך אתה  אומר ? לאן  שאני  הדברים  שאחרי  להיות  יכול 
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הכפר קול  של  הכותרת  על  יהיה  שלנו  הפרצוף  פעם  בוא . עוד 

  . תשב

תקציב   בנושא  כשדנים  כל  להתעלם , קודם  אפשר  אי 

והרקעמהערכים לומר,   אנשים, איך  באים  שממנו  . הפוליטי 

נכון זה  קואליציה, אז  לאותה  שותפים  יש , אנחנו  אבל 

גמור בסדר  וזה  דבר. מחלוקות  של  משתתפים , בסופו  אנחנו 

ציבורי דיון  שהוא  וכש,בדיון  פעם   אף  אני  מחלוקות  מתגלות 

חושב שאני  מה  את  לחשוף  מהסס  רוצה , לא  שאני  מה  ואת 

אנ. לומר הפעםוגם  זה  את  אעשה    .י 

כל   קודם  לומר, אז  צריך  בתקציב  דנים  צריך , כשאנחנו 

ע ממומנים  העירוניים  מהשירותים  מאוד  שהרבה  י "לדעת 

הרשויות . הממשלה בתקציבי  מקצצת  הממשלה  וכאשר 

סבא כפר  כמו  בעיר  דבר , המקומיות  של  בסופו  התושבים 

מחיר המחיר. משלמים  את  משלם  שמשלמים ? ומי  כמובן 

הנמוכותאות השכבות  אלה . ו  הן  הנמוכות  השכבות  וכאשר 

מהממשלה התקציבים  את  מקבלות  הרשות , שאינן  נדרשת 

לכיס היד  את  להכניס  מחדלי , המקומית  על  ולפצות  ולנסות 

  .הממשלה

פה, עכשיו   בכוחויושב  אולי  יכול  שבאמת  מועצה  חבר    

סבא כפר  עיריית  עם  להיטיב  האישיים  ובפועל , ובכשריו 

אח יותר . רתמתברר  הרבה  הרהב  ודברי  שהדמגוגיה  ניכר 

המציאות מאשר  לך, עכשיו. חשובים  לומר  רוצה  מוסר , אני 

מרשים איש  הוא  החברתיים  והשירותים  חייב , הרווחה  אני 

הרחב. לומר לציבור  טוב  לעשות  משתדל  אפילו  אלא . הוא 

סקטורים, מה שמשרתת  ממשלה  זו  הזאת  צריך . הממשלה 

האמת את    .לומר 
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סקטוריםהציבו   של  ציבור  אינו  הוא  סבאי  הכפר  פה . ר  אין 

