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 עיקרי הדברים: 
 צביקה דוידי, הגזבר החדש, החל תפקידו היום ואנו מאחלים לו הצלחה רבה. .1
 העברות בתקציב השוטף  .2

הגידול בחלקו שימש את תחום  -גידול בהכנסות חיצוניות בתחום המחשוב .2.1
 החינוך.

גידול משמעותי בהוצאות בעקבות גידול בכמויות המפונות  -פינוי אשפה .2.2
מיליון ₪ נוספים, סביר  1.2נכון לתקופה הנוכחית  -בחודשים האחרונים

שיהיה גידול גם בהמשך השנה. מנגד קטנו הוצאות פינוי קרטונים בעקבות 
י ניתן להקטין את השימוש במתקני  החזר רטרואקטיבי מהספק, הוערך כ

 ספורט חיצוניים והיתרה הורידה את הרזרבות בתקציב.
 העברות עברו פה אחד.  .2.3

 העברות. ההעברות עברו פה אחד.  3הוצגו  -העברות בתקציב הפיתוח .3
מיליון ₪.  6.9ריאליים  -מיליון ₪ 2.6חובות נומינליים של  -אישור מחיקת חובות .4

תיקים אחרי מיצוי הליכים שהוחלט כי הינם חובות ממשיך הליך מחיקת חובות ו 
אבודים. הובהרו על ידי הצוות סוגיות לגבי חובות ספציפיים כפי שדרשו חברי 

הועדה. מחיקה זו ממשיכה את המגמה של אגף ההכנסות בניקוי הספרים 
מיליון ₪ וזאת   20-נמחקו כ 2020מחובות שאין סיכוי לגבותם. עד כה, בשנת  

 מיליון ₪ בשנה קודמת ומחיקות קטנות משמעותית בשנים קודמות.  8-בהשוואה ל
   -מדיניות הנחות לברי הרשות .5

, גם 6,7,8להאריך את מתכונת הארכות ההנחות שניתנה בחודשים הוחלט  .5.1
  25%  אך להפחית את שיעור ההנחה לרמה של 9,10לחודשיים נוספים 

 בלבד.
המקצועי לתבחינים אחרי הוחלט כי לגבי ההמשך תובא המלצה של הדרג   .5.2

 בחינה מחודשת של הנושא.
 
 

 תקציב רגיל. 3העברות מסעיף לסעיף מס'  - 1סעיף 

 
 

ברוכים הבאים לצביקה ובהצלחה רבה, אנחנו פה בשביל לתמוך ולתת   -מימון   תהילה
 רעיונות.  

 
תודה על הברכות. אנחנו כגזברות נביא את מלוא שיתוף הפעולה ואת  - צביקה דוידי 

הצגת הנתונים ברמה של שקיפות, לתת כלים לוועדה על מנת שתוכל לתת עבודה 
בריאה לרשות. נתקדם להעברות תקציב. נשלח לכם בהעברות התקציב נייר עדכני  
לפני מספר דקות, אני מצטער שזה לא היה מספיק מוקדם., היה לנו חשוב להשיב 

ה זהה לחלוטין למעט  למשוב של תהילה על הניר המקורי, הנייר במתכונת החדש
פינוי אשפה וקרטונים, שם אנחנו מגדילים את ההשתתפות ממתקנים לספורט 

ביצוע בתרחיש לקראת סוף שנה. מקטינים את השימוש ברזרבה,   וךשנובעים מת
אנחנו חושבים שההצגה הזאת יותר מתאימה. יש עוד סעיפים שנדבר עליהם בצורה 

 יותר פרטנית.  
 

,  1רה קלה על המסמך שקיבלתם. בעצם במספר הקצאה : אתן סקי צביקה דוידי 
אלף שקלים. מחשוב ומערכות מידע,   450רואים הגדלה ברמת ההכנסות, ברמה של 

יש פה הסתכלות של גידול בהכנסות, כתוצאה מגידול ממועצה אזורית דרום השרון, 
  , גידול156-ו  294שמתחלק ברמה פרטנית בהוצאות. שימוש כנגד ההכנסה בסעיפים 
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מפורק לשני רכיבים של סעיפי עזר של   156-. ה450-בהוצאה שמשמש לגידול של ה
אלף שקלים, זה חטיבות הביניים ובתי ספר יסודיים, ברמת הקצה ברמה   78ועוד  78

ולכן זה משקף את הפרופורציה של נקודות הקצה   נוךהולך לחי  80%-של מחשבים כ
 ברשות.  

