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אנחנו   : ראש העיר  לכולם.  טוב  ערב  המניין  טוב,  מן  שלא  מועצה 

מספר  יש  היום  בסדר  מועצה.  חברי  שבעה    לבקשת 

משתתף   אני  שיינפיין  ממה  אלינו  הצטרף  נושאים, 

יקרים   ותושבים  תושבות  טוב  ערב  אז  בצערו. 

העיר,   מועצת  וחברי  חברות  בפייסבוק,  שאיתנו 

עובדים,   עובדות  מנהלים,  מנהלות  העירייה,  מנכ"ל 

טוב,   חשוב.  הכי  יקרות  ותושבות  יקרים,  תושבים 

ממש   אני  המניין,  מן  שלא  מועצה  בישיבת  אנחנו 

את  בד  לברך  רוצה  אני  א'  מאוד.  קצרים  פתיחה  ברי 

שמסיימים   והתיכונים  הביניים  חטיבות  תלמידי  כל 

השנה   רוב  תשפ"א,  לשנת  לימודיהם  את  הבא  בשבוע 

זה   וזהו  ושונה,  היברדית  אחרת  בצורה  למדו  הם 

נקווה ששנה הבאה תהיה שנה רגילה   הגיע עד הלום, 

ב  אנחנו  ה   3-ומלאה.  יש  אחד  חשובים,  רבה  נושאים 

במהלך   אצטרך  אני  ולכן  סיום,  מסיבות  מאוד 

אנחנו   הקרובה.  שעה  בחצי  ממש  לצאת,  הישיבה 

הספר   בתי  ותלמידי  תלמידות  כל  את  פוגשים 

טובה   לשגרה  וחזרנו  ויפות  מרתקות  סיום  במסיבות 

עלו   יחס  באותו  הבגרות  זכאות  נתוני  השם.  ברוך 

גם   בזכות  האלה  ההישגים  את   .. משמעותית,. בצורה 

וכמובן  צוות  ומנהלים,  מנהלות  ההוראה  י 

זכו   ישי  מרכז  תלמידי  והתלמידים.  התלמידות 

אילן   שם  על  החלל  באולימפיאדת  הראשון  במקום 

רמון, וגם לזה מגיע להם הרבה מאוד ברכות. הפועל  

נוער זכו באליפות ועלו ליגה, הנערים.    כפר סבא 

נוער ונערים.   דני הרוש:   לא, 
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ונערים כן  ראש העיר:   .  נוער 

ונערים.   דני הרוש:   נוער 

פתחנו   ראש העיר:  היום  שעבר.  בשבוע  שם  היינו  ונערים,  נוער 

נוער   במרכז  פה  הגאווה  מרכז  גאה,  מרכז  את 

לעילאי   ותודה  מאוד,  ומכבד  מאוד  מרשים  באירוע 

העבודה   על  במלאכה  שעסק  מי  ולכל  ולפליאה 

אירועי   את  פותחים  אנחנו  שנעשתה.  הזאת  המצוינת 

היום   עם  הקיץ  קיץ  לנו  להיות  והולך  רשמי,  באופן 

חזרנו   שהוא  שאיך  והופעות  אירועים  מאוד  הרבה 

שבסך   תראו  ואתם  משתפשפת  המערכת  לשגרה, 

אותם   אפרט  לא  אני  אירועים.  של  יופי  לנו  יש  הכול 

מאוד   היום  בשורה  לי  יש  הזמן.  על  חבל  כי 

היום.   אותה  להציג  בחרתי  דווקא  ואני  משמעותית, 

מכר  יתפרסם  נושא  מחר  לקידום  מתכננת  לחברה  ז 

בשבוע   נסגר  הנושא  יוספטל,  שכונת  בינוי  פינוי 

ונציג את   בוועדת משנה  זה  נעלה את  האחרון, אנחנו 

את   המשנה,  ועדת  חברי  בפני  הזה  הנושא  כל 

העבודה   תהליך  את  לרוץ,  מתחילה  שכבר  הפרוגרמה 

שבו   מרתק,  מאוד  מאוד  תהליך  להיות  הולך  שהוא 

תזכה  יוספטל  הרבה    שכונת  עוד  ייקח  זה  לעדנה, 

מאוד   מאוד  תכנון  תהליכי  פה  יש  כי  זמן,  מאוד 

במקום   הכול  בסך  אבל  אל  מורכבים.  ייבנו,  השכונה 

כ  אבל  במילה  אותי  יחידות    3,000-תתפסו  פלוס 

גם   שמתוכם  צעירים,    20%דיור,  לזוגות  דירות  יהיו 

דירות בר השגה לתושבי כפר סבא. אז בשורה גדולה  

מא  מאוד  לצאת  מאוד  לנו  אישרו  סוף  סוף  מחר  וד. 

ובשורה   לדרך.  זה  עם  יוצאים  ואנחנו  למכרז, 
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את   נציג  גם  אנחנו  זה  ואת  יוספטל,  שכונת  לתושבי 

נוסף   מאבק  התושבים.  כל  בפני  אחרת  בצורה  זה 

את   חווים  כולנו  לאחרונה  המאבקים,  כל  במסגרת 

כביש   מעל  לחוג  שהתחילו  מטוסים  של    6הנושא 

סב  כפר  מזרח  לפני  בואכה  שהתקבלה  החלטה  א. 

שנים   שבעקבות  מספר  תעופתי,  טכנולוגי  שינוי  על 

שונה   שבו  שבועות,  כמספר  לפני  פיילוט  התחיל  זה 

סבא.   כפר  דרך  עובר  וחלקו  הנחיתה,  ממסלול  חלק 

ודני   עילאי  הסגנים  עם  יחד  חירום  פורום  פה  הקמנו 

גם   מלווים  אנחנו  נוסף,  מקצועי  צוות  עם  יחד  הרוש 

משרד  ידי  שיכול    על  טוב  הכי  הזה  בעניין  דין  עורכי 

אבל   מאבק.  בעת  נמצאים  פעם  שוב  ואנחנו  להיות, 

לזה   יש  מנוסים,  להיות  הפכנו  כבר  שאנחנו  כמו 

נלחם   ואנחנו  העיר,  תושבי  חיי  איכות  על  השלכות 

בכל האמצעים שעומדים לרשותנו, גם משפטיים וגם  

נצליח.   ובסופו של דבר אנחנו  וגם אחרים,  פוליטיים 

ליו"ר   בתוך כל העניין הזה אני רוצה לאחל מזל טוב 

קובי   ולד"ר  תהילה,  הולדת  ליום  הכספים  ועדת 

רוצה   ואני  הולדת.  יום  יש  לו  שגם  היום  נמצא  שלא 

חשוב   והכי  חלומות,  והגשמת  הצלחה  לכם  לאחל 

רשות   את  מעביר  ואני  בריאות,  בריאות  בריאות 

הסדר  בשביל  רק  עכשיו  העירייה.  למנכ"ל  ,  הדיבור 

אלון   בבקשה  הדיון,  כללי  את  יסביר  המשפטי  היועץ 

 רק לתזכר את כולם.  

הנושאים   עו"ד אלון בן זקן:  המניין,  מן  שלא  ישיבה  זו  הישיבה  טוב, 

אני   אז  אוקיי?  לדיון,  נושאים  הם  היום  סדר  על 

המקצועי   שהצוות  כיוון  הטוב  הסדר  למען  מציע 
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עד   ידבר  לדבר  שרוצה  שמי  תשובות,  דקות,    5הכין 

והצוות   לדבר  תסיימו  הכללים.  על  להקפיד  נא 

נושאים,   כמה  שיש  כיוון  אוקיי?  ישיב,  המקצועי 

יהיה   שלא  מראש,  השאלות  כל  את  להעלות  לנסות 

 איזה שהוא פינג פונג לאחר מכן, אוקיי?  

(   דוברת:   ... )מדברים לאל מיקרופון

החלטה,   עו"ד אלון בן זקן:  הצעת  לכם  יש  להשיב,  שוב  יצטרכו  ואז 

 דברו עליה תקבלו תשובות.  ת 

המטרה   הדר לביא:  לא  זו  פונג,  פינג  לעשות  לא  עלינו  מקובל 

אבל צריכים לקחת בחשבון שלפעמים יש לנו שאלות  

רוצים   אנחנו  וזה  המקצועי,  הדרג  שאומר  מה  על 

   -לתת במה, זו מטרת הדיון. אז אנחנו 

והכיוון   עו"ד אלון בן זקן:  החלטה  הצעת  כבר  לכם  שיש  כבר,  מכיוון 

ועדה,   תכנס  בוא  אופרטיביות,  הם  החלטה  הצעות 

תוך   תשובות  לנו  תיתן  אפשר    Xבוא  אז  ימים, 

 להעלות את כל השאלות מראש, תקבלו תשובות.  

 אפשר לנסות, לפעמים יש לנו עוד שאלות.   הדר לביא: 

 אפשר לנסות, אני מאמין שנצליח.   עו"ד אלון בן זקן: 

 וד שאלות.  אז אל תופתע אם יהיו ע  הדר לביא: 

 תשתדלו, תשתדלו.   עו"ד אלון בן זקן: 

היועץ   ראש העיר:  הנושא.  את  נחדד  אנחנו  לחדד,  רוצה  רק  אני 

ברורה,   בצורה  קבע  להציג    5המשפטי  אחד  כל  דקות 

נתייחס   מכן  לאחר  תשובות,  תקבלו  הנושא,  את 

 להצעת ההחלטה.  

בפעם   יעל סער:  אפשר  אם  קטנה,  טכנית  הערה  רק  אפשר  אם 

ש  או  הבאה  לשים  המצלמה  את  פה  יושבים  אנחנו 
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מכובד   פחות  כי  אחרת,  שהוא  איך  לסדר  או  באמצע 

שאתם   כמו  למצלמה.  הגב  עם  יישבו  ציבור  שנבחרי 

יישב   לא  אחד  שאף  כדי  הצטמצמנו  פשוט  רואים 

 שם.  

