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 2020�2פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 
 תש"פ אדר כ' 20203.16. שני נער� ביו�: 

 
  

  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:
�  עילאי הרסגור הנדי�                       יו"ר ועדת הכספי

  חברת הוועדה   מ.מ יו"ר                        תהילה מימו�רו"ח                          
  חבר הוועדה                                         אור� כה�                   

  חבר הוועדה  אמיר קולמ�                                                     
  חבר הועדה      דני הרוש

  ( השתתפה בשיחת וידאו) חברת הוועדה   הדר לביא                                
    חברת הוועדה  לוי סקופ                    עו"ד עדי

                                         
  שמות מוזמני� שנכחו:  

  ראש העיר          רפי סער                                      
  יתי צחר                          מנכ"ל העירייה א      
  גזבר העירייה              רו"ח שגיא רוכל      
  רו"ח צבי אפרת                 סג� גזבר       

  מנהלת מח תקציבי�     פירי לוי                                  
    מנהל אג* החינו(    אורי ארבל גנ)      
      מהנדסת העיר  עליזה זיידלר גרנות      
  מנהל אג* הכנסות העירייה    צחי ב� אדרת       
  מנהל אג* חזות העיר    אודי להב       
  מנהלת אג* קיימות וחדשנות    סלעשרית       
        
                                              

      
  2020תקציב העירייה לשנת     על סדר היו�:

  
 2020הצעת התקציב הרגיל לשנת  .1
2.  � 2020�2023הצעת תקציב הפיתוח (תב"רי�) לשני

a. פתיחה יו"ר הועדה 

b.  מנכל העירייה 

c.  גזבר העירייה  –סקירה כללתי על התקציב  

d. )חינו  

e. חזות העיר 

f.  הכנסות העירייה 

g. קיימות וחדשנות 
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 2020בתקציב העירייה לשנת דיו# 

  
  

 :עילאי הרסגור הנדי#
הדר לביא מצטרפת אלינו מרחוק , כל חברי הוועדה נוכחי�. חברי� אנחנו פותחי� את הישיבה

. היה פשוט להכנהכידוע לא , תקציב העירייה השנה. בגלל המצב המיוחד שאנחנו נמצאי� בו
, בעיקר באמת בגלל הצור( לעשות שינויי� גדולי� לעומת מה שהיה בעבר. מהרבה מאוד סיבות

והתקציב עכשיו נעשה לאחר . בעצ� ירשה אותו. מצב כלכלי לא פשוט שהעירייה נקלעה אליו
הרבה בעיות שצצו לאור( הדר( והטיוטה שמוצגת בפניכ� ג� היא טיוטה . ההרבה מאוד מחשב

. שמשנה דברי�, בסופו של דבר תצטר( לעבוד אל מול משבר הקורונה שבא עלינו לא לטובהש
אנחנו נמצאי� כנראה רק . אנחנו עדיי� לא יודעי� מה יהיו השלכותיו המלאות של המשבר

הרבה מאוד דברי� . כל האירועי� הופסקו, כידוע הפעילות במערכת החינו( הופסקה. בתחילתו
מצד שני יש לנו כמוב� עובדי� שה� נמצאי� היו� במצב . צעי� מצד אחדשחשבנו שנעשה לא מתב

  . עובדי� שה� לא קבועי�. בעייתי

 
  :ראש העיר, רפי סער

  ?מי חסר לנו כא�
  

  . הדר מחוברת מרחוק :עילאי הרסגור הנדי#
  

, באתי לוועדה הזאת כדי לדבר על כמה מסרי� מאוד מאוד חשובי�, אוקי :ראש העיר, רפי סער
שיש בה לא מעט סיכוני� , אנחנו נכנסי� לתקופה שהיא תקופה לא שגרתית. ערב טוב לכול�אז 

החוסר , מה שנקרא, התקיימה עכשיו שיחה בפורו� החמש עשרה, אנחנו. כלכליי� למערכת
עד כדי כ( שאנחנו פשוט לא יכולי� להערי( לאיזה תקופה המדינה , וודאות רק עולה וצמח וגדל

והולכי� . תהיה מסיבת עיתונאי� נוספת של ראש הממשלה ככל הנראההיו� בערב . נכנסת
הא� זה הול( להיות מהל( של . לעשות מהל( נוס* שעדיי� לא ברור עד כמה הוא יהיה קיצוני

הא� סגירת המשק ע� הגבלה נוספת לתת עוד יו� יומיי� לציבור , סגירת המשק באופ� מלא
וכל העניי� הזה בסופו של . אלה יש לא מעט משתני�בתו( הסוגיות ה. לראות מה שקורה, להתרגל

מה שלא היה . דבר מביא אותנו לתוקפה של חוסר וודאות כלכלית בצורה מאוד מאוד משמעותית
�שג� לא , בתו( כל זה יש הרבה מאוד סוגיות שאנחנו נדרשי� אליה�. במשק הישראלי מעול

�מלחמה שפורצת מלחמה ואז המשק  זה לא מצב של, זאת אומרת. נתנו עליה� את הדעת א* פע
. מוציאי� את התיק הרלוונטי ומתייחסי� אליו, נכנס לסוג של עבודה ואז יש הגדרות ברורות
�וה� . ובתו( זה ג� אנחנו עובדי� לפי תרחישי�. אלא פה זה מצב שמערכות לומדות אותו ג

י אנחנו להבדיל מהממשל האמריקאי שבא נשיא ארצות הברית ואמר אוק. גדולי� מאוד
�  . קוד� כל שתירגעו, מקציבי� עכשיו מאה שמוני� מיליו� של דולרי

, כא� המערכות לומדות את המצב ויש שיח וויכוח גדול מאוד בי� משרד האוצר למשרד הבריאות
ההסתדרות . מה הול( להיות. ובתו( זה ההסתדרות שמפעילה את כל הלחצי�. לשלטו� המקומי

 �מי יממ� את , עכשיו הולכי� להוציא את כל העובדי� לחופשהבאה ואומרת קוד� כל א� את
ומה קורה ע� ? הא� המדינה סופגת את זה בכס*. כס*? בינתיי� העירייה סופגת את זה? החופשה

�, הגיעה, מרי� פיירברג עכשיו בנתניה אמרה תשמעו? כל העובדי� האחרי� שצרי( לשחרר אות
�  . פיטרו, זאת אומרת. פיטרו את כול�. פיטרו את כול

  
  ?ת"פיטרו או הוציאו לחל :עדי לוי סקופ

  
ה� צריכי� לחתו� , כי מה שקורה, מבחינת� זה פיטורי�, ת"הוציאו לחל :ראש העיר, רפי סער
  . ת"זה לא חל, זאת אומרת, אבטלה

אז , אבל יש פה מצב ממש לא פשוט ויכול להיות שנושא של התקציב שאנחנו הגשנו אותו עכשיו
להבי� שהנושא של , פה אנחנו כולנו צריכי� לפעול ממש באחריות, זאת אומרת, לטובהכל עכבה 

לא יהיה אירועי עצמאות השנה ולא יהיה שו� . שאנחנו התחלנו לקצ) אות�, האירועי� למשל
�כדי , נשדר אותו בלייב לתושבי כפר סבא. נחמד, אולי נעשה איזה משהו טכסי. אירועי לאו

או , או לעשות מה שנקרא לייב בסלו�. שאיזה בית ספר ייקח על עצמו. אהשיראו את טכס יו� השו
במקרה הזה וג� בתו( , הישראלית ג�... אבל, כל מני דברי� שאנחנו נשמור על המסורת היהודית

לא של אנחנו רוצי� לעשות . נדות'זה להבי� שההתנהלות שלנו צריכה להיות התנהלות לא של אג
אנחנו נמצאי� במצב של איו� כלכלי ממשי על הרבה מאוד גופי� . אנחנו לא ש�, כ( או אחרת

אנחנו צריכי� לעבור פה הערכה , כמה שה� חזקות, הרשויות המקומיות. וג� על השלטו� המקומי
זה בי� שלושה חודשי� . זה יכול להסתיי� בטווח של שלושה ארבעה חודשי� ואולי יותר, זהירה
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�פחות או יותר שאנחנו נמצאי� עכשיו בפתחו של  2020 את שנת, כלומר, לחצי שנה בתרחישי
, בשיח היה עכשיו, בתו( כל העניי� הזה. אנחנו ככל הנראה נחלו* בצורה כזאת או אחרת, אפריל

  . לאפשר דחייה של חודש בארנונה, את הנושא של הארנונה, בפורו� החמש עשרה
  

  ?למשלמי� אתה מתכוו� :אמיר קולמ#
  

, ה'להגיד חבר, אבל זה יותר אקט סמלי. אני אמרתי את דעתי. משלמי�ל :ראש העיר, רפי סער
�אמרתי ? אבל בסופו של דבר מה אני אמרתי לרו� חולדאי, אבל במסגרת, אנחנו רוצי� לעזור לכ

א� הוא . הוא צרי( לשל� ארנונה 2020אבל בשנת המס , דחית את הארנונה בחודש, תקשיב, לו

�עשרת אלפי�  2020אז הוא צרי( לשל� בשנת , אותו בעל עסק, צרי( לשל� עשרת אלפי� שקלי
�מה זה משנה א� הוא ישל� אות� עכשיו או בעוד שלושה חודשי� או בעוד שבעה , שקלי
�יהיה לו יותר קל לשל� . ויכול להיות שעכשיו כשיש לו עוד כס* הוא יכול לשל� עכשיו. חודשי

בנקי� וזה , לושה להיכנס למצוקה כספיתעכשיו מאשר לשי� את הכס* בכיס ובעוד חודשיי� ש
. ואז הוא לא יכול לשל� לרשות והרשות צריכה להפעיל עליו כל מני אמצעי� כדי לגבות את הכס*

�אז אמרתי , אבל זה אקט סמלי כדי לאפשר, אז פה הסכימו. זה ג� יעלה יותר כס* לו ולכול
אני האחרו� שלא יהיה ע�  ,אנחנו איתכ�, ה'להגיד חבר, א� את� רוצי� רק לאפשר, אוקי

�רק אני חושב שבשיקול דעת אנחנו צריכי� לפעול בצורה מאוד . אני אית�, אני ההפ(, הסוחרי
, בתו( כל זה בכל ההערכות מצב שעשינו בשלושה ארבעה ימי� האחרוני�. מאוד אחראית

כת ביקשתי מהצוות המקצועי שיעביר שורה של נושאי� שהוא חושב שיכולי� לסכ� את המער
�יכולי� לבוא חברי מועצה . נדות'אני לא מקד� שו� אג. שלא יתקיימו ולהתחיל להפחית אות
זה לא אחריות רק , תעצרו. אנחנו לא בשלב הזה בכלל, ולהגיד לי רציתי את זה ורציתי את זה

זה אחריות של מועצת העיר , ה'חבר. של וועדת הכספי�, זה אחריות של כל מי שיושב פה, שלי
כי יכול להיות מצב שהאירוע הזה יסתיי� בעוד , כלפי האיתנות הכלכלית, העיר כפר סבאכלפי 
ויכול להיות . אנחנו חוזרי� לשגרה מהר מאוד, אוקי, שלושה שבועות ואז נגיד בסדר, חודש

, זאת אומרת תרחיש של חודשיי� שלושה. זה יכול להימש( קצת יותר וקצת הרבה יותר, תרחיש
מלחמת יו� כיפור . כי המשק הישראלי מעול� לא היה במקו� הזה, ראליזה כאוס למשק היש
  ?וויקיפדיה? מי יודע? כמה ימי� היא היתה

  
  . יותר. מלחמת יו� כיפור היתה לדעתי חודשיי� וחצי שלושה :תהילה מימו#

  
  . אני חושב שעשרי� ושלושה ימי� :ראש העיר, רפי סער

  
  . נראה באינטרנט :עילאי הרסגור הנדי#

  
מש( הסכסו( , תשע עשרה, סליחה, אה, עשרי� ושלושה ימי�, זכרתי טוב :ראש העיר, רפי סער

�הסתיי� בעשרי� , זה התחיל בשישי לאוקטובר. תשע עשרה ימי�, שתבינו, תשע עשרה ימי
אני רוצה שתבינו שמלחמת יו� כיפור שהייתה אחת המלחמות א� לא . ורביעי לאוקטובר

אני . עשרי� יו�, נמשכה תשעה עשר יו�, והכאוס הגדול ביותר שהיההמלחמה הקשה ביותר לנו 
�אז טעיתי בארבעה ימי� לטובת המלחמה . זכרתי עשרי� ושתיי� או עשרי� ושלושה ימי

בעניי� הזה אנחנו נכנסי� לתקופה מאוד לא . כי היא הסתיימה מהר וזה טוב יחסית, במקרה הזה
ועי להגיש המלצות נכונות ורציניות ואחראיות לגבי מהצוות המקצ' א... פשוטה ולכ� אני מצפה

�מוועדת הכספי� לקחת את כל המשתני� ולהבי� שאנחנו נמצאי� במצב של , דבר שני. התרחישי
�אנחנו לא . ג� מחברי המועצה בקואליציה וג� מחברי המועצה באופוזיציה, זאת אומרת, חירו

זה שנה שאנחנו , להפ(, נדות או מדיניות'זה לא שנת תקציב שנאי ממלא אג, נכנסי� עכשיו
למי שבאופוזיציה , אני פונה ג� למי שרואה אותנו, כמו כל חברי המועצה. צריכי� לפעול באחריות

. היא לא פשוטה, זאת תקופה מאתגרת מאוד. לתת יד כדי לעבור את התקופה הזאת, ובקואליציה
אנחנו . הבורסות בקריסה. ישראלוהיא יכולה להיות מאוד מסכנת את המצב הכלכלי במדינת 

�תראו מה קורה , שמשליכי� על המקומיי�, שה� גלובליי�, עוקבי� אחרי המשתני� הכלכליי
ההשלכות העקיפות זה כמוב� . תראו מה קורה במדינת ישראל מבחינת המגזר העסקי, בעול� כולו

�, מי� מיסי�לא משל. לא משלמי� מיסי�, לא משלמי�, העסקת עובדי�. על העסקת עובדי
יכול להיות שאנחנו נבוא לעור( די� ונגיד . אנחנו נכנסי� למצב שהמערכת כולה צריכה להבי�

יכול להיות שאנחנו . ה אנחנו תו( שבוע שבועיי� אנחנו משלמי� לכ� פחות עשרה אחוז שכר'חבר
, זאת אומרת א� מחר בבוקר, א� המשק נכנס לשנת חירו�, ה'נידרש בעוד חודש להגיד חבר

ההערכה היא בי� עשרה , זאת אומרת, רק עובדי� חיוניי� מגיעי� למערכת, שתבינו ממחר בבוקר
. כל השאר יושבי� בבית. עובדי העירייה באי� לעבודה. שניי� עשר אחוז, חמישה אחוז, אחוז

�מה זה , כל השאר יושבי� בבית, עכשיו. אנחנו צריכי� להעביר רשימה שמית מי אות� אנשי
יוצאי� ומקבלי� משכורת וה� בחופשה של ? הא� ה� יוצאי� על חשבונ�... נחנוהא� א? אומר
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אנחנו , כל הסוגיות האלה אנחנו ממתיני� למשרדי הממשלה, זאת אומרת? ת"זה חל, המערכת
כל הנושאי� מסביב שבאו והיה פה קצת חוסר סדר של מספר . לא יכולי� לקחת את החוק לידנו

�. ימי� שכל מני רשויות לקחו לעצמ� החלטות בגלל הלח) הציבורישל איזה שלושה ארבעה , ימי
�אנחנו צריכי� להתנהל נכו� וחכ� . אי� לח) ציבורי ואי� לח) של עובדי�. בגלל הלח) של עובדי

אמירות שבסופו של דבר . באמירות שה� פופוליסטיות. ולא לצאת באמירות שה� חסרות אחריות
בפורו� החמש , בשלטו� המקומי, ג� פה היה בתו( השיח. יחזרו כבומרנג כי ה� ג� לא חוקיות

, אה סליחה, יש ראשי רשויות שאמרו דברי� שאחרי חצי יו� או יו� פתאו� ה� הבינו, עשרה
את� לא יכולי� לקחת שו� החלטה שהיא לא בסכמות ראש הרשות או ... לא אנחנו לא. טעינו

כי א� אני רוצה , י� שצרי( את הרגולטורבטוח לא בהיבטי� כלכלי, דבר שני. אחד. הרשות עצמה
זה צרי( לעלות , אני רוצה לפטור מארנונה, אוקי, אני לא יכול להגיד. יש תהלי(, לפטור מארנונה
�המועצה צריכה להביא את זה . וועדת כספי� צריכה להעלות את זה למועצה. לוועדת כספי
�אז מי משפה את , רנו מארנונהפט, ואז אוקי. משרד הפני� צרי( להגיד בסדר. למשרד הפני

לאחריות הציבורית ובסופו . יש פה הרבה מאוד שיקולי� ופה אנחנו נדרשי� לחשיבה? המערכת

וזה המסר שבאתי . אנחנו צריכי� לעשות עליה דליט ולדלג מעליה 2020של דבר להבי� ששנת 

�, תזכרו, 2020המסר הוא ששנת . אני בדר( כלל לא נכנס לוועדה. להעביר כא� בוועדת כספי
רי� כאלה ואחרי� "הדבר היחידי שאנחנו ניאל) לממש ונידרש לממש זה את הנושא של תב

�לא יודע מה יהיה . יש בית ספר שהוא נבנה עכשיו, שאנחנו צריכי� לראות אי( ה� מתקיימי
יש פה . אי� פועלי� פה, ה'חבר, יכול להיות שבעוד שבוע יגידו לפועלי�. גורלו מבחינת העבודה

החטיבה היא . א� המדינה ש�, יש אתגר. אנחנו התחייבנו לעשות שיפוצי קי) בקי) הקרוב. אתגר
. שהוא אירוע כלכלי והוא אירוע ביצועי והוא צרי( להיפתח בראשו� לספטמבר. אירוע משמעותי

�, ה'חבר. אנחנו נצטר( להגיש מכתב למי שאנחנו נידרש? הא� במסגרת העובדי� החיוניי
לא ? יאשרו, ה� פועלי� חיוניי�, י� או ארבעי� הפועלי� שבוני� את החטיבהשלושי� הפועל

יש פה משקל כבד מאוד של כולנו של אחריות ואני אומר את זה כא� כי היה לנו שורה של ? יאשרו
אני אומר את זה , ויש חלק מחברי המועצה שרוצי� לקד� מדיניות כזאת ומדיניות אחרת. שיחות
הולכת . זה לא הזמ�. ולא שו� דבר. ולא להתנות. לא לצבוע. ה לא הזמ�ז. זה לא הזמ�, עכשיו

, תסתכלו ברחוב ויצמ�. אני אומר את זה בלשו� המעטה, להיות תקופה מאוד מאוד לא פשוטה
�לא , אי�, כל המספרות סגורות. פיטרו את העובדי� שלה�, מסעדות סגרו. תראו עסקי� סגורי

מסעדות . העובדה היא שה� סגורי�, משנה מה סיבה לא. ראיתי מספרה אחת פתוחה בעיר
ראיתי הרבה מאוד ... היו� בבוקר הסתובבו פה, חברות הייטק, הרבה מאוד עסקי�. סגורות

�אפל . הוציאו אותנו לחופשה, אני עובד בחברת הייטק? מי אתה, אבות ע� ילדי� שמסתובבי
�כל מי , כל מי שעובד ואני מסיי�. ג� בישראל, העולמית סגרה את כל הסניפי� שלה בכל העול

  . סגור. אי�, אתה רוצה לקנות היו� אייפו�. אי�, נסגר הסני*, שעובד באפל בישראל
�אנחנו כנראה לא מסוגלי� עוד להבי� ולהפני� את גודל האירוע שהוא אירוע בתרחיש . אי� כלו

סטוריוני� וכלכלני� מתחילי� עכשיו כל מני הי. ר� עול� ובמשק הישראלי ואולי במשק העולמי
המשק , כי ג� אירועי� מלחמתיי� שהיו במאה הקודמת, אי אפשר להשוות לשו� דבר כזה, להגיד

יש פה . זה משק אחר לגמרי. העולמי הוא לא היה משק בהוצאות כלכליות כמו שהוא עכשיו
חד שה� ממשקי� כלכליי� שזה משלי( א, יש פה הרבה מאוד ממשקי� בי� מדינות, גלובליזציה

חברה ישראלית שיש לה . בורסה פה משפיעה על הבורסה פה משפיעה על הבורסה פה. על השני
זה משלי( ישירות על , או חברת בת בארצות הברית וקורה ש� משהו, חברת א� בארצות הברית

לכ� לבוא במשורה . ולש� אנחנו נדרשי�. יש פה אפקט דומינו מתגלגל. החברה הישראלית
להוריד , אני מבקש ואני מנחה ואני מורה, קשור להישרדות של המערכת כל מה שלא, לתקציב

�להבי� את גודל האחריות . להבי� את צור( השעה. בלי לכעוס. בלי לכאוב. בלי למצמ). מסדר היו

  . כמו שאמרתי, אירועי� השנה ככל הנראה. 2020ולדלג מעל 
  

  . אז נמצא דר( אחרת לעשות אירועי� :תהילה מימו#
  

עכשיו ראיתי למשל את אחד ... סיכוי... אבל דר( אחרת לעשות. לא יהיו :ראש העיר, סעררפי 
הסיטו . אמרו לה במקו� שההצגה תהיה כ( וכ(, קראו לה לזה... התיאטראות שהסיטה את כל ה

�. נתנו הצגה אחת, זהו, אות� שחקני�. מבור(. שילדי� יראו ויהנו, שמו את זה ביוטיוב, את כול
  . המשכורת עבור ההצגהיקבלו את 

  
כי אנשי� , אז יש לי ברשות( שתי בקשות, בגלל שלא כול� מודעי� לכל הדברי� :עדי לוי סקופ

וההנחיות שאתה . צריכי� להיות מודעי� לעבודה העדינה שנעשית פה והצוותי� שמבצעי� עבודה
�כי העובדי� , כי אנשי�. ג� בנושא תרבות ופנאי, ג� בנושא קהילה, לפעול, נות� לצוותי

בדרכי� . בהנחיית( עושי� עבודה נהדרת על מנת להנגיש הרבה מאוד דברי� באו� ליי�
  . אלטרנטיביות
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אנחנו  .אני יכול להיכנס לתפעול של המערכת, מכיוו� שזה וועדת כספי� :ראש העיר, רפי סער
שירי� צריכי� לעבור בתפיסה לעבודה אחרת ולסגנו� עבודה אחרת והמזל שלנו שיש את המכ