 
 חום המחשוב?ההכנסות חייבות לחזור לת הדר לביא:

 
זה ההעמסה היא ברמת    זה ברמה שולית, זה נשאר, אם לדייק את:  צביקה דוידי 
מה שמראה שזה דווקא כן מתחלק ברשות. זה דה פקטו. עזר   78-ו  78ההוצאה של 

מחשב זה לא בתחום המחשוב. אני מקווה שנגיע לתהליך בו נוכל לשקף לכם את  
רמת ההקצאה ברמה פרטנית לגבי סעיפים באגפים שונים ואז תוכלו לראות איך  

 התועלת הזו מתפזרת ברשות.  
 

 זו תוספת מבורכת וצריך להגיד תודה למחשוב.  ביא:הדר ל
 

, ניוד פנימי לבקשת האגף , לפי תקנה של משרד  2אני מצטרף. סעיף   צביקה דוידי:
החינוך, העסקת לבורנט שעובר להרצוג מגלילי. ההעסקה היא ברמה של מיקור חוץ 

חתמתי על , שירות לעסקים קטנים, זה משקף, היום 3ולא של תקן פנימי. סעיף  
תה שם חריגה וכדי לא י הסכם שעל מנת לאפשר את החתימה שלו עד סוף שנה הי 

לעכב עשיתי את זה במקביל. סוגיה חשובה, אפשר לצאת לדרך אחרי שנחתם  
אלף באים מהמימון של מתקני ספורט כתוצאה משיהוי במימוש  29-ההסכם הזה וה

 ום. , ביטחון ושירותי חיר4של הנושא הזה. נעבור לסעיף 
 
 

 , זה המנהלת או כבר שירותים שהולכים לעסקים?3סעיף  כוונת  הדר לביא:
 

עיקרו של ההסכם זה העסקה, אבל יש גם רכיבים נוספים, תוכלו לעיין   צביקה דוידי:
 במפרט של ההסכם כדי לקבל פרטים.  

 
 ההוצאה היא עירונית ולא מהחברה הכלכלית.  :  איתי צחר

 
זה הקצאה של משרד הפנים לרשות   4גם פעולות וגם שכר. סעיף   :צביקה דוידי 

אלף שקלים, בהתאם להנחיות , הוצאות לקורונה.   316עיריית כפר סבא. על סך  
 .  5סעיף הבא, תרבות, סעיף 

 פה לסעיף שלמעלה.  אלף מ 75סעיף העברה פנימי, למערכות כיבוי אש, הסבה של 
עדכון של הגדלה של תקציב פינוי האשפה כתוצאה  6סעיף חזות העיר, מספר  

אלף כתוצאה מעדכון  150מיליון שקלים,  1.2מתמונת מצב קימת. מסתכמת בסך 
מטה של תקציב פינוי קרטונים, מתקני ספורט, כרגע נראה שלא הולך להיות מימוש  

 שינויים תקציביים. יש שאלות עד כאן? עד סוף שנה. עד כאן הסקירה לעניין 
 

 פינוי אשפה עד איזה תקופה זה? מימון:   תהילה
 

מיליון מגלם את קצב השימוש בפועל בהשוואה לתקצוב עד  1.2- ה צביקה דוידי:
זה   1.2-עתה. גם לא בטוח שזו המילה האחרונה, אבל כדי להיות על הצד הבטוח, ה

 כדי להיצמד לביצוע בפועל. 
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 למה הירידה בקרטונים? :הדר לביא
 

מי שאמור לשפות אותנו על העלויות זה תאגיד תמיר לגבי הקרטונים, הם  איתי צחר:
פעמים למכרז ונאלצנו לשלם את   3די מונופול והם הגדילו את מחיר המקסימום ויצאנו 

ההפרש מכיסה של העירייה, נאבקנו בזה, והצלחנו לקבל רטרואקטיבית את ההפרש  
. זה מתמיר.  150- משלמים לבין מה שנדרשנו על ידי הקבלן וזה ה בין מה שתמיר

.  הדר, זה ענה לך על  2020הצלחנו לכופף את תאגיד תמיר שישלם לנו מינואר 
 השאלה? 