חדשים עולים  של  גדול  של , ציבור  גדול  ציבור  פה  ואין 

העברה תקציבי  לקבל  שיכלו  מהממשלה, חרדים  שנקרא  , מה 

בכך ואולי נעזרת  היתה  המקומית  מה. הרשות  פה , אלא 

שעובד ציבור  על  משכיל, מדובר  מאוד ,ציבור  שעובד  - ציבור 

הנאמן, אניגם . קשהמאוד  להתפרנס, עבדכם  ואילו . כדי 

מספקת היתה  הממשלתית  שגם , התמיכה  להיות  יכול  אז 

שלנו  לתושבים  לספק  יכולנו  מקומית  כרשות  אנחנו 

טובים יותר  הרבה    .שירותים 

למשל   הארנונה  על  דיון  כשהתנהל  הקודמת  אמרתי , בפעם 

הארנונה את  להעלות  בעד  של , שאני  סוג  היתה  וזו 

ש מחירפרובוקציה  איזשהו  עליה  שילמתי  הפרצוף . לכאורה 

מבלי  הכפר  קול  של  הכותרת  על  התנוסס  ככה  שלי 

לזה   . שהתכוונתי 

מדובר, בפועל   מה  העירייה ? על  שבו  מצב  על  מדובר 

גמור בסדר  וזה  פה. כמדיניות  שמכתיב  יש  עיר  ראש 

שאומרים השירותים  את  שבה  שירותים, מדיניות   למשל 

תרבות כמו  פנאישיר, חברתיים  כמו  מיני , ותים  כל 

ע מופעלים  או  מבוצעים  נותנת  שהעירייה  י "שירותים 

  . קבלנים

היא   השירותים , המשמעות  של  המגוון  בכל  בעצם  שהעירייה 

האלה  השירותים  את  ישיר  באופן  מספקת  אינה  היא  האלה 

יקרים, לציבור יותר  גם  הם  אלה  השירותים  וצריך . ולכן 

האמת את  לציבור, לומר  שקשורים השירותים   ,בפנאי 

פעם, בחינוך, בתרבות שהיו  ממה  יקרים  יותר  משום , הם 

ע מופעלים  פרטיים"שהם  קבלנים    .י 
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ל, עכשיו   הזויזה  סוציאליסט  איזה  שאני  כמה . א  פה  ויש 

מקום  היה  שאולי  שחושבים  . אנשים  . כפולות . במרכאות 

מסוימים שהעירייה . שירותים  מה  את  בוחן  שאני  בגלל  אלא 

לתת צריך, רוצה  שהציבור  מה  שאנחנו , את  מה  לעומת 

לתת הרב. יכולים  לזכותו , ולצערי  דווקא  זה  את  אומר  ואני 

העיר ראש  לגנותו, של  יכול ,לא  היה  הוא  שאם  בטוח  אני   

פנאי כמו  שירותים  תרבות, לתת  ממה , כמו  יותר  חינוך  כמו 

לעשות מסוגלת  זה,שהעירייה  את  עושה  היתה  היא    .  

מה   חוזרשוב , מדובר, אלא  שמתחילה , אני  אידיאולוגיה  על 

בכפר , מהממשלה, מלמעלה כאן  הציבור  דבר  של  ובסופו 

מחיר משלם  מוסר . סבא  אם  שגם  לכם  להגיד  רוצה  ואני 

פה נשאר  היה  החברתיים  והשירותים  אומר , הרווחה  הייתי 

ציונית אנטי  ממשלה  שזו  ממשלה . לו  היא  הזאת  הממשלה 

פחות לא  ציונית    . אנטי 

לנו   פרופרבאשר  באופן  התקציבי  יותר , שא  קצת  בצורה 

עליו, ממוקדת מופקד  שאני  בנושא  לכם . בעיקר  אתן  אני 

אחראי. דוגמא לא  התרבותאני  היכל  שיפוץ  לגבי  להחלטה    .

את  לשפץ  לנכון  שמצאו  שטוב  עיר  הנהלת  ויש  עיר  ראש  יש 

הקרובות בשנתיים  התרבות  האוזן .היכל  את  לסבר  כדי  רק   

מיל45יש , ולדייק א  לשלב  שמוקצב  שקלים  , יון  מיליון 70'  

הכל בסך  גדול. שקלים  יותר  יהיה  הזה  התקציב    . ואולי 

מה   יודע  זה, ואתה  את  ציינתי  גם  ואני  בטוח  שהעירייה , אני 

ספיר בית  פרויקט  שהיה  ממה  הלקחים  את  לא . הפיקה 

כתרים. אגב, בזכותי לעצמי  קושר  לא  אותם . אני  ותיישם 

התרבות בטו, בהיכל  בזהחאני  בטוח.   גם . אני  פה  נמצא 

הכלכלית"מנכ החברה  עליו, ל  סומך  לגמרי  שאני  הוא . איש 
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הקודמים מהפרויקטים  להבדיל  הפרויקט  וכאשר . מנהל 