�לתושבי העיר ולכל מי , יש המו� פעולות שנעשות כא� כדי לאפשר לתושבי�. האלה ואת הלפטופי
באיזה , ככל הנראה מחר הול( להיות סוג של סגר. שיישב בבית להעביר את הזמ� בצורה מיטבית

 היתה לנו פגישה ע� הצבא ג�. יכול להיות סגר מוחלט. אנחנו עוד לא יודעי�, דרמה הוא יהיה
�יכול , בא הצבא ואומר, זאת אומרת, היתה לנו פגישה ע� הצבא. שתבינו איפה זה נמצא. היו

אבל א� הצבא אומר אנחנו עוד לא . אנחנו עוד לא יודעי�. יכול להיות שלא. להיות שאנחנו נידרש
�בתו( כל , הדבר השני. זה אומר שתבינו באיזה מצב של חוסר וודאות אנחנו נמצאי� ,יודעי

אבל , כדי לעשות פעולות אחרות והמו� יצירתיות, זה צרי( הרבה פחות משאבי�, העניי� הזה
שמוני� וחמישה אחוז מעובדי , שמוני� אחוז, יכול להיות שממחר בבוקר, המנגנו� כמנגנו�

יש פה . או בחופשה שהמדינה תממ�. ת"או בחל, העירייה יוגדרו כעובדי� שאו בחופשה מאולצת
, משרד הבריאות. מלחמת עול� בי� משרד האוצר למשרד הבריאות, ק עול�עכשיו ממש מאב

את זה אני . א� היו שומעי� למשרד הבריאות כבר ביו� חמישי היה כבר סגר. תסגרו אתמול
אומר לכ� משיחות ע� האנשי� הכי בכירי� במשרד הבריאות וחלק� אומרי� זה רק שאלה של 

כמו ... זה קפ) ממאתיי� חמישי� לשלוש מאות שבעי�כבר הבנתי שזה בשעתיי� האחרונות . זמ�
יכול להיות שפה יש פה מישהו , ג� פה... שהגבירו את קצב הבדיקות ככה את� תראו שיש יותר

  . שהוא נשא
אבל את� . אז יכול להיות שזה אני. אני לא אשתעל פה. ארבעה ימי�, אני משתעל כבר שלושה

 �בבקשה לעבור שגיא , תראו, חודש אבל בשיא הרצינותתשמחו שאני אהיה בבידוד איזה שבועיי
להסתכל על הנתיבי� הכלכליי� לראות מה נכו� ומה אנחנו כרגע מורידי� לגמרי , על התקציב
�פה הנחת עבודה שבעלי עסקי� יכול . אי� שו� ברירה. פשוט חותכי� את התקציב. מסדר היו

  . ישלמודו חודשי לא . להיות שיעשו די� לעצמ� ולא ישלמו לנו
  

  :שגיא רוכל, גזבר העירייה 
  . אלא ה� לא יכולי�, לא בגלל שה� לא רצו

  
היתה פה שיחה מאוד לא פשוטה ע� עובדות עירייה שעובדות . לא יכולי� :ראש העיר, רפי סער

ויש . חלק� לא יעבדו פה ולא יעבדו בשו� מקו�. וזה מצוקה גדולה מאוד. בסקטור של הסייעות
ונשי� שעובדות בשתיי� שלוש עבודות שפיטרו אות� משתי עבודות ונשאר . הוריותפה נשי� חד 

לקחו אנשי� כאלה ואי( ה� מדלגי� על . לה� רק עבודת העירייה ופה יש לה� חוסר וודאות
  . זאת הבקשה שלי. החודש וחצי חודשיי� שלושה

  
  . מה ה� יגררו אית� אחר כ( בגלל החודשיי� האלה :אמיר קולמ#

  
? הנוכחי הזה ונתחיל פה להוריד דברי�, אתה מצפה שניקח את התקציב הזה, רפי :וי סקופעדי ל

מציע שנאשר את התקציב אז ואחרי זה יבוצעו שינויי� בהתא� , אתה מבקש... או שאתה רוצה ש
  . כי אנחנו לא יכולי� לצפות מה יהיה? לזה

  
להתחיל לעשות , הנחיה למנהלי� נתנו. נתנו הנחיה לשגיא, אנחנו כרגע  :ראש העיר, רפי סער

�. אני יכול לקרוא לזה קיצו) ולעשות פה דרמה. התאמה. לא קורא לזה קיצו), שינויי� תקציביי
יש מציאות . התאמת התקציב למציאות הזאת, נתנסח מדויק. אבל זה התאמת התקציב למציאות

רועי ספורט שאי� אז אני לא יכול לתקצב אי. אי� אירועי�, אוקי, המציאות אומרת. חדשה
�כולל , אז את הסעי* הזה של האירועי�, לא יכול לתקצב אירועי� בכלל כי אי� אירועי�, אירועי

יכול . למחוק אותו לחלוטי�. אולי אפילו קצת אחרי פשוט או להוריד לגמרי, עד יו� העצמאות
א� , תזאת אומר, לקצ) את התקציב, פשוט למחוק ואז לקצ), להיות שזה מה שצרי( לעשות

�אז כל האירועי� כולל הפסטיבל נושפי� שלא יתקיי� , אנחנו יודעי� שעד חודש מאי אי� אירועי
 . מ� הסת� צרי( פשוט להוריד

 
בגלל שבעשרי� ותשיעי , אנחנו בגלל לוחות הזמני�, בטכניקה :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
הרי יש שעות , לקיצוצי�אני מציע שמנגד , את� לא רוצי� מציאות של בלי תקציב, לשלישי
. ייקח עוד זמ�. כמו שאתה יודע וישבנו על זה, שנערו( עכשיו את כל הקוב) השינויי� הזה. נוספות

שהתשובה תהיה שאת� תעשו , אני ממלי) שהתשובה תהיה אחרת, ולא לכעוס על השאלה של עדי
�  ... ילה לאחר מכ�ושבוע לאחר מכ� או יו� לאחר מכ� או ל. משהו ומיד נתא� ע� וועדת כספי

  ...אז אנחנו נמצא לזה לכאורה , אבל במקו� שבוע ולא להוסי* פיצוי למשהו או ירידה בארנונה
  

  . אז זה הטכניקה :ראש העיר, רפי סער
  

  . אני מציעה לשקול לאשר את זה אז ואחר כ( נדע לעשות את ההתאמות :עדי לוי סקופ
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אני . אנחנו משאירי� ומאשרי� את זה ככה או לאהא� , זו שאלה מעניינת :ראש העיר, רפי סער

אני חושב שבדברי� שה� ברורי� פשוט לקחת . להפ(. חושב שזה לא נכו� להשאיר את זה ככה
. לייצר רזרבה תקציבית לבלתי צפויי�. לשי� את זה בסוג של מותנה, ולהתחיל את התקציב הזה

את , * של חמישה מיליו� שקלי�ס( האירועי� אנחנו מרימי� אות� בהיק, נניח, זאת אומרת
לגביית כס* של . לפיצויי�, לשכר. החמישה מיליו� שקלי� לשי� את זה בתקציב בלתי צפוי

  ? ארנונה אוקי
  

אנחנו נראה ? בפני� אתה תוכל לפרק את זה, בתו(? אבל בבשר נחתו( בפני� בבשר :תהילה מימו#
  ? את זה

  
  . לאור( כל השנה צרי( לעשות העברות מסעי* לסעי* :אמיר קולמ#

  
שהוא מתחייב , מהל( אחד של קיצו). אני הייתי עושה שני מהלכי�  :ראש העיר, רפי סער

והתקציב . שזה תקציב חירו�, תשי� תקציב, של כמו שתהילה אמרה, מהל( שני. מהמציאות
יכול להיות כמו . ונגדיר אותו תקציב שהוא גמיש. חירו� הזה יהיה תקציב שאנחנו נצבע אותו

סביר . לחוסר בארנונה שפתאו� אנחנו נגלה שבחודש מאי לא באו לשל� ארנונה, ל אמר"שהמנכ
עזבו את . אנשי� לא באו לשל�, והגיוני שאנחנו נראה פתאו� בחודש מר) ואפריל נפילה בארנונה

�אנחנו נמצא את עצמנו פתאו� . אנשי� לא יבואו לשל� כי ה� בסגר, ההוראות קבע ואשראי
צרי( . חמש עשרה מיליו� שקלי� בחודש אחד וזה מכה מאוד קשה, עשרה, ונהבחוסר של שמ

�, שניי�. לקצ), ואחד. יש פה אפקט שרשרת של דומינו שצרי( להתנהל נכו�, לעמוד מול הבנקי
ואני אגיד את זה פה בצורה . לשי� את כל הנושאי� שה� לא רלוונטיי� לעשרי� עשרי� ויש פה

כל . תחבורה ציבורית בשבת. נושאי� שחשבנו שיקרו ולא יקרו ,פסטיבלי�, אירועי�. ברורה
  .הנושאי� האלה ואני אומר את זה בצורה חדה וברורה

  
  . יהיו תחת קופה אחת :דני הרוש

  

 �2020כל מה שהוא לא רלוונטי ל. חד וחלק וברור. לא צרי( לעזור לי דני :ראש העיר, רפי סער
ונניח בעוד . סיימנו את השעת חירו�. כתקציב לשעת חירו�, נצבע ושמי� אותו בצד, בגלל המצב

סליחה על , איזה. נגמר הסיפור, איזה מפגר אתה, תקשיב, שבועיי� יגידו ראש עיריית כפר סבא
מביאי� את ? תחזיר את המצב לקדמותו? מה פתאו�? השתגעת? מה ,איזה לא נורמלי, המילה

�אנחנו . לא מהדקי�. הדקי� את החגורהכרגע אנחנו לא מ. הכל לוועדת כספי� ומתחילי
�ואני אומר את זה פה בצורה . אי� שו� ברירה אחרת בחוסר הוודאות שאנחנו נמצאי� בו. חותכי
זה יכול . זה יכול לעצב�. זה יכול להכעיס. אנחנו לא בפוליטיקה. אנחנו לא משחק פוליטי. ברורה
. חד וחלק. אחריות ציבורית כלפי העיר הזאתיש לנו . אנחנו לא במקו� הזה. זה יכול הכל. להרגיז

התמזל . נקודה. זה תקציב חירו�. אני אומר את זה לקואליציה ואני אומר את זה לאופוזיציה
כי עכשיו ראשי רשויות שוברי� אתה ראש מה , מזלנו שהתקציב הזה הוגש עכשיו ולא בדצמבר

ואנחנו פחות . כל מני דברי� וזה ה� עושי� כי ה� לקחו בחשבו� כל מני דברי� והתחילו להוציא
עד . או יותר התנהלנו בצורה סבירה והזמ� הזה הוא עת נכונה להיכנס ממש לעבודה סיזיפית

�  ? נכו�? הישיבה הבאה זה יהיה מושל
  

  . יו� ראשו�  :עילאי הרסגור הנדי#
  

. סעיפי�לעבור על ה, לשבת לפתוח את התקציב, לישיבה הבאה ביו� ראשו� :ראש העיר, רפי סער
. קיצו), במחשבה. בראש זה לא. זה לא, לא. לא מה כ�. זה לא, זה לא, זה לא, ולהתחיל להגיד
עברנו את התקופה . מצד שני לשי� יתרות תקציביות. סיבוב של התקציב. קיצו) מצד אחד

�רואי� . רואי� מה הנזקי�. עברנו את המלחמה הזאת, הערכת מצב, חודש וחצי חודשיי�? בשלו
א� צרי( לעשות תיקו� . ולפי זה מתחילי�. היו� המשק ישר עולה ומתחיל לטוס. המשק הול(לא� 

לא , כ� אירוע. עכשיו בואו נתחיל לריב, יאללה, אוקי, מתקני� את התקציב ואומרי�, תקציב
שזה , להבדיל מכחול לב� וביבי, אנחנו עכשיו. לא תחבורה ציבורית, כ� תחבורה ציבורית, אירוע

אחריות . חד וחלק, נקודה, פה אנחנו עושי� סטופ, אני אומר לכ�. פה עד מאי יוני בטח יהיה
  ? אוקי. נקודה. שלנו

  
בהתא� ? ואז אנחנו נתק� אותו. נעביר תקציב, או שאנחנו נעשה דבר כזה  :עילאי הרסגור הנדי#

  . לכל מה שצרי( אחרי זה
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במצב הנוכחי ממה ... אי� או ש, זאת החלטה, אני אומר את זה כא�, עילאי  :ראש העיר, רפי סער
אנחנו הולכי� להיכנס לתקופה שמוערכת לפחות עד שלושה , ממה שאני שומע, שאני רואה

�אז אנחנו לא יכולי� להרשות . יש כאלה שאומרי� חצי שנה, לפחות עד שלושה חודשי�. חודשי
יבוא ראש הממשלה ויגדיר צו שעה רבע לתשע בערב , שמונה וחצי. כרגע זה המצב... לעצמנו או ש

אנחנו נראה מקסימו� , מחר בבוקר נסתובב בכפר סבא. כול� נכנסי� הביתה, צו שעה חדש. חדש
יכול . זה ההקצנה. את הציפורי� שה� פה ואת החתולי� ואולי מישהו שהול( למכולת באישור

, ברחבי המדינה אבל א� את� תסתובבו .להיות שיהיה משהו בביניי� כדי לעשות עוד תהלי(
לשי� ... לכ� אי� עוד ש. התרוקנה וזה הול( להיות יותר דרסטי. את� תראו שהמדינה התרוקנה

אנחנו לא נמצאי� . להוריד את המחשבות. נדות'להוריד את האג. להוריד את הבט�. את הכל בצד
   . המוזות שותקות, כשיש מלחמה? אי( אומרי�. במצב של שגרה

  
  ?מה כ� יהיה בתקציב  :עילאי הרסגור הנדי#

  
  ... אי�, אי�  :ראש העיר, רפי סער

  
   ? מה עוד צרי( לעבור. אמרנו מה לא  :עילאי הרסגור הנדי#

  
  

יש שלושי� אחוז , א� אנחנו נכנסי� למצב הזה, במשק לשעת חירו�  :ראש העיר, רפי סער
. יש דברי� שנמשכי�, אבטחה, ביטחו�. שזה פינוי אשפה וניקיו�. מהפעילות של המערכת תימש(

בשלטו� , כשאנחנו פה, עכשיו... יש עכשיו, אנחנו לא יודעי�? מה קורה ע� השכר עובדי�? אוקי
פה . כל המלחמה זה בי� כס* לבי� בריאות. עכשיו נאבקי�, משרד האוצר וההסתדרות, המקומי

משרד מה הוא מאפשר מול מה , הכרעה שלו, זו החלטה שלו, ראש הממשלה יצטר( להכריע
, א� את� סוגרי�, ה'חבר, בא משרד האוצר אומר. משרד הבריאות אומר תסגור. הבריאות רוצה

, אחת, עובדי� יפורטו. מסעדות יקרסו, מפעלי� יקרסו, תרחישי סיכו�, אלה התרחישי�, אחד
�זה כל . שמי� את זה על לשו� המאזניי� ומחליטי� מה הול( להיות, חמש, ארבע, שלוש, שתיי

אני מערי( שמכיוו� שהתרחישי� שלפחות מה שמשרד הבריאות . זה כרגע כל המשחק. המשחק
אנחנו , כבר משרד הבריאות מתחיל להעביר, א� תקראו עכשיו ברשתות, התחילו כבר להדלי*

יכול להיות שזה , אז אנחנו יכולי� להגיד כמו שאיתי אמר... מבקשי� לסגור את כל הזה
יכול להיות שאנחנו באמת . � ויכול להיות שה� לא צודקי�חי� ויכול להיות שה� צודקי"כסת

�אי( כל , שלא יתממשו ולא יתקיימו ואנחנו נגיד, חיי� פה באיזה תרחישי אימה אפוקליפטיי
ויכול להיות שזה . העול� נסגר, העול� על איזה המצאה של איזה מבחנה שכאילו נפלה בסי�

נשמע עליו עוד כמה , נדע, משהו שהוא קצת כנראהיש פה . אנחנו לא יכולי� לדעת, משהו ממשי
המספרי� של ... זה לא היסטריה של. ההיסטריה היא לא היסטריה של שפעת. שני� וזהו

א� אני עכשיו הייתי ע� כל המידע ביד והייתי מקבל . ההידבקות לא מצדיקי� סגירה של מדינה
�אז אנחנו בחוש ? בשביל זה? מה, הייתי אומר, את המידע כמו שהוא שאנחנו רואי� אותו היו

אני חושב שבדיה החליטו שכול� , בשבדיה, אומר, תפס אותי בכניסה ללשכה צדוק, ובהיגיו�
. שיקול, בסדר. זה יעבור. ידבקו וזהו. אנחנו רוצי� שיהיו בריאי�? למה. לא עושי� כלו�. ידבקו

ג� ... או בריטניה. ר וכל זהויכול להיות שבהומו. אז יכול להיות שזה היה שמועה. אני לא יודע
�לקחת במלוא . להתנהל נכו�, אבל בעניי� הזה. ה� לא בריטי�, הילדי� שהסתובבו ש� היו שבדי

ל אמר אנחנו עכשיו עשינו "כמו שהמנכ. ח לעצמו"ויכול להיות שאני עכשיו עשיתי כסת. האחריות
  ...וח"מהל( של כאילו כסת

  
משרד הבריאות אומר שצרי( סגר . או שזה חילוקי דעות אמיתיי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

ה� אומרי� ומדליפי� את מה שה� אומרי� . משרד האוצר אומר שזה יהיה קטסטרופה. מוחלט
�  . כדי שאחר כ( יהיה לה� את האופציה להגיד אמרנו לכ

    
. הדיו� כא� בוועדהאנחנו עכשיו הולכי� להמשי( את , מבחינה עקרונית  :עילאי הרסגור הנדי#

, נגיד, או שנסיי� את הדיו�? הא� הדיו� הזה הוא על נתוני� שה� רלוונטיי� בכלל, השאלה היא
  . אנחנו ניפגש בשבוע הבא. עוד כמה ימי� ניפגש. אנחנו לא יודעי� מה יהיה

  
. אני פה. תשבו פה כמה שצרי(. אנחנו התחלנו. אנחנו לא סוגרי� דיוני�  :ראש העיר, רפי סער

  . יש פה מנהלי� שהוזמנו. תעברו. תרצו אותי פה
  

  . אני מציע ששגיא יגיד את דברו  :דני הרוש
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ואז נתחיל לצעוד פנימה . נשמע מהצוות המקצועי. שגיא יגיד את הדברי�  :ראש העיר, רפי סער

. לנקותניקיו� ממשי( , באג* חזות העיר, תראו, יבוא עכשיו הגזבר ויגיד אוקי. למספרי� ונראה
  . אשפה ממשיכה

  
  

בשביל חיטוי כזה וכזה אני צרי( , ויכול להיות שאג* חזות העיר אומר אוקי  :עדי לוי סקופ
  . אנחנו רושמי� ובודקי� את כל הדברי�. תוספות כאלה

  
כי , העיר יותר נקיה, שאני מסתובב בעיר והאמת, אני יכול להגיד ל( עדי  :עילאי הרסגור הנדי#

  . כ�, המושכות אלי(, אז בבקשה שגיא... מסתובבי�אנשי� לא 
  

אז קוד� כל הצעת התקציב שמונחת פה היא במצב עסקי� רגיל מ�   :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�הצעת תקציב זה לא כלכלה . והיא לא קשורה לא* אחד מהתרחישי� של משבר הקורונה. הסת

לבחו� את כלל ההשלכות התקציביות בכל מני לצוותי עבודה על מנת , אנחנו נערכי�. בימי קורונה
�א� זה בנושא . רב הנסתר על הגלוי ג� בהיבטי� של מה שאנחנו יודעי�... כי יש, תרחישי� שוני

אנחנו לא יודעי� לא את מש( האירוע ולא יודעי� מה יקרה בנושאי� של ... א� זה בנושאי, שכר
עי� להערי( בצורה אפילו לא סבירה מה אנחנו לא יוד, איזה הסכמי� יסגרו כ( או אחרת, שכר

ג� ממגורי� אבל נגיד , לא רק מעסקי�... או מ. תהיה הירידה בהכנסות העצמיות מארנונה למשל
, אנחנו לא יודעי� לעשות את כל זה בטווח כל כ( מהרי, שהסקטור העסקי הוא קצת יותר מורכב

  היו� הקמתי שלושה צוותי . � על זהאנחנו עובדי, זה ייקח זמ�. תו( שבוע להביא המלצות לאישור
�. וזה ייקח זמ� לגבש תכנית. עבודה בנושא הזה ועובדי� ומייצרי� המלצות במגוו� של נושאי

כ� צעדי בלימה . זה ייקח איזה שהוא זמ� לבצע התאמות, תכנית כוללת כפי שהציג ראש העיר
אני . ארגנות למצב חירו�שה� בעצ� תהלי( הת, ראשוני� ומשמעותיי� נוכל להמלי) בטווח קצר

. נוכל להצביע על דברי� שנית� להיער( בסגנו� של צעדי בלימה, לא יודע להגיד את כל ההשלכות
? לכמה ?לשלושה? לחודשיי�? לחודש? לכמה... להגיד לכ� שאני אדע להערי( כרגע את ההשלכות

מעות לכל חודש אנחנו עושי� לחודש ואחרי זה מה המש... את� כאילו אומדי� את זה כמה זה
ואי� לנו שו� סיכוי . ג� לנו. אבל זה קשה, ואנחנו מנסי� לאמוד את האלמנטי� השוני�. נוס*

לכ� יש פה איזה שהיא דילמה באיזה . זה באמת לא מצב עסקי� כרגיל. שנצדק בהערכות שלנו
, כשהמשבר יגמר, כי בכל זאת, אני כ� מציע שנדו� בהצעת התקציב ובאופ� שהיא זה ,אופ�

�היא , א� ניקח פעילות מסוימת. לחזור ולעבוד, חלק�, השירותי� אמורי� לחזור, שירותי
נכו� שיש הרבה דברי� שישתנו . באופ� היחסי כ� היא אמורה לעבוד בצורה דומה. אמורה לעבוד

נושא , אג* אג*, עכשיו, אנחנו היו� מעבדי� את זה. יש דברי� שאכ� יכעסו. בצורה מאוד קיצונית
, לקיי� מוסדות חינו(. כרגע במספרי� גדולי� ולא ברמת המשימה, נכו�, רשימה מפורטת ,נושא