 
 כן, זה מעולה.  הדר לביא:

 
 17:50בשעה   דני הרוש נכנס לפגישה

 
האם יש מישהו שמתנגד? מצביע נגד? חברי הוועדה? או שכולם : מימון   תהילה

 בעד? חברים? אז נאשר פה אחד.  
 

אם אפשר לשתף מסמך בבקשה. אני רוצה להראות לכם את הסיפור של   איתי צחר:
האשפה, איך נראות המגמות, רואים שכל תקופת הסגר הכמות של התושב הממוצע.  

ץ איך זה נראה בטונות. וכמובן המחזור  זה נראה ככה לאורך החודשים, תראו במר
אתגר גדול, יש לנו מעקבים מפולחים, אבל אני חושב שהדרמה היא בקו הצהוב מעל 

שקלים.  650הכתום, שם אנחנו משלמים לפי טון לקבלן, שעולה לנו באופן גס 
בממוצע של העלויות. זה דרמטי במיליוני שקלים, מעבר למחירי המכרז החדש שגם  

 זה משהו רע שילווה אותנו שנים, זה שוק מונופוליסטי בלי תחרות. כן עלו, ש
 

 רק רציתי לאחל לצביקה בהצלחה, כיוון שלא הייתי בהתחלה.   דני הרוש:
 

 דה רבה. ו ת  צביקה דוידי:
 

 החלטה :   
 תקציב רגיל.  3העברות מסעיף לסעיף מס'  -  1סעיף אושר פה אחד    

 
 
 

 תקציב פיתוח.  4לסעיף מס' העברות מסעיף   - 2סעיף 

 
אלף שקל, ויש   300בקשר לשלוש ההעברות, אוסישקין זכה במענק של  צבי אפרת:

אלף שקל שהעירייה מנהלת. ההעברה השלישית היא שיפוצים,   500לנו פרויקט של 
אלף שקל לתוספת כיתה בחווה החקלאית,   70קיבלנו הרשאה ממשרד החינוך של 

 .  53013רשמתי את המספר של התב"ר, זה  שיתווסף כמובן לתקציב. לא
 

 יש התנגדות להעברות שהוצגו עכשיו? לא? כולם בעד. פה אחד. תהילה מימון: 
 
 

 החלטה :   
 תקציב פיתוח 4העברות מסעיף לסעיף מס'  -  2ף סעיאושר פה אחד    
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הנחות אישור מחיקת חובות, מצורפים: תמצית הנוהל, פרוטוקול וועדת  - 4סעיף 

 ורשימה ללא פרטים מזהים )נתונים מזהים יהיו בידי נציגי אגף הכנסות( 

 
מיד נעלה את המסמך ונסביר. גם הטבלה לפניכם וגם צחי איתנו אם ה דוידי : צביק 

יש שאלות יותר פרטניות, יש פה את מהות העסק שכלפיו ניתנה המחיקה. עמודה של  
  תה וועדה פרטנית שעשתה את תהליךי מיליון שקלים. הי  6.9-סכומים שמסכמים ל

המחיקה כמו שאתם מכירים. אם רוצים לעיין שמית בשמות בעלי העסק הרשימה גם  
 באגף ההכנסות וגם אצלי, שניתן יהיה לעיין לחברי הוועדה.  

 
אני רק רוצה להוסיף שהמחיקות מבוצעות לפי נוהל שמשרד הפנים  צחי בן אדרת:

על חובות של   ברמדו לפיו אנחנו עובדים. אנחנו ממצים הליכים של גבייה לפני כן, 
 שנים. אם תרצו נוכל לפרט לפי מספר לגבי כל חוב וחוב.   3מעל 

 
רק באופן כללי, בלי להיכנס לגופו של חוב או של אדם, מה    עילאי הרסגור הנדין:

 אומר מצב חברה שאינו ידוע? מה זה אומר? 
 

שמעודכן אצל רשם החברות או דן אנד  צבמצב החברה זה לפי המבדש:   אורטל
 ברדסטריט, לפעמים חברה לא מעדכנת את הסטטוס שלה, אם היא פושטת רגל או  
כל דבר אחר, כשלא מעודכן הסטטוס העדכני, אז הרשמי הוא לא ידוע, אבל בפועל 

הסטטוס. כשמופיע לא ידוע, זה לפי מה   מהבודקים ועושים חקירה על כל עסק ועסק ו 
 שרשום ברשם החברות.  