לקחים הפקת  על  ולהודות  נכון  דבר  להגיד  לומר , צריך  צריך 

בגלוי זה  את  ולומר  זה  סחור. את  וללכת  לנסות    . סחור- לא 

ביקורת, אגב   לי  יש  כאשר  את גם  אומר  אני  העיר  ראש  כלפי   

בגלוי זה  את  ואומר  תאומות. זה  ערים  על  ערים , לא  כי 

ש להגיד  לצאת 100,000- תאומות  ובזה  תאומות  לערים  שקל   

לציבור הטעיה,בכותרת  זו  באינטליגנציה .   זלזול  פשוט  זה 

הציבור   . של 

באמת   החשובים  הדברים  תקציב ? למשל, מה  אין  למשל 

תרבות לאירועי  לא .מספיק  שאנשים  תרבות  רואה  אתה   

בכסף בזה, קונים  והודה  משפט  בחצי  אשל  זה  את  . ואמר 

מה יודע  באשל, ואתה  מאמין  שאני  שאני , בגלל  ובגלל 

לתקן  התקציבים  שיימצאו  בטוח  גם  אני  העיר  בראש  מאמין 

הזה המעוות  מזה. את  מרוצה  לא  אני  חד . אבל  לך  אומר  אני 

מזה. משמעית מרוצה  אמרתי .לא  ואני  לראש   גם  זה  את 

למנכ וגם    .ל"העיר 

אומרת   תומך , זאת  שאני  למרות  שנאמרים  דברים  שגם 

העיר בראש  תומך  שאני  ולמרות  לי , כן, בתקציב  יש 

פה שקורה  ממה  את . הסתייגויות  לשנות  אוכל  אני  ואילו 

דוגמא, המדיניות עוד  לך  אתן  אני  העיר , למשל  חזון 

העיר. הירוקה ראש  של  חזון  הי. זה  אני  במקומואם  , יתי 

אחר לחזון  הולך  שהייתי  להיות    . יכול 

מקצים    אנחנו  הירוקה  העיר  שעל  להגיד  המלאה  זכותי  וזו 

משאבים מאוד  העיר. הרבה  ראש  הוא  נבחרתי, אבל  , אני 

לומר נוהגים  העיר, איך  במועצת  ושולית  קטנה  וזה . סיעה 

לו. בסדר מאמין  שאני  מה  את  אומר  אני  לא . אבל  ואני 
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לציבור בינינו. כהןאורן , אשקר  ההבדל  אסמא . זה  לא  אני 

שווא בכותרות  עיניהם     .את 

כהן יכולתך  :אורן  כמיטב  עושה      . אתה 

התקציב , לסיום  :יאיר אברהם שבשנת  מקווה  מאוד  כמו 2012אני   

ציינו שעשו , באמת, שקודמיי  לאנשים  זה  את  אומר  אני 

מאוד קשה- עבודה  הכלים , מאוד  ואת  הדרך  את  תמצאו  גם 

את לה תנועהשביח  כדי  תוך  הזה  את . התקציב  יעשו  וכאשר 

הדרך כל  לאורך  שלנו  הגיבוי  את  יקבלו  גם  רבה. זה    . תודה 

מילר לכם  :עמירם  טוב, שלום  צעיר. ערב  עוד  רבים, הלילה  דוברים  . עוד 

אברהם לך, יאיר  לומר  מצטער  לרשויות , אני  הבחירות 

סקטוריאליות בחירות  הן  המועצה . המקומיות  הם חברי 

עפ סקטורים"עומדים  הוא , י  כאשר  מאיתנו  אחד  כל  וגם 

בו מתאהב  הוא  פתאום  לפתע  מסוים  תיק  הדבר , מקבל  וזה 

חשוב גמור, הכי  בסדר  שאתה אני . וזה  שהתחום  חושב 

מאוד חשוב  תחום  הוא  בו  להיכל , מטפל  ראויה  סבא  וכפר 

חדש שלנו , מודרני, משופץ, תרבות  לתושבים  שיאפשר 

א לקיים  הזאתולסביבה  העיר  לתפארת  תרבותיים  . ירועים 

כ חושב  בהחלט    .ךאני 

הישיבה   את  עזב  גל  בן  שגיא  מצטער  סבור . אני  אני 

העיר ש ראש  של  התנהלותו  לגבי  אמר  שהוא  הדברים 

אחרים ערים  לראשי  כבודו , וההשוואה  מהם  אחד  כל 

מונח במקומם, במקומו  אישית . לא  נפגעתיאני  , אפילו 

האשמות  של  בנושא  וכיוצא לגבי בעיקר  אבלים  תנחומי 

  . בזה

כתבתי   שאני  לכם  לומר  רוצה  מכתב אני  אחדים  ימים  לפני   

התחבורה במשרד  בכיר  דתי, לעובד  אדם  בן  בקשר , שהוא 
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הציבור מפהלתחבורה  רחוק  שלא  החדש  העלמין  לבית  . ית 