. כ� מציע לעבור. לוקחי� את זה כרגע ואנחנו נרד אחרי זה לרזולוציות קצת יותר עמוקות, הסעות
 �אני לא יודע להגיד לכ� א� בתו( שבוע נדע להציג פה מעבר לצעדי בלימה רשימה של אמצעי

רק התחלנו לגבש את הנתוני� וג� התקופה לא ... נית עבודה מסודרת כי לא יודעשה� כבר תכ
אנחנו צריכי� להיער( , להבנתי וג� מה שדיברתי ע� איתי, כרגע, לכ�. אז אני לא יודע, ברורה

להשאיר לנו מקסימו� חופש פעולה , כדי להתארג�, ולהכי� את צעדי הבלימה האפשריי� שלנו
אז . זה מה שאנחנו נעשה לצד הצעת התקציב הזאת. בה לאותו מצב חירו�או יכולת תגו, לתקופה

  ?להתחיל לעבור על זה? מה את� אומרי�... מה
אנחנו כ� יכולי� לתת לכ� כשנציג אג* התייחסויות שלנו ממה שאנחנו יודעי� כרגע לגבי 

�  . תזכרו שזה הערכות ראשוניות בלבד. הנושאי� שחייבי� באותו תחו
כי אני לא ... כ� מספרי� כמה ומה יוצא לי כתוצאה מסגירה של פעילות הצהרוני�אני לא את� ל

�  . יודע להגיד לכ
  

  . מאוד מוקד�  :עדי לוי סקופ
  

זה עד כדי . אנחנו ג� לא יודעי� א� אנחנו חוסכי� כס* או מפסידי� כס* :עילאי הרסגור הנדי#
  . כ(
  

  . בחלק ככה ובחלק ככה  :עדי לוי סקופ
  

  . אני עדיי� לא יודע להגיד לכ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . אני חושב שצרי( לתת לדרג המקצועי להמשי( לעבוד  :דני הרוש
  



 

 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא �כפר 135רח' ויצמ� 

  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

כי עד עכשיו , שהדרג המקצועי יש לו בכלל איזה שהוא בסיס לקבל מידע  :עילאי הרסגור הנדי#
  ... חוסר הוודאות הוא כל כ( גדול שאי� לנו מושג

  
אי� . שאתה יכול אחרי זה להיות קצת יותר גמיש בו, להציע איזה שהוא פול צרי(  :תהילה מימו#

  . מה לעשות
  

  . תמיד אתה יכול לבוא ולהגיד אני מבטל  :דני הרוש
  

�המדינה מ. הכל בסדר. היו� אנחנו ביו� שני, ביו� שבת זה התחיל  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  . והכל יהיה בסדר. קצת לפני אפילו התחילה בהתארגנות, 1948
  

, איזה תקציב, לא משנה מה. אבל התקציב שאנחנו נאשר בסופו של דבר  :עילאי הרסגור הנדי#
בפועל מה שיקרה , יהיה תקציב דמיוני, כמו שהוא עכשיו או נאשר תקציב שהכל מקוצ) ממנו

  . הוא יהיה שונה מאוד מהתקציב שנאשר. יהיה שונה מאוד לא משנה מה נעשה עכשיו
  

  . הפעילות. בפועל מבח� התוצאה יקבע  :דני הרוש
  

, למשל. התקציב הוא מסגרת לביצוע פעולות. התקציב הוא מסגרת  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
רשימת פעולות או . יהיה לנו מסגרת שבה נוכל להתנהל, א� נאשר מסגרת בתקציב הפיתוח

לנהל את . של ראש העיר, שלי, שלנואחריות , נושאי� מוגדרי� שבה� הוקצה תקציב מסגרת כולל
  . זה בהתא� לקצב ולסל ההכנסות שעומד לרשותנו באותו נושא

  
  ?מה שיטת העבודה שלכ�? אי( את� מציעי�  :עילאי הרסגור הנדי#

  
אנחנו מכירי� את . הכנסות הנדסה, אז הכנסות העיר, לעיר יש חינו(  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�אני מציע שנציג . הרכבת תקציב מאוז� זה משהו שהוא מלאכה לא פשוטהוג� מלאכת . הנתוני

נעשה קוב) נספח שהוא יהיה החלטה נפרדת של משימות לבידוד . את תקציב המסגרת כפי שהוא
אבל לפתוח עכשיו את כל הקוב) . החלטת תיקוני� של התקציב, ומשימות לתוספת וזה בהחלטה

  . זה ישי� מאוד. רי� ותשיעי לשלישיבטח לא לעש. לטעמי זה לא ישי�, מחדש
  

  ?מה את� אומרי�  :עילאי הרסגור הנדי#
  

ולאפשר לחברי הוועדה להעיר . אנחנו מאשרי� במקביל לאשר את זה כמו שזה  :עדי לוי סקופ
  . ואז לשי� את זה בכוכביות ולשי� את זה בעבודה. הערות

  
  . את כל המשימות שאנחנו יודעי� בכוכביות האלה אנחנו נשי�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  
נניח במקו� , הספריות לא נפתחות. נניח ספריות, בואו ניקח דוגמא משהו קטנט�  :עדי לוי סקופ

הספריות לא פתוחות ע� כל . נניח יש שני עובדי�, במקו� סדר גודל של עשרי� עובדי� ועובדות
�  . הכוח אד� שלה

  
היו� אנחנו , אני רוצה להגיד עוד פע�. אני אומר שובבוודאי שכ�   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
שכל עובדי , ההנחיה היחידה של מדינת ישראל, נכו� לרגע זה. זה התחיל ביו� שבת, ביו� שני

�עובדי� שאינ� נדרשי� ואלו , כוכבית, כוכביות, למעט, העירייה נדרשי� להגיע כסדר� במלוא
�  . ככהכמוב� שזה לא יישאר . צרי( להיות על חשבונ

מנהלות של בתי ספר נמצאות בבתי . סייעות נמצאות בגני� היו�. ספריה היו� נמצאת שמה
  . הסייעות של הגני�. זה ההנחיה של השלטו� המרכזי. הספר

  
יש תקציבי� קשיחי� שאנחנו צריכי� להתמודד אית� בצורה הרבה יותר   :ראש העיר, רפי סער
  . למשל שכר. מורכבת

  
  . שכר זה רק המרכיב הכי משמעותי  :עירייהל ה"מנכ, איתי צחר

  
לסגור בתי , סת� לדוגמא, יכול להיות שאנחנו נקבל החלטה. למשל ספקי�  :ראש העיר, רפי סער

  . ספר
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זה לא משהו . זה לא עובד ככה, לפחות חודשיי�. לסגור בתי ספר  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . שמותר לנו לעשות

  
כוח , בחוזה, הא� הכוח. הא� יש אפשרות בבתי משפט לכא� או לכא�  :ראש העיר, רפי סער

להוריד לו חמישי� ? מתיר לנו להגיד לקבל� שאני קראתי לו לבוא לבית הספר לקצ) לו, עליו�
זאת אומרת אנחנו צריכי� בקטע שיש חברות עסקיות שבאו לספקי� , יכול להיות שג�? אחוז

ל( , אתה לא רוצה, טוב? אתה רוצה, אחוז עכשיו אני מוריד ל( חמישי�, שלנו ואמרו שמע
  . הביתה

  
  . יש נתוני� שאנחנו פשוט לא מודעי� אליה�, אבל לפני זה, כ�  :עדי לוי סקופ

  
, במה שאפשר, במה שברור, אחד, אני הייתי מציע ככה, אבל מה שכ�. ברור  :ראש העיר, רפי סער
מסו*  ?מתי מתוכנ� המצעד, מצעד לא יודע. מצעד מרו) כפר סבא אי�, מימו� הא�, למשל. לעשות

כדי , סמלית, מתכונת מצומצמת. זה הכס* הגדול. כל אירועי הלאו� לא יתקיימו. עיר לא יהיה
חמישה מיליו� ? ארבעה מיליו� שקלי�, להגדיר כמה זה, לכמת את כל זה. לשמור על המורשת

�, זאת אומרת. וחציו ש� אותו בקופהאת חציו מקצ) , ואני הייתי. לקחת את הכס* הזה? שקלי
�זה צרי( לחשוב א� זה נכו� או . מה שנקרא תקציב מותנה, ש� אותו בקופה שנקראת קופת כלו

ומותנה זה אנחנו אומרי� שא� אנחנו עכשיו . זאת אומרת לקחת ולשי� את זה מותנה. לא
ש ל( את התקציב הזה י. לכיסוי הכנסות, או סת� דוגמא, למצב כזה או אחר, נדרשי� לצור( שעה

זה ברור .  כמה אתה צרי( לקצ) במאה אחוז, וחלקו אתה תגדיר שגיא. קיצצת חלקו. אצל(
יכול להיות שאנחנו נקבל החלטה . ניקיו� רחובות. מ� הסת� כנראה לא יתקיימו, שבשנה הזאת

�  . אנשי� לא מסתובבי�, אמיתי אגב. שהרחובות היו� יותר נקיי
פשוט אנשי� . העיר היתה נקיה, תקשיבו. אני יצאתי מוקד�. וקר בעיראני הסתובבתי היו� בב

  . לא היו
  

  . נתקלתי בדרעק, אני רצתי בחמש וחצי בבוקר. כנראה לא היית באזור שלי  :דני הרוש
  

אבל . ש� כול� ע� חצי בעיות שמיעה, לא נהיה כמו פורו� החמש עשרה   :ראש העיר, רפי סער
. כוח אד� קשיח. לקחת דברי� שה� גמישי� ולטפל בה� ,הרצינותאני אומר את זה בשיא 

הוא , מי שעובד? זה מתקזז. אי� הסעות? בסדר? מה אנחנו עושי�, אי� הסעות לבתי ספר, הסעות
, להגיד לו. צרי( לבוא במשא ומת� ע� הספק? אז על מה אנחנו צריכי� לשל� לו, כבר לא מסיע

יורד או לא . אי� הסעות, חינו( מיוחד. אי� הסעות, יי�בחודש וחצי חודש, עכשיו אתה, אדוני
  ?יורד

  
  . הסעות כיתתיות. מלווי� בהסעות  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  
, להגיד לו תשמע, צרי( לקרוא לספק. אי�. הסעות. עזבו כוח אד�, לא  :ראש העיר, רפי סער

יש . להוריד, את זה ולהגדיר לכמת, חלק זה במימו� שלנו, חלק זה ממומ�, הסעות, חינו( מיוחד
  . פה עבודת מטה מאוד מאוד גדולה

. אני יושב ע� שגיא, יש לי פחות זמ�, ממחר, א� אני עכשיו, אנחנו היו� יו� שני... אנחנו עכשיו
אני לא רוצה לסרס את , עכשיו. סעי* סעי* ומתחיל לעשות את העבודה, אני עובר פה סעי* סעי*

�, סעי*, עברתי סעי*, עשיתי בחיי� שלי. אני עשיתי את זה, תאמינו לי, ראני כב, כי אני יכול. כול
ואני עכשיו מתפשט מראש העיר ועכשיו אני הופ( להיות . אי� לי בעיה ככה. סעי* וקיצצתי, סעי*

, יותר נכו� לקחת את כל המנהלי�, יותר חכמה. אני יכול לעשות את זה. חשב מלווה של שגיא

כי אי� באמת מה , לא יעשו שו� דבר. שעות 48ישבו ויביאו תו(  וה�. ל ינחה אות�"שהמנכ

מה . בסדר, הדברי� האחרי�. לקחת ולהביא את הדברי� הברורי�, שעות הקרובות �48ב. לעשות
מרו) . אי�, אירועי יו� העצמאות, ל אמר"אבל כמו שהמנכ. בסדר, לא אומרי� לנו... שאנחנו לא
  ?חמש מאות אל*? חס( לנו ארבע מאות אל*ג� מרו) כפר סבא . אי�, כפר סבא

  
  . מאתיי�  :דני הרוש

  
  . זה שש מאות. ארבע מאות, והעדלאידע  :ראש העיר, רפי סער

  
  . לא מדברי� על הדברי� האלה, אבל זה דברי� שאנחנו יודעי�  :דני הרוש

  

 
  . כשהמצב ישתפר, יהיו דברי� שנרצה לעשות במועד אחר, רגע. שנייה, רגע  :עילאי הרסגור הנדי#
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לנתב את . לשחרר את זה, למשל מה שנמצא בתחבורה הציבורית בשבת  :ראש העיר, רפי סער

  . זה
  

  . יש הרבה מאוד דברי� קטני�. לא רק תחבורה ציבורית  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . אני אומר עוד פע�, אבל אנחנו לא ש�  :ראש העיר, רפי סער
  

  ?אוקי, אנחנו רק בתחילת השנה, האבל השנ  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . אנחנו באמצע, אנחנו לא בתחילת השנה  :עדי לוי סקופ
  

  . יכול להיות. יש תרחיש אופטימי שתו( חודשיי� אנחנו אחרי זה  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . שזה תקציב מותנה  :דני הרוש
  

  ...א� אנחנו נרשו� את זה נכו�, אוקי  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . זה לא ייגמר ג� ביוני, בכל התרחישי�, עילאי  :ראש העיר, סעררפי 
  

  . אנחנו לא רופאי� כא�, שוב. יש תרחישי� שזה כ� ייגמר, לא  :עילאי הרסגור הנדי#
  

יסתיי� , אנחנו צריכי� לשמור על האיתנות הכלכלית, אבל שוב, לא משנה  :ראש העיר, רפי סער
עושי� עכשיו הערכת מצב , חוזרי� לוועדת כספי�, יוניבחודש אפריל או בחודש , בחודש מאי

  עכשיו אנחנו צריכי� קצת להוריד . בוני� את התקציב, מחודשת ועושי� העברות מסעי* לסעי*
לשי� תקציב מסוי� שהוא תקציב , דבר שני. כדי שמול הבנקי� יהיה יותר קל, את התקציב

�, ובסעי* הזה לשי� ש� שלושה. הזה ככה אפשר לקרוא לסעי*, תקציב חירו� קורונה. חירו
ג� , שתי משימות. אחרי שהקטנו. לאגור בפני�, כמה שנוכל לחסו(, שמונה, שישה, ארבעה

ללא יודע , וג� להשאיר תקציב מוגדר לאפשרויות לבלתי צפויי�. לצמצ�, להקטי� את התקציב
בינתיי� אי� ? המדינה? מי יממ� את זה. מחר יתנו לנו בואו תתחילו עכשיו להדביר את העיר. מה

 . מדינה
  
  
  

. תנסו, תהפכו את זה לרבי�? א� אי� אני לי מי לי. אתמול זה היה קשה? מי לנו, א� אי� אנו לנו
אנחנו . אנחנו צריכי� להבי� שאנחנו לבד במערכת, אז בעניי� הזה? בסדר? מי לנו, א� אי� אנו לנו

, עכשיו, בעת הזאת. א* אחד. וצרלא משרד הא. לא משרדי הממשלה. לא הצבא. באמת לבד
, אנחנו מחויבי�, אבל כרגע .נבוא בדרישות, בסדר, יעשו את ההיערכות המחודשת, יתאוששו

  . תודה, תמשי(, אז שגיא? בסדר
  

אי( ממשיכי� כרגיל כשהמספרי� לא ? אי( ממשיכי� בזה, טוב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�  ?רלוונטיי

  
והמנהל מתחיל . יושבי� ע� המנהל, עוברי� על הסעיפי�, עוברי� אג* אג*  :ראש העיר, רפי סער

זה וזה לא , יו� העצמאות, היה אומר תשמע, א� זה עכשיו היה מנהל האירועי�, אוקי, להגיד
  . פשוט. שי� אותו בצד, תצבע לי באקסל שני מיליו� שקל. רלוונטי

  
אחרו� אצלו ומה הדברי� שהוא חייב  כל אחד יודע מה הדברי� בסדר עדיפות  :עדי לוי סקופ

  . המנהלי� מקצועיי�, וכל אחד. לעשות בכל מקרה
  

. היא נעשתה לאחר עבודה, זה המסגרת שמוצגת בפניכ�, בכל זאת  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  ?מי הראשו� שהוזמ�. המנהלי� פה

  
  אודי להב  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  
, א� יהיו לכ� שאלות. אני ארו), בואו בכל זאת תקשיב, חברי�, טוב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

, אני ר). ג� אותי ואת איתי ואת הצוות שלי, ג� את מנהלי היחידות, את� תשאלו אות� תו( כדי
  . לא רבות הפע�. עשיתי כמה, מי שבכל זאת ירצה ג� חוברת פיזית. יש לכ� אות�, הדברי� האלה
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  . תקציב לחוברותאי�   :עילאי הרסגור הנדי#

  
  . צמצ� חוברות  :תהילה מימו#

  
  

זה . זה המסגרת. מעול� לא היה כל כ( מעט. צמצמתי למינימו�  :שגיא רוכל, גזבר העירייה
�אבל עיקר , ס( המסגרת הכוללת. כמעט ללא שינוי, ככה זה נראה מול שנה שעברה. התהליכי

, 165תקציב הפיתוח שאושר היה , תזכרו ,בעצ� בקיטו� של תקציב הפיתוח... השינוי הוא בי� ה

 �אנחנו מציעי� תקציב פיתוח של . מיליו� 20בפועל הורדנו מיוזמתנו כבר בתהלי( הדיוני

די דומה לתקציב הכולל  2020ס( הכל התקציב הכולל , ג� ש�, נמצא לפניכ�, תראו. 127.2

 884זאת המסגרת של התקציב הרגיל . וזה הפערי� פה. כמעט ללא שינוי, שהיה שנה שעברה

�תוכלו לראות אחר כ( . לפעולות �484מיליו� שקל להוצאות שכר ו 400מה� , מיליוני שקלי
את� . עיקרי השינויי�. השינוי בתקציב, ככה זה נראה לאור( שני�. אי( כל אחד השתנה, עדכו�

בל אפשר לשאול אותי א, אני ר)... אני לא, מוזמני� לעצור אותי כל שנייה ולהשחיל שאלה

בצד הארנונה , מיליו� שקלי� בצד גביית הארנונה 22�23, הגידול העיקרי בצד ההכנסות. שאלות
אז אני לא . הוא יציג את הפירוט של תמהיל ההכנסות. צחי עוד מעט יציג את זה, זה מתחלק
מיות שצפויות מהכנסות חד פע, משלושה דברי�... אבל בגדול זה מורכב ג� מהשינוי ב, אכנס לזה
וסכומי� שאמורי� להיכנס . שבעצ� כבר נחתמו כתוצאה מהסכמי� לתשלו� חד פעמי, להיות לנו

ה� נוספי� לשנה שעברה , זה כשלושה מיליו� שקלי�. באופ� חד פעמי בגי� גבייה חד פעמית
בעיקר בסקטור העסקי וג� הקידו� של טייס האוטומטי ואיכלוסי� , איכלוסי� חדשי�, והיתר

זה ס( . לאור( השנה, כאילו, באמצע השנה, כאילו... לא במהל( ה... לאור(, יו שנה שעברהשה
  את� תראו את , וברווחה בעיקר... בדר( כלל זה. ג� לחינו( וג� ברווחה... הכנסות ממשלה. הכל

. הוצאתי... לכ� זה, ינג על ההוצאות האלה'יש מצ, אנחנו. זה חובק בלא יותר, זה בצד ההוצאה

עיקר ההכנסות , מיליו� שקלי� 2.7והכנסות עצמיות . כלל הוא מוסי* יותר בצד האוצר בדר(
פע� ראשונה בחיי� שלא היה לי זמ� ... אני מודה שאני. תכ* ניזכר... התוספת זה. העצמיות

אז אני פע� . כי הייתי עסוק כולי במשבר הקורונה בימי� האחרוני�, להתכונ� לישיבה הזאת

  . שנה לא קרה לי 22. שלא ישבתי והתכוננתי לפני הישיבה ראשונה בחיי� שלי
  

  . מחול ל(. קצת יותר. שנה לא היה קורונה 22  :אמיר קולמ#
  

מיליו�  �21תקשיבו השכר כולו עלה ב, חלוקה של הוצאות השכר  :שגיא רוכל, גזבר העירייה
�הגידול שבא לפי היחידות ג� ... ג� לפי ה, אנחנו יכולי� לנתח את זה בשני הכיווני�, שקלי

ויש זחילת . הוא מורכב מזחילת שכר והסכמי שכר, הוא מורכב משני דברי�... השונות וג� לפי
שנחתמו , ג� כאלה שיש לה�, יש זחילת שכר והסכמי שכר, נתעל� רגע ממשבר קורונה, שכר

ניקח , ז הינהא, וג� שינויי� שחלי� כתוצאה מתוספות בנושאי� מסוימי�. בעבר ויש לה� נגזרות
�שש� יש גידול , עיקר התוספת היא בתיכוני� ובחינו( המיוחד, אז בחינו( למשל, את הדגשי

�בשירותי� החברתיי� יש עלייה בהוצאות השכר . בסייעות הפרטניות ובהוצאה בשכר התיכוני

�העובדי� שנקלטו , 1999כתוצאה מהסבירות שאנחנו עד בער( , הוצאות לפנסיה גדלות. ג� ש

  . ה� בפנסיה תקציבית 1999 עד
  

  ?החינו( מוזמ� להיו�, אגב  :דני הרוש
  

  . כ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

? נכו�, כי יש חלק שאנחנו מקבלי� החזר, העלייה הזאת היא בעצ� ברוטו, רגע  :תהילה מימו#
  ?שכר חלק. אני מניחה, לחינו( מיוחד נגיד

  
המימו� של החינו( מיוחד הוא . חד משמעית. משמעיתחד . כ�, כ�  :שגיא רוכל, גזבר העירייה
  . בער( שני שליש מההוצאה

  
  

בהנחה שאנחנו מאשרי� סל מוגבל של שעות של מימו� ... אנחנו, לא  : שגיא רוכל, גזבר העירייה
�אותו לא חורגי� ואחרי זה מתקבל אישור , ביניי� על חשבו� העירייה ועד שבשלב האישורי
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שבו עד שמתקבל אישור לילד וזה אנחנו נותני� מימו� ביניי� וא� האישור סל מוגבל . מהממשלה
  . בסו* המשרד צרי( לאשר את זה, אי� דבר כזה, לא מתקבל

אנחנו די . אנחנו בדר( כלל עושי� את ההערכה הזאת ומעגלי� את זה. ברוב המקרי� הוא מתקבל
ככה זה . כמות וועדות השמה. הכמות האישורי� גדל, שוב, למרות שזה גדל, שומרי� על המסגרת