 
 רה מעבר לסטטוס של דן אנד ברדסטריט? תה חקי י הי  צביקה דוידי:

 
בוודאי, כל תיק עובר שרשרת של מיצוי הליכי גבייה, גם משפטיים וגם   : בדש  אורטל

 מנהליים, קיבלנו את המלצת עורך הדין שמדובר בחוב אבוד. 
 

 עשיתם הרמת מסך לבעלים?  צביקה דוידי:
 

 כשמתאפשר.  :בדש אורטל
 

? האם היתה הרמת מסך? ומה  14קרה בשורה את יכולה להגיד מה  צביקה דודי: 
 וותק החוב. אני שואל כיוון שמדובר על סכום גדול. 

 
הוגשה תביעה    1998. בשנת  2000עד   1995-תאריך החוב הוא מ  אורטל בדש:

 לבית המשפט. ניתן פסק דין, מאחר והחייב לא שילם ולא יצר קשר להסדר, התיק  
ל הבנקים, קופות גמל, מיטלטלין, על פי  הוגש להוצאה לפועל, בוצעו עיקולים בכ

. החייב היה  2002-תשובת ההוצאה לפועל אין נכסים, החייבים פתחו תיק איחוד ב
לשלם   80חולה במחלה קשה ונפטר, לאחר מותו הפסיקה אשתו המבוגרת, מעל גיל 

 את החוב. מדובר באישה במצב כלכלי קשה ביותר. 
 

 בכמה מילים? ? פרטי לנו 8לגבי שורה  דוידי:  צביקה
 

, גם ארנונה וגם שילוט, התקבל לטיפול 2006עד  2002-מדובר בחוב מ  אורטל בדש:
, נפתח תיק הוצל"פ, נעשו כל העיקולים, לא נתפסו כספים  אצל עו"ד מרקוביץ 2004-ב
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, התקבלה  2009. באוגוסט 2002או נכסים, על פי חקירה החברה לא פעילה מאז  
הודעה לא לפעול בתיק. הודעה מהעירייה למשרד עורכי הדין, מאחר ובעל המניות  

וב  הגיע לפגישה ושילם את התשלום השוטף בחלק מהחובות. אושר הסדר גביית ח
 שטרם התקבל אישור אליו. 

 
 אז יש המשך פעולה בתיק?  צביקה דוידי:

 
 סביר שהמנהל המיוחד לא יאשר תביעה בתיק.    :בדש אורטל

 
אם אנחנו מכירים בחוב כאבוד, בחברה עסקית אולי כן אפשר   עילאי הרסגור הנדין:

 לגבות אותו.  
 

. שתדעו, גם כשמוחקים את החובות 2002-החברה לא פעילה מ  :בדש אורטל
מהספרים לא מוחקים את התיק הוצאה לפועל, היה ויתקבלו כספים מההליך המיוחד 

 עדיין נקבל את הכסף.  
 

 ת את דעתי כגזבר.  אציין שהתשובות מניחו  צביקה דוידי:
 

? נעשתה פה עבודה  2020-צחי ואורטל, תוכלו לתת את המספרים ל :מימון   תהילה
 אינטנסיבית בשנה האחרונה. 

 
מיליון. לפני שנתיים כמעט  20ל ו מיליון, סך הכ  14השנה כבר מחקנו  צחי בן אדרת:

 לא מחקנו בכלל.  
 

 מיליון.  7-  2017-לא בוצעה מחיקה. ב 18-מיליון. ב 8מחקנו   2019- ב :בדש אורטל
 

 כל המספרים ריאליים? אמיר קולמן:
 

 כן.   :בדש אורטל
 

כל הכבוד על האינטנסיביות. יש שם עוד המון ואם נמשיך בקצב  מימון:  תהילה
 הזה...  

 
זה חשוב, שנדע את תמונת המצב האמיתית. לא חוב שלעולם לא נגבה.    דני הרוש:

 אפילו שממצים תהליכים. 
 