סבא   ראש העיר:  בכפר  שנים  עשרות  במשך  שהיו  התנאים  אלה 

 באולם הישיבות.  

רוצים  הדר לביא:  אנחנו  זה    אם  אז  הקודמת,  לקדנציה  לחזור 

   -מה שנעשה. אבל כיוון 

חוסכים   ראש העיר:  ואנחנו  המניין  מן  שלא  ישיבה  שיש  מכיוון 

 כסף, אז אנחנו מקיימים את זה כאן.  

   -אנחנו מאוד שמחים  הדר לביא: 

את   יעל סער:  לשים  שאפשר  אמרנו  לקיים  לא  אמרנו  לא  לא, 

   -המצלמה 

על  ראש העיר:  חבל  טוב,  תודה.    בסדר.  בבקשה  קדימה  השיח, 

 פותחים את הדיון.  

 

 סטטוס העמידה ביעד ההכנסות.   . 1

 

 על סדר היום סטטוס עמידה ביעד ההכנסות כן.   ראש העיר: 

חברי   הדר לביא:  הזה  הדיון  את  זימנו  לכולם,  טוב  ערב 

העירייה,   של  התקציבי  במצב  לדון  כדי  האופוזיציה 

אני  דבריי  בפתיחת  אליו.  נתייחס  רוצה    ותכף 

עוד   נבקש  אנחנו  הזה.  לאולם  זאת  בכל  להתייחס 

חלקי,   רק  ולא  הציבור  אותנו  שיראו  כדי  מצלמה 

ההיגיון הבריא מחייב   וגם  כן הפקודה מחייבת  וכמו 

כניסה של הציבור. אני מודעת היטב לכך שבקדנציה  
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להגיד, אם   כפי שהתחלתי  אבל  נעשה,  לא  זה  קודמת 

בקדנ  שהיה  למה  לחזור  רוצים  הקודמת,  אנחנו  ציה 

לבדוק   אפשר  אם  אז  טוב.  במצב  לא  כנראה  אנחנו 

   -את האפשרות 

כמה   עו"ד אלון בן זקן:  גם  פה  יש  פומבית.  נחשבת  עדיין  הישיבה 

לייב   משודרת  היא  מזה  וחוץ  מהציבור,  אנשים 

   -בפייסבוק 

גם   הדר לביא:  לזה  מתייחסת  אני  המשפטית,  ההערה  על  תודה 

שהציבור   מה  מבחינת  וגם  והציבור  ערכית  רוצה, 

את   מעודדת  אני  כי  אם  שלנו.  בישיבות  לנכוח  רוצה 

   -החיסכון התקציבי 

 אני מזמין את כל הציבור לבוא לישיבה.   ראש העיר: 

תצטרך   הדר לביא:  אז  בחדר,  מקום  אין  שנעשה.  הזמן  הגיע 

 לפתור את הבעיה הזאת.  

 נעשה את זה בהיכל התרבות גם אין בעיה.   ראש העיר: 

נושאים  ב  הדר לביא:  מספר  היום  היום  לסדר  הבאנו  רצון. 

התקציבית   הסוגיה  את  לסקור  בעצם  שמטרתם 

בעומס   עכשיו  נמצאים  אנחנו  פנינו.  על  שעומדת 

ותכף   להערכתנו  האחרונות,  בשנים  שגבר  מלוות 

כ  לשמוע,  בכמה    350-נשמח  שגדלו  מלוות,   ₪ מיליון 

כולל   האחרונות,  בשנתיים  רק  מיליונים    50עשרות 

 ₪ קירוי    מיליון  פרויקט  לטובת  כהלוואה  שלקחנו 

אנחנו   הכלכלית.  החברה  שהובילה  הסולארי 

טכנית   לא  זה  לראשונה,  גירעון  של  בסוג  נמצאים 

לנו   ויש  השנה,  נגמרה  שלא  כיוון  מיליון    12גירעון, 

הכנסות   בעצם  לנו  ואין  להוציא  תכננו  שאנחנו   ,₪

לא   אנחנו  שאם  כך  האלה.  להוצאות  רלוונטיות 
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אותם  את    נכסה  נסכן  אנחנו  השאר  בין  בבעיה.  נהיה 

גם   מכיר  שלא  מי  לנו.  שיש  האיתנה  עיר  סטטוס 

לנו   שמקנה  סטטוס  זה  איתנה  עיר  בבית,  בקהל 

קשה   מאוד  עליו  עבדנו  גם  עיר,  בתור  רבות  זכויות 

שנים, ומאפשר בין השאר לגזבר שלנו נוכחות פעולה  

לא   אני  ובכלל.  הפנים  משרד  מול  משמעותית  יותר 

כבוד    חושבת  תעודת  את  שזה  מסכנים  שאנחנו 

רוצים   שאנחנו  הראשון  הנושא  הזה.  הסטטוס 

לדבר   כשהתחלנו  ההכנסות.  יעד  זה  אליו  להתייחס 

האוויר   לחלל  שנזרק  מה  התקציביות,  הסוגיות  על 

נשמע   אולי  אבל  מבוססת,  לא  שבצורה  מניחה  אני 

בגלל   השאר  בין  בהכנסות  פגיעה  לנו  שיש  זה  שכן, 

כיוו  הרבעונים  הקורונה.  על  דו"חות  ראינו  שלא  ן 

מה   להגיד  בדיוק  יודעים  לא  אנחנו  האחרונים 

מדויקים   סטטוסים  יש  אם  לשמוע  נשמח  מצבנו, 

גם   אם  אשמח  אני  להבין,  רוצים  אנחנו  אבל  יותר. 

מארנונה   שלנו  הגבייה  אם  א'  יתייחסו,  חבריי 

על   מבוססות  שלנו  ההכנסות  רוב  הרי  השתנתה, 

ממגו  ארנונה  של  דיווח  גבייה  קיבלנו  ומעסקים.  רים 

נכון,   זוכרת  אני  אם  הקודמת  בישיבה  שבועיים  לפני 

בתקופת   שנסגרו  ממה  עסקים  יותר  פה  שנפתחו 

מאמינה   לא  שאני  כך  משמח,  מאוד  שזה  הקורונה, 

כן   איפה  הגבייה.  בהיקף  משמעותית  פגיעה  פה  שיש 

שרצינו   השיפוי  צפי  זה  עיקרי  אחד  מקום  נפגענו, 

א  מהמדינה.  של  לקבל  שיפוי  צפינו  מיליון    12נחנו 

שתחזית   זה  הכספים  בוועדת  שעודכנו  ומה   ,₪

ל  מתעדכנת  שלנו  פער    2-השיפוי  פה  יש   ,₪ מיליון 
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החיזוי,    10של   את  תיקנו  ואז  שחזינו,   ₪ מיליון 

ואנחנו רוצים להבין איך היינו בפער הזה. לסבר את  

ערים   של  השיפוי  מתחזיות  כמה  בדקתי  האוזן 

ואני  שתבינו    מסביבנו,  אתכם  לחלוק  טיפה  רוצה 

רעננה   לדוגמא  ניקח  נמצאים.  אנחנו  פרמטר  באיזה 

חישבה   שלנו,  כמו  תקציב  גודל  בסדר  עיר  שהיא 

של   שיפוי  לה  ב   2.3שיהיה  מהמדינה   ₪ -מיליון 

בכלל,  2021 שיפוי  על  התבססה  לא  השרון  דרום   .

פחות   משלנו  חצי  שהוא  תקציב  שמנהלת  השרון  הוד 

תקצבה   יותר,  מזכירה    1.2או  אני  שיפוי.   ₪ מיליון 

תקצבנו   שאנחנו  לה    12לכם  שיש  חולון   .₪ מיליון 

פי   בערך    1.5מחזור  תקצבה  של    5משלנו,   ₪ מיליון 

פי   מאיתנו  גדול  תקציב  לה  שיש  וחיפה  ,  3שיפוי. 

בערך   שההערכה    8תקצבה  כך  שיפוי.  של   ₪ מיליון 

של   ביחס    12שלנו  גם  מוגזמת  נראית   ,₪ מיליון 

לא  לסביבתנו  שאנחנו  התוצאה  במבחן  בעיקר  אבל   ,

ה  את  לראות  חוזרים.    12-יכולים  האלה   ₪ מיליון 

ביעד   העמידה  מבחינת  להבין  רוצים  ואנחנו 

רק   היא  הפגיעה  אם  עומדים.  אנחנו  איפה  ההכנסות 

פגיעה    10השיפוי,   לנו  יש  האם  ברור.  זה   ₪ מיליון 

החטיבה   האם  משמעותית.  מאוד  שהיא  בגבייה,  גם 

עוד  שהוצאנו   שלא    20עליה  כיוון  מכספנו   ₪ מיליון 

שנכנס   משהו  זה  החינוך,  ממשרד  החזר  קיבלנו 

בפגיעה בהכנסות שלנו השנה, או שאנחנו רואים את  

 זה אחרת.  

 תודה. מישהו נוסף?   ראש העיר: 

.   יעל סער:   אני אשמח לשמוע את התשובות ואז נמשיך בדיון
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למישהו   ראש העיר:  יש  אם  ו   5לא,  להציג  זה,  דקות  אחרי 

 מישהו נוסף כן.  

אפשר   דני הרוש:  אז  כרגע,  נושא  אותו  על  מדברים  אנחנו 

 להמשיך.  

 כן, שיציגו.   ראש העיר: 

הדר,   ד"ר אסנת ספורטה:  שאמרה  הדברים  את  להמשיך  רוצה  אני  טוב, 

לפגיעה   הסיבה  הייתה  מה  בעצם  שאלנו  כשאנחנו  כי 

עליו   דיברה  שהדר  לפער  מעבר  אז  ההכנסות,  ביעד 

לזה  כאן  נקרא  בגלל  שנוצרה  הבעיה  על  גם  דובר   ,

מתוכננים   היו  שלא  בנושאים  בקורונה  לטפל  הצורך 

הזה   שהתקציב  לומר  רוצה  אני  אז  מלכתחילה. 