�  . 2019הוספנו פה ג� את הביצוע של . זה הוצאות השכר. זה התקני�. נראה ברמה לפי אגפי
אבל אורית עוד לא , אנחנו אמנ� לקראת סגידות מאז�. לא נער( מאז�. לזכור שהוא לא סופי
�ו� שקלי� בסגירת שלושה מילי ,יכול להיות פערי� של שניי�... יש... אז, עברה על המספרי

  . מאז�
  

  ?מה זה בעיד� הקורונה שתיי� שלוש מיליו� שקל  :דני הרוש
  

זה . אמיתי, לא. זה ההיסטוריה. היסטוריה. לא קשור לעניי� הקורונה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  ,  לא עושי� הפרשות, עד שלא סוגרי�, ככה זה

, את� רואי�, זה החלוקה, מיליו� שקל 400. אני לא חות� על המספר, לזכור שעד שאי� מאז�
הסיבה שאי� גידול בעובדי החינו( בתק� . אי� גידול בעובדי החינו(, עיקר העובדי� זה עובדי חינו(

זה אותו מעבר שחל בחלק מהשירותי� לחברה לתרבות ופנאי בנושא גני , של עובדי החינו(
�... השנה כבר כל, מספטמבר, בשנה שעברה היה מתוקצב חלק מהמעבר. משנה שעברה .הילדי

  ... זהו. לכ� את� רואי� פה אפילו ירידה קטנה לעובדי החינו(. חלק יותר משמעותי של המעבר
  

ואנחנו . לכאורה נראה כאילו יש פה גידול, לגבי נושא כוח אד�   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
זה , אחד. אליה�נרד , יש פה כמה דברי� שה�. אנחנו לא במגמה של גידול. במגמה הפוכה

�זה שיש עובדי� שהיו מועסקי� , דבר שני. זה מ� הסת� סעיפי� קטני�, מוסדות חינו( שנוספי
�ה� . בחברה לתרבות ופנאי מבחינה פרוצדורלית וה� עוברי� להיקלט בעירייה לאחר מספר שני

כמעט לא מוסיפי� . וברמת העיקרו� אנחנו במעקב צמוד. ע� דברי� אחרי�, השינוי במספר פה
  וכל התפקידי� . רק כשאנחנו בטוחי� שזה נדרש. בכלל תקציבי� חדשי� ומשרות חדשות

  
�  . אפשר להמשי(. זה מתו( איושי� פנימיי� ודברי� כאלה, האחרי

  
יש את הסעי* הזה שיש ש� כ� עלייה יחסית ... אתה יודע להגיד לי מה השוני  :תהילה מימו#
  ?חדשמאיזה כוח ? ממה זה נובע, משמעותית

  
  . זה הפנסיונרי�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  
עיקר השינויי� ... אי� פה משהו. בסעי* שוני�. זה החלק של הפנסיה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

, ראית� קוד� את הנושא של התוספת הכנסה בשירותי רווחה, שירותי רווחה. בנושא הפעולות
נחנו עובדי� בדיוק לפי התק� וה� לא מגבילי� בהנחה שא. שהיא רק שבעי� אחוז המשרד מחזיר

�אחרי , בהסעות מסוימות ה� משלמי� לנו אפילו פחות, אתה יודע, לפעמי�. דברי� מסוימי
, אז אנחנו נותני� לכ� לפי מפתח מסוי�, לקח לכ� יותר מדי זמ� ליסוע. שה� עושי� את הזה

והוא אחד השינויי� הכי משמעותיי� עיקר השינוי פה , שבעי� אחוז על פי הכללי�, אבל בגדול
, לא רק הגידול בכמויות... נובע מעדכו� של תעריפי ה, זה גידול בתקציב הרווחה, בתקציב השנה

עדכו� שעומד על בי� שבע . אלא חלק משמעותי זה עדכו� של תעריפי המסגרות במשרד הרווחה
, בצד הברוטו. י� קודמותמאוד מאוד חריג בהיק* שלו ביחס לשנ. לעשרה אחוז מעלות המסגרת

. אבל זה הנטו. יוצג אחרי זה, 2.7, מה שמוצג פה. חזות העיר. זה מחזיר לנו ג� בנטו כמוב�, אנחנו
בפועל זה היתכנות הרבה יותר גדולה בנושא פינוי האשפה לצד התייעלות מאוד משמעותית 

�העיקר פה זה הגידול  ,שירותי� שוני�. עבודה מאוד יפה שנעשתה על ידי אודי. בתחומי� אחרי
ה� גדלות באופ� , צרי( להסתכל על זה כחלק מהקונספט, הנחות ארנונה. בהוצאה להחזר הלוואות

, אז ההנחות גדלות בקצב דומה, ס( הארנונה גדלה בנתו� מסוי�, זאת אומרת. יחסי לס( הארנונה

, מיליו� שקל ,הנושא של המנהל כספי. אי� פה משהו... מה% 12.5עומדות על סדר גודל של 
מצב הביטוח עוד . זה עוד לא נגמר. החזרי תביעות לתושבי� והתייקרות הביטוח, תביעות, ביטוח

  . צפויי� פה נזקי� נוספי� בהיבטי� האלה... מחרי* לצערנו ועוד צפויות פה
ההצפות בחור* האחרו� . יש בצד מבטחי המשנה החמרה בתנאי� והתוצאה חוזרת לרשויות עצמ�

  . סקטור הרשויות פחות אהוב, ה�עשו את של
  

כי ? אנחנו יודעי� שזה מחיר שהוא תחרותי? יצאנו לאיזה שהוא מכרז ביניה�  :עדי לוי סקופ
  . הגידול פה מאוד בולט
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אחד לנושא של ס( , מחולק בי� שני סקטורי�, הגידול שמופיע פה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . להשתתפויות עצמיות, להחזר תביעות, ההוצאה להחזר

  
  . הדר מבקשת שתשלחו לה  :עילאי הרסגור הנדי#

  
ההוצאה לביטוח מגלמת שני . אפשר לייצר פי די א* ולשלוח לה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

�ס( ההשתתפויות העצמיות עולות בגי� . בעיקר השתתפות עצמית, זה מה יש, אחד. דברי
של ההשתתפויות העצמיות בתוספת התייקרות מסוימת זה בוצע לפי הביצוע בפועל . התביעות

. יש לנו עוד שנה אחת למכרז, מכרז. נצא למכרז, א� לא נוכל. הפרמיה התוצאתית. בצד הפרמיות
השכר מתייקר ועוד דברי� . הפרמיה מתייקרת. יש ג� מבני� חדשי�, אבל עיקר ההתייקרות

�הוצאות והתמיכה במשחקי� במגרש הכנסות כנגד , חוגי�. מיליו� שקל 1, ספורט. נוספי
�זה עיקר השינויי� . ירידה מסוימת בהוצאות חינו( כי היו התייעלות בנושא ההסעות. האימוני

  . בתחו� הפעולות
  

  ?מה ע� מפעל המי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  . זה לא מופיע בתקציב העירייה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . אבל יש משימות שנצטר( לקחת על עצמנו אולי  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

והא� יש ירידה . ההצרחה הזאת לא נמצאת. עדיי� לא נמצאות פה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�  . בתפוקות במפעל המי

  
  . התקציב עבר מזמ�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  

  . עברלא  19? התקציב של מפעל המי�? מה פתאו�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  
  

יש חיזוק של . בנושא ההסעות שאנחנו מתלונני� שיש מצוקה בהסעות, שגיא  :עדי לוי סקופ
  מיליו� שקל להסעות

  
יש התייעלות . בעיקר בתחו� החינו( המיוחד. לא שינינו ולא הוספנו  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  .של מיליו� שקל
  

מצאנו קווי� של . אני אספר למשל מה עשינו. התייעלות מאוד משמעותית  :עילאי הרסגור הנדי#
, רוב� הסיעו אפס תלמידי�... שהסיעו, למעשה קווי� שמשרד התחבורה מפעיל דרכ�, מטרופולי�

�העברנו אות� לשעות . היה קו שהסיע תלמיד אחד. קווי� בשבע בבוקר שהסיעו אפס תלמידי
ההסעות של ר� שיי� שאנחנו וזה אפשר לנו לייעל את . אחרות שבה� היו הסעות של ר� שיי�

�אבל , ועדיי� ישנ� תלונות. ה� מקבלי� שירות הרבה יותר טוב, לכ� היו� התלמידי�. מפעילי
 .המצב השתפר מאוד, שוב

אבל א� ניקח למשל כל מני , עדיי� יש הרבה מה לעשות. הוא לא מושל�. בצורה משמעותית
�  . הנושא של החטיבותלצור( העניי� , למשל, מוקדי מהומות שהיו במש( שני

  
  . אנחנו נפתח את זה בקטע של החינו( בשביל להבי� את זה יותר, טוב  :עדי לוי סקופ

נשי� את , הוא אחד מהנושאי� שההורי� והילדי� הכי רואי�. כי זה פשוט מאוד מאוד משמעותי 
  . זה על השולח�

  
ג� בתלונות שמגיעות אלי( , אני מתאר לעצמי, אבל א� תשימי לב, נכו�  :עילאי הרסגור הנדי#
  . היתה ירידה דרסטית

  
  . היתה ירידה ואז עליה כלשהי  :עדי לוי סקופ

  
  .כמות הילדי� שיזרמו משכונות הקצה? ומה ההערכה ג� לגבי השנה הבאה  :תהילה מימו#

  
כעיקרו� אמורה . שהוא תלוי ג� בהקמת ממשלה, אבל יש עוד מרכיב. נכו�  :עילאי הרסגור הנדי#

, שהפעימות הראשונות שלה צריכות להיות השנה, בכפר סבא בתחבורה הציבוריתלהיות רפורמה 
נוכל לקבל תוספות , אבל כשיהיה תקציב מדינה. הפעימות האלה מתעכבות בגלל תקציב המדינה
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בתי  ה� יוכלו להגיע לכל .בתי הספרלותלמידי� יוכלו להגיע בצורה יותר מהירה  ,לשירות האלה
  . הספר בצורה הרבה יותר יעילה

  
ג� תזכרו שבי� היתר על מנת להתכנס לתקציב , זה מה שהוצע כרגע  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

נדרש לבצע , הנושא של ההסעות היה. לא הכל הל( כא�, היו הרבה מאוד אתגרי� באירוע
זה . נעבור. המאוז�... אה, להתכנס לתקציב המאושר, אופטימיזציה על מנת להתכנס בי� היתר

זה , ונלוות וזה. נושא של תחזית אשראי לזמ� ארו(. ככה זה נראה על פני ציר בתי הרכש... ה
עוד ... ככה זה נראה על פני התקופה ביחס ל. קשור אולי יותר לתקציב הפיתוח שתכ* נציג אותו

�עומס על מלוות ... השזה למעלה זה תקציב העירייה ובאמצע זה , בנוס* לתחזית של שלוש השני
כאשר הכנסנו כרגע ג� כמוב� את האמד� המצומצ� יותר של גיוס . ביחס לתקציב העירייה

  . ג� מה שלקחנו פחות וג� מה שאנחנו מתעתדי� לעשות בשני� הקרובות, האשראי
  

זה נות� את , בסדר. כאילו היחסי, בשיעור. צרי( להוריד את ההנחות  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . המושג הכללי

  
אתה . לגבי ההתאמות של רשות איתנה. זה נות� מושג כללי, נכו�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

מסגרת תקציב הפיתוח לשנה . זה הוצאה לכיסוי גירעו�. צרי( להוריד הנחות לארנונה, צודק
בקרנות כשכבר העליתי את היתרה שיש לנו , ס( הכל ההכנסות העצמיות... באופ� הבא... הקרובה

קבוצה של , עצמיות כולל כל הסוגי�, תחזית. הפיתוח ועומדות על שבעי� ושמונה חמש מאות
, תשלומי� מהמנהל. קר� מקרקעי�. מכירת מקרקעי�. השבחה, היטלי פיתוח, הכנסות עצמיות

  . וג� היתרה בקרנות הפיתוח של העירייה. כל הקבוצה של המקורות. חל* השבחה מהמנהל
  

את ההוצאות יש לנו פירוט ? בקבצי� שנשלחו אפשר לקבל ג� פירוט של ההכנסות  :תהילה מימו#
  . פה אי� לנו שו� פירוט. מלא

  
. ג� בהכנסות אי� לכ� פירוט מלא. נער( אומד�. יש אומד�. אי� פירוט  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

למשל . הפרטניאת לא מקבלת את תחשיב ההכנסה . והאומד� שלה. יש לכ� שורה לכל הכנסה
�    . שלושי� ומשהו, ברווחה, בסעי* הכנסות, יש ל( אומד�. בסעי* מסוי

  
  

. זה היה מוצג אחרת. ובתקציב הקוד� זה היה מפורט לכמה היה יתרת פתיחה  :תהילה מימו#

יש פה ירידה מאוד . �2019ג� אי� פה השוואה ל, אני כרגע לא רואה. והיה אפשר לראות
  . משמעותית

  
  
  

. בחוברת והוא קיי� ל( 124תפתחי את עמוד , אז לגבי הפירוט  :גזבר העירייה, רוכלשגיא 

הכנסות , 45בחוברת את רואה את קו פתיחה  124בעמוד . כרגע בשק* הוא לא מופיע? בסדר

אני , הטכניקה שאנחנו עושי� את זה, לגבי הירידה משנה קודמת? בסדר. הפירוט קיי�. 45פיתוח 
. לא רלוונטי... אני אפילו לא רוצה זה? בסדר, רלוונטי מה היה שנה שעברהלא , בפיתוח, אגיד

כל פע� עושי� , השנה אנחנו עושי� אומד�. הכנסות שנה שעברה נאמדו על פי הכנסה של זה
בי� הרשויות שעושות את זה , אנחנו עושי� את זה. לוקחי� את מה שחזוי לקרות. אומד� חדש

מייצרי� , עוברי� עליה�. אומדי� את כל היתרי הבנייה. אח ורע אי� לזה. הכי מפורט באר) בכלל
אנחנו . ומזה גוזרי� הסתברות לזה. שאנחנו מאמיני� מה יקרה ומה לא יקרה. עליה� תחזית

�תרחיש מסוי� לפי ממוצע רב שנתי שני� . תרחיש מסוי� לפי פרויקטי�. עושי� שני תרחישי
אג* , עשו את זה. י נושאי� ומייצרי� המלצה לנושאמנתחי� את זה לפ, משווי� ביניה�. קודמות
הגישו את זה אלי . עשו את זה ביחד. עשה את זה אג* הכנסות יחד ע� אג* הנדסה. הכנסות

יש היתרי� . כמוב� שיש פה הסתברות. וזה המלצה שלנו. לאישור ואחרי זה לאיתי לאישור
�אנחנו מעריכי� הסתברות . הלא יודעי� א� זה יקר, שאנחנו מסתכלי� על קבוצה, מסוימי

בצד של הפיתוח אומד� ההכנסות הוא קשה יותר . מסוימת שתקרה הכנסה כזאת או אחרת
א� היו שני� שהיה יותר . יש לי איזה שהוא זר� קבוע או דברי� שידועי�, זה לא שאני. לחיזוי

�יותר קשה עכשיו הרבה . קל לחזות כי היה ברור שהולכי� לצאת היתרי� מסוימי� בקצב מסוי
יכול להיות . לחזות ובכל זאת לקחנו את כל מה שאנחנו מסתכלי� קדימה וניסינו לתת לזה אישור

וג� לא על צד . שיש ג� פרויקטי� שאנחנו נשי� אות� כרגע בצד ולא להסתכל עליה� כרגע
בגלל חוסר וודאות לגבי כ� יקרו או . ההוצאה שלה� ולראות א� מתי שהוא ה� יתממשו בהמש(

ע� מתודולוגיה , טכניקה מאוד מפורטת של אומדני הכנסה, אבל בגדול, �2020יקרו בלא 
מה שיעור המימוש שצרי( לקחת מקרב כל סוג , היו וויכוחי�. מסוימת של אי( עושי� את זה
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ואני חושב שזה . וההסכמות עברו לאישורי. בסו* הצוות המקצועי הגיע להסכמות בנושא. שהוא
. זה לא דבר שהוא פחות. זה דבר שאנחנו יודעי�, היתרות פיקוד, את רואה, לגבי היתרות. סביר

למרות . זה קל יחסית. זה אני יודע. אז זה יתרות, א� יש פה עשרי� ומשהו יתרו� שקל יתרות
אבל בגדול זה ... יכול להיות פה איזה תביעה שאני צרי( להפריש משהו ו, שג� ש� את יודעת

ככה . את� תראו את הפירוט של ההוצאות בתו( היחידות השונות. זאת ס( המסגרת. זהו. יתרות
�מאחר ואנחנו נציג כל אג* ואג* אז פחות . לפי היחידות השונות. זה נראה בחלוקה לאגפי� שוני

יכולי� לראות את ההתייקרות המאוד דרמטית בגר* העלי� בנושא . גרפי�. נתייחס לזה כרגע

ואי(  19אמצע  2018מה נאבקנו והצלחנו לייצב את זה עד כ, כמה הצלחנו. הוצאות לפינוי אשפה
לא . באמת לצערנו. זה טס לנו למעלה והתיישרנו על המחירי� של הרשויות האחרות לצערנו

  . בצד ניקיו� אנחנו שומרי� על רצ*, מצד שני. הצליח לנו
  

  ? מה האלמנטי� המרכזיי� חו) מנייר  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . ההיטלי� על פינוי אשפה גדלו  :דני הרוש
  
  
  

  . של הפינוי עצמו. המחיר של האשפה עצמה  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  . ההטמנה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

אנחנו . הכל. מחירי השינוע. עלויות הטיפול עצמו. הפינוי עצמו  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . נגמר. ינויהצלחנו להחזיק בכוח תקופה מסוימת את הוצאות הפ

  

מאוד מפורטת שעשינו במסגרת . רשויות 13יש לנו השוואה של   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
, כל פע� שיש מכרז, לכל משאית של אשפה אנחנו רואי� ג� ברשויות שיש ש� מונופלי�. האשכול

מעלה את . יש ספק אחד. סיימנו חמש שני� של מכרז. זה עניי� של מחזוריות, אז המחיר מתיישר

 13ההוצאות שלנו היו� ה� מהזולות שיש בהשוואה לכל . המחיר ומשווה אותו בכל האזור
  . רשויות האשכול

  
  ...אבל את זה האשכול אמור לפתור  :עילאי הרסגור הנדי#

  
תקציב , חינו(. הסברתי לכ� את הגידול. הוצאות רווחה לנפש, טוב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
אודי להב . ואנחנו מתחילי� לעבור אג* אג*. התקציב המסכ� על פי אגפי� וזה ס(. על תקציב
  .אני יכול לדלג במצגת. האמת זה לא משנה, מי שרוצה קוד�. בבקשה

  
יש פה איזה שהוא שק* לנושא של . תקציב החינו( מופיע פה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
את� . כמוב� ע� השנה האחרונה, התפתחות מוסדות וכמות תלמידי� על פני שני�. הכמויות

את� רואי� את תחילתה של , ג� בכמות המוסדות את� רואי� את הגידול, רואי� איזה שהוא

�, מיליו� שקל 252בצד ההכנסות . זה תקציב אג* החינו( כולו. ההתייצבות והמגמה בשני הדברי

מה . ור לגמריאני עיו... אני לא רואה כלו�, 356לצד ההוצאות . בשנה הקודמת 243לעומת 
  ?יהיה

  

. בשנה שעברה 346מיליו� שקל לעומת  356. בתיק שנשאר במשרד  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
יש ל( . כמה מילי� ואחרי זה על התקציב? אורי? שאלות לאהוד. תקציב הדוק וצפו* מאי� כמוהו

לתקציב הערות כלליות . אנחנו בתקציב שוט*. ר"שק* אחד תקציב תב, שק* אחד תקציב אג*
  . כמה מילי� על ההיערכות של האג* בימי קורונה. השנה

  

איפה  19כמו שאת� רואי� ביחס לתקציב . כמה מילי� על התקציב. נעי� מאוד :גנ& אורי ארבל
�חינו( , אופני� של חישוב, השינויי� בהכנסות ה� ג� בגלל מספרי תלמידי�. אנחנו נמצאי

מה . אי� מבחינתנו הרבה שינוי. � וכ� הלאה וכ� הלאהשעות לתיכוני. זכאויות, היסעי�, מיוחד
מה . שאנחנו עושי� בתקציב הזה זה עבודת עומק לאור( השנה הקרובה במטרה להתייעל בתוכו

, לפלח אותו בצורה אחרת, שהוא התקציב המשמעותי ביותר, תקציב התיכוני� למשל? הכוונה
�אי( אנחנו . פיצולי הכיתות. למגמותביחס , לראות אי( ממצי� את ההשקעה ביחס לתלמידי
מפתחי� . איפה אנחנו תומכי� יותר בחלשי�, משקיעי� במקומות שג� התפוקה היא באופ� יחסי

ג� על זה , יש לנו אתגרי� גדולי� בגני הילדי�. את החזקי� באמצעי� שה� השקעות אחרות
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ז כבר למשל היו� ישבתי א, תהילה ואמיר היו כא� בוועדת השיבוצי�. אנחנו עושי� עכשיו עבודה
�עוד לא עברתי על כל ... אז כבר אפשר לראות שאנחנו מצליחי� לפלח בצורה, על חלק מהנתוני

אבל בצורה הרבה יותר טוב את המשאב הזה שקוראי� לו מבני גני� ביחס למספרי , העיר
�אז זה ו. ג� כל דבר כזה זה מאות אלפי שקלי� של התייעלות. לעשות אופטימיזציה. תלמידי

�ג� תקציב ההסעות שהתפוקה בהתייעלות או . אומר שאנחנו יכולי� לנצל אות� לדברי� אחרי
אנחנו מתכווני� . אבל ג� כא� אנחנו עושי� עבודת עומק, השיפור בהתייעלות ייקח יותר זמ�

, או כמעט בכלל לא נמצא, מה שהיו� בכלל. להשקיע השנה יותר משאבי� במדידה והערכה
כי ככל שנית� למדוד ולהערי( את המשאבי� אל מול , להשקיע בזה. בר מערכתיתאני מד, ברמה

  .התהליכי� והתפוקות אז אנחנו נדע כמוב� לייעל
  

  . להעביר את זה לכס*  :אמיר קולמ#
  

עשינו השנה יחד ע� שגיא עבודת נמלי� לא פשוטה . לייעל בכלל את המערכת  :גנ& אורי ארבל
הרבה הרבה , לראות את ההשקעות. ההשקעות שלנו בתלמידי חו)בלאבח� ולמצוא למשל את 