, שתפס את תשומת לבי כי 9יש פה סעיף שנראה לי חריג, סעיף  הדר לביא:
היווצרות החוב היא יחסית לא מזמן ביחס לחובות אחרים, גם הסכום הגבוה משך את  

 חסית עדכני. תשומת ליבי. מצב החברה בפירוק, זה י 
 

. התעריף שלהם גבוה, 2015ם אירועים שצבר חוב מאז למדובר באו   :בדש אורטל
השטחים גדולים ולכן החיובים גבוהים. וגם חובות של שילוט. לחברה ניתן צו פירוק 

 , וניתן צו כינוס. י.י. אירועים. 2019בשנת 
 

 איפה הם ישבו? דני הרוש:
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ביוחנן הסנדלר. התיקים הועברו לטפול משרד עורכי דין, בעל המניות,  אורטל בדש: 
תבענו אותו גם. כיון שחלק גדול מהחוב היה על ארנונה וניתן בו פסק דין לא היה ניתן  

לפתוח תיק הוצאה לפועל, כיוון שניתן צו לעיכוב הליכים מאחר והוא פנה להליך של  
הוצאה לפועל. כשבעל המניות פנה  פשיטת רגל, כך שאי אפשר להמשיך את הליך ה 

להליך הכינוס הוא המשיך לפעול כנגד החברה. נעשו פעולות אכיפה בתיקים, פלוס 
שקלים ומימושנו  14,800תפסנו כספים בעיקול בנק על סך   2018-איתור נכסים. ב

ביררנו מה קורה עם הפירוק מול המנהל   2020-את העיקול הזה וקיבלנו את הכסף. ב
קבלה תשובה מהמפרק שהוא רק עכשיו קיבל את ניהול התיק והוא בוחן  המיוחד, הת

את ניהול ההליכים. אבל עדכן שקופת הפירוק ריקה. משמע, גם אם הוא יטפל 
 בתביעת החוב ויפעילו אותה כדין קדימה, הקופה ריקה, אין מאיפה לקבל שם כסף.  

 
 גם לא מבעל המניות עצמו?  :הדר לביא

 
 : בדש אורטל

ת בהליך של פשיטת רגל, התיק נשאר פתוח נגדו, אבל מניסיון שלי זה  הוא אישי 
 מוביל להליך של הפטר ואז גם לא נוכל לקבל ממנו שום דבר. 

 
 

 : הדר לביא
אני אשמח להיכנס לזה עוד יותר והייתי מציעה ברשותכם להוציא את הסעיף הזה  

ע שאין לנו סיכוי, ולהחריג אותו מהרשימה הכללית. אולי אני אכנס לנתונים ואשתכנ 
 אבל אם יש שמץ של סיכוי שנראה את זה, אני חושבת שכדאי לנסות.  

 
 אם אין כסף בקופה אין מאיפה לקחת.   אמיר קולמן:

 
זה לא אומר שאי אפשר לגבות את החוב הזה בעתיד, גם אם   :הרסגור  עילאי 

 מבחינה רישומית אין כסף בקופה.  
 

 אנחנו הגשנו תביעה בנושא.   :בדש אורטל
 

חוב הזה אנחנו יכולים להמשיך לגבות אותו אחר האם אנחנו מוחקים את  :הדר לביא
 כך?

 
 אנחנו נוכל לקבל את הכסף.   :בדש אורטל

 
 אז זה רק רישומית, אנחנו לא זונחים את היכולת לקבל את הכספים.  :הדר לביא

 
למרות שאנחנו לא צופים שנקבל שם שקל, אם היה וההליכים יניבו    :בדש אורטל

 משהו, לא ויתרנו על זה.  
 

 אז אני מקבלת את ההמלצה.   הדר לביא:
 

 עוד שאלות? שנצביע? מישהו מתנגד? כולם בעד, פה אחד.  :מימון   תהילה
 

   – החלטה : פה אחד 
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אישור מחיקת חובות, מצורפים: תמצית הנוהל, פרוטוקול וועדת הנחות ורשימה ללא  
 פרטים מזהים )נתונים מזהים יהיו בידי נציגי אגף הכנסות( 

 
 
 
 
 
 

מדיניות הנחות לברי רשות במתקני העירייה בחודשים הקרובים )המשך  - 3סעיף 
 אוגוסט(. -יונילהחלטה להקלה בחודשים 

 
.  4בנושא הנחות שהרשות נותנת לשוכרים בנכסי הרשות. סעיף  צביקה דוידי:

להסמיך וועדה שתקבע קריטריונים  6-7-8אתמצת, הרשות החליטה בחודשים 
ה מפגיעה ביכולת שלהם לשלם בתקופת  צאלהנחות לשוכרים בנכסי הרשות כתו 

, מה שמוערך בסדר 6-7-8חודשים הקורונה. הוצגה לכם המשמעות הכספית של 
שעדיין לא הוגשו עיקר הבקשות, הזכות עומדת   אלף שקלים. למרות 450גודל של 

  10לשוכרים ומן הסתם תמומש במלואה. יש הפרדה בין סכומים של מתחת ומעל 
.  50%אלפים. יצרו תבחינים שמתייחסים להיקף הפגיעה וגודל הפיצוי עומד על  

אלף   450ם שכבר הוחלט עליהם מוערכת בסדר גודל של העלות של שלושת החודשי 
לכם את   ן שקלים. וכרגע מובא לדיון, בלי הצעת החלטה קונקרטית. רק אציי 

המשמעות. דברים שצריך לקחת בחשבון כשרוצים לקבל החלטה כזאת. אם 
, עשינו סימולציה, שם הפגיעה היא קצת יותר  9-10-11מסתכלים על הרבעון הבא, 

אלף שקלים. אם ממשיכים באותה  610-מגיעים לעלות מוערכת של כמשמעותית, 
מיליון. ואם מעבדים את זה   1.6-מגמה, המשמעות ברמה של חצי שנה מסתכמת ל

. מגיעים לעלות כבדה במונחים שנתיים של 2021במונחים של תקציב שנה הבאה, 
טרים, האם מיליון. אציין, בבואנו לקבל החלטה מסוג כזה, יש פה כמה פרמ 2.120

אנחנו מדברים על רבעון או תקופה יותר קצרה, האם נכון לדבר על שיעור כבד של 
. מה גם שאני יכול להניח שמספר הנפגעים או תחומי הנפגעים בהחלטה הזאת  50%

לעניות דעתי, לא משקללת את התמונה הכוללת. אני מניח שיש עוד מגזרים שנפגעו  
לסייע לה, אבל בבואנו להסתכל על התמונה   ויש פה זום אין על קבוצה שיש רצון 

ע למספרים גבוהים יותר משמעותית. מדובר בדיון פתוח, גי הכוללת, אנחנו יכולים לה 
לדעתי אפשר למזער. כי מדובר על אירוע מתגלגל, ורמת הסיכון רק הולכת וגדלה  

ון הזה  והיקף העסקים שיפגעו רק ילך ויגדל, אקספונציאלית. לכן בבואנו לקיים את הדי 
 היה חשוב לי להביע איך אני רואה את הדברים מבחינתי. 

 
 מישהו רוצה להתייחס?  :מימון   תהילה

 
 יש לנו צפי לגבי שיפוי בנושא הזה?  הדר לביא:

 
 לא כרגע, זה בעלות מלאה של הרשות.   צביקה דוידי:

 
אני מאוד מסכימה עם מה שאמרת, צריך להסתכל על התמונה   :מימון   תהילה

הכוללת, מה גם שתקצוב שכזה בלי קריטריונים, כי הגדרנו קריטריונים רק לשוכרים 
שקלים, אני חושבת שלאורך זמן זה בעייתי. אולי אפשר    10,000שמשלמים מעל 

 לצמצם את ההצעה ולא לשלושה חודשים, אבל אנחנו צריכים לשבת על זה. 
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ההמלצה שלנו לשיקולכם זה רק לחודשיים שאוטוטו כבר נגמרים,  איתי צחר:
. ובהקדם האפשרי 25%ספטמבר רטרואקטיבית ואוקטובר ולהעמיד את זה על 

 לאפשר תבחינים שלפיהם יקבע גובה ההנחה.  
 

אלף שקלים. המספר הזה קטן   200-אז אנחנו מדברים על סביב ה :מימון   תהילה
 משמעותית.  

 
 הברוך יותר גדול, כי הם גם לא ישלמו את השכירות.   צחר:  איתי 

 
אלף שקלים, לפי ההמלצה שלכם זה סכום נמוך  600-בהתייחס ל :מימון   תהילה

ללא קריטריונים, לאלו  25%משמעותית. אז ההצעה כרגע היא לאשר לחודשיים 
  אלף, כל מי שמעל נשאר עם הקריטריונים שנקבעו, ותוגש הצעה 10-שנמוכים מ

 מחודשת לתקופה של אחר כך. 
 