שנת   של  מהתקציב  שגובש  2020בשונה  תקציב  הוא   ,

או   לומר  אפשר  אי  אומרת  זאת  הקורונה.  בתוך 

ידענו לקראת   לא  להיות,  הולך  ידענו מה  לטעון שלא 

כן    איזו  מציאות הולכים. אי אפשר לומר שהופתענו, 

על   הקודמת  על השנה  זה  לומר את  היה  ,  2020אפשר 

הקורונה,    2021אבל   בתוך  שגובש  תקציב  כבר  הוא 

לזה   ומעבר  השנה,  של  מאוחר  בשלב  גובש  גם  הוא 

הופך   או  וזה מגביר  תיקונים במהלך הדרך,  נעשו  גם 

א  גם  אני  מתמיה.  יותר  הרבה  להיות  הפער  ומר  את 

ההכנסות,   של  הפן  על  מדברים  אנחנו  אם  שבנוסף 

תקופת   כל  לאורך  בכלל  הזאת,  השנה  לאורך 

היו   משרדים  נדיבה,  מאוד  הייתה  המדינה  הקורונה, 

הם   והרווחה.  החינוך  משרדי  בעיקר  נדיבים,  מאוד 

זה   אם  בין  רשויות,  על  תקציבים  הרעיפו  למעשה 

אפידמיולוגיי תקציבים   למפקחים,  ם למתשאלים   ,

תקציבים ס  מזון,  שהיה    לי  הרווחה,  של  גמישים 
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מזגן של משפחה   בין אם לתקן  אפשר להשתמש בהם 

לממן   או  שיניים  טיפול  לעשות  אם  ובין  נצרכת, 

אדם   לכוח  תקציבים  קיבלנו  שצריך.  לילד  אבחון 

לציוד   תקציבים  קיבלנו  חינוך.  לעוזרי  בחינוך, 

ממשרדי   ההכנסות  הזאת  מהבחינה  לילדים.  להפגה 

בעיקר  הממשל  הרבה    2ה  גבוהות  היו  שציינתי,  אלו 

וזה   השנה.  בתחילת  לצפות  אפשר  שהיה  ממה  יותר 

עוד יותר   עוד יותר את השאלה, בעצם מעמיק  מגדיל 

דבר   של  בסופו  לבין  הכנסות  צפי  בין  הזה,  הפער  את 

תהיה   בתשובה  אם  אשמח  אני  אז  בפועל.  שהיה  מה 

 התייחסות גם לזה.  

להוסיף  יעל סער:  רוצה  זו  אני  היום  פה  שאנחנו  הסיבה   ,

יודעים     -ישיבה כמו שאתם 

ה  ראש העיר:  על  להקפיד  מבקש  אני  יעל,  היא    5-שנייה  דקות, 

 דקות תודה.    5סיימה לאפס שעון עצר  

זו   יעל סער:  יודעים  שאתם  כפי  פה,  שאנחנו  העיקרית  הסיבה 

האופוזיציה   חברי  המניין,  מן  שאיננה    7ישיבה 

הישיבה,   את  זימנו  בנושא  במספר  לדון  בכדי 

כי   זה  פה  שאנחנו  העיקריות  הסיבות  ואחת  הכלכלי. 

ב  שפעם  קובע  למועצת    3-החוק  למסור  יש  חודשים 

פעם   נעשה  ידיעתי  שלמיטב  דבר  רבעוני,  דו"ח  העיר 

ולכן   האחרונות.  וחצי  השנתיים  כל  במהלך  אחת 

מיודעים,   לא  רק  ולא  מיודעים,  לא  מרגישים  אנחנו 

אח  מרגישים  שאנחנו  ואנחנו  בגלל  מאחר  ראיים, 

כדי   נבחרנו  הציבור,  נבחרי  העיר  מהנהלת  חלק 

גם   כולכם  בעצם  הציבור,  כספי  על  גם  לשמור  בעצם 

כן   אנחנו  לכן  בבית,  שצופה  מי  וגם  פה  אנחנו 
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נראים   יהיו  שהדברים  חשוב  נורא  שזה  חושבים 

אנחנו   איפה  לראות  אלינו  שיביאו  ציבורית,  בצורה 

לכ  יודעים  שאתם  כמו  חשבון  נמצאים.  יש  אחד  ל 

המשכורת,   שזה  כסף  נכנס  שלו  הבנק  בחשבון  בנק, 

והיינו   קניות  וקנינו  לסופר  הלכנו  שזה  כסף  יוצא 

וכהנה   כהנה  ושילמנו  ביטוח  ושילמנו  הדלק  בתחנת 

אנחנו   איפה  הוא  היום  הכולל  הנושא  ובעצם  דברים. 

כלומר מה   לנו,  יש  כמה כסף הכנסות  הבנק,  בחשבון 

הולכים   שאנחנו  מה  הצפי  לעומת  השנה,  כל  לגבות 

היום.   נמצאים  אנחנו  איפה  לעצמנו.  שהקצבנו 

כללי   ובאופן  ההוצאות,  נושא  על  נדון באמת  בהמשך 

באמת   אז  נמצאים.  אנחנו  איפה  להבין  רוצים  אנחנו 

שלנו,   ההכנסות  צד  על  מדברים  אנחנו  הזה,  הסעיף 

למה   ביחס  נמצאים  אנחנו  איפה  שלנו,  הצפי  מה 

היינו  וגם  מקור    שחזינו,  מה  להבין  שמחים  בהחלט 

הגיע   מאיפה  השיפוי,  בחישוב  שהייתה  הטעות 

לא   יצא  הוא  כי  נכון.  לא  יצא  הוא  למה  האומדן, 

ב  לא  גודל, בסדר  5%או    10%-נכון  יצא בסדרי  הוא   ,

של   שהיא  600%גודל  איזה  פה  שהייתה  כלומר   .

באמת   יודעת,  לא  אני  במקום,  לא  שנלקחה  הנחה 

לדעת  באנו  לבדוק  וגם    באנו  הציבור  בשביל  גם 

איפה   בסדר,  עשינו  לא  אנחנו  איפה  להבין  בשבילנו, 

ולשפר   ללמוד  יודעים  אנחנו  מה  נכון,  לא  הנחנו 

חס   אם  לעתיד.  גם  זה  להיום  רק  לא  גם  וזה  מזה. 

שהוא   איזה  או  אסון  שהוא  איזה  יהיה  שוב  וחלילה 

שקרה,   ממה  היום  ללמוד  יכולים  אנחנו  אז  משבר, 

משתפרי  אנחנו  את  איך  לקבל  ונשמח  הבאה.  לפעם  ם 
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 הצפי הזה.  

 תודה. מישהו נוסף?   ראש העיר: 

ברורה   עו"ד יוסי סדבון:  היא  הזאת  הישיבה  תראו  טוב,  ערב  שלום 

להבין   יכולת  לנו  שחסר  משום  לנו  ברורה  והיא  לנו, 

לסדר   שלנו  ההצעות  כל  ולכן  בעיר.  קורה  מה  ולנתח 

עם  מסכים  אני  המציאות.  את  להבין  על    מדברות 

לנו   אין  הרבעוניים,  הדו"חות  את  לנו  אין  חברתי, 

את כל מה שקשור בהכנסות, אין לנו את מה שקשור  

ההתייעלות   תכנית  את  לנו  שאין  בוודאי  בהוצאות. 

עם   להתמודד  מתכוונת  העיר  כיצד  העיר,  של 

רוצה   הייתי  לא  ואני  שהיא.  כפי  הכלכלית  המציאות 

להח  יוכלו  לא  שלנו  הנכדים  שגם  למצב  זיר  שנגיע 

על   מדברים  ואנחנו  צוברת,  שהעירייה  החובות  את 

שבאמת   למצב  מתקרבים  ואנחנו  מיליונים.  מאות 

האיתנות   את  מאבדים  אנחנו  הדר,  שאמרה  כמו 

מצב   וזה  ירדו.  שלנו  הקרנות  וגם  שלנו,  הפיננסית 

להבין.   כדי  הזאת,  הישיבה  את  ביקשנו  ולכן  חירום. 

שהע  ואחרים  כאלה  הסברים  שנקבל  מניח  יר  ואני 

ב  היא  שלנו  בישראל,    5-הזאת  טובות  הכי  הערים 

זה   האוכלוסייה,  של  רצון  שביעות  שיש  נכון.  שזה 

נתפסת   בלתי  היא  הכלכלית  המציאות  אבל  נכון.  גם 

להימנע   רוצים  בהחלט  היינו  אנחנו   . והיא.. בעיניי, 

אליה.   הולכים  שאנחנו  רואים  שאנחנו  ממציאות 

עומ  שאתה  הזה  העניין  את  מכירים  סף  אנחנו  על  ד 

אחד   צעד  תלך  יאללה  טוב  לך  ואומרים  תהום, 

רוצים   אנחנו  שם.  להיות  רוצים  לא  אנחנו  קדימה. 