�להשקיע יותר , זה השאיפה שלי, נוכל להתחיל להוריד 2021ואני מקווה שבתקציב . נתוני
לקחת יותר מהתקציב של העל יסודי ולהתחיל להפו( את הפירמידה כי , כלומר. מלמעלה למטה
�ותר בגיל הר( וביסודי תביא לתנובה גדולה יותר ברור לכולנו שההשקעה הגדולה י... אנחנו רואי

הרבה היו� מההשקעות שאנחנו משקיעי� . וג� לחיסכו� דר( אגב. ולתפוקות טובות יותר
אבל זה , תשאלו שאלות אז אני אתייחס, זהו. אפשר היה לזהות את זה קוד�, באקלי� וכ� הלאה

מבחינתי בתוכו יש עבודת עומק . י�אי� בו שינויי� דרמטי, ס( התקציב, זאת אומרת. ככה בגדול

  . 2021בעיקר לעשות את המקפצה לתקציב , כדי לייעל
  

לא ? במסגרת כל תהלי( ההתייעלות 2020אז לא צריכי� שינויי� בתו( תקציב   :אמיר קולמ#
  ?יבוא לידי ביטוי פה בתקציב

  
, חמישי� מיליו� שבס( השלוש מאות. במספרי� הקטני�, לא. בשולי שוליי�    :גנ&  אורי ארבל

במספרי� הגדולי� לא . זה השולי השוליי�, הצלחנו לפלח שמוני� אל* שכדאי לעשות אות� לפה
אפשר יהיה לראות אות� באופ� , אני מקווה שהתהליכי� שנעשה השנה נכו�. תראה את זה השנה

אדיר  יש לנו פה פוטנציאל, אולי שתמחיש את הכל, דוגמא, למשל. 2021יותר משמעותי בתקציב 
   דבר שמאפשר לנו לדרב� אות� הרבה . ה� קרובי� פיזית. באופ� ייחודי של קרבת התיכוני�, בעיר

. למשל יש לנו שלוש התיכוני� שיש לה� אלמנטי� שוני� על הנדסה. הרבה יותר לשיתופי פעולה
לכל אחת מהמגמות האלה בחלק מהשנתוני� . הנדסת משהו והנדסת משהו אחר, הנדסת תוכנה

ואז מספיק ששלושה שיעורי� . אי� מספיק תלמידי� בשביל להיות בברייק איוו� מבחינת תקציב
זה חיסכו� אדיר שאפשר לקחת אותו . באופני� שוני�, או ארבעה שיעורי� ה� יוכלו ללמוד ביחד

, כדוגמא. את מגמת הערביתכמו למשל לפתח , ולייעל אותו למקומות שאנחנו רוצי� לתמו(
, יש פה ג� פוטנציאל. שעל זה אני עובד השנה חזק, והרבה מאוד שיתופי פעולה שכאלה? אוקי

זה מסוג , ולכ� אני אומר. מבניות, עדיי� בתו( המערכת, התנגדויות, אני אומר פה, הרבה מאוד

  . 2021אז תהיה צמיחה גדולה יותר בתקציב , הדברי� שא� נעשה אות� נכו�
  

לאור הקיצו) בהסעות אני אשמח לדעת במפורט , שאלה אחת. לי יש שתי שאלות  :עדי לוי סקופ
�, ואי( נערכי� לגידול במספר התלמידי� שנדרשי� להסעות. על התהלי( שנעשה בייעול בהיסעי

מה העמדה שלכ� ביחס למגמות המדעי� והסייבר , בנוגע למגמות בתיכוני� ,שתיי�. זה אחד
ע� זאת יש מספר . יש אליה� יותר ביקוש, המדעי�, הסייבר, שכל מגמות המכשורשאני מבינה 

שחלק� . בעיקר לבנות, והא� יש כוונה להיער( להגדלה של המגמות האלה. מצומצ� של מקומות
�אי( נעשה הלי( ? או מה העמדה שלכ� בנושא הזה. או לא מתקבלות, לא עומדות בקריטריוני

  ?הייעול
  

קוד� . אז אני קוד� אדבר ואז אורי ירחיב א� הוא ירצה... לקחנו, אז ככה  :י#עילאי הרסגור הנד
�את קווי התחבורה הציבורית מול קווי� שאנחנו מפעילי� באמצעות , כל לקחנו את מפת הקווי

יש נתוני� של אפס . גילינו למשל שיש קווי� שנוסעי� מדי יו� שא* אחד לא משתמש בה�. ר� שי
  . נוסעי� בממוצע אחד, או אחד בממוצע

. לשנות את הקווי� האלה, וביקשנו ממשרד התחבורה באמצעות מטרופולי�.  בדיוק, ממש ראינו
�או זמני� שבה� היינו , חלק� על זמני� של קווי� שהפעלנו עד אז באמצעות ר� שיי�, שמנו אות

ביו� שישי היתה ... עשינו ייעול, ודבר שני. זה דבר אחד. צריכי� לתגבר את ההסעות בכל מקרה
שינינו את שעת הסיו� של חטיבת . בעיה מאוד גדולה של תלמידי� שיצאו מהחטיבות כול� ביחד

ג� בזה אנחנו עשינו שיפורי� . כ( שיכולנו לאפשר שני מחזורי� של עליה על האוטובוסי�, אלו�
בה פחות הר. יותר תלמידי� מצליחי� להגיע בצורה יותר יעילה לאוטובוסי�. ג� בזמ� האחרו�
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נעשו איחורי� , אולי אורי ירצה להרחיב ג�, ג� בחינו( המיוחד. הרבה פחות צפיפות, דחיפות
  . זה באופ� כללי המסגרת של הדברי�. בשירות

  
כרגע התלונות של ההורי� מגיעות דר( . אני אוסי*, שנייה עילאי, אני מוסיפה לזה  :עדי לוי סקופ

זאת . אי� לנו יכולת לתכלל את זה. בווטסאפ בקבוצותהפייסבוק ובאמצעות פניות אישיות 

אבל דר( מסוימת לאגד . שהוא מקבל תלונות כאלה, 106א� היה לנו משהו כמו מוקד , אומרת
כיו� מה . כ( ג� נוכל לבצע על זה מעקב, את כל התלונות וההערות בזמ� אמת למקו� אחד
. מקבלי� כל הזמ� ואתה בוודאיאנחנו , שקורה זה שכל חברי המועצה כמוני אני מניחה

אי( . האוטובוס הזה לא הגיע וזה לא הגיע. תלונות על גבי תלונות, בזה, בווטסאפ, בפייסבוק
אנחנו יוצרי� מצב שבו אנחנו מצליחי� לבצע באמת מעקב ואז לתת פתרו� כי זה באמת אחד 

  . הנושאי� שאנחנו מקבלי� בו הכי הרבה תלונות
  

כול� , ג� א� מגיעות דר( המוקד או דר( הלשכה שלי, אז התלונות כול�  :עילאי הרסגור הנדי#
  . הוא יודע על כל התלונות. והוא מרכז את כול�. מועברות למנהל מחלקת הסעות אס* גול�

  
את ? אז אנחנו יודעי� להגיד בספטמבר אוקטובר נובמבר דצבמר כמה תלונות היו  :עדי לוי סקופ

  ?כל הדברי� האלה
  

  . אנחנו יכולי� להגיד, כ�  :ור הנדי#עילאי הרסג
  

כי להגיד לאנשי� אנחנו מורידי� מיליו� שקל בתקציב הקרוב ואנחנו לא פתרנו   :תהילה מימו#

ילדי� בעומס  200את� עוד פע� תמצאו את עצמכ� ע� עוד  2020את הבעיה ובספטמבר 
  ... התור�

  
 ,במידה ויהיה תקציב מדינה. עוד משהואבל אנחנו צריכי� לזכור . נכו�  :עילאי הרסגור הנדי#

. יתחילו הפעימות של התכנית התפעולית של מהיר לעיר. אנחנו לא בטוחי�, שוב. ואני מקווה שכ�
�והתכנית הנחתה ... בי� היתר .עוד אוטובוסי� שישרתו אותנו. זה אומר שיהיו לנו עוד אוטובוסי

אבל , לא הסתיימו כל הפעימות, שוב .לפחות בחלק�. כ( שהאוטובוסי� יגיעו לקריות החינו(
  . יהיה לנו יותר שירות. נתחיל בזה

  
  

א� הכל יתמשמש ונקבל את , מה יקרה, יודעי� להגיד... כאילו... אתה יודע להגיד  :תהילה מימו#

. יהיה בסדר. כי שני� אני שומעת את אותו דבר ?2020מה יקרה בספטמבר . התקציבי� והכל
  . פע� ראינו את זה דר( אגב? לראות מספרי�? למדוד אי( אפשר. הכל אותו דבר

  
אני לא . שזה שיפור גדול. לכל הפחות. לכל הפחות יהיה מה שיש עכשיו  :עילאי הרסגור הנדי#

�  קוד� כל רואי� את זה. ימשיכו עוד בעיות. לא הכל יהיה מושל�. אומר שהכל יהיה מושל
אני יכול , אס* באמת. ג� בודקי� תלונות, ג� עושי� תצפיות. ובודקי� וג� עושי� תצפיות 

הוא עשה שינוי מאוד מאוד , באמת. אס* מנהל מעולה, אבל אני אגיד, אורי המנהל שלו. להגיד
כי ה� . רואי� שמתחילי� לסמו( עליו, ההורי�, אגב. אני מאוד סומ( עליו באופ� אישי. משמעותי

�  . א� אתה רוצה, אורי. רואי� דברי� קורי
  

האחד צרי( . השני קצת יותר מורכב. אחד מה� פשוט, אני אגיד שני דברי� �ארבל גנ& אורי 
�, הוא לא על מה שאת� מדברות, לזכור שקוד� כל המנדט של אג* החינו( בחוק לעניי� ההיסעי

בחינו( המיוחד אנחנו ? למה זה רלוונטי. צרי( לשי� את זה? בסדר. אלא הוא על חינו( מיוחד
עד שה� מסתגלי� ובדר( כלל , כי הילדי�, בתחילת שנה יש איזה שהוא בלג�בדר( כלל . בסדר

�אני יכול , המערכת מתייצבת, אבל חודש לאחר מכ�. וההורי� והכל. ילדי� שה� יותר מוגבלי
אנחנו מיד , וג� כשמגיעות פה וש� תלונות. באופטימיזציה מלאה, רגוע, אני שקט, להגיד שפה

�למה . שהוא לא המקו� הטבעי שלה�, נו( נסחבי� ונשאבי� למקו�אגפי החי, מתו( כ(. מפלחי
סוגיית . אני יודע להתייחס כתושב העיר. אני לא יודע להגיד מה היה היסטורית? אני מתחיל מפה

אבל מבחינת התוצאות אנחנו מכירי� , לא יודע מה היא טופלה. התחבורה היא עתיקת יומי� פה
. את� יודעי� אותו, עברנו איזה שהוא משבר, שנכנסתי לתפקידאני יודע להגיד מה מהיו� . אות�

כמה שיותר מהר , היה ברור שאנחנו נצטר* השנה להשקיע קוד� כל במנהל שילמד את העסק
אי( אנחנו צריכי� לעקוב אחרי זה ותו( כדי . ובעיקר להתחיל להבי� אי( אנחנו צריכי� למדוד

שאני חושב שעוד לא רואי� את  ,ו כמה מהלכי�עשינ. תנועה לראות אי( אנחנו מתחילי� לשפר
�חזק מאוד מחודש אוגוסט אנחנו על תוכנה שדרכה אפשר יהיה בכלל , האחד. התוצאות שלה

, ג� ביקושי�, ג� זמני�. ג� הגעת קווי�, זה ג� תלמידי�. לנהל את כל האי� סו* מדדי� האלה
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�. ערכות והרבה הרבה הרבה משתני�בסנכרו� ע� מ. ג� מוסדות. ג� תחנות. ג� שעות. ג� עומסי
ואנחנו במקו� . עבדנו ע� חברה. אנחנו כבר סיימנו את הפיילוט שלה, אוטוטו, המערכת הזאת

כי כל . זה חלק מאוד מאוד משמעותי. שאני חושב שנהיה במקו� עוד יותר טוב בפתיחת שנה. טוב
של . ג� עניי� של הרגלי� אני חושב שיש פה, שתיי�. שנה ניסו כא� למדוד וזה לא פילח את זה

מה שאנחנו מנסי� לעשות במקביל זה לעשות . הרגולציה ובירוקרטיה שה� תמיד, ושלוש. ציבור
לראות אי( אנחנו במקביל לקווי� ג� יותר , פיילוטי� אחרי� בשיתו* ע� החברה הכלכלית

א� בעוד אני חושב שהייתי רוצה שנשב כ. מנסי� לקד� ולטפח תחבורה שיתופית בדברי� האלה
ובעיקר שיש לנו מערכת שיודעת קוד� כל לתת לנו . זה הבשיל יותר. זה הבשיל יותר, שנה ונגיד

  . תמונת מצב אמיתית
  

  ?וכאלה? שהורה אחד יאסו* כמה תלמידי�? למה אתה מתכוו� בשיתופי  :תהילה מימו#
  

. שאנחנו נוכל לתזמ� אות�או באיזה שה� פולי� . או הורה... לראות אי( אנחנו  :גנ&  אורי ארבל
כל הדבר הזה לא יכול לקרות א� לא יהיה לנו כל הזמ� , שוב, עכשיו. בצורה הרבה יותר חכמה

אני רוצה להגיע למצב שא� בתיכו� מסוי� . מאוד מאוד משמעותי, ביג דטה, תמונה ע� דטה
טיות ולעשות אז אנחנו יודעי� לתת התראות לחברות הרלוונ, שכבה שלמה יצאה היו� למוזיאו�

�אז זה . ומצד שני הפו(. כי לא צרי( לשלוח אות�, את ההתאמות של התחבורה באותו יו
  . התשובה שלי המורכבת

  
חלק מהשינוי שאני כ� מקווה שנראה זה בגלל השינוי בשיפוצי� בחטיבות שאנחנו   :תהילה מימו#

  . סעותכ� אמורי� לראות איזה שהוא אפקט בעניי� הזה לטובה בעניי� של הה
  

כמוב� שזה משתנה , מאחר ועוד לא בחרנו במודל אז אני עוד לא יודע מה להגיד  :גנ& אורי ארבל
  ?השנייה, היתה ל( שאלה אחרת. קריטי במודל

  
  אי� את� מזהי� באמת שינוי בביקוש?. שאלתי לגבי המגמות  :עדי לוי סקופ

  
היא נוגעת ג� בנתוני� . רחבה מאודסוגית המגמות היא סוגיה בעיני , תראו  :גנ&  אורי ארבל
�עברתי עכשיו על , למשל. ובעיני לא פחות מזה הכרעות ערכיות. ביקוש לצור( העניי�, אמפיריי

ע� הכי פחות תלמידי� , שה� ע� מוניטי� גבוהי� מאוד, כל מגמות האמנות בעיר. נתוני המגמות
  אפשר לטעו� . כפולה ומכופלתההשקעה בשעות שלה� היא . ועולות פי ארבע מכל מגמה אחרת

טענה . שעשרה תלמידי� במחול לא צריכי� לקבל פי ארבע מכל תלמיד אחר, כשמסתכלי� על זה
מחול תמיד יהיה בתת תקצוב ולכ� כדי שיהיה מחול צרי( , לא, יכולה להיות, טענה אחרת. אחת

אז . א באמצעאני חושב שהאמת איפה שהו. זה סוגיות והכרעות ערכיות, אני אומר. לתקצב
אני לא מתרגש מזה שעכשיו יש עוד* ביקוש ... אני לא רואה, לשאלת(. התמונה הרבה יותר רחבה

ואני ג� לא ממהר לאמר שא� הביקוש הוא כזה אז צרי( לפתוח עכשיו ארבע מגמות . לסייבר
כי אני חושב שצרי( לבחו� מי מתאי� לסייבר ולא כל אחד שמבקש סייבר צרי( ? למה. סייבר

' כיתה יא. כול� יעברו' כיתה י'. כי הוא לא ישרוד את כיתה יא, קבל אותו רק בש� הביקושל
אי( הגעתי לעניי� , מחול דר( אגב. מדעי�, סייבר, אנחנו רואי� נפילה בעיקר בהנדסת תוכנה

' אני בשלושה חודשי� קיבלתי באופ� חריג הרבה מאוד בקשות העברה בכיתה י, התקצוב
ואז בדקתי וראיתי לעומק שמשקיעי� הרבה מאוד . ופה זה הדליק לי נורה .מתלמידות שנפצעו

ומתו( זה היה . וזה כנראה לא פרופורציונלי ג� ליכולות של הגו*. הרבה מאוד... באופ�. במחול
  ... לא זיהיתי. מהל( שאנחנו כרגע יושבי� עליו

  
  ?יש לנו מספיק בנות בסייבר  :עדי לוי סקופ

  
א� את רוצה אני אפלח ל( את הנתוני� של עכשיו של הביקוש ואני אוכל . כ�  :גנ&  אורי ארבל

�  אני לא הייתי מתייחס אבל ברשות(. לשלוח אות
זה הול( . כי זה הול( ע� הנדסת תוכנה. הייתי מתייחס למקצועות המדעיי� בכלל, לסייבר פר סיי

  טוב.בס( הכל אני חושב שאנחנו במקו� . ביו רפואה וכ� הלאה. ע� סייבר
  

בעיקר בשכונה , הא� אוכלסו כל גני ילדי�, אני רוצה לשאול על גני ילדי�  :תהילה מימו#

הא� אנחנו , 2020בגדר . ראינו פיק בשנה האחרונה שבעצ� עברו משמוני� לשישי�. הירוקה
�  ?מדברי� על שישי

  
זאת . הקצהבשכונת שמוני� אנחנו על , בשמוני�, בנתוני� שהיו� פילחתי  :גנ& אורי ארבל

א� , שוב. כמו השנה דר( אגב. לעבור לשכונת שישי�... אומרת יכול להיות שג� אחד יצטר( להיות
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תודה רבה . אני חושב שאנחנו פילחנו נכו�, נעשה את התהלי( נכו� והיו� ישבתי על מתודולוגיה
�  . לכ

  
בפברואר במשרד היה צרי( להיות . שאלה ששאלתי במייל לגבי החקיקה החדשה   :עדי לוי סקופ

  .החינו(
  

  . ר"נעביר את השק* לתב. כ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
זה היה טרו� ימי , שוב... הוועדה, משרד החינו(, אי� עדכו� חדש לעניי� התקציב, כתבנו ככה
ואז . הגיעו לסיכו�, היתה הסכמה בי� האוצר למשרד החינו( לשריו� תקציבי� נוספי�. הקורונה

 �  . הובטח לנו שאנחנו נהיה בוועדה ונקבל אישור, סו* סו*, יכנסו את הוועדהאמרו שה
  
  

, הכנסנו פה את כל החטיבה מלא ?היתה וועדה ולא היינו או שלא היתה וועדה  :עדי לוי סקופ
  ...כאילו משרד החינו(

  
  
  

  . היא נדחתה, לא היתה וועדה   :גזבר העירייה, שגיא רוכל
, קוד� כל התקציב הוצאה ברוטו... הכנסנו את זה. אני מסביר... אנחנו הכנסנו את זה בהנחה 

בצד ההכנסה . 2020מיליו� שקלי� לשנת  41. שמה, הוא מופיע... קיי�... למעט. קיי� במלואו

. מיליו� שקל ממשרד החינו( 20. מיליו� שקל 20, מימו� חיצוני, את� רואי�, מופיעה ההשתתפות

עדיי� , יש חוסר. תקצבנו חלק לשנה וחלק לשנה הבאה. מיליו� שקלי� 28הכל צריכי� להיות ס( 
למרות כל ... הא�, ג� א� נקבל אישור. יש חוסר וודאות גבוה לעניי� השתתפות משרד החינו(

  . כי התחלנו קוד�, אולי לא יכירו לנו ולא יתנו לנו בכלל לממש את הכס*, המצב הזה

יש , בחוברת 3שמופיעה בעמוד , ימת ההחלטות שאת� מתבקשי� לאשר אות�בי� רש, בכל מקרה
חל* , נטילת הלוואת פיתוח מופנה', סעי* ח, פיתוח מותנה. התייחסות לנושא נטילת הלוואה

אנחנו לא . שמגדיר את הנושא הזה בדיוק'. נספח ב. 139שמופיעה בעמוד . תקציב משרד החינו(

��בס( הכל ו 28, בהיק* המשוער הזה, יאל) לקחת הלוואת פיתוחאנחנו נ, ככל ולא נקבל. יודעי

ג� בריכוז ההחלטות , זה הנושא הזה מועבר בשתי ההחלטות האלה. 2020מיליו� שקל בשנת  20
  . וג� בנספח שמפרט את הנושא

  

  ?עוד לא עשו �2020מה שמופיע ב  :תהילה מימו#
  

  . כ�. כ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . אז כמוב� הכל בהתאמה, יכול להיות שנקבל אישור חלקי. עשרי� הוא חלק ממנו  :דני הרוש
  
  

יש לנו טיוטה מתקדמת . עוד לא נסגרה סופית תכנית השיפוצי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
, בגדול. אני יכול להעביר ל( לראות. על סמ( ריכוז נתוני� מבתי הספר... מאוד שנבנתה על ידי

�בית . נכו� לעכשיו לא עד שלא יאשרו ממשרד החינו(, בית ספר גולדה. ר"בית ספר שז, בגדולי
. ר כולו"רמז אחד המבני� ושז, זה שני הפרויקטי� הגדולי�. ספר רמז אחד מהמבני� כנראה

  . תיקוני�, מעבדות שוטפות, מעבדות, עוד שיפו). ומעבר לזה עוד אל* משימות אחרות
  

  . בבקשה. אודי. בואו נעבור הלאה, זמננו קצר, טוב  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  ? מה את� רוצי� לשאול  :אודי להב
  

  . מה הנושאי� העיקריי�. ספר לנו קצת מה עברת השנה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  ... אי( ייעלת את נושא הניקיו�  :עדי לוי סקופ
  

ג� . הניקיו� באמת של העיר בואו נתחיל מהאירוע הדרמטי ביותר שזה נושא, אוקי  :אודי להב
מבחינת הסתכלות קדימה לעתיד אנחנו מביני� שהנושא הוא שיש מצוקה לגייס כוח אד� שיל( 

ומה שעשינו כרגע זה בעצ� . ברחובות וינקה אות� ולכ� הכיוו� שאנחנו הולכי� אליו הוא מיכו�
כאשר אנחנו . בהתמהיל של מיכו� וכוח אד� ברמה שאנחנו יודעי� שהקבלני� יודעי� לעמוד 