במקורות ובדקתי  שהם ו, וטרחתי  לי  עפר אמרו  שוכני 

אותם לבקר  שבאים  כמ .שמחים  אחת  אנשים על  וכמה  ה 

יקיריהם את  מאבדים  הם  כאשר    .שחיים 

האלה   הדברים  את  אוהב  לא  אני  היא , אז  סבא  שכפר  רק  לא 

מאוד רבה  משפחתיות  עדיין  בה  שיש  . ו, עיר  . מאוד. , רבות 

אבלים בבתי  מבקר  שמתגאים , אני  האנשים  את  שומע  ואני 

במחיצתם שהה  העיר  שראש  בהם. בכך  תמך  העיר  . שראש 

זה העיר  העירוראש  ראש  לא  אישי  העיר,   חושב . זאת  ואני 

של  כזאת  לרמה  מאודשמגיע  הרבה  בזה  יש  רק , דברים  לא 

זלזול אפילו  אלא  כך. ציניות  על  מצטער  מאוד    .ואני 

ש   היום  מייל  אי  כתב  לוי  יובל  יובל גם  עליו  להגיד  יכול  אני 

זנגה זנגה  אותיות, לוי  חילופי  עם  מתחרה  גם  לו , כאילו  יש 

שלו  בזהמשמעות  הסיומת . וכיוצא  את  מבין  לא  אני  אבל 

הזה מייל  האי  איזשהו , של  ולעשות  להרגיז  נועד  שבעצם 

הקואליציהמצג  חברי  על  בעיניים  עבודה  של  שיפחדו , שווא 

הערב וכו, מהישיבה  ואלה  ויבוא  אלה    .'שיבואו 

שעברה אבל    משנה  הישיבה  של  הקלון  אות  אולי  כותב  יובל 

דהה לא  שהוא. עדיין  רק  נדחהלא  לא  דהה,   לא  אפילו  . הוא 

לוי יובל  לך  לומר  רוצה  דבריך , אני  את  שמעתי  אני כשאני 

שבהם הצרוף  ההיגיון  את  הבנתי  שלא  להודות  אבל . מוכרח 

בגללך לא  שלי, זה  ההבנה  חוסר  בגלל  כמובן  ואני . אלא 

שנה  שהיתה  סבא- מאודחושב  כפר  לתושבי  מוצלחת    . מאוד 

פריחה2011שנת    שנת  היתה  מאוד , כן,   הרבה  וקידמנו 

טובה2012ושנת . נושאים שנה  יותר  עוד  תהיה  לא .   ואנחנו 

קלון אות  בשום  היום  כתם, עוסקים  שמחים , בשום  ואנחנו 
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הזאת בעיר  שיש  מאוד  הגדולה  המבורכת  בעשייה    . כולנו 

תלמיד  : לויאהוד יובל בתי    ...כמו 

צרפתי   , סליחה, סליחה  :צביקה 

לך  : לויאהוד יובל סולח  .. לא  . .  

צרפתי מבקש  :צביקה  מבקש, אני    , אני 

מחר  : לויאהוד יובל עד    . תבקש 

צרפתי כרגע  :צביקה  דיבור  בזכות  לא    . אתה 

  . תודה  : לויאהוד יובל

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  לא    .אתה 

שקל  : לויאהוד יובל מיליון  . רבע  . תלמיד. בזה, בתי  מתגאה  אתה    ?מה 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  לא    .אתה 

אותך  : לויאהוד יובל מבתי . שמעתי  מוריד  ואתה  לפארק  מוסיף  אתה  למה 

. מה? תלמיד . .  