בהחלט כאופוזיציה אחראית לוודא שהעירייה עושה  
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ביעדי   לעמוד  כדי  לעשות,  צריכה  שהיא  מה  כל  את 

ביעדים   לעמוד  בוודאי  גירעונות,  לגרור  לא  תקציב, 

הו  שהמצב  וככול  לעצמה.  מציבה  טוב,  שהיא  לא  א 

איך   לדעת  רוצים  מאוד  מאוד  היינו  אנחנו  אז 

באמת,   ואנחנו  המצב.  את  לתקן  מתכוונת  העירייה 

ובעניין   לתשובות,  מאוד  מאוד  מחכה  אישית  אני 

נראה   שלא  עד  הזה  לנושא  נניח  לא  אנחנו  הזה 

באמת   ושאנחנו  בטוחה,  קרקע  על  באמת  שאנחנו 

שקיים   כפי  נורמליים,  שהם  ליעדים  מתקדמים 

למצבים  בר  הגענו  שכבר  חושב  ואני  אחרות.  שויות 

לפני   ניקח  אנחנו  אם  בעירייה.  פה  טובים    2-3יותר 

כינוס   והיה  פירעון,  בחדלות  כמעט  היינו  קדנציות, 

שבחנה   מקצועית,  ועדה  עם  משמעותי  מאוד  מאוד 

סבא   כפר  העיר  את  והעלתה  הזה  העניין  את 

במצב   להיות  רוצים  לא  אנחנו  תקינים.  למסלולים 

קטן,  הז  לא  שנים  מספר  לפני  שהיה  כפי  קושי  של  ה 

לתשובות,   עיניים  בכיליון  מחכים  אנחנו  ולכן 

 ובעיקר למענים למצב הקיים.  

אדבר   ראש העיר:  רק  אני  טוב,  נוסף?  מישהו  תודה,  אוקיי 

אני   א'  המקצועי.  לצוות  ניתן  כך  ואחר  בכלליות, 

חושב   אני  תקופה  זו  שעולה,  נושא  כל  שכמו  חושב 

וחצ  במאקרו  ששנה  ברמה  מאתגרת,  מאוד  מאוד  י 

שנים    3-ואחר כך אני ארד למיקרו. אנחנו נמצאים ב 

זה   מדינה,  תקציב  ללא  ממשלה,  ללא  משילות  ללא 

להיות   אמורים  שהיו  נושאים  מאוד  שהרבה  אומר 

ויש   שהתנהלה  הביניים  חטיבת  לרבות  מתוקצבים, 

הנוכחית   החינוך  ששרת  מקווה  אני  לגביה,  הרשאה 
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ה  את  שר  תפתור  עם  יחד  הכסף  את  ותעביר  בעיה 

אותם   הסתם  מן  אז  תקציב,  שיאושר  או    19האוצר, 

להגיע    18 שאמורים  שקלים  מיליוני  משהו  פסיק 

את   בנתה  העירייה  הגיעו.  לא  סבא  כפר  לעיריית 

מצוין   שירות  נותנים  היום  אנחנו  ולכן  החטיבה, 

הכלכלית   ההתמודדות  עם  ואנחנו  לחינוך,  כל  קודם 

נערכי  טובה.  המאתגרת  בצורה  אותה  ועושים  לה  ם 

אזכיר   רק  אני  הקורונה,  של  וחצי  השנה  שני,  דבר 

בשנה   תקציב  ישיבות  מספר  כינסנו  אנחנו  לכולנו, 

אותן   למרות  שעברה  שנה  של  התקציב  שעברה. 

קשה   הוא  שהמצב  שנה,  לפני  אגב  שהיו  אמירות 

ואנחנו   נוראי.  הוא  והמצב  לגירעון  הולכת  והעירייה 

את   גם  למרות    2020סיימנו  תקציבית,  ביתרה 

שלכם   קשות  מאוד  אמירות  גם  היה  השנה  שבאמצע 

כפר   עיריית  של  המצב  שנאמר  האופוזיציה,  כחברי 

העירייה   מאוד,  רע  הוא  מאוד,  קשה  הוא  סבא 

מצב   להיות  הולכת  היא  פירעון,  חדלת  להיות  הולכת 

לראייה קטסטרופלי  ועובדה  חבר'ה    ,  תראו,  נאמר. 

היה   אחד  שכל  הפרענו  תקשיבו,  לא  דיבור  בזכות 

   -לכם, אני בזכות דיבור 

 אתה מצטט אותנו לא נכון.   הדר לביא: 

הקדנציה   ראש העיר:  שבתחילת  במצב  נמצאים  אנחנו  אוקיי, 

ל  קרוב  פה  מלוות.    270-היו   ₪ ₪    270מיליון  מיליון 

סדבון   יוסי  כשהזכרת  הקדנציה.  את  התחלנו  ככה 

הייתי   אני  אז,  שהייתה  החירום  ועדת  מנכ"ל  את  פה 

בדיוק   ידענו  החירום,  ועדת  את  ניהלתי  העירייה, 

תכניות   פה,  שהיו  תכניות  של  היתרות  המצב.  מה 
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שקלים   מיליוני  מאות  שהניבו  סבא  בכפר  עתידיות 

אין... שקיבלו אותם לאחר מכן,   למערכת העירונית, 

הכלכליות   בתוכניות  לצערי.  היום  כדוגמתם  אין 

א  הובלתי  שאני  תקופה  באותה  התוכנית  שהיו  ת 

יוניאן שהיה חבר מועצה   אייל  עם  יחד  בזמנו,  הזאת 

עם   לגמרי  אחרת  תקופה  הייתה  תקופה.  באותה  כאן 

אותם   דבר  של  בסופו  אבל  לחלוטין.  שונים  אתגרים 

הגירעון,   את  חיסלו  דבר  של  בסופו  שנמכרו  קרקעות 

כס/  של  התוכנית  הירוקות,    6080וגם  השכונות  שזה 

מא  סבא  כפר  לעיריית  שקלים,  הניבו  מיליוני  ות 

הקדנציה   בתחילת  נמצאים  אנחנו  הכול  ולמרות 

לכם   אזכיר  אני  הזאת  הקדנציה  את  התחלנו  הזאת, 

בעייתי    270-ב  מיליון ₪ מלוות. סכום עתק של כסף, 

הדבר   בגבורה.  זה  עם  מתמודדים  ואנחנו  מאוד, 

למרות   להגיד.  לי  חשוב  שהיה  הפתיח  ובתוך  השני, 

במערכ  מאוד  גדולות  שאני  השקעות  החינוך,  ת 

ל  לקרוב  שיגיעו  בשנתיים    200-מעריך   ₪ מיליון 

המספריים,   בנתונים  תראו  אתם  הכול  למרות  וחצי, 

הוא   משמעותית.  בצורה  גדל  לא  המלוות  שעומס 

מוציא   כשאתה  אבל  למעלה.  קצת  מיליון    200טיפס 

ל  מגיע  המלווה  ועומס  את    280-₪,   . אז..  ,₪ מיליון 

אומרת    200-ה  זאת   .₪ תלמידות  מיליון  היום 

מצוינת,   חינוך  ממערכת  נהנים  סבא  כפר  ותלמידי 

להיות   צריכים  הייתם  מאוד,  מושקעים  ספר  בתי  עם 

מה   לראות  צריכים  הייתם  שז"ר,  בחטיבת  אתמול 

בינוי   של  תהליך  שם  שיש  גולדה,  ספר  בבית  קורה 

תנופת   פה  יש  בשרת.  שדה,  יצחק  ברמז,  פינוי, 
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בעיר   מעולם  כדוגמתה,  שאין  סבא  עשייה  כפר 

בתוך   מעולם  סבא,  בכפר  מעולם    118כדוגמתה, 

בעומס   הכול  בסך  אנחנו  הכול  ולמרות  קיומה.  שנות 

ב  טיפס  שהוא  בעומס    20,  18,  15-מלוות   ₪ מיליוני 

את   גם  תקבלו  השוטף,  התקציב  לגבי  מלוות. 

בהכנסות,   ירידה  יש  נכון  השוטף  התקציב  הנתונים. 

מדי  קורונה,  שנת  עוד  לפחות  ששכח  נה  ולמי 

נתנה   אגב,  נכונה  בצורה  הקודם  בסגר  שתקצבה 

של   הרשויות  ושיפוי  רגולציה    100%מענק  בלי 

אמרו   דבר  של  בסופו  כי  עסקים,  בעלי  על  שהקשתה 

יש   את    Xאוקיי  בארנונה.  פטור  מגיע  להם  עסקים, 

את   צלחנו  וככה  קיבלה  העירייה  הזה  התשלום 

מכן   לאחר  טובה.  בצורה  הקודמת  בשנה  המשבר 

המדי  לעסקים  באה  הרשות  את  יש  לא,  ואמרה:  נה 

את   לקבל  כדי  לדווח  צריכים  אתם  ולכן  קטנים, 

בעלי   מאוד  שהרבה  מצב  נוצר  ואז  בהנחה.  הפטור 

עליהם   הערימו  חלק  נכון,  לא  דיווחו  דיווחו,  עסקים 

ארנונה.   משלמים  לא  הם  מחכים,  הם  ואז  קשיים, 

להם   מגיע  לא  או  פטור  להם  מגיע  לראות,  מחכים 

אם   את  פטור.  מקבלת  העירייה  פטור,  להם  מגיע 

צברו   כבר  הם  הפטור,  את  להם  מגיע  לא  אם  הכסף. 

נוצר   ואז  חודשים.  מספר  של  פער.    gapחוב  נוצר 

הכול,   למרות  בהכנסות.  הפער  בעצם  הוא  הזה  הפער 

שהוצג   ממה  טוב  יותר  שהמצב  בנתונים  תראו  אתם 

בסופו   החלמה.  של  תהליך  יש  כי  הכספים,  בוועדת 

הר  יום  לפני  של  גם  אצלי  שהם  קטנים  לעסקים  שות 
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לתהליך   מודעים  והם  בפגישה,  שלושה  או  כשבועיים 

בעלי   מאותם  חלק  הזה,  והמורכב  הבירוקרטי 

אלא   במגורים  לא  הוא  הפער  אגב  בעיקר  עסקים, 

מאמין   ואני  לאט,  לאט  להיסגר  מתחיל  בעסקים, 

הנוראי   הזה  שהפער  תראו  אתם  הבא  הרבעון  שעד 

ה  ₪,   12-של  בטל    מיליון  זה  לא...  ממש  שהוא 

  ,₪ מיליארד  של  תקציב  לה  שיש  בעיר    12בשישים, 

שניתן   פער  זה  גדול,  כך  כל  פער  לא  זה   ₪ מיליון 

שמצד   וביעד  בהכנסות  מהירה.  די  בצורה  לסגירה 

אנחנו   אבל  לאזן.  כדי  ההוצאות  על  מצרה  די  אחד 

להבין.   צריך  זה  ואת  מאתגרת,  בתקופה  נמצאים 

ביקורת  יש  אם  גם  חוסר    ולכן  ועל  התנהלות  על 

מאוד   מרוסנת,  מאוד  מאוד  פה  המערכת  ריסון, 

גזברי   תהליך  עם  שעובדת  מערכת  פה  יש  מהודקת, 

עבודה   שעושה  כספים  ועדת  יו"ר  פה  יש  מצוין, 

שיטתית   בצורה  מתכנסת  הכספים  ועדת  מצוינת. 