 

 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא �כפר 135רח' ויצמ� 

  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

ונחלק את . בעצ� מכיני� את עצמנו לקראת מכרז שיהיה סביבות לקראת סו* השנה וייצא לפועל
�א� אחד מה� לא מצליח לעמוד , ג� כדי שיהיה לנו יכולת. העיר בעצ� לשני זכייני� שוני

אחרות זה ברשויות , כי נכו� להיו�, וזה כנראה מאוד מאוד גדול. אז יש את השני כגיבוי, במשימה
והלכה למעשה זה כבר החודש . אנחנו בעצ� פורצי דר( בנושא. עדיי� לא קיי� התמהיל הזה

  . כשבדר( ג� קרה לנו איזה סערה קטנה בסו* שבוע האחרו�, השלישי
  

פועלי�  �56ל �104הורדנו את הפועלי ניקיו� מ. הורדנו ג� מספרי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

והיעד שעומדי� בו של חיסכו� של . את כמות רכבי הציוד משניי� לשבעהוהעלינו . �1.1.2020מה
בסעי* הזה הוא כולל ניקיו� . זה לא רק ניקיו�, ובסעי* הזה. מיליו� שקלי� שנתי בתחו� הניקיו�

  . שפינוי אשפה ראית� קוד� בגר* את העליה כתוצאה מייקור המכרז. ופינוי אשפה
  

זה . ל"ואני קורא לזה עוד פיילוט כמו שאומר המנכ. ח מאודהפיילוט כרגע עוד מצלי  :דני הרוש
אודי , אבל זה כרגע כמו שאמר איתי. עדיי� בניסיו� כי עדיי� אי� לנו מכונות ציוד חדשות וכדומה

פחות נקי זה . עומד בזה בהצלחה רבה ואנחנו לא יכולי� להגיד זה נראה יותר נקי או פחות נקי
  . זה תפיסת ניקיו� שונה לגמרי. תי מאוד מאוד מאודויש פה את החיסכו� המשמעו. לא
  

הרגל הראשונה זה עשינו ניתוח . בסופו של דבר זה שלוש רגליי�. יש זה שלוש רגליי�   :אודי להב
וכל מקו� מקבל את התשומת , כבישי�, רחובות, כל העיר ברמה של שבילי�, מאוד מאוד מעמיק

מתי מגיעי� העובדי� . מתי מגיעה מכונה של שטיפה, מתי מגיעה אליו מכונת תיעוד, לב שלו
. כמוב� זה ורסטילי. וכל מנהל אזור יש לו ממש סל של כלי� בארגז שלו להפעיל. שהולכי� ברגל

אז אנחנו עושי� , א� לדוגמא עכשיו אחרי הסערה יש מקומות שה� יותר הושפעו, זאת אומרת
�הגענו לכל שביל וכל רחוב . אמת פרטנו הכלאבל הרעיו� הוא שב, וויסות של הכוח אד� והאמצעי

. הרגל השנייה כמוב� זה השלמה של אכיפה. אי( אנחנו נוגעי� בו ומתי אנחנו מטפלי� בו. בעיר
�לייצר פה מצב , זה צרי( להיות מותא� למציאות. היא צריכה להיות מידתית, ואכיפה ג

. ש ג� פחות צבירה ברחובותואז י. מתי להוציא את הדברי�. שהתושב מבי� מתי ימי הפינוי
  . שיש ירידה בכמות שאנחנו מפני� מבחינת אשפה וגז�, ג� ראינו את זה, וראייה לכ(

  
  ?הרגל השלישית  :עדי לוי סקופ

  
  
  
  
  

ת "המר. שזה המנהל האזורי, הרגל השלישית היא בעצ� הקשר שלנו ע� התושב  :אודי להב
הרעיו� הוא שזה ב� אד� . הקשר הישיר והוא בעצ�. מנהל רב תפעולי, אנחנו קוראי� לזה

�זה ה, ה� יודעי� שזה הב� אד� שלה�, שהתושבי� בשכונה הספציפית שהוא אחראי עליה

POCאיתו �. הוא מפעיל פקח. הוא לא מגיע א* פע� למגע שהוא נות� אכיפה. פוני� אליו, מדברי
הוא ג� עוזר . פוקוסהצד החיובי הוא זה שב. ואז תמיד יש את הצד החיובי ואת הצד השלישי

�  . ק הקהילתי"המש, כמו שיש את השוטר. אנחנו מגיעי� אית� לרמה ממש אינטימית. לה
  

מה הדברי� הגדולי� שאתה רואה שהולכי� לקרות בשנה , אחד, שני דברי�  :תהילה מימו#

  . והדבר השני זה כל נושא הפארק? �2020ב. הזאת

 
  ?הגדולאו ? 80פארק ? איזה פארק  :אודי להב

  
של קרוב לשישה מיליו� , הפארק העירוני עולה לנו סכו� יפה. הפארק העירוני  :תהילה מימו#

�, אני אשמח להתייחסות ספציפית לחי פארק, וג� החי פארק. לא מכניס לנו כמעט כס*, שקלי
ג� פה יש לנו הוצאה , להבי� קצת. כמה אנשי� משתמשי� בשירותי� שמה. לגבי מה הפעילות שלו

  מאוד משמעותית 
  

קוד� כל המקו� עצמו כפי שהוא בנוי כרגע לא יצליח להביא הכנסות יותר גבוהות   :אודי להב
יש פה ג� את , זה כמוב� לא רק אני לבד, ומה שאנחנו בוחני�. מההוצאות שלו בתמהיל הנוכחי

אנחנו כ� . ע"עשות מבחינת התבלראות מה מותר ל, ויש פה עוד המו� המו� גורמי�. האדריכלית
יש כבר . לתת לו מנעד שנות� מענה ומגוו� שירותי�. רוצי� לבנות השנה תכנית עסקית לפארק

, אבל צרי( לזכור. ל ובסופו של דבר זה ג� ייצר מקורות הכנסה"איזה משהו שהצגתי כרעיו� למנכ
את כל תושבי . ציבוראת ה. הוא נועד לשרת את הקהל פה. הפארק לא נועד רק לייצר הכנסה

אי( אנחנו מייצרי� לו מספיק מגוו� שירותי� והפעלות לכל , וזה מה שאנחנו מכווני� אליו. העיר
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�זולת נמל , ג� כשהלכתי למקומות אחרי�. מהקטני� ביותר ועד המבוגרי� ביותר, מנעד הגילאי
יחו להפו( את כל הפארקי� שנתקלתי בה� לא הצל, שמצליח להכניס הכנסות כבירות, תל אביב

אבל תמיד יש ש� הוצאה הרבה יותר גדולה , מכניסי� הכנסה יפה, זאת אומרת. הפירמידה
  . להגדיל את ההכנסות שלנו, קוד� כל יש לנו יעד להשנה ג�. מבחינת התקורות התפעוליות

  

אנחנו רואי� פה , לפני המציאות. כי זה לא נראה בתקציב? �2020יעד השנה ב  :עדי לוי סקופ
  . לפני מה שקורה כרגע.  הכנסות של שלוש מאות אל* שקל

  
  

המציאות שנכפתה ... כרגע בתקציב הרבה דברי� כבר נראי� לנו די פלואידי�, כ�  :אודי להב
�  . שלוש מאות חמישי�. נכו�. עלינו כרגע קצת משנה עלינו את העול

  
  
  
  

  ? והחי פארק. אוקי. שלוש מאות חמישי�  :עדי לוי סקופ
  

האמת היא שכרגע הדבר היחיד שאני מנסה למצוא אליו פתרו� זה מה אני , החי פארק  :להב אודי
מצד שני יש בעיה ג� לתת את המנגנו� . יש בעיה לגבות כס*. עושה ע� סוגית האוכלוסייה הדתית

, אנחנו מנסי� למצוא איזה שהוא פתרו�. הזה של איזה שהיא דלת חופשית מנגד לציבור החילוני
נגיד לשל� באמצע השבוע ולעשות איזה שהוא מעבר , כדי לאפשר לה�, ה הלכתיתשג� עונ

. כי זה בעצ� היו� שיהיה לה� לבוא חופשי ע� הילדי� וליהנות, שיאפשר לה� להיכנס בשבת
יש ש� אזורי� מסוימי� . מעבר לזה אנחנו בחי פארק עצמו רוצי� להגדיל את הפעילות שלו

 �  . ולשי� ש� עוד בעלי חיי�שאנחנו צריכי� להרחיב אות
  

  ?מה מטרת העל של החי פארק  :תהילה מימו#
  

. זה מקו� של להביא את הילדי� וקצת להתערות, מהצד של התושבי� עצמ�, תראי  :אודי להב
. אבל יש לזה הרבה צד חינוכי. יש ש� המו� המו� מגוו� של בעלי חיי� שוני�, יש ש� פינת ליטו*

פוליות ע� מנעד של אוכלוסיות שונות מגילאי� שוני� ואנחנו עושי� אנחנו עושי� ש� כיתות טי
זה לא רק . יש לזה שני צדדי� לאירוע הזה, זאת אומרת. הרבה עבודה ע� מערכת החינו( עצמה

  . בקט�, הג� חיות מה שנקרא
  
  

זה מדהי� לראות ... בתו( הצוות יש אוכלוסייה מיוחדת שבאמת, וג� הצוות המטפל  :דני הרוש
ומכילה את . שהיא מדהימה. יחד ע� מנהלת החי פארק. אי( היא עובדת ע� החיות, אותה

אני רואה ... ע� התקנות. ע� כל הבעיות שלו, כמו כל ב� אד� רגיל... האוכלוסיות שהיא באמת
�באמת . זה תרפיה. רק על זה היה שווה. זה פשוט מדהי�, את הדר( שה� עוברי� ביחד ש

�  . מדהי
  

  צחי ב� אדרת  :גזבר העירייה ,שגיא רוכל
  

ומהשבוע ג� . צחי ב� אדרת מנהל אג* הכנסות בעירייה  :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת
, יצאנו מבסיס התחלתי, אז שוב. קצת על הרכב ההכנסות מארנונה. הממונה על הארנונה והגבייה

, די פרטני, שהוא מבוסס, עליו הוספנו למעשה אומד� תוספות בנייה. מיליו� 435חיוב בסיס של 
�ממש . מה הצפי שלה�, יש נייר עבודה מפורט ברמה של להתקשר ליזמי� ולשאול מתי מתחילי

ס( הכל . מיליו� 54, הנחות. זה בהתא� לשני� קודמות. מיליו� 1.4, הוספנו ריבית. ברמה הזו

  %. 95.5הנחנו הנחת גבייה אחוז גבייה של , גבייה בשיעור. 386חיוב שנתי 
  
  . זה משהו שנצטר( לבדוק אותו מחדש  :גזבר העירייה, גיא רוכלש
  

אחד , למעשה הוא מורכב משניי�, גבייה מיתרות. ברור  :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת

מיליו� לער( והוספנו פה עוד  12.5נייר עבודה מתודולוגי של ... לא איזה שהוא... מאיזה שהוא

נחת� , שאגב. שהבאנו מתאגיד המי�, מיליו� שקלי� תוספת הכנסות שהיא לא היתה צפויה 3.5

�. זה הצפי שלנו. מיליו� 385ס( הכל הכנסות . ק'סו* החודש צריכי� לקבל את הצ, ג� ההסכ
�  .כמוב� אני לא מתייחס לאירועי� הצפויי
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נושאי� האלה ואמור להעמיד היא מרכז צוות שעושה בחינה של כל ה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

כולל פילוח של סוגי , לצוות המקצועי איזה שהוא סל של המלצות אי( לראות את הזה, לנו
�בוא . לנסות להבי� את רמת הסיכו� שקיימת בצורה מפולחת ולא סת�, מי פועל, מי סגור, עסקי

יותר מושכלת של לנסות לייצר הערכה , איזה עסקי� פחות נפגעי�. נראה איזה עסקי� נפגעו
  . אבל הצוות שלו, כמוב� ע� פיקוח שלי, צחי עובד על זה. הסיכו� שטמו� בזה

  
אנחנו עובדי� על ... אנחנו ג� עובדי�, חשוב לציי�, אנחנו  :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת

אבל תכנית , עכשיו זה עיתוי לא טוב, שוב פע�... בדומה ל �2021הגדלת בסיס החיוב ג� ל
זה הראייה , זהו. אנחנו מאמיני� שבסיס החיוב שלנו יגדל. כתבנו תכנית מדידות. ת חדשהמדידו
�  . לראות כל הזמ� אי( אפשר לייצר הכנסות ולהגדיל את ההכנסות כא� בעירייה. שלי ג

  
  ? מה זה? עסקי�? מגורי�? מה זה, תוספת מבנייה  :תהילה מימו#

  
אבל אני חושב , יש ג� עסקי�. זה מגורי�, כ�? מיליו�הארבעה   :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת

� ?בעיקר עסקי�? לא. שבעיקר מגורי
  

  ?מיליו� שקיבלנו ממפעל המי� �3.5ומה זה ה  :תהילה מימו#
  

אני רגיל עוד ? אמרתי תאגיד המי�. זה תאגיד הביוב  :מנהל אג' הכנסות, צחי ב# אדרת
שלוש , כלומר. פלוס שוט* השנה, שני� קודמות עשינו הסכ� שלמעשה הארנונה בגי�... מהתפקיד

זה החלק הרלוונטי . זה שלושה מיליו� וחצי ס( הכל. שני� אחורה חייבנו אות� והשנה שוט*
  . לשוט*

  
  . זה ההתפלגות, כ�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  
 אתה יכול להגיד? זה זה מה שאני רואה, איפה ההתפלגות בי� מגורי� לבי� זה  :דני הרוש

  . שחמישי� ושמונה אחוז שזה מגורי� והיתרה זה מסחר
  

  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
דר( . ובצד שמאל אתה רואה בכס*. בצד ימי� אתה רואה את השטח במטרי�. זה מה שאתה רואה

  .אגב זה די דומה
  . רואי� שהוא היה די דומה לשנה קודמת. ויש לנו עוד את ההתפלגות של התמהיל שלנו 
  
  

  . מעכשיו כל הפגישות רק בזו�. החשבת שלי ביציע  :ר גרנותלזיידעליזה 
  

יש תקציב של תקציב הפיתוח . כמה מילי� על תקציב האג*, עליזה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . תכנית העבודה ואחר כ( שאלות של חברי הוועדה, כמה מילי� על תקציב האג*. של(

  
  

כי אנשי� כא� מודעי� לעבודה , א� היו שאלות, יה הפו(הייתי שמחה א� ה  :ר גרנותלעליזה זייד
  . אז אני אשמח לענות על דברי� ספציפיי�, א� יש למישהו שאלות. שלנו

  
יש כל מני הוצאות שנראה שהיתה בה� קפיצה משמעותית כמו הוצאות אחזקה   :תהילה מימו#

כל מני עבודות . חכירהשכר דירה דמי . שכר דירה לבתי ספר, בתו( נכסי�. של אזור תעשייה
  . הוצאות אחזקה וניהול... א� אפשר רק להבי� מה. קבלניות

  

  ג� האיזור גדל. בסו* 80בעמוד . אני רואה אותו, כ�  :ר גרנותלעליזה זייד
  

  . זה נגזרת של ההכנסות  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

שההכנסות שכירות ממנו הולכות  דונ� באזור התעש 28אנחנו   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
�. אז יש לנו הוצאות אחזקה, וגדלות מאחר ואנחנו נכנסנו לנעלי הבעל בית ומשכירי� את הנכסי

�אבל זה חלק מאוד מאוד קט� מההיק* העצו� של ההכנסות שכירות , זה לא בטל בשישי
  . שנכנסות אלינו
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מה שאני רואה בהכנסות שעלה  זה? איפה אנחנו רואי� פה הכנסות שכירות  :תהילה מימו#
�  ?זה הרלוונטי? מארבע לחמש נקודה שתיי

  
  

כ�, ההוצאות שלנו בגי� האחזקה וההוצאות שלנו בגי� הניהול של   :גזבר העירייה, שגיא רוכל

�  . מההכנסה% 25�30ה� מגיעות לכדי , הנכסי
  
  

ובהוצאות אני רואה . אל* שקל בהכנסות 350 אני רואה שבדמי חכירה נשארו  :תהילה מימו#
620  
  

משרדי� , זה הוצאות שכר הדירה שלנו במבני� שהעירייה משכירה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . משה דיי�. יש לנו מספר מתחמי� שאנחנו משכירי� משרדי�. שהיא משכירה

רבעו� אחד מראש , שילמנו חציו�. ביצענו הקדמת תשלו� של חלק מתשלו� שכר הדירה �2019ב
נוספו , בנוס*. אנחנו משלמי� את ההוצאה בלבד. אי� לנו את ההקדמת תשלו�, אי� פהולכ� 

יש פירוט ע� האספקה . מול משרדי העירייה, שני משרדי� של שכר פה במתחמי�, משרדי� פה
�  . שיש כמוב� בחוזה השכירות שלה

  
  ?ומה זה השכר דירה לבתי הספר. אוקי  :תהילה מימו#

  
שכר הדירה לבתי ספר זה הוצאות שכירות . זה הכנסה כנגד הוצאה  :העירייהגזבר , שגיא רוכל

�  . שאנחנו משלמי
  

כי יש לנו פה מיליו� שקל בשנתיי� על התכנית ? מה ההוצאות שנשארו לנו, ר"בתב  :תהילה מימו#
  . מתאר

  
. יותתכנית המתאר כידוע ל( היא כרגע בשלב של הפקדה ושמיעת התנגדו  :עליזה זיידלר גרנות

מעבר ... והוועדה המחוזית אמורה. אנחנו לקראת סיו� ההתנגדויות... אנחנו אמורי� להיות

'. ב 106ככל הנראה יהיה . ג� לדו� בעדכו� שמליאת הוועדה המקומית המליצה עליו, לשמיעה

ככה שאחרי ההפקדה החוזרת יצטרכו לעשות , רק לנושא של העדכוני�, זה הפקדה חוזרת' ב 106
�א* . זה לא שוריי� מלכתחילה, אנחנו כבר שריינו את הכספי� למתכנני�. בתכנית המתאר שינויי

�וזה בעצ� השריו� לכל . זה לא היה צפוי, אחד לא חשב שהתכנית הזאת תימש( כל כ( הרבה שני
  . שצפוי, לעדכו� שלה, צוות היועצי� שלה

  
  

  . פינוי בינוי כיסופי�  :עדי לוי סקופ
  

. והתכנית הופקדה. פינוי בינוי כיסופי� לא נגמר. העירייה הכינה הרי תכנית  :גרנותעליזה זיידלר 
וג� על זה בעצ� התלוננו ... מצא ש, הצוות הנוכחי, התכנית הזאת לאחר הבחינה המחודשת שלנו

�אז אנחנו . את מבינה בזה שזה לא כלכלי, 2.4, �2.3עד ל. שהיא לא היתה כלכלית, התושבי
 �  לעשות אותה מחדש., לעשות תכנית אב, להתוות מדיניותהיינו צריכי

אנחנו בסופו של דבר החלטנו שלא אנחנו . אז אנחנו התלבטנו א� אנחנו ממשיכי� אותה או לא
. נמשי( אותה אלא יז� אחד ייקח את כל התכנית וזה ג� מה שהנחינו את התושבי� ללכת לכיוו�

  . באמת ה� יצליחו בזה, נראה לי שזה, ואני
  
  

  ?ר יש לנו בעצ� יתרה"למקרה כזה של תב  :תהילה מימו#
  

אנחנו לא נית� ליז� לעשות ש� מה . אנחנו כ� צריכי� להכי� ש� תכנית אב   :עליזה זיידלר גרנות
והוא יכי� את התכנית הסטטוטורית לפי המדיניות . אנחנו מכיני� את המדיניות. שהוא רוצה

  . שלנו
  

או . מה שיצא יצא וההוצאות החדשות יצאו. ר"אי� לנו ש� את התב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . שלא יצאו

  
  .בהנחה שזה מה שיהיה  :דני הרוש
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הכנו את , אנחנו פחות או יותר כבר יש לנו, טוב? ר שו� דבר"אי� עוד בתב  :עליזה זיידלר גרנות
  . המדיניות

  
, הצוות של עליזה הציג תכנית מדהימה, לפרוטוקול אני חייב לציי� שהוצגה. יש תכנית  :דני הרוש

�זה תכנית חלופית למה . ששת הימי� וסוקולוב, וזה המקו� ג� לציי� את זה. בששת הימי
ואיכותיי� . אמור לתת פתרונות יצירתיי� מאוד. וזה על פניו נראה מדהי�. שהציגו היזמי� בעבר

�אבל היה חשוב שאני אציי�  היה שיתו* ציבור מדהי�.. ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות. ברמת
למרות שזה לא תחו� שאני מבי� . את זה פה מכיוו� שהיה שיתו* ציבור והשתתפתי ולמדתי המו�

  .בו
  
  

  . וזה יבוא בשלושי� לחודש לוועדה  :עליזה זיידלר גרנות
  

ג� , וזה הול( להיות באמת תכנית מדהימה שאמורה לתת פתרונות. יבוא לוועדה  :דני הרוש
וזה . והיתה הסכמה כמעט כוללת לכל הדברי� האלה. עילי היה עד לזה, תחבורתיי�פתרונות 

  . המקו� להגיד ל( תודה רבה עליזה ולצוות של(
  

  . שרית סלע  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  ?אי( זה עובד? את� שואלי� אותי? אני אמורה להגיד משהו?... מה נשמע  :שרית סלע
  

תציגי את האג* של( ממש בקצרה וישאלו אות( , זהו. מהקיימות שרית, לפרוטוקול  :דני הרוש
  . שאלות

  
אני מנהלת אג* קיימות , אני שרית סלע, שלו� לכול�, אוקי. כאילו כללי בקיצור  :שרית סלע
  ..תפקידו של האג* הוא לקד� אחריות ופעילות סביבתית. וחדשנות

  
כי זה פע� ראשונה שאת מוסרת את , אני אעצור אות(, רגע  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

אנחנו , זה לא על אג* קיימות וחדשנות. האינפורמציה הזו וג� אנחנו פה באיזה שהוא סש� ארו(

. להציג 2020רק על התקציב של . מכירי� אותו ומי שמכיר ומי שלא אז בהזדמנות אחרת יכיר
  . ממש מתומצת

  
  :שרית סלע

 �ג� בתו( בתי , י� לפעול במסגרות החינו( והקהילהאנחנו ממשיכ. אי� איזה דגשי� מיוחדי
  אנחנו מקדמי� הטמעה של . ההרחבה של הפעילות וכולי. ד"מרכז קיפו. גינות קהילתיות, הספר