מילר לוי  :עמירם  יובל  ארוכות, אדון  שעות  אל , ישבת  גן  ואתי  אתה 

הכספים ועדת  הדברים, בישיבות  את  מספר , שמעת  הערת 

נכונות נכונות. הערות  לא  הערות  מאוד  הרבה  כנראה . הערת 

דבר שום  קלטת  קלטת. שלא  לא  דבר  כי .שום  בישיבה   לשבת 

ולהתנגד לבוא  ופה  שטויות, ולשתוק  מיני  כל  וגם . ולמצוא 

כזאת, אתי את    .גם 

.   : לויאהוד יובל . לציבור.    , להסביר 

מילר .   :עמירם  . שם. היתה  באמת  אחרים. שהיא  דברים  יחשוב  היא . שלא 

בישיבות   . היתה 

הבעיה, נו  :אל- אתי גן מה    ? - מה, עמירם? אז 

מאתי  : לויהוד יובלא לך  יש  אותי? מה  לי, התקפת  תחזיר . תענה  לא  למה 

תלמיד  שקל300,000לבתי  להם?   הורדת    ? למה 

צרפתי   .תודה. תודה  :צביקה 
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הקואליציה  : לויאהוד יובל חברי  לכל  קלון  אות  לא  זה     ?למה 

גל בן  אתה, עמירם  :גיא  נוקפות  שהשעות  .ככל  . . צריכים ?  אנחנו   

סו עוד  לך  קצתלארגן  אותך  להמתיק    ? עמירם, פגנייה 

לך  :אל- אתי גן סולחת  במסגרת, אני  זה  כפר כי  העיר  של  המשפחתיות   

  . סבא

צרפתי יפה.יפה  :צביקה    . בבקשה, שלי.  

.הכנסת   :אל- אתי גן . ילדיי, . את  תכניס  מעט  תקציב, עוד     .בישיבת 

גל בן  אזרח  :גיא  הוא  כי  לו    . תסלחי 

נשי  : לויאהוד יובל הדרת  בתפארתההנה  לבעלה ,ם  אותה  תשלח  תכף  כמו  

לפניך אחד  מתבייש. שעשה     .עמירם, אני 

מילר מתבייש  :עמירם  שאתה  שמח    . אני 

להערב  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו דברים  הכנתי  שרה , אני  בלבי  שאני  מכיוון  אבל 

לעולם ייגמר  לא  שזה  אלי  אלי  עוד , עכשיו  פה  שיש  כנראה 

זה את  ששרים  אנשים  ל, כמה  ללמפותואני  אדבר  אני . א 

הדיבור זכות  על     .מוותרת 

חמו בן  חברים  :יהודה  עוברים , טוב  שאנחנו  רוצה , להצבעהלפני  אני 

פה שנאמרו  דברים  לכמה  להתייחס    . ברשותכם 

לעיתונים  : לויאהוד יובל תקציב  להגדלת  שתתייחס  מבקש  רק  , לסגנים, אני 

ל7,000- מ שקל8,000-     ,  

צרפתי לוי, סליחה, סליחה  :צביקה  יובל  המועצה  מבקש, חבר  . . אני  . זכות .

   . מספיק. דיבור

אני  : לויאהוד יובל הכבוד  כל  . עם  . .  

צרפתי לך  :צביקה  הכבוד  כל  דיבור, עם  בזכות  לא    , אתה 

עליי  : לויאהוד יובל תצעק    , אל 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  לא    , אתה 

הקול  : לויאהוד יובל את  תרים  לא    . אתה 
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צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  לא    , אתה 

העיר   : לויאהוד יובל שליראש  לשאלה    , יתייחס 

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  לא  לשאלה , לא. אתה  יתייחס  לא  העיר  ראש 

  , שלך

.   : לויאהוד יובל . . להתייחס. . .  

צרפתי לוי  :צביקה  יובל    . אדון 

נותנים  : לויאהוד יובל שלא  אמר  שהמבקר  . אחרי  . .  