המקצועיות   אחת  ועדה  היא  מאוד,  מאוד  מקצועית 

אני   סבא,  כפר  בעיר  פעם  אי  זה  שהיו  את  אומר 

ועדה   לא  זה  כאן,  שנמצא  המקצועי  הידע  מבחינת 

בצורה   יושבים  אחרת.  או  כך  החלטות  שמעבירה 

של   הצוות  עם  הכספים,  אנשי  עם  הגזבר,  עם  טובה 

החלטות   מקבלים  רגע  ובאותו  הציבור,  נציגות 

חושב   אני  אסכם,  אני  ובזה  האחרון  והדבר  נכונות. 

של   שהמצב  שתקבלו,  בנתונים  תראו  העיר  שאתם 

אתם   איתנה.  עיר  לא  מלהיות  רחוק  הוא  סבא  כפר 

מספר   עוד  במגירה  גם  יש  הנתונים.  את  תראו 

לפה   כשנכנסו  להזכיר  צריך  כסף.  שיניבו  תכניות 
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שום   הייתה  לא  הזאת, במגירה  ביחד לקדנציה  כולנו 

כסף.   שמניבה  מסודרת  תב"ע  או  תכנית  שום  תכנית, 

בווע  יושבים  שאתם  בתהליכים  לזה  עדים  דת  אתם 

   -משנה 

 תקומה הייתה תכנית כזו.   הדר לביא: 

 לא, אל תגידו דברים שאתם לא מבינים.   ראש העיר: 

 מבינים יודעים וזה עובדה.   הדר לביא: 

יש   ראש העיר:  אין כסף מתקומה,  עובדה  יודעים  אוקיי, מבינים 

 -תהליך 

הקודמת,   הדר לביא:  בקדנציה  תכנית  הייתה  שלא  אמרת 

 הייתה.  

שאת  שו  ראש העיר:  בדברים  הציבור  את  מטעה  את  פעם  ב 

 אומרת.  

 לא לתקן אותך בשגיאות.   הדר לביא: 

   -זה לא נכון, אין כסף בתקומה. נכון  ראש העיר: 

 אתה אמרת שלא הייתה תכנית.   הדר לביא: 

 לא נכון, לא נכון.   ראש העיר: 

 תחזור לפרוטוקול.   הדר לביא: 

מצ  ראש העיר:  הכול  לפרוטוקול  הכול  תטעי.  בתקומה  אל  וין, 

משטח   להבדיל  הכנסות,  אפס  יש  כרגע 

ל  קרוב  הכנסות    100-האוניברסיטה שהניב  מיליון ₪ 

דיבר   שיוסי  הבחירות,  לאחר  שנה  חצי  תוך  מיידית 

לפני   מכיר    17עליהם  אני  ובנתונים  במספרים  שנים. 

מכיר   כספים,  של  איש  אני  לי,  תאמינו  זה,  את 

 היטב.  

 קודמה כבר כמה שנים.    גם תכנית פארק המוביל  יעל סער: 

לצלול   ראש העיר:  כדאי  בזה  שגם  חושב  אני  תקשיבו,  בואי 
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פארק   בתוכנית  קורה  מה  להבין  כדי  לעומק, 

שיש   העניינים  כל  ועם  האתגרים  כל  עם  המוביל, 

לשבת   כדאי  פה  גם  כרגע.  העניין  לא  זה  אבל  שם. 

כסף,   שיניבו  עד  האלה  שהתהליכים  ולהבין  וללמוד 

הזמן   את  ייקח  שהותנע  זה  תהליך  שיש  נכון  שלהם. 

משמעותי,   מאוד  תהליך  הוא  הזה  והתהליך  עכשיו, 

ועדה   של  בתהליכים  ייקח  זה  הכסף  את  שנראה  עד 

מחוזית הרבה מאוד זמן, עד שתאושר התב"ע. תב"ע  

בין   זה  ישראל  תב"ע    7עד    5-ל   3במדינת  שנים, 

כשהיא   רק  ולכן  משמעותית,  תב"ע  היא  כזאתי 

עוד   הכנסות.    4שנים    3תאושר  לראות  נתחיל  שנים 

   -שנים. ואני   5זאת אומרת זה ייקח  

.. זה   יעל סער:   שנים.    5לא,.

מעביר   ראש העיר:  אני  עובדים.  זמן,  מבזבזים  לא  אנחנו  בסדר, 

אני מתנצל שאני   לצוות המקצועי,  את רשות הדיבור 

הישיבה   את  שינהל  מי  סיום.  למסיבות  לצאת  צריך 

 גזבר בבקשה.  ודה.  בהיעדרי זה עילאי הרסגור ת 

טוב   יובל בודניצקי:  הכי  היעילות  שלמען  חושב  אני  טוב,  ערב  טוב 

על הכול כמקרה אחת, בסדר? על   נגיב ברצף  שאנחנו 

 כל השאלות שלכם.  

מהנושאים   ד"ר אסנת ספורטה:  אחד  כל  על  תשובה  לקבל  נשמח  אנחנו 

 בנפרד.  

ה  יובל בודניצקי:  עומס  לגבי  אז  טוב  גמור.  בסדר  מלוות,  אוקיי, 

המלוות   רמת  הקפאת  מדיניות  על  תמשיך  הרשות 

רק   ייעשה  חדשות  הלוואות  שגיוס  כמובן  הקיימת, 

וכן   לצורך מימון פירעון שוטף של הלוואות קיימות, 

את   יגדילו  אשר  כלכליים  פרויקטים  למימון 
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יפרט,   צביקה  תכף  הרשות.  של  העצמיים  המקורות 

זה  ההתייחסות  מצורף,  הארנונה  הכנסות    נייר 

ועדת   בישיבת  נעשה  הנוספות  ההכנסות  להתפלגות 

ל  המתוכננת  מהצגת    22-הכספים,  כחלק  לחודש. 

של   הראשון  לרבעון  הפעילות  צביקה  2021הוצאות   .

 אם אתה רוצה להתייחס.  

בהתייחס   צביקה דוידי:  המסך  על  ברשותכם  נסתכל  בואו  אז  טוב, 

ל  התייחסות  הראשון,  בסעיף  הראשונה    2-לשאלה 

זה  רכיבים. אח  נושא של עומס המלוות, שתיים  זה  ד 

מוצגת   שלפניכם  בטבלה  אז  ההכנסות.  של  נושא 

מ  החל  השנים  לאורך  המלוות  אז  1.1.2018-רמת   .

על   נסתכל  כל  קודם  אנחנו,  שבאמת  רואים  אתם 

מלוות   ביוב.  מלוות  לנו  יש  אז  המלוות.  של  ההרכב 

העברה לאוצר, בזמנו הרשויות עצמן העשירות העלו  

מן   בין  לאוצר  איזון  שהוא  איזה  לעשות  ניסיון 

של   רכיב  לחזקות,  החלשות  בין  עצמן,  הרשויות 

שלשם   הפיתוח  עלויות  של  ורכיב  מחזור,  הלוואות 

אז   בעיקר.  הכוונה  שאליהן  לכוון,  אפשר  באמת 

הזמן   של  הציר  לאורך  ההתפתחות  את  רואים  אנחנו 

של   ראש    253מרמה  של  כניסתו  בתחילת   ,₪ מיליון 

לתפקיד   לדצמבר  העיר  יותר  או  פחות  ,  2018חופף 

שזה   לדעת,  שביקשתם  המשך    267מה   .₪ מיליון 

ל  ₪,    283-בעלייה  ובעצם    297מיליון   ₪ מיליון 

דצמבר   בסוף  עליה  שהצהרנו  המדיניות  במסגרת 

המלוות.  2020 עומס  את  מגדילים  לא  אנחנו   ,

לצורך   להרחבה  רק  קיימת,  מסגרת  על  שומרים 

שמייצרים  כלכליים  וכמובן    פרויקטים  חדש,  ערך 
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אנחנו   השוטפות,  פירעונות  המסגרת  את  משמרים 

של   הלוואות  מסגרת  על  ₪,    20מדברים  מיליון 

במרץ   ממחזרים.  אנחנו  רואים    2021ואותם  אתם 

ירידה,   בעצם  יש  שמאל,  בצד  האחרונה  בעמודה 

טרם   מגייסים,  לא  אנחנו  בעצם  כי  מתודית,  ירידה 

לנו  גייסנו את הפיק הראשון לרבעון הראש  ון, אז יש 

 גם ירידה.  

עירוניות   יעל סער:  חברות  אצל  מלוות  כולל  לא  זה  שאלה,  רק 

 נכון? זה רק בתקציב עירייה.  

יש   צביקה דוידי:  אז  במסמך,  שהערתם  לשאלה  בהתייחס  לא. 