הרחבה של פתרונות וחשיבה יצירתית כדי לייצר תהליכי עבודה . הטכנולוגיות בתו( הרשות
�שטחי� פתוחי� מטע� רשות מקרקעי את� יכולי� לראות שקיבלנו קול קורא של . מעודכני

  . ישראל על ס( מיליו� שקל לעידוד שטחי� פתוחי� והמסדרו� האקולוגי
  

כי יש פה הוצאות שכר שלפחות על פניו נראות ? במה הפעילות התהוותה השנה  :תהילה מימו#
  . שה� כפולות משנה שעברה

  
ציינתי את . זה לא גידול, כרהזכרתי את זה בהתחלה שההוצאות ש  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

�אג* קיימות וחדשנות , שבעצ� השכר של עובדי הקיימות, זה קוד� בטבלה של הריכוז כוח אד
ככה זה לצור( . בחצי משרה, התפתח באיזה שהיא אבולוציה שבתחילת הדר( היה פרויקט אחד

שזה , אזוריתלאור( השני� בהתחלה חלק מהשכר שול� דר( היחידה הסביבתית ה. העניי� התחיל
ואז ה� הודיעו שה� לא . אלא יחידה סביבתית שמשותפת לכמה רשויות, לא איגוד ערי�, איגוד

ואז כפתרו� ביניי� השכר שול� דר( . ארבע שני�, לפני כשלוש. לשל� יותר... מסכימי� לעשות
עירייה ואנחנו מסדירי� את זה ומקבעי� את זה כעובדי . התאגיד העירוני לתרבות ופנאי, החברה

כי נוצר מצב מאוד מאוד בעייתי שיושבי� כת* אל כת* עובדי� . על כל המשתמע מזה, מ� המניי�
�אחד . אחד בלי קר� השתלמות, אחד ע� קר� השתלמות. מחובות שונות. שנהני� מתנאי� שוני

זה היה . וה� עושי� את אותה עבודה. יותר שעות, אחד פחות שעות, צרי( לעבוד כ( וכ( שעות
שהיה נכו� לשנות אותו וזה מכביד יותר על התקציב , ה שהוא עיוות שלטעמנו המקצועיאיז

  ברישו�., העירוני במידה מסוימת
  

  . אנחנו לא מורידי� את זה ממה שאנחנו מעבירי�, טוב  :תהילה מימו#
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מה . היה ג� הכנסות. ר"אז קוד� כל הסעי* הזה היה ממומ� מתב  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�בי� היתר זה הקולות הקוראי� שהתקבלו הכרזות בגי� , שנגמר זה הקולות הקוראי

�יש ל( השתתפות . קול קורא לשלוש שני� ואז זה נגמר, פרויקטורי� בדר( כלל. הפרויקטורי
אנחנו מעבירי� את זה .  אי� לנו יותר קולות קוראי� לפרויקטורי�. העסק הזה נגמר. מסוימת

  להשתתפות 
  

, או אמרתי, בדיוק כמו ששגיא אמר ובזה אני כבר כיוונתי או רמזתי  :ל העירייה"מנכ ,איתי צחר
לרוב . ג� התחו� הזה הוא חדש. אג* הקיימות התפתח פה לאור( השני�. כשזה היה נכו� לשעתו

אז למשל קול קורא של התייעלות . לרוב� ג� עד היו� אי�, להרבה .הרשויות לא היה לה� את זה
ופרויקטור בש� ר� וזה היה במסגרת הקול . שלומית לצור( העניי�, לקחה עובדתאנרגטית אז נ

�ועכשיו החלטנו לתכנ� . ראינו כי טוב והרחבנו את זה, נגמר הקול הקורא. הקורא וה� מומנו מש
אחר כ( זה הפ( להיות ביחידה . ר"ר זה היה כפרויקט בתב"כל עוד היה כס* בתב. את זה

יש . זה לא גידול בהוצאות. וזה פשוט מסביר את העיוות הזה. ישירותחלק� , הסביבתית חלקה
  . אבל מתו( ניהול פנימי עירוני, איזה שהיא בקשה לתק� בנפרד לאחר התקציב

  
, זה לשאול כל מנהל בסדרי עדיפויות שלו, מה שלא עשינו ורצינו לעשות בהתחלה  :עדי לוי סקופ

  . ה דברי� הוא חושב שהוא צרי( להורידאיז, בהנחה, א� כרגע יש לו קיצו) ויש לו
  
  

זה סוכ� . יש בנושא שקשור לחדשנות הרבה מאוד פרויקטי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

לטובת . מיליו� שקלי� בנוס* לתקציב 20שאנחנו מוציאי� פה בהחלטות מסגרת מלוות של 
אבל הרבה פעמי� זה כ� , זה לא בהכרח חדשנות. פרויקטי� שה� בעלי אוריינטציה של התייעלות

  . קשור לחדשנות
  

  '. נספח ב. 139בעמוד ', נספח ג', חלטה מספר בה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
נושא שיאפשר לנו לשי� רגע את . לי באופ� אישי וג� לאיתי. נושא שהוא מאוד חשוב' יש בנספח ג 

נטילת אשראי למטרת  אנחנו לא רוצי� לשי� בצד אחד. הנושא של מסגרת האשראי בצורה אחרת

 ROI. כושר החזר. פיתוח שהיא גיבנת לצד פרויקטי� שאנחנו יכולי� להראות היתכנות כלכלית
�אני יכול להחזיר את , ככלכל� אומרי�, כזה או אחר בצורה שהיא סבירה ואנחנו א� היינו כאד

  ?למה לא לעשות משהו כזה, זה
  

  . לחסו( כס* פשוט  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  להסתכל על זה ... למה לי לעשות את זה בצורה שהיא, או לחסו( כס*  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
אנחנו נביא . לכ� אנחנו שמי� את זה, זה מינו* עסקי פר אקסלנס ואנחנו. כאל הר שהוא גיבנת

ר "אנחנו נביא תב. כמסגרת גיוס. מיליו� שקל 20יש הצעה לאשר מסגרת של עד , פרויקט פרויקט
  . שיהיה לנו ונאשר אותו בוועדת הכספי�, פרויקט פרויקט, ר"תב
  

יהיה עסקה , ר"אנחנו יכולי� לאשר תב. מיליו� מראש 20לא הבנתי למה לאשר   :תהילה מימו#
  . שהיא כדאית ואני לגמרי בעד

 
   

. הלאהאז אחר כ( נגיע ליוני ויגידו , לא. לא נשי� את הכל בבת אחת  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
אומרי� שאנחנו , אנחנו מצייני� את הכוונות שלנו מההתחלה בתקציב. לא נבוא מההתחלה

מיליו� שקלי� שכול� יאושרו אחד אחרי  20מתכווני� לעשות פרויקטי� בהיק* משוער של 
שמשקיעי� עשרי� , וג� לשי� לכל המערכת אמירה. אנחנו רוצי� להצהיר את הכוונות. השני

  ? למה לא, יקטי� של התייעלות כלכליתמיליו� שקלי� בפרו
  

  ?של מה, אני לא מבינה מה המונח הזה מסגרת. אז אומרי� את זה  :תהילה מימו#
  

, לאשר בהחלטת מועצת העיר את האפשרות של העירייה להתקשר  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
ולפעול לפי לאשר את זה עקרונית . בהלי( שמפורט ג� כ� בספר התקציב ,בדיוק כמו שמפורט

  . או לא לאשר את זה. אני רואה פג� בלא להגיד את זה. אישור פרטני
  

צרי( , את מבינה שכל דבר שהוא פרטני יאושר, זה כל מה שאמר איתי, עדיי� תהילה  :דני הרוש
  . זה יאושר? עוד חצי מיליו� שקל לזה? עוד מיליו� שקל
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לנהל משא ומת� יותר טוב ע� הבנקי� וזה ג� למעשה מאפשר   :ל העירייה"מנכ, יתי צחרא

אני ? להגיד שזה ממש דרמטי... אני, לא יודע. כשה� רואי� את המסגרת מאושרת והתנאי� אולי
אבל אני ג� חושב . לא? שמה שאת אומרת הוא דרמטי לא אפשרי? להגיד ל( שזה דרמטי, אומר

, כאילו... באמת מאוד אה אבל זה לא, זאת שנקטנו בה היא היותר נכונה, שבי� שתי האפשרויות
  . יותר קשה מלענות למה כ�, אני חושב שהלענות למה לא

  

 5אולי , מיליו� 20אולי לא , ר היו סעיפי� מסוימי�"להערכתי בכל שנה בתב  :תהילה מימו#

של דברי� שה� מחזירי� את ההשקעה . מיליו� 25אולי , מיליו� 2אולי , מיליו� 3אולי , מיליו�

מיליו� או שיהיו  �20ר אז ה"ר לתב"אז כשאנחנו משווי� בי� תב. או אחרתשלה� בדר( כזו 
  . רי� ואתה לא יודע להגיד לי"בפני� ויעלו את התב

  
... בשני� קודמות תהילה כשדיברנו על מסגרת אשראי אמרנו  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

�. בסטייט או* מיינד אני רוצה לפצל את זה. היא יותר מדי, מסגרת אשראי היא מכבידה, אמרת
רי� "כי כשאני אבוא ואני אשי� עכשיו פרויקט בתו( רשימת התב. זה חשוב לי שזה יוב� אחרת

אני רוצה . אתה לוקח אשראי גדול, רגע, את� תגידו. ואת� תראו את זה שאני נוטל עליו הלוואה
. תכלילו אל. חברי�. לחברי וועדת כספי� וחברי המועצה, נפרד, לשי� את זה באופ� ברור

  . תסתכלו על זה אחרת בבקשה
שאני אביא פע� . את הקונספט הזה אחרת ותנו לנו להתקד� לכיוו� של לאפשר לנו. תבינו את זה

כי אני לא רוצה שכל פע� שאני אבוא ע� . רי�"אני אראה לכ� תב. אני אפצל את זה, תגיד, הבאה
  . את� תגידו לא, כושר החזר

  
  

אבל אני חושב שאנחנו בדיוק נתקלי� פה לוויכוח שהוא לא מהותי   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
, א� זה מהותי לעשות את זה בצורה שאת אומרת. אלא א� כ� אנחנו מפספסי� משהו, לשו� דבר

  . אז תגידי מה מהותי בזה
  

את� רוצי� להביא השקעות שאני לגמרי . זה השקעה. בעיני כשמביאי� השקעה  :תהילה מימו#
, אז מביאי� אותה יחד ע� החזרי�, כשמביאי� השקעה. זה וחושבת שזה דבר נכו�מברכת על 

  יחד ע� השפעה.
  

  . וזה מה שיקרה. אז זה נכו�. אוקי  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

. חלק יהיו בהלוואות. יחד ע� השפעה על התקציב השוט* יחד ע� מקורות מימו�   :תהילה מימו#
אי( . אני לפחות חושבת שנכו� לראות השקעה סגורה... אנחנו רוצי�. חלק יהיו בדרכי� אחרות

  . חלק מהשוט* וחלק מהלוואות, מממני� אותה
  

  ... ושו� הלוואה. אז יש פה הצהרה. לא יוצא כס* בלי זה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . את תנהלי את הוועדה. זה יהיה בדיוני� הבאי�, תהילה  :עילאי הרסגור הנדי#
  

, א� את� מחליטי� לסגור את הדיו�? מה זה קשור? אי( יתנהל דיו�, לא הבנתי  :לה מימו#תהי
  ... א� לא. אז בואו נסגור את הדיו�

  
הוא אמר על הדיו� של מה שאמרת על המחזור , זה בכלל לא קשור  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  . או ש�, הא� לרשו� פה, לא על הדיו� הזה. של הפרויקט עצמו הספציפי שאת תנהלי אותו
  

  . הוא לא התכוו� לזה. לא, לא, רגע  :דני הרוש
  

אנחנו לא נעשה את זה . זה מה שאמרתי, לא, לא. זה מה שאמרתי, לא  :עילאי הרסגור הנדי#
   הזה.בדיו� 

  
לא ענית לי , אבל לגופו של עניי�. זה הכל מתווה של איזה השקעה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . חשוב או מהותי לא לאשר את המסגרת הזאת, דרמטילמה זה 

  

מיליו� שקל ונממ�  40שבפרויקטי� אנחנו נביא פה ... יכול להיות שאנחנו יכולי�  :תהילה מימו#

  . מיליו� 20רק 
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למה זה משנה לאשר את המסגרת . אני שואל שאלה נורא פשוטה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
מה זה מפריע למישהו . זה אמרת. למה זה לא משנה לאפשר אותהלא . הזאתי כאמירה כללית

  ?לאפשר את זה
  

  ...איזה השלכות  :דני הרוש
  

  . זה מה שאני תוהה, יפה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

אולי אחרי זה יכנסו לזה כל . אני מאשרת מסגרת הלוואות לא יודעת. לא יודעת  :תהילה מימו#
�  . מני דברי

  
  . זה בכפו* להבאת הפרויקט לפה ולאישור כלכליסט  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  

מיליו�  �20ה... תק� אותי, א� אני מבי� נכו�, שגיא, אני ג� אגיד את דברי, סליחה  :דני הרוש
  . סוג של קופה כזאת. שקל האלה זה משהו וירטואלי

  
, ל"המנכ. צוות הניהול החלטה עקרונית ערכית שמאשרת מסגרת של  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  . ילכו ויביאו מוצרי� שתואמי� למסגרת הזו, הצוותי� שהוא יסמי(, אני
  

שה� ע� החזר . אנחנו מצפי� שתביאו פרויקטי� כלכליי�, חברי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  .השקעה שה� יצברו מההו� השוט* של ההוצאות השוטפות

  
  . וכל מוצר יבוא לדיו�  :דני הרוש

  
. ג� אי� אישור לקחת את ההלוואה, אגב. אי� שאלה. חד משמעית  :ל העירייה"מנכ, י צחראית

  . רק אישור עקרוני למסגרת. צרי( בשביל לקחת את ההלוואה להפעיל את הפרויקט
  

  :דני הרוש
�  . ושיעמוד בתנאי

  
  

אישור אי� . לא לקחת את ההלוואה, אי� אישור להוציא את הכס*  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  ?אז מאיפה ניקח את הכס*. להוציא את הכס*

  
של איזה שהוא סטרטאפ על , נגיד אנחנו רוצי� לעשות עכשיו פרויקט שעכשיו בבחינה למשל

�, זה מוקלט ג� אז לא חשוב, לא משנה אי( קוראי� לה, קוראי� לה, זה מערכת? בסדר. מזגני
�  . אבל מערכת בקרה להתייעלות אנרגטית של מזגני

כדי , עכשיו לפני שמוציאי� את הכס* על ההתקשרות על המזגני� שזה הרבה מאוד כס*אז 
אז מה מפריע שיש . ר שיאושר פה"זה חייב להיות תב. להחלי* מזגני� ולהרכיב את המערכות

אמירה עקרונית חיובית שאנחנו מתעתדי� לקחת פרויקטי� לייעל את הניהול של כספי הציבור 
  . י� מה זה מפריע למישהואני לא מב. של העירייה

  
אני רוצה להסביר את המתודולוגיה שבו זה . המתודולוגיה שזה שונה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

בי� . ר הוצאה"אני הייתי בא ומנהל תב, בעבר. שונה מהאופ� שבו ניהלנו את זה בשני� קודמות
ובר על התקציב השוט* שכל החיסכו� הייתי צ. א� הוא ממומ� באשראי או בי� א� זה בהשקעות

רואי� בעי� לא יפה נטילת , בגלל נבחרת האשראי, נוצרה סיטואציה שנבחרי הציבור. אוטומטית
אני לא רוצה שתבקרו אותי . אני רוצה לפתוח ערו) אחר. אני רוצה לבטל את האירוע הזה. אשראי

ואני אבטל את זה ג� . אני רוצה שתראו את זה בצורה נכונה, של אשראי כלכלי, על המסלול הזה
ניקח את האשראי בצורה כזאת שאני אוכל להראות מה האשראי . באופ� שבו ניקח את האשראי

אני , האופ� שבו זה יבוצע שונה זה שההחזר לא יהווה. שנלקח לפיתוח ומה הוא האשראי הכלכלי
ישאיל  אני את ההחזר. הול( לשי� נטל עכשיו על תשתיות פיתוח ולממ� את זה מזה, לא אומר
את , ראשית אני אממ� את ההלוואה, את ההחזר שאני אחסו( אשלי� לתו( הקר�... לתו( ה

�אני רוצה להציג את זה באופ� . האשראי שלקחתי ואני אפנה חזרה את הכס* לפרויקטי� חדשי
שהוא , כי היו� נוצרה סיטואציה שאני רוצה לבצע פרויקט שיש לי החזר של שבע שני�. הזה
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עשרי� , חמש עשרה, אבל אי( אני אשיג עכשיו עשרה, רגע, ואני אומר. פשוט וזה ,נראה לי קל
? אני אעשה אולי איזה שהוא הסדר וזה? אולי אני אעביר את זה למישהו אחר שיבצע? מיליו� שקל

אנחנו נחשבי� גו* . האשראי שאני לוקח הוא זול יותר מכל אשראי שלוקח כל גור� עסקי אחר
ג� ... הבנקי� אני יכול לקחת אשראי טוב יותר מכל אחד אחר בסקטור הבעיני . אית�, יציב

ולכ� אני לא רואה סיבה למה שהערו) הזה לא יהיה . אבל בטח בסקטור הציבורי, בסקטור העסקי
אני מרגיש קצת תקוע בקטע . ונוכל להציג אותו ולנהל אותו בצורה כזאת שאני אוכל לסגור אותו

שהחזיר . מיליו� שקל 6.5חיסכו� במי� . תי המו� פרויקטי� כאלהבעבר עשי... הזה שאני צרי(
. מיליוני� רבי�. המו� פרויקטי� כאלה יש. החלפת מערכות השקייה. את עצמו תו( שנתיי� וחצי

. ואני רוצה להמשי( ע� זה. בהיקפי� של כמה מיליוני� בשנה, מיליוני� רבי� לקופת העירייה
מיינד אחר ממצב שבו אני נוטע את זה בתו( המסגרת האשראי ואני רוצה שיהיה לי סטייט או* 

  . הכללית
  

מאז שהתחילו להתחמ� הענייני� , באופ� עקרוני לגבי הקורונה :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
כולל קשר , פעמי� ביו�. אנחנו עברנו למתכונת חירו� והערכות מצב דו יומיות, שקשורי� לזה

משרד . כל הרפרנטי�. משרד האוצר, משרד הפני�, ור*פיקוד הע. רצי* ע� משרדי הממשלה
כל מנהלי העירייה . אנחנו כתבנו תכנית אב עירונית לטיפול בקורונה. כל הרפרנטי�. הבריאות

�מתקשורת . יש צוותי� לכל נושא כמעט. חילקנו לצוותי� מקצועיי�. חולקו לצוותי� מקצועיי
שזה אחד , כשבנושא הכספי. תפעול ותחזוקה ועוד ועוד, ועוד. כספי�. דר( חינו(, ומידע לציבור

�מאתר את המקומות . כמו שראש העיר ציי�, כל מנהל סוקר את התקציב שלו, יש לנו, מהדברי
, אנחנו צופי� ,אגב. ככל שנית� לחזות כרגע, או לא משמעותי, שבה� עתיד להיות שינוי משמעותי

ובעקבות זה . תנות עוד יותר בימי� הקרובי�ההנחיות כנראה עומדות להש, הערכת המצב שלנו
אני חייב להגיד שברמת המדינה שאנחנו איתה בקשר מאוד . יהיה עוד שינוי בפעילות של העירייה

ואני . שטבעית ואופיינית לזה שזה התחיל לפני יומיי�. יש הרבה מאוד אי וודאות, מאוד צמוד
ו ג� ננהג באחריות ולא נרו) ונצא בכל זה חשוב שאנחנ. בטוח שהדברי� יתבהרו בתו( זמ� קצר

הפייסבוק סובל הכל ואפשר לצאת בכל מני הודעות פופוליסטיות כאלה ואחרות , מני הודעות
כשאנחנו לא יודעי� שו� , על ביטולי� ועל החזרי� וסיפורי� וענייני�. שילכו לכל מני מקומות
שיצאו ה� לא בסמכות וה�  רוב הצעדי�, וכל צעד כזה הוא אחר כ(. דבר מכל הדברי� האלה

יש פה . אבל ג� ברמה של אחריות ציבורית. אז זה פורס� אבל זה לא יקרה. קיבלו עצור מהמדינה

עובדי� שה� אי בהירות  1500במספרי� יש לנו סדר גודל של . תקופה מאוד מאוד לא ברורה
�אי בהירות כי  .הקרובי�, כמה זמ� שזה ייקח, בחודש חודשיי�, לגבי מה קורה אית� בחודשי

הא� מותר לצבור , ה� נותני� ניואנסי�. האוצר נות� הנחיות שמקפחות אות� מבחינת שכר
אומרי� לה� תשבו בבית וזה על , זה על חשבונ�, אבל בכל מקרה. יתרת חופשה שלילית או אסור

� ת"אז זה חל. ומי שאי� ימי חופשה. דבר שלמי שיש לו את הימי חופשה לאשר את זה. חשבונכ
  , בהקשר של התקציב לדעתי. יש פה אירוע מאוד מאוד משמעותי, בקיצור. והוא לא יקבל שכר

שזה . הדר( הנכונה לטעמי להעביר קו בתקציב העירייה, כמו שאמרתי קוד� כשראש העיר פתח
ומביא עד אליו . לא הייתי מזיז את זה בשנייה, בעשרי� ותשיעי לשלישי, תקציב העירייה כמסגרת

וזה המנגנו� שנכו� . הורדתי סעי* לזה. כפי שנדע כבר בעשרי� ותשיעי לשלישי, שמעויותאת כל המ
המשימה של ניתוח . לצערי הדר( הנכונה... וזה ה. זאת אומרת להחנות ש� כספי�. לעשות את זה

זמרי� ביו� , לצור( העניי�. יש דברי� מאוד מאוד לא פשוטי�. כזה זה לא משימה פשוטה

אל* שקלי� בחודש  600סדר גודל של , אנחנו יודעי� שהכנסות לא יכנסו, מנגד. העצמאות מצוי�

�אי� את . מיליו� שקלי� בער( בחודש 4ועוד . מיליו� שקלי� בער( מצהרוני� 2, הכנסות מגני
  . וכל הדברי�. העובדי� נצטר( להשלי� לה� בשלב כלשהו את המשכורת. ההכנסות האלו