צרפתי העירלתת   :צביקה  לסכם, לראש  העיר  לראש  לתת  ממך  מבקש    . אני 

לדבר  : לויאהוד יובל העיר  ראש  אדוני  לך  נותן  כאלה , אני  שקיבלת  אחרי 

מחברי   , תשבחות 

צרפתי מבקש  :צביקה    , אני 

חמו בן  רבה  :יהודה  דברים . תודה  לכמה  ברשותכם  להתייחס  רוצה  אני 

בקצרה שכאילו . שנאמרו  הראשודומה  התקציב  ישיבת  נה זו 

המועצה חברי  היו . של  שלא  כאילו  או 5דומה  ישיבות   4 

כספים ועדת  של  ראשונה . ישיבות  פעם  שאנשים  כאילו  דומה 

העיר למועצת    . נכנסו 

גיא   לך  מציע  אתי, אני  לך  מציע  הריפליי, אני  על  , תלחצו 

שלכם הקול  את  הקודם, תשמעו  העיר  ראש  על  אמרתם  . מה 

אני אמרתם, לא  אתם  ע. מה  אמרתם  ההתנהלות מה  דרך  ל 

פה, שלו שנוצרו  הגירעונות  על  אמרתם  על , מה  היה  מה 

האמון גל. משבר  בן  שלך, גיא  לקול  שלי, תקשיב  לקול   .לא 

אמרת אתה  מה    . תקשיב 

ביום   ממני  מבוגר  אדם  לכל  מאחל  כמו אני  אותו  שיכבדו   

אנשים לכבד  יודע  ולד. שאני  מר  את  מכבד  לא . אני  מעולם 

מו בישיבת  בשמו  לי , עצהקראתי  שיקראו  מצפה  שאני  ולא 

שהוא' מר' כינוי  כל  שנשא , או  ובמיוחד  אדם  מכבד  אני  אלא 
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וחוזר. בתפקידי אומר  שאני  מה  ואומרכל  פחות ,   זה 

הנאות הגילוי  ולמען  חברתך  וגם  אתה  שגם  , מהביקורת 

המקצועית ברמה  זה  את  אומר  לפחות  גבע  לא . אמיר  הוא 

כ מפוזיציה  או  לישיבה  מישיבה  אחרתמתהפך  לפוזיציה     .זו 

גאה   שאני  לך  לומר  רוצה    , אני 

. יהודה  :אל- אתי גן . .  

צרפתי דיבור  :צביקה  בזכות  העיר    .ראש 

חמו בן  איתך  :יהודה  הסכמתי  לא  הכבוד, אני  כל  עם  לך  הפרעתי  לא  , אני 

ארץ דרך  הרבה. קצת  ארץ. לא  דרך    . קצת. קצת 

ל  :אל- אתי גן . תפסיק  . .  

צרפתי שז  :צביקה  יודע  נעיםאני  לא  נעים. ה  לא    , זה 

חמו בן  .   :יהודה  . תרבותי. דיון    . שמנהלים 

   ,כשהוא  :אל- אתי גן

צרפתי נעים  :צביקה  לא  נעים. זה  לא  זה  אותם  כשתוקפים .כשתוקפים   

נעים מאוד  זה  גם. אותו  ביקורת  לקבל  תלמדי    .אתי, אז 

חמו בן  גל  :יהודה  בן  גיא  לך  לומר  רוצה    , אני 

ה  :אל- אתי גן ראש  הזמן, עירכבוד    , הגיע 

חמו בן  העיר  :יהודה  ראש  כבוד  לי  תקראי  דיבור, אל  בזכות  כרגע  אני . אני 

כרגע אותך  לשמוע  רוצה    , לא 

רוצה  :אל- אתי גן לא  אותי, אתה  שתכבד  מבקשת    , אני 

צרפתי דיבור, אתי, אתי  :צביקה  בזכות  העיר    .ראש 

חמו בן  עצמך  :יהודה  את  מכבדת  לא  אותך, את  אכבד  שאני     ?למה 

. בוא  :אל- אתי גן . מבקשת.   , אני 

חמו בן  גלאני   :יהודה  בן  גיא  לך  לומר  גאה, רוצה    , שאני 

כל, סליחה, לא  :אל- אתי גן יושבים    ...אתם 

ברקע(   ) מדברים 
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סליחה...  :אל- אתי גן עבודתך,   על  בין . דיברת  שאני  חושב  אני 

.היחידים . .  