 מיליון ₪ נוספים בחברה הכלכלית.    50כמובן  

 משנה שעברה.   הדר לביא: 

אכן   צביקה דוידי:  הזה  שהסכום  לשנה  נכון.  ביחס  השתנה  לא 

של   בהגדרה  הרשות.  בערבות  עומד  והוא  שעברה, 

של   בהגדרה  אבל  נוכח,  לא  הוא  המלוות  עומס 

השורה   לגבי  נוכח.  הוא  אז  פיננסית  חשיפה 

השנה   צפויים  אנחנו  ביוב,  מלוות  מבחינת  הראשונה 

כ  הזה  גם    13-להוריד את הרכיב  אמור  זה  מיליון ₪, 

מהע  נובע  וזה  התמונה.  את  שבמסגרת  לשפר  ובדה 

הלוואות בעלים, תאגיד הביוב אישר במסגרת עסקה  

הרשות,   לטובת  חוב  של  משיכה  בעבר  שנעשתה 

כ  של  גודל  סדרי  בעצם  הזה  ₪,    15-והחוב  מיליון 

למעלה,   שמאל  בצד  רואים  שאתם  הסכום  את  הפרה 

של   סך  הביוב  הלוואות  זה    13ביתרת   .₪ מיליון 

התמונה.   את  לשפר  אמור  שבאמת    2אומר    אני רכיב 

תכף   באמת,  המלוות  המלוות.  של  העניין  על  מילים 

שבעצם   רכיב  הוא  המלוות  בסוף,  גם  בזה  אגע  אני 
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זאת   הפיננסית,  החשיפה  את  באמת  מייצר 

אנחנו    ה האינדיקצי  הרשות,  של  הפיננסית  ליציבות 

לנו מוטיבציה להגדיל את הדבר הזה,   נגדיל, אין  לא 

צר  באמת  בין  האיזון  על  לשמור  כים  וצריכים 

מבנה   של  הנושא  שזה  הרשות,  ברמת  שקיימים 

כאלה   בתשתיות  וצרכים  חינוך  מבנה  ציבור, 

של   העומס  את  להגדיל  שלא  האתגר  כנגד  ואחרות. 

של   הנושא  זה  הזה  בעניין  השלישית  והצלע  המלוות. 

היטלי   בעיקר  פיתוח  מקורות  היטלים  לייצר 

למבנה   לשמש  שיכולים  אלה  הם  שרק  השבחה, 

וחינוך.   שבאמת  ציבור  המאתגר,  המשולש  זה  אז 

הראשון   הרכיב  אז  עליו,  ששומרים  לראות  צריכים 

עומס המלוות שלא   הנושא של  זה  בנייר הזה,  שמוצג 

בסוף    .. לרכיב. גם  אתייחס  אני  ובהמשך  יורחב. 

למה   בהתייחס  הערה,  לומר  רוצה  כן  אני  הנקודה. 

הדיווח,   של  בנושא  סער  יעל  המועצה  חברת  שאמרה 

ה  של  בנושא  של  גם  הנושא  מבחינתי  רבעונים. 

גם   זה  משמעותי,  מאוד  הוא  קריטי,  הוא  השקיפות 

ועדת   יו"ר  של  וגם  העיר,  ראש  של  המדיניות 

באופן   הרבעונים  את  להביא  נקפיד  אנחנו  הכספים. 

את   ולהסביר  ולשתף את המגמות  דיון מפורט  שוטף, 

   -הדברים 

 תודה.   יעל סער: 

ב  צביקה דוידי:  אומר  אני  זה  בהקשר  ב אז  לחודש    22-תמצית, 

מפורט,   דיון  נעשה  כספים,  ועדת  לנו  תהיה  הקרוב 

העיר   ראש  שאמר  שכמו  השנתי,  הדו"ח  את  נציג  גם 

אלפי   מאות  כמה  של  עודף  עם  באיזון  הסתיים 
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שקלים, נציג את המגמות ואת ההסברים, באמת את  

בואכה   גם  שהשפיעו  נציג  2021האינדיקציות  וגם   .

ההשלכ  עם  הראשון  הרבעון  ונעשה  את  שלו,  ות 

מתאים   פחות  הוא  הזה  הפורום  מפורט,  דיון  באמת 

מי   כל  ובאמת  הסעיפים.  ברמת  כלכלי  מפורט  לדיון 

לדיון  -ש  מוזמן  כספים  ועדת  חבר  שלא  מי  גם   ,

ב  שיתקיים  אפשר    22-המפורט  הבא,  בשבוע  לחודש 

יוצגו   לא  ששם  דברים  וגם  הקורה,  לעובי  להיכנס 

לשאול   מועצה  חבר  כל  מזמין  השאלות,  אני  את 

היא   מבחינתי  הביקורת  מפורטות.  תשובות  יקבל 

 -בונה. אז זה לגבי 

קטנה,   ד"ר אסנת ספורטה:  הערה  רק  אבל  צביקה,  מקשיבה,  אני 

לנושא   קשורה  לא  שהיא  חושבת  אני  התשובה 

הנושא   זה  שהעלינו  הראשון  הנושא  העלינו.  שאנחנו 

מה   וכל  בפועל,  להכנסות  הכנסות  צפי  בין  הפער  של 

לסוגיה  שפירט  מתייחס  לא  בעצם  עכשיו  עד  ת 

ואנחנו   ביחד,  הכול  על  לענות  ביקש  יובל  הראשונה. 

   -נושאים נפרדים   4ביקשנו לשמור על  

שלכם   צביקה דוידי:  בנייר  מוצג  שהיה  הדברים  שסדר  חושב  אני 

שנייה    1בסעיף   ופעם  מלוות  אחת  פעם  כולל 

 התייחסות להכנסות.  

 ות.  הוא מתייחס לעומס המלו  הדר לביא: 

על ראשון ראשון אחרון אחרון, תקראי   צביקה דוידי:  עונה  אני  אז 

 את מה שכתבתם.  

 אוקיי, אבל תתייחס לפער בין הצפי לבין בפועל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אז תכף  צביקה דוידי: 

 נגיע לזה, זה קיים.   יובל בודניצקי: 
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 אוקיי, תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

הדב  צביקה דוידי:  סדר  סדר  זה  על  עונה  אני  הצגתם,  שאתם  רים 

 הדברים שלכם.  

 בסדר גמור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אנחנו דנים לפי סדר נושא הישיבה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אוקיי, אז אנחנו בהכנסות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

הקדמתי   צביקה דוידי:  גם  ולכן  ההכנסות,  של  נושא  עכשיו  יפה. 

אתי  אני  הכספים.  ועדת  של  לרכיב  לנושא  פה  יחס 

מפורטת.   בצורה  נושא הארנונה,  העיקרי שזה באמת 

של   לנושא  זה  את  אקשור  וגם  המגמות  את  אציג 

את   ותבינו  נאות  גילוי  לכם  לתת  מנת  על  השיפוי, 

מפורט   והדיון  הולך.  זה  ולאן  פה  היה  מה  המגמה 

ייעשה   שאמרתי  כמו  האחרות,  ההכנסות  של  בנושא 

ב  נ   22-בישיבה  הבא,  בשבוע  דיון  לחודש  לעשות  וכל 

ההכנסות   בכל  הקורה  לעובי  נכנס  ברבעון,  מפורט 

זה באמת אפילו   את המגמות,  נסביר  ואחרות,  כאלה 

אני   אז  בסדר?  הציבור,  את  להלאות  לא  של  ברמה 

של   הנושא  של  העיקרי  לבלוק  מתייחס  כרגע 

יש   יכולה,  את  אם  הארנונה.  בעצם  שזה  ההכנסות, 

ל  הזה?  המסך  את  מעט  להגדיל  זום  אפשרות  עשות 

לזכור   צריכים  אנחנו  פה  את    2אין?  מגמות. 

לאורך   ארנונה  קביעת  של  הדינמיקה של ההתפתחות 

לשנת   העבודה  הנחת  ובעצם  בהתקיים    2021השנה. 

מבחינת   צפויה  לא  ומאוד  יציבה  לא  מאוד  מציאות 

העסקי,   בנושא  בעיקר  ארנונה,  הכנסות  של  המגמות 

של   תקציב  לבסיס  עבודה  הנחת  הייתה    2021בעצם 

הגבייה   שיעור  של  לרמה  עד  לגבות  יכולים  שאנחנו 
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בסוף   בפועל  הנחה  2020שהיה  הייתה  זו  מבחינתי   .

אני   מבחינתי  עליה,  להקפיד  היה  שנכון  שמרנית 

חשיפה   אותה   .. רואים. אתם  ולכן  בה  דוגל  עדיין 

בשנת   אסביר.  אתם    2020ואני  הגבייה,  שיעור  בעצם 

גבייה   באחוז  מודגש  שם  למטה    2020כולל  רואים 

ל 92.3% הגבייה  תחזית  ובעצם  זו    2021-,  מבחינתי 

אותה   למלא  יכול  אני  לדעתי  רשאי,  שאני  מחסנית 

לכדי   של  92.46%עד  קטנטן  בפסיק  רכיב  שם  יש   ,

על    0.2% תסתכלו  אחרת.  או  כזו  התאמה  עם 

לאורך   הגבייה  אחוז  הגבייה.  אחוז  של  ההתפתחות 

הוא   רמה,  על  נשאר  הוא  מתפתח,  הוא  מתחיל  השנה 

כוללת   גבייה  על  למשל  נסתכל  אם  נמוכה,  ברמה 

ל  אפריל  מרץ  פברואר  זו  2020-בינואר  אז   ,

כלומר יש מתאם    85%,  78%,  87%,  76%ההתפתחות  

בסוף   הגבייה  שיעור  לבין  גבייה  שיעור  אותו  בין 

שנה. כלומר על מנת שנוכל למדוד את עצמנו כראוי,  

מחודשי   אחד  כל  להשוות  בעצם  צריכים  אנחנו 

בארבעת   נדייק  אם  הראשון,  הרבעון  במהלך  הגבייה 

של   הראשונים  על  2021החודשים  אותם  ולהשוות   ,

לשנים   גם  נכון  זה  אשתקד.  המקביל  הרבעון 

   -קודמות, זוהי הדרך למדידה. ובעצם אנחנו רואים 

השנה   יעל סער:  לאורך  הפערים  קטנה,  שאלה  רק  אפשר  אם 

אם  העניין  לצורך  חודשי?  שזה  או  צובר  פברואר    זה 

 -זה לחודש   88.5%זה  

 זה מצטבר, זה מצטבר.   צביקה דוידי: 

 או שזה החל מינואר כולל השלמות?   יעל סער: 

 זה מצטבר.   צביקה דוידי: 
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 מצטבר.   יעל סער: 

לאפריל   צביקה דוידי:  למשל  הגבייה    85.7%כלומר  שיעור  זה 

 לארבעת החודשים הראשונים של השנה.  