  
  ?משלמי� או לא משלמי� לעובדי�עכשיו   :עילאי הרסגור הנדי#

  
  ?מה זה עכשיו  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  
  . היו� ואתמול  :עילאי הרסגור הנדי#

  
אני ראיתי הנחיות . ה� עדיי� עובדי�. ה� עדיי� עובדי� עילאי. עכשיו עדיי� כ�  :עדי לוי סקופ

  שונות של ההסתדרות
  

יש הנחיות של המדינה וההסתדרות , ת הסתדרותאבל אי� הנחיו, לא  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
�וזה . היא יכולה להגיד אני מוחה. ההסתדרות לא יכולה להנחות. אומרת שהיא לא מקבלת אות

  . מה שהיא עושה
  

  ?מה מבחינתנו  :עילאי הרסגור הנדי#
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, עד יו� חמישי הקרוב. מבחינתנו יש כמה קבוצות של עובדי�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  . זה להרוויח זמ�, של כולנו כרגע, המטרה היא.  מסדרות את הג�. סייעות בגני הילדי� מגיעות
 �אז אנחנו כרגע עושי� פעילויות שנותני� לה� לסדר . המשמעות האחרת זה לפגוע בשכר שלה

  . להעביר את הזמ� עד יתבהר המצב. להיער(. להכי� פעילויות, לארג�. את הג�
  

  . את פסח בקיצורלהכי�   :דני הרוש
  

יחד ע� , יושב ראש ההסתדרות, בזמ� שאנחנו יושבי� פה, כרגע  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . יושבי� ומנסי� להגיע לפתרו� לכל הרשויות, יחד ע� כול�, ל משרד האוצר"מנכ

  
  ?מי באופ� שוט* משל� את שכר�  :עילאי הרסגור הנדי#

  
  . עיריית כפר סבא   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

  
  .אבל מעבירי� לנו כל מני תשלומי�, לא  :עילאי הרסגור הנדי#

  
  אנחנו מקבלי� הכנסות ממשרד החינו(. באופ� חלקי עילאי  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  
  . העירייה לא רווחית  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

בדר( כלל ג� אי� . לא מגיעי�, קבוצה של מלווי הסעות. עכשיו יש עוד קבוצה של מי לא מגיע 
בהסעה . והימי� האלה על יתרת ימי חופשה. אז ה� לא מגיעי�. בדר( כלל יתרה. לה� ימי חופשה

אחרי זה הוציאו ? אוקי. שב בבית, כלומר אתה לא מקבל משכורת, ת"חל. ת"רק חל, אי�, אמרו
  . חוזר מעדכ� שמאפשר לרשות לתת לה� לצבור אובר דראפט של ימי חופשה

  
ת לפחות מאפשר לה� "חל? מה ה� יעשו ע� זה, אבל ע� זה בקי)  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

  %. 70לקבל 
  

תכ* אני אגע בסיפור של . ג� לא עד הסו* מדויק. ג� לא מדויק  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
אז זה . וג� על זה יש שיח ושיג ע� משרדי הממשלה. הדמי אבטלה וההנחיות שיש כיו� במדינה

, סייעות פרטניות של ילדי� ע� אלרגני� או ילדי� ע� צרכי� כאלו ואחרי�. מלווי� בהסעות
, וג�. כי הבתי ספר סגורי�, ג� לא מגיעות, דיפרנציאליות מה שנקרא ש� קוד, מבחינת משלבות

כל . ויולה מה נשקרא, בלנות. מדריכי חוגי�. הרבה מה� שעתיי�. למי שיש יתרת חופשה
  זה לא ברור מה קורה . לא מגיעי� ולא מקבלי� שכר כרגע. שזה אל* עובדי�, ות האלוהאוכלוסי
�זאת . ת מעל שלושי� יו�"זה רק לחל, ת"לגבי מה ששגיא אמר על הסיפור של חל. ע� שכר

יש , לא רק לעיריית כפר סבא, יש לנו עד התשע עשרה לחודש במגזר כולו, אומרת שאנחנו עכשיו
אז א� , שההנחה המקלה שאחרי פסח יחזרו... רוצי� שעד אחרי פסח כי א�, נקודת החלטה

  . זה יהיה פחות משלושי� יו� הוא לא יכול לחתו� אבטלה, נעשה את זה אחרי התשע עשרה
  

  . אפשר להוציא מכתב בי� כל החמש עשרה  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

ערכה סת� מניחוש מכדור לא ה. הערכה מושכלת, אני מערי(  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
או עשרות אלפי , ויש פה מאות אלפי עובדי�. שהיא צרה צרורה לכול�, זה צרה, שהמדינה, בדולח
�. חברות ממשלתיות. יש עוד המו� במגזרי� אחרי�. זה רק במגזר של העיריות. רבי�, עובדי

  . הסקטור הזהאז תהיה התייחסות לכל . מסעדות ועוד ועוד ועוד. בתי מלו�. חברות תעופה
  

שו� דבר לא באתר משרד התעסוקה ולא ... אי אפשר, בינתיי� האתרי� קרסו, לא  :אמיר קולמ#
  .בביטוח לאומי

  
אני אגיד את זה ואני אגיד ... אנחנו נמצאי�, כרגע עיריית כפר סבא  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

לקורונה לרוב הרשויות בישראל אנחנו די משמשי� מודל להיערכות , את זה בצורה מינימליסטית
�וההתנהלות שלנו היא לא אובייקטיבית מ� . מבחינת רשויות אחרות, מבחינת משרד הפני

�וזה אומרי� פיקוד . אבל בצורה כזו שאנחנו משתפי� הרבה מאוד בידע שאנחנו עושי� פה, הסת
�ונשתדל לעבור . �וזה אומרי� מי שמבקרי� אותנו בגופי� אחרי. העור* וזה אומרי� משרד הפני

  . את זה כמה שיותר חלק
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, השאלה היא א� עד ליו� ראשו� בשבוע הבא. מבחינת העבודה של הוועדה  :עילאי הרסגור הנדי#
השאלה א� יהיה מה . להבי� מה קורה, יש לנו בס( הכל שלושה ימי עבודה של העירייה להיער(

  . ארבעה ימי עבודה, ע� יו� ראשו� עצמו... ש
  

מה שיהיה . יהיה. יש כבר עכשיו תמונה לחלק מהדברי�... יהיה, כ�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
, והמלצתי. אבל כ� יהיה דברי�, כי יש המו� סימני שאלה שה� לא בידינו. לא יהיה עיר מלא. יהיה

�ולהעביר את . לד* תיקוני� לסידורי התקציב, לשי� אות� כתיקוני�, כמו שאמרתי קוד
  . כמו שעשינו אגב ג� שנה שעברה, שהוא תחת הערותהתקציב כמו 

  
. יש הסכ� ויש נספח שינויי�, כמו שעושי� עורכי די� בהסכ�, דר( אגב. כ�, בדיוק  :עדי לוי סקופ

  . סדרי עדיפויות. נספח שינויי�, אותו דבר
  

קציב או שאנחנו נעביר את הת. השאלה א� בכלל נוכל לדעת את השינויי�  :עילאי הרסגור הנדי#
   ואחרי זה בהתא� לצור(.. כפי שהוא

  
הוא יודע , עכשיו. אוקי. חזות העיר תציק לנו. בוא ניקח חזות העיר למשל, עילאי  :עדי לוי סקופ

אבל הוא יודע שעכשיו כתוצאה מהשינויי� יש שלושה שינויי� , את התקציב שלו הבסיסי
�  . אז הוא מציב אות� בסדרי עדיפויות, מרכזיי

  
זה לעבוד לפי החלטת . לא להתייחס. צריכי� להתייחס למה שראש העיר אמר, ה'חבר  :דני הרוש
  . ראש העיר

  
לשאול . אנחנו צריכי� לבחו� את הדברי�. יש סיבה לקיומה של הוועדה  :עילאי הרסגור הנדי#

  . לראות מה באמת נחו) ובהתא� לכ( להמלי) לחברי מועצת העיר. שאלות
  

זה ג� ברוח , עילאי. ר ג� המחיר וזה ג� ברוח הדברי� של( עילאיראש העיר אמ  :דני הרוש
  . סכו� מסוי�. פשוט לקחת קופה מסוימת, הדברי� של(

  
  אחרי זה. עילאי אמר להעביר את זה כמו שזה, לא  :תהילה מימו#

  
  . אני לא חושב שזה נכו�, לא  :דני הרוש

  
  . לא אמרתי שזה נכו�, זה מה שהוא אמר  :תהילה מימו#

  
  
  

לקחת סכו� של שווה ער( לחודשיי� , אני מציע דבר כזה, אני מציע ככה  :עילאי הרסגור הנדי#
את החלק היחסי הזה . לראות מה בחודשיי� הקרובי� צפוי לא להתבצע. עבודה של העירייה

או בתקציב מיוחד שממנו אמורי� להוציא את הכספי� להתמודדות ע� , לקחת ולשי� ברזרבה
התקציב הזה לחודשיי� יהיה תקציב , נחליט על ההמש(. נראה מה המצב, כ�לאחר מ. המשבר

  . מספיק להתמודד ע� הזמ� הקרוב
  

אני חושב שבדיוק אמרת . אבל בוא נקצוב את זה בחודשיי�, אני די מסכי� אית(  :דני הרוש
  . זה בדיוק אותו דבר. לקחת סכו� מסוי�. בדיוק מה שאמר ראש העיר

  
, אני אומר לא לקחת. אבל הוא אמר לקחת את כל התקציב מכל השנה, לא  :הנדי#עילאי הרסגור 

  . לא עכשיו להחליט שכל השנה תהיה שנת משבר
  

  . הוא דיבר על אירועי�, לא  :דני הרוש
  

  . את החלק היחסי. אמרתי את החלק היחסי  :עילאי הרסגור הנדי#
  

  שגיא.. ברורמאוד . אבל החלק היחסי הוא מאוד ברור   :דני הרוש
  

. יש ניירות עבודה. אנשי� עובדי�, הקמנו צוותי�. תנו לנו להקדי�  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
�  ... בלי סת�. תנו לנו להכי� לכ� נייר עבודה מסודר. עובדי

  



 

 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא �כפר 135רח' ויצמ� 

  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

ראש העיר אמר . לפי מה שאני שמעתי יש פה אמירה שונה בתכלית  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
יש הרבה מאוד אי וודאויות ואנחנו השנה הזאת . שזה רק קצה הקרחו�, יודעי�שאנחנו עוד לא 

ואולי צרי( לבנות לאור( . צריכי� לנהוג בתרחיש חירו� כי אולי יהיה צרי( לפתח לאור( השנה
ושהמצב הול( להיות כנראה לפי . ופעולות שאנחנו עוד לא צופי�. וקבלני� וסיפורי�. השנה

של השוק הפרטי מדברות של שתי  ,ההערכות של המשק, אגב. ות אותנוההערכות יותר גרוע וללו
בתור מבחינת סדר , א* אחד לא מדבר על לפני יולי זה נגמר, מחר. מיטב האקטואליה. התפרצויות

זה ההערכות . ומדברי� על התפרצות נוספת לקראת החור* שג� ייכנס השנה הזו. גודל של תקופה
כי . ביולי תצליח, לא תצליח, ל ע� ביטוח ביטול ליוני"טיסה לחותנסה להזמי� , אגב. שלפחות זה

�לקחת את כל , אמר ראש העיר בצורה ברורה, ולא רק זה. ככה ה� מכמתי� את הסיכוני
משבר יותר . של משבר חודשיי�, לא של חודשיי�. של כל השנה, הפעולות של התקציב העירוני

. את כל התקציב ולבטל או לצמצ� או להוסי*לקחת . הרבה יותר מחודשיי�, משבר. גדול מזה
וזה מה שעכשיו כל מנהל אג* וכל המנהלי משנה שלו . אבל בהתייחסות רוחבית לכל הפעולות

. לא מעכשיו, ה� עושי� את זה ממוצאי שבת, אגב, עושי� את זה, וה� עובדי�. נדרשי� לעשות
והכל כתוב ש� . מי הערכות מצבויש סיכו. בתכנית אב יש צוות כלכלי. ציינתי קוד� תכנית אב

�כי יש לנו משתני� . וזה דברי� שאנחנו עובדי� עליה� וזה משימה לא פשוטה. והכל מופיע ש
  . שאנחנו לא יודעי� עדיי� מה להציב במשוואה

  
, אחרי שאתה. וזה ברוח הדברי� של ראש העיר. אז ברוח הדברי� מה שאמרת איתי  :דני הרוש

וזה והיה והמשבר . לוקחי� את מה שיצא מש� ושמי� את זה בנפרד, כל הצוות עשה את עבודתו
�  . מתחילי� לשבת עוד פע� ואז להגיד מה עובד ומה לא עובד, יסתיי

  
  . לבנות סעי* סל, זה מה שאמרתי  :אמיר קולמ#

  
  . אבל זה כללי לכל השנה. סעי* סל, זה הכל  :דני הרוש

  
בוא נדמיי� אי( זה ייראה בעשרי� ותשיעי , יל ללכתאני חושב שבשב  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
דפי� , ויש ד* נוס* שכתוב. אני חושב שצרי( לאשר את חוברת התקציב כפי שהיא, לשלישי
�  . נוספי

  
  . זה נספח שינויי�  :עדי לוי סקופ

  
  

  . ככה זה מכסה את הכל חברי�. נכו�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר

 �200סעי* זה וזה גדל מ. �100יורד ל, 600היה כתוב , יורד, וזהסעי* מספר זה וזה , ואז כתוב
. ונכנס לסעי* הגיוני. טוטל ככה כמה זה יוצא כל השורות האלה... לשני מיליו� וסעי* זה וזה

  . סל קורונה, וסעי* סל של הקורונה
  

  . בסדר. אני חושב זה הכי נכו�. בדיוק  :דני הרוש
  

  . ע� ההמלצה וזה. יכול ג� בסו* התהלי( להפי) ספר מתוק�אני   :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

ועדיי� הסל הזה . אני חושב שזה נכו� ושזה ברוח הדברי� שראש העיר אמר, עילאי  :דני הרוש
וא� זה ייקח חודשיי� או שלושה או ארבעה זה אותו , הוא יית� ל( מענה בהמש(, שתהילה דיברה

  . דבר
  

אל תנסו לבקר אותנו על האומדני� . די בלימה והערכות בלבדצע  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  . שלנו

  
אולי את הישיבת וועדת כספי� אפשר להעביר , בגלל הבעיה של הלוחות זמני�  :תהילה מימו#
  . ליו� רביעי, ליו� שלישי

  
ראש , ה� יעבדו יו� ולילה .ראש העיר החליט על התאריכי� האלה ובזה זה נגמר, לא  :דני הרוש

 . ולעמוד במה שאומר ראש העיר. העיר החליט שזה בתארי( הזה
  

למשל ע� ... איזה תוספות תקציביות רק, איתי, שנייה רגע. איזה תוספות  :עדי לוי סקופ
  . הפעילות של המוקד
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אבל מה . זה בטל בשישי�, ממה שאנחנו רואי� בעיקר עכשיו  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  . בעיקר זה לא תוספות שאת יכולה להגידשאנחנו רואי� עכשיו 
העניי� הוא שזה לא תוספת שאני יודע שעכשיו אני צרי( לקנות עוד כפפות , אבל העניי� הוא אחר

. זה זוטי זוטות ברמה של מיליארד שקלי�. שימי את זה שנייה בצד את הדברי� האלה. ל'ואלכוג
והאופרציה . סות וההכנסות בטלותאני מדבר על זה שיש לנו אופרציה שלמה שנשענת על הכנ

  . זה הדרמה הגדולה, זה האישו. ממשיכה
  

  . אתה חי בנטו  :גזבר העירייה, שגיא רוכל
  

  . זה הדרמה הגדולה? בסדר. בנטו את רואה גידול בהוצאות  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  . ההכנסות, השכר. זה הדרמה הגדולה א� אנחנו מנסי� לפלח  :עדי לוי סקופ
  

  . שזה חמישי� אחוז מהתקציב  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
  

  . ההכנסות, השכר  :עדי לוי סקופ
  
. רישוי עסקי�, סימני שאלה לגבי גבייה מארנונה, הארנונה, כ�  :ל העירייה"מנכ, יתי צחרא

�  . זה המוקד סיכו�. זה הדרמה. היטלי� כאלה ואחרי
  

  ?מבחינת הכוחאיפה השיטור העירוני   :עדי לוי סקופ
למשל קיבלנו הרבה תלונות על התקהלויות של ? יש לנו מספיק אנשי� בחו) שנמצאי� לאכו*

�  . אנשי
  

. זה נורא מעניי� הדבר הזה, אז בנושא הזה של ההרבה תלונות, כ�  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
�לנו יש את . לראות אי( אנשי� מגיבי� על אותו נושא בצורה שונה, לראות אי( אנשי� מגיבי

קיבלנו קריאה נרגשת מוועד . אני אסביר למה אני מתכוו�, הזווית ראייה שאנחנו רואי� את הכל
ובאותה נשימה . לאפשר את כל הפתיחה של המגרשי ספורט ולמה ה� סגורי�, ההורי� לפתוח

קיבלנו עוד קריאה למה אנחנו כאלה לא טובי� ולא שולחי� שיטור ופיקוח עירוני לפזר את 
  . גרשי הספורט שפתוחי� לתושבי�מ
  

  . ולסגור את התאורה  :דני הרוש
  

, מעריכי� את הסיכו�. מביאי� להערכת מצב, אנחנו כל דבר כזה  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
. הוא פתוח, הספורטק שהיה מוקד משיכת נוער מאוד גדול, היו� למשל. מעריכי� את התוצאות

אני לא יודע כמה . של משרד הבריאות שלמנוע התקהלויותלאור ההנחיות . היו� אי� בו אור
�  ל משרד התרבות "אבל מגיע אלינו מכתב למשל ממנכ, את� מ� הסת� לא מכירי�... את

נית� , הוא מבהיר שמותר לקיי� פעילות ספורט, שאומר שבהמש( להנחיות של המדינה, והספורט
שני מטר בי� ב� אד� לב� אד� והימנעות כל עוד שמירה על , לקיי� את החוגי� של ספורט קבוצתי

  . ממגע פיזי
  

  . פינג פונג אולי. אפילו שחמט זה לא, עכשיו אתה מתחיל לקבל מהאגודות  :אמיר קולמ#
  

האמת שכמו שהנבחרת שלנו משחקת היו� שני מטר ... ברור  :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
אבל זה . יש פה המו� המו� דברי�. אבל כל שחק� לשחק�. אז יכול להיות שזה הכוונה, מהיריב

�  ... זה לא. זה אירוע לאומי באמת. טבעי ג� חברי
  

  . לגבי עבודת העירייה עצמה  :עילאי הרסגור הנדי#
השאלה א� יש טע� . אפשר להתחבר למחשב מהבית. יש סוגי עבודות כא� שאפשר לעשות מהבית

�  ?להביא את כל העובדי
  

שהנחה את כל , של הרגולטור שלנו, יש הנחיות של מדינת ישראל   :ל העירייה"מנכ, איתי צחר
למעט הקבוצות שאמרתי קוד� שאי� בה� , להמשי( לדרוש מכל העובדי� להגיע כרגיל, הרשויות

יש לנו , ע� זאת אנחנו נערכי� למצב של החמרה. זאת אומרת זה לא לשיקול דעתנו כרגע. צור(
�ואנחנו עושי� תכנית . רי� לנו שאנחנו מקדימי� אות�ה� אומ, לפי פיקוד העור*, תכנית היו

במצב כזה העובדי� יודעי� אי( לעבוד . עכשיו למצב של החמרה ושל השבתה כללית של המשק

כל , קוד� כל... במערכות שמאפשרות לעבודי� מקצועיי�, �VPNואנחנו מצטיידי� ג� ב. מהבית
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להתחבר למערכת המיילי� ולמערכת קבצי�  וה� יכולי� 365ושי לנו מייקרוסופט . העירייה בענ�
יש עובדי� , ע� זאת. של מה שה� שומרי� ועוד מערכות אחרות שיכולי� לעבוד ג� מהבית

כדי שיוכלו להתחבר מרחוק  �VPNאז אנחנו מציידי� את כול� ב. שצריכי� מערכות שכר
יש לנו ... י שכל מ. ל"מערכת של קומפלוט לרישוי כנ. למערכת השכר ולהמשי( לעבוד מהבית

ואגב ג� במסגרת האשכול . זה וירטואלי, או רכישות. ויש התקנות כבר. מיפוי מדויק של זה

ג� . לטובת הדבר הזה VPNרכש מרוכז של , כשאנחנו כבר עושי� רכש לרשויות ג� יותר חלשות
וייט בשיחת וועידה ע� משרד הפני� וע� חברת דל, היו� בבוקר נפתח בעיריית כפר סבא, כא� אגב

אז אפרופו מה . כדי לשכפל את המודל הזה, כדי לראות מה אנחנו עושי�, שמשרד הפני� שכר
�ג� צפוי שיכול , ע� זאת. והדבר הזה הוא דבר שהוא יאפשר רציפות תפקודית. שאמרתי קוד
ג� האדריכלי� של אלו , כי אנשי�. חודש לא מוציאי� היתרי בנייה... חברי�, טוב, להיות שיגידו

  ...נני� והמנהלי פרויקטי� של היזמי� ג� לא עובדי� אולישמתכ

 
עד מתי ה� צריכי� להביא לי פיזית את , אי� לי פתרו� לערבות  :גזבר העירייה, שגיא רוכל

יש כל מני ענייני� ... אני לא יכול לתת לה� את היד וזה, ערבות פיזית... כאילו, סת�, הערבות
�  . עדיי�. נדע לפתור לא הכל. שלא יודעי� לפתור, טכניי

  
  . אתה יכול לסכ� ברוח הדברי�, אדוני היושב ראש, עילאי  :דני הרוש

  
  

אנחנו במצב של חוסר וודאות קיצוני וג� במצב הזה אנחנו צריכי� תמיד   :עילאי הרסגור הנדי#
ולא . אנחנו נית� כא� את כל הסיוע למצב החירו� הזה. ע� כל הקושי. לחשוב על היו� שאחרי

אנחנו כא� , ועדיי� חשוב מאוד לזכור. נית� כס* כמה שצרי(. ו( בשקל על פעולות מצב החירו�נחס
  . תודה רבה. וזה צרי( להיות קו מנחה. בשביל היו� שאחרי

  
  
  
  

  שגיא רוכל                                                            סגור הנדי�עילאי הר     
     �  סבא�גזבר עיריית כפר                  יו"ר ועדת כספי

 
 
 
 
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
 