 זה כולל עמותות ואגודות ספורט? כי הם היו בנפרד.  צחי בן אדרת:
 

אותה אבחנה כמו פעם שעברה, אנחנו לא נשנה. מישהו רוצה  :מימון   תהילה
 להתייחס? 

 
 .  25%או   50%-זה אותם עסקים, אז הסיפור הוא האם להמשיך ב  :דני הרוש

נסתכל על זה בצורה רחבה יותר בהמשך. בנקודת  וגם מה הלאה,  :מימון   תהילה
 . יש מישהו שמתנגד לזה?  25%הזמן הזו מדברים על חודשיים 

 
 :הצטרף כעת   -רפי סער, 

סליחה שאני נכנס באמצע, ערב טוב לכולם, אני רוצה לברך את צביקה, גזבר העירייה 
יו"ר מוכשרת. רק  החדש, ברוך הבא לכפר סבא. שמגיע עם הרבה ניסיון. יש לך פה 

אבקש לרענן את הזיכרון של כולם ולחזור מספר חודשים אחורה. מאז שפרץ משבר  
הקורונה, הצגנו בפני חברי המועצה את המצב אליו נקלענו ולקחנו את התקציב שהיה 

. ונידרש לצעדים 2021-מאוד מורכב, התקופה לא חלפה מהעולם וגם לא תחלוף ב
מאוד על הפעולות שלנו ולהתאים את עצמנו  מורכבים ונצטרך להיות אחראים

למציאות שמשתנה ולהמשיך לתת את השירות לתושבי כפר סבא. לתפעל את  
המערכת במציאות המורכבת הזו. הפעילות עם התושבים שונה. צריך לדעת איך  

ות השונות, או באמצעות של פעילות חוץ, שמתבצעת  י להגיע אליהם, באמצעות המד
שבו לא מעט משפחות וזה חוצה את כל הגילאים, המצב מאוד  גם ברגעים אלו. מצב

ת וכאלה  "מורכב לכולם. בתוך כל זה המגזר העסקי בבעיות קשות ויש תושבים שבחל
שלא עובדים. ולכן ביקשתי מהגזבר ומתהילה להתכנס לתקציב נכון ומדויק שיאפשר  

תאים את גם גמישות במידה והמצב משתנה, משתפר או להפך. אנחנו צריכים לה
עצמנו למציאות. רצינו תקציב שמתאים למציאות של היום. ואולי למחשבה מה יהיה  

חודשים, מעבר לזה לא נוכל לחזות. נצטרך להתאים את עצמנו לתרחישים  3בעוד 
שיהיו. מעבר לזה, שיהיה בהצלחה לכולם. שתהיה לנו שנה מבורכת. היה פה אלוף  

סבא על יכולת העמידה שלנו, על זה   פיקוד העורף בסיור בעיר ושיבח את כפר
שאנחנו לא נזקקים לאף אחד וגם על זה שאנחנו בהתמודדות מול הקורונה, למרות  

שנגענו בעיר אדומה וחזרנו, צריך לדאוג ולהישמר ולפעול באחריות, גם אחריות שלי 
כראש העיר וגם של כל נבחרי הציבור בעיר, תודה רבה צביקה. תודה תהילה, שיהיה  

 חה לכולם. בהצל
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 .  9-10טוב, אז היינו בזה שזה לחודשים  :בדש אורטל
 

 יש מי שמתנגד? לא? פה אחד. מצביעים על זה בעצם?  :מימון   תהילה
 

 צביקה דוידי: 
 זה להמלצה למועצה.  

 
 . לספטמבר ואוקטובר. 25%-פה אחד לחודשיים ל :מימון   תהילה

 
אם אפשר לציין בנוסח ההחלטה שהצוות המקצועי יגבש תבחינים  איתי צחר:

 להמלצת וועדת כספים.  
 

 : מימון   תהילה
 עוד שאלות? נסיים את הישיבה. תודה לצביקה. תודה לכולם. 

 
 

  
 תהילה מימון                                                                  צביקה דוידי 

 סבא- גזבר עיריית כפר יו"ר ועדת כספים                                                   
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