הש  הדר לביא:  את  משווה  שאלה  ואתה  כיוון  הראשון,  ליש 

 ?  2021הנתונים שיש לנו על  

המקבילה   צביקה דוידי:  לתקופה  נכונה  היא  בארנונה  ההשוואה 

כלומר   המצטברת.  נכונה להשוואה  לא  היא  אשתקד, 

הנכון   במתווה  שאני  לומר  אוכל  שאני  מנת  על 

של   ביעד  ב 92.46%לעמידה  לעמוד  אמור  אני   ,-

שעמדתי, 2021באפריל    85.5% כמו  שהרשות    ,  כמו 

 .  85.5%, שזה  2020באפריל    2020-עמדה ב 

   -אני מבינה, אני שואלת אם  הדר לביא: 

עומדים   צביקה דוידי:  שאנחנו  אפילו  לראות  יכולים  אנחנו  אז 

 .  0.2%-בעודף, כלומר ב 

שאין   הדר לביא:  כיוון  מאי,  את  מראה  לא  אתה  אם  שואלת  אני 

 לנו את הנתונים עדיין על מאי?  

 לא, זה לא רלוונטי מאי.   י: צביקה דויד 

בעצם,   הדר לביא:  השאלה  זו  אבל  רבעון,  לא  זה  שלישון,  זה 

 למה אתה מסתכל על ינואר עד אפריל?  

 אז אני אסביר.   צביקה דוידי: 

כדי   הנדין: -עילאי הרסגור  הטוב,  הסדר  בשביל  מציע  אני  הדר,  הדר, 

ונהיה   השאלות  של  פונג  לפינג  נגרר  לא  שבאמת 

יעילים.   אז  מאוד  שאלות,  כמה  לך  יש  אם  בואי 

   -תרכזי כמה שאלות 

 יש לי שאלה טכנית פשוטה.   הדר לביא: 

 שאלה אחת בסדר, בסדר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

דו חודשית הדר.   צביקה דוידי:  היא  כל  קודם  מבהיר, המדידה  אני 
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וגם   הנכון  המדד  למאי,  להשוות  רלוונטי  לא  כלומר 

אוכל   שאני  מנת  על  קדימה,  אני  בואכה  אם  להחליט 

היא   אחר,  או  כזה  תקציב  על  ההתבססות  את  משנה 

רלוונטי.   לא  הוא  מאי  לכן  שישי.  חודש  בסוף  תהיה 

אנחנו   שבעצם  פה  רואים  שאנחנו  מה  פנים  כל  על 

ל  הגבייה  שיעור  את  עדיין  92.46%-העמדנו  וזה   ,

לי   של  נותן  את    2%שלייקס  למלא  מנת  על  פרומיל, 

ול  קרקע ה המחסנית  על  לשנה  בטו   יות  בהשוואה  חה 

להיות   אמורה  שהשנה  גם  לזכור  צריך  קודמת, 

בעצם   כי  קודמת,  משנה  יותר  טובה  משמעותית 

היציאה   את  משמעותית  בצורה  מקדימים  אנחנו 

גם   המגמות  על  משפיע  וזה  הקורונה,  מתרחיש 

פה   יש  אבל  ההוצאות,  לעניין  וגם  ההכנסות  לעניין 

של   פה  gapעניין  יש  ואנ ,  דיליי,  של  אתייחס  עניין  י 

הוא   הנוכחי  הגבייה  שיעור  פנים  כל  על  לזה בהמשך. 

כבר מגלם, ופה אני אחבר את זה לנושא של השיפוי,  

בעצם   השיפוי  נושא  השיפוי.  עניין  לגבי  אסביר  ואני 

ב  גורף    5-ו   4,  3לחודשים    2020-הרשות קיבלה  מענק 

עסקים,   של  ואחרות  כאלה  תוצאות  של  מדידה  ללא 

ש  בעצם  המדינה  שלה,  ובהמשך  המדיניות  את  ינתה 

יותר   הרבה  בפרמטרים  קוראים  קולות  והגדירה 

לפטור   בזכאות  ולעמידה  לבדיקה  מחמירים 

בשיעור   משופה  מארנונה  פטור  כל  שבעצם  מארנונה, 

תהליך    95%של   היה  הזה  התהליך  הרשות.  עבור 

שיפוי   אותו  לאחר  להתפתח  התחיל  שבעצם  נלמד 

והגע  השנה  בסוף  אותו  ופגשנו  ליתרות  כוללני,  נו 
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לשנת   העבודה  הנחת  ואחרות.  היא    2021כאלה 

של   העקרונות  את  מצב  תמונת  לקחת  בעצם 

אותו   ויישמנו  לשיפוי,  קורא  לקול  הקריטריונים 

שנת   העניין    2021למהלך  עכשיו  מקבילה.  בצורה 

אני   מתכוון?  אני  למה  טכני,  כמעט  אפילו  הוא 

להיכנס   התחילו  הכספים  שבעצם  לזה  מתכוון 

מ  התחזית.  כתוצאה  את  שתאמו  בהיקפים  השיפויים 

הגדירה   המדינה  מסוים  שבשלב  הוא  העניין 

. בעצם  2021שהשיפוי הזה נגדע באפריל, סוף אפריל  

מרגע   כלומר  המדינה.  של  בהגדרה  מהקורונה  יצאנו 

שיפטינג,   פה  לעשות  צריך  החלטה,  הייתה  שזאת 

הדינמיקה   מה  אסביר  רק  אני  אסביר.  אני  ותכף 

בשל  הזה.  כזו  בשלב  היא  הדינמיקה  בעצם  הזה  ב 

ולבקש   להמשיך  עסקים  לבעלי  מאפשרת  שבעצם 

של   בשיעורים  שנפגעו  לעסקים    60%החזרים 

וגם   ל 80%במחזור  בהשוואה  והכספים  2019-,   .

לזרום   וימשיכו  זורמים  הם  זורמים,  האלה 

מנת   על  התאמה.  פה  נדרשה  ובעצם  בטפטופים, 

ה  את  לקחתי  לא  אני  אחראי,  במקום    12-להיות 

אותם   ואמרתי  ובאתי  האלה   ₪ ₪    2מיליון  מיליון 

הם   אותם  רואים  כמעט  כבר  שאנחנו  חוזים  שאנחנו 

כל ה  ואז להפנים את  הנוספים לתוך    10-יהיו  מיליון 

הגבייה, כי זה בעצם המעשה הנכון, כי בעצם אם זה  

בעצם   בא  זה  מהשיפוי,  בא  ולא  מפה  בא  לא 

אקוויוולנט  זה  אחר,  מקור  ואין  כל  מהארנונה  על   .

חשבנו    פנים  עדיין  הדינמיקה,  להיות  צריכה  זו 

לקחנו   בעצם  זה  שעשינו  ומה  שמרני.  להיות  שנכון 
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של   ברמה  לפניכם  רואים  שאתם  המחסנית  את 

נכון לאפריל. מעבר  92.46% גבול הגזרה  זה  ואמרנו   ,

הארנונה   תחזית  לתוך  לקלוט  מוכן  לא  אני  לזה 

  5אותם  כבר מגלם את    92.4%-משהו מעבר. עכשיו ה 

האחרון   התקציב  שינוי  במסגרת  שהסטנו  מיליון 

אותם   מתוך  בעצם    12שהיה,  הסטנו   ₪   5מיליון 

של   רמה  לאותה  אקוויוולנט  בעצם  וזה   ₪ מיליון 

חודש  92% בסוף  שגם  היא  עבודה  הנחת  עכשיו   .

אותו   להיות  ימשיך  שמיני  חודש  בסוף  גם  שישי, 

ראשוניות  במגמות  זה  את  רואה  כבר  אני  .  שיפטינג. 

גם לגבי השיפוי אני יכול לומר שבעצם השיפוי עצמו  

אותה   כלומר  האחרונה.  הישיבה  מאז  קטן  כבר 

את   אדייק  גם  אני  מתבצעת.  היא  שחזיתי  דינמיקה 

ב  היינו  אם  מושג,  לכם  לתת  במספרים  אפילו    12-זה 

הסטנו   בעצם  ש"ח  לתוך    5מיליון   ₪ מיליון 

התבססות   של  תחזית  יתרת  עם  ונשארנו  הארנונה, 

יש    7על   שכבר  לכם  להגיד  יכול  אני  אז   .₪ מיליון 

בקופה   עוד    2.7לנו  לפחות  חוזה  ואני   ,₪ מיליון 

מתוך   הזה  מהסעיף  רק  דיברנו  אם  כלומר   .₪ מיליון 

של    12-ה  גודל  סדר  של  גירעון  על   ₪ מיליון    5מיליון 

עכשיו,   כבר  פקטו  דה  כבר  הוא  הזה  בסעיף  רק   ,₪

לוועדת כספים רמה של   מיליון ₪. אם    3.5אני מביא 

זה   שבגדול  לכם  אומר  אני  התמונה,  את  ארחיב  אני 

מסיים   רגע  אני  ברשותכם  הארנונה,  של  הנושא  לגבי 

טיפה   נצא  ועכשיו  הארנונה.  של  האירוע  את 

בצורה   לכם  אציג  ואני  הסעיפים,  לכלל  להרחבה 

שהשפיעו   העיקריים  הסעיפים  את  רחבה  יותר  טיפה 
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אותם   אותם    12על  ועל   ,₪ שאנחנו  מיליון  שינויים 

אומר   ואני  הקרובה.  הכספים  לוועדת  נביא  כבר 

חושב   אני  אותי.  מדאיג  פחות  השוטף  של  שהנושא 

ארוך   תכנון  של  בכיוון  באמת  להיות  צריך  שהמוקד 

אפרט   ואני  הליבה.  להיות  צריכה  שמה  טווח, 

בוועדת   כבר  שבעצם  אומר  אני  אז  להעמיק.  ואשמח 

מרמה  עוברים  אנחנו  הקרובה,    12.1של    הכספים 

של   גודל  הגירעון    50%לסדר  ברמת  נמחק  כבר  מזה 

לעבור   יכולה  את  נרחיב.  ותכף  הרעיוני,  התיאורטי 

את   ייקרא  המנכ"ל  לזה.  הבא,  לדף  רחלי  כבר 

 השאלה ואז אני אתייחס.  