חמו בן  גל  :יהודה  בן  לך, גיא  לומר  רוצה    ,אני 

ברקעמדברי(   ) ם 

עובד  :אל- אתי גן לא  עובדת. זה  לא  לא . מקצועיות  כאלה  דברים 

  . עובדים

צרפתי אתי,אתי  :צביקה    . תודה,  

חמו בן  לך  :יהודה  רבה  לך. תודה  רבה  לך. תודה  רבה  . שמעתי, תודה 

לך. שמעתי אגיד  שאני  רוצה  את  מצחיקה ? מה  אפילו  את 

בסדר, אותי בפניך.זה  אתנצל  אני    ?  

מתבייש  :אל- אתי גן לא  אפילו    . אתה 

חמו בן  מה  :יהודה  מתהפכת? על  שאת  זה  דברים , ...על  אומרת  את  פעם  כל 

הקדנציה. אחרים מתחילת  אמרת  מה  לקלטות    .תקשיבי 

.   :אל- אתי גן . לך. .תתבייש  . .  

חמו בן    . אוקי, טוב  :יהודה 

ש  :אל- אתי גן אחרי  שנה  . חצי  . .  

חמו בן  רבה. תודה  :יהודה  רבה. תודה    . תודה 

מתבייש  :אל- אתי גן לא  צוחק? אתה    . אתה 

חמו בן  צוחק  :יהודה  שאני  אותי, בטח  מצחיקה    . את 

צוחקבטח   :אל- אתי גן שניבטח . שאתה  מצד  אבל  צוחק  אתה ,שאתה   

שאני דואג   . . פה. שנותרו  אלה  אתה , שישמעו  איך  שישמעו 

עירייה אפילו . מתנהג להתנהגכראש  יודע  לא    . אתה 

צרפתי   .תודה  :צביקה 

חמו בן  רבה  :יהודה  רבה. תודה  גיא. תודה  לך  לומר  רוצה  מלא , אני  פטור 

מכ תצא  לא    .ןאכלום 

.   :אל- אתי גן . . תתבייש . . .  
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חמו בן  לך אני  :יהודה  שכתבתי  האחרונים  שהמכתבים  פגעומבין  קצת   . 

אדם בשום  לפגוע  כוונה  לי  שאין  הגיע , באמת  זאת  עם  יחד 

הנכו במשבצת  עצמך  את  תשים  שאתה  כשאומרים ו, נההזמן 

אותם לקבל  תדע  ביקורת  דברי  לומר , לך  יודע  שאתה  כמו 

ביקורת אשמע . דברי  שאני  הביקורת  שדברי  לי  מאחל  אני 

ממך שומע  שאני  כפי  אותם  אשמע  אני    . תמיד 

מזה   יותר  עוד  לך  לומר  רוצה  גאה. ואני  שאני , אני  באמת 

חיילים, גאה של  להלוויות  רבים, לצערי. ללכת  עוד . יש  כל 

תושב  חייל  של  להלוויה  ללכת  אוכל  סבא שאני  כפר  העיר 

אלך שאני . אני  עוד  אבליםכל  לנחם  ללכת  תושבי אוכל   

סבא כפר  בשמחה, העיר  זאת  אעשה  לתמוך . אני  אמשיך  אני 

מות  עקב  במשבר  שנמצאים  יכולת  מעוטות  משפחות  באותן 

מאוד. קרוביהם ששותפים - ואני  העירייה  בעובדי  גאה  מאוד 

שיזמ הקדנציה למפעל  בתחילת  ערכות הצבת , הקודמתתי 

יכולת מעוטות  למשפחות  לכיסאות.אבלים  שזקוקות    ,

השבעה לימי  צרכים  מיני  לכל  כזה. שזקוקות  אני  בשעת . כי 

אנשים של  לצידם  ומתייצב  מתגייס  אני  טוב . משבר  כשיש 

בלעדיי גם  להסתדר  יודעים  הם  אז    . לאנשים 

דבריי   את  לסכם  יכול  בהחלט  שנשמעו שדב, אני  הביקורת  רי 

לבי, פה לתשומת  אותו  אקח  אני  ענייני  שהיה  הקטן  . החלק 

שאמרתם הארי  ש, החלק  האמרה  את  לי  מזכירים  שעון אתם 

ביום  פעמיים  העומד  את  המדויקתאומר  רבהתודה. שעה    .   

  

צרפתי להצבעה  :צביקה  לגשת  רוצים  נוסח . אנחנו  את  אקריא  אני 

בנפ, ההחלטה סעיף  כל  נצביע  תקציב . רדאנחנו  בעד  מי 

לשנת  בסף 2012העירייה  שקל531  מיליון  בעד?   , יאיר? מי 
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יהודה,שלי, יעקב, ארנון , איתן, אמיר, אורן, שמעון,  

נגד. צביקה, עמירם, איציק   . תודה. נפתלי, גיא, יובל? מי 

חמו בן    . אתי, אתי  :יהודה 

מסהחלטה לשנת מאשרים :400 '  העירייה  תקציב  בסך 2012  מילי531    .₪ון  
  

ושכר   .2 אדם  כוח  משרות1,644 - תקן   .  

  

צרפתי ושכר -  2סעיף   :צביקה  אדם  כוח  תקן  על  מצביעים  אנחנו   1,644 

בעד. משרות יאיר?מי  , צביקה, יהודה, שלי, יעקב, ארנון,  

נגד.שמעון, אורן, אמיר, איתן, איציק, עמירם מי  , יובל?  

וגיא, אתי   . נפתלי 

מסהחלטה כמאשרים :401 '  תקן  ושכר   אדם  משרות1,644 –וח   .  
  

בהכנסות   .3 מותנה  מיליון 2.045 - תקציב   ₪.  

  

צרפתי בהכנסות -  3סעיף   :צביקה  מותנה  תקציב  מיליון2.045  בעד.     ?מי 

, איתן, איציק, עמירם, צביקה, יהודה, שלי, יעקב, ארנון

נגד. שמעון, אורן, אמיר ? נמנע. נפתלי, אתי, גיא, יובל? מי 

  . תודה. יאיר

מסהחלטה בסך מאשרים :402 '  בהכנסות  מותנה  תקציב  מיליון 2,045   ₪  .   
   

פיתוח   .4 תכנית  בסך 2012-2016מסגרת  מיליון 824   ₪.  

  

צרפתי פיתוח -  4סעיף   :צביקה  תכנית  מסגרת  בסך 2012-2016  מיליון 824   

בעד. ₪ , צביקה, יהודה, שלי, יעקב, ארנון, יאיר? מי 
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אורן,אמיר, איתן, איציק, עמירם נגד. שמעון,   , יובל? מי 

  . נפתלי, אתי, גיא

מסהחלטה לשנים מאשרים :403 '  פיתוח  תכנית  מסגרת  בסך 2016 – 2012   

מיליון 824  ₪.   
  

תב  .5 פיתוח  בסך 2012ר "תקציב  מיליון 266.3   ₪.  

  

צרפתי הבא  :צביקה  תב-  סעיף  פיתוח  תקציב  בסך 2012ר "  מיליון 266.3   ₪ .

בעד יעקב,ארנון, יאיר ?מי  , עמירם, צביקה, יהודה, שלי,  

נגד. שמעון, אורן, אמיר, איתן, איציק אתי , גיא, יובל? מי 

  . ונפתלי

מסהחלטה תבמאשרים :404 '  פיתוח  תקציב  בסך 2012ר "  מיליון 266.3   ₪.   
  

צרפתי נעולה, תודה  :צביקה    .הישיבה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 

  