 זה לגבי הסעיף הבא שעל סדר היום.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 נכון.   צביקה דוידי: 

   -באופן זה מתחבר   יובל בודניצקי: 

 זה מתחבר, בסדר.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 השאלות נשאלו כמקשה לכל הדברים.   צביקה דוידי: 

 לא, לא, זה עוד נושא לדיון שאנחנו רוצים להציג.   הדר לביא: 

   -אם אתם רוצים  הנדין: -עילאי הרסגור 

לענות   צביקה דוידי:  רוצה  אני  אז  השאלות,  כל  את  כבר  שאלתם 

 על הכול.  

 על השאלות על הנושא הראשון?   הדר לביא: 

 לא, נשאלו שאלות לגבי כל הנושאים.   צביקה דוידי: 

השאלות   הדר לביא:  לגבי  האלה  מהתשובות  מושך  אתה  אוקיי, 

 ששאלנו?  

 כן, זה הכול אותו עניין.   צביקה דוידי: 

אתם   הנדין: -עילאי הרסגור  אם  כזה.  דבר  שנעשה  אז  מציע  אני  צביקה 

כמק  הצבעה  לעשות  הנושאים  רוצים  כל  על  אחת  שה 
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 אפשר, אם אתם רוצים.  

   -אני רוצה להציע בהקשר הזה ברשותכם  צביקה דוידי: 

   -אם לא  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אני חושב שכל הדיון במקשה  צביקה דוידי: 

   -אם לא נעשה הצבעה על נושא נושא נעצור  הנדין: -עילאי הרסגור 

הנו  יעל סער:  שלגבי  להגיד  רק  רוצה  רגע  אנחנו  אני  הזה  שא 

ההתייחסות   על  תודה  לצביקה,  לפרגן  רוצים 

להתקדם   ואפשר  ההצעה,  את  להוריד  הרצינית 

 לנושא הבא.  

תשובות   הנדין: -עילאי הרסגור  לאור  בהסכמה  ההצעה  את  להוריד  אפשר 

 של גזבר העירייה?  

 תודה.   צביקה דוידי: 

   -רגע שנייה, אבל צביקה סיימת עם התשובות של ה  הדר לביא: 

 לגבי הסעיף הראשון כן.   יקה דוידי: צב 

בדיוק   הדר לביא:  זה  לך,  להודות  רוצים  באמת  אנחנו  אז 

הצעת   גם  זו  חסר,  לנו  והיה  שחיפשנו  ההסבר 

 ההחלטה שיינתן ההסבר, ולכן אנחנו נסיר אותה.  

 תודה רבה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 תודה רבה.   צביקה דוידי: 

 תודה צביקה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 

 סטטוס עמידה ביעד ההוצאות.  . 2

 

 

בבקשה   הנדין: -עילאי הרסגור  השני.  לנושא  נעבור  חבר    5אנחנו  לכל  דקות 

 או חברת מועצה.  

מראה,   ד"ר אסנת ספורטה:  תמונת  על  מדבר  באמת  השני  הנושא  אז 
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שבתקופת   בגלל  ולהבנתנו  ההוצאות.  תמונת 

הרבה   אירועים  מאוד  הרבה  בוטלו  הקורונה 

, הצפי  תכניות שתוכננו בשנה הזאת   פעילויות, הרבה 

גבוהות בסעיף ה  , בעצם  -היה בעצם שיישארו יתרות 

לפעולות   להוסיף כאן שמעבר  רוצים  אנחנו  בתקציב. 

אירועים   מניחה,  אני  בחינוך  יוזמות  שבוצעו 

בסעיפי   יתרות  נותרו  שגם  מניחה  אני  מסוימים, 

גדול   חלק  למעשה  הקורונה  בתקופת  כי  השכר. 

בתקו  ועבדו  מהעובדים  בהסדר,  היו  ארוכות  פות 

בוטלו,   רבות  נוספות  שעות  מלאות,  ממשרה  פחות 

תחלופה   גם  הייתה  רכבים,  של  תחזוקה  כוננויות, 

בכירים   מנהלים  בעיקר  עובדים,  של  גבוהה  מאוד 

מבוטלות   לא  תקופות  בעצם  היה  בעירייה. 

בעצם   והצפי  מאוישים,  היו  לא  שתפקידים 

נמו  להיות  אמורות  היו  יותר  שההוצאות  כות 

וכאן באמת היינו רוצים להבין   מההוצאות שתוכננו, 

להוצאות   המתוכננות  ההוצאות  בין  הפער  את 

היו   איפה  יתרות,  היו  האם  באמת  ולהבין  בפועל, 

של   מלאה  תמונה  לראות  כדי  סעיפים,  באיזה  יתרות 

 הנושא הזה. תודה.  

לי שראש העיר בחר לעזוב,   הדר לביא:  וצר  רוצה להתייחס,  אני 

כשהוא  ול  זה  את  להגיד  אאלץ  ואני  אמירות,  שמוע 

ואין   מצוין  שהמצב  אמירות  לשמוע  אבל  כאן,  לא 

ו  מראה    12-בעיה,  בעיניי  זה  קטן,  כסף  זה   ₪ מיליון 

מקווה   אני  הנושא.  את  באחריות  לוקח  לא  שהוא 

שאתם לוקחים באחריות את הנושא. וגם לתקן כמה  

בהיסטוריה.   ונתחיל  ידו,  על  שנאמרו  מהדברים 
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עד  ק  בעירייה  שירת  העיר  ראש  כל  עם  2004ודם   ,

מנכ"ל   היה  לא  כבר  הוא  הקודם  העיר  ראש  כניסת 

פתרון   של  מהתוכנית  חלק  היה  לא  הוא  עירייה, 

ה  למעשה חלק    100-הגירעון של  דאז, אלא  מיליון ₪ 

עומס   המלוות.  עומס  על  דיברנו  שנית,  מהבעיה. 

מ  העיר  ראש  של  בתקופתו  גדל  מיליון    260-המלוות 

את    292-ל   ₪  נחשב  ואם   ,₪ של    50מיליון   ₪ מיליון 

מזה,   להתעלם  אסור  שלדעתי  הכלכלית,  החברה 

לכ  מגיעים  אנחנו  המשמעותי,  הגודל  היקף  -בגלל 

לפחות    350-340 של  גדילה  כמובן  זה   .₪ מיליון 

השמרנית   לא    10%בהנחה  בהנחה  המלוות.  בעומס 

העיר   שראש  שחשוב  נושא  עוד  יותר.  הרבה  שמרנית 

העלינו  אומר   לא  ואנחנו  רבה  עשייה  עשינו  שאנחנו 

שלנו   הפיתוח  שקרנות  מזה  מתעלם  הוא  החוב,  את 

מ  ל   100-התדלדלו   ₪ ונושא    3-מיליון   .₪ מיליון 

שגם ראוי לציין, שמדברים על שקיפות ועל אחריות,  

לדרג   זה  את  אומרת  אני  זה,  את  אומרת  לא  ואני 

לא   יותר  או  פחות  שנה  חצי  כאשר  אבל  הפוליטי, 

חברת  מ  להכניס  האופוזיציה  לחברי  אשרים 

בתקופה   בדיוק  כספים,  לוועדת  אופוזיציה 

למי   אזכיר  אני  נהדר,  במצב  לא  שלנו  שהתקציב 

שהוא   משפטית,  מבחינה  שאושר  מינוי  שזה  ששכח 

בוועדת כספים,   את האופוזיציה  נכונה  בצורה  מייצג 

ואנחנו   משמעותית.  מאוד  בעיה  על  בעיניי  מעיד  זה 

שאנחנ  שאנחנו  רואים  תשובות  מקבלים  מכנסים  ו 

לשקיפות   הדרך  זו  אולי  אז  המניין,  מן  שלא  ישיבה 

חברת   להכניס  ניתן  לא  אם  נכונה,  יותר  שהיא 
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 אופוזיציה לוועדה.  

 תודה. אתה רוצה להתייחס המנכ"ל?   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אם אפשר ברשותך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 יובל בבקשה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

אני   עו"ד אהוד יובל לוי:  כלכלן  בתור  אם  מהציבור  גם  אותי  שואלים 

גם   רגועים,  היינו  לא  פעם  רגוע. אף  לא  אני  א'  רגוע. 

צמח   שהוא  כמו  נמוך  יותר  הרבה  היה  כשהחוב 

הקודמת.   של    12בקדנציה  תקציב  על   ₪ מיליון 

זה   נמוך,  סכום  זה  תקן,  סטיית  לא  זה   ₪ מיליארד 

כשמקבלים  מבוטל.  סכום  ההחלטות    לא  את 

חיוניות   שהם  לפעולות  זה  אם  פה,  להעביר  וצריכים 

שגם   בוודאי  אחרים,  בדברים  בפינוי,  בחינוך, 

מיותרים.   שהם  בדברים  בהרחבות  זה  על  מסתכלים 

לא סכום קטן,    12 זה  מיותר,  לא סכום  זה  מיליון ₪ 

מיליארד   נגד  או  בעד  שהצביע  מאיתנו  אחד  כל  אבל 

לה  שאפשר  סכומים  שיש  יודע  אליהם  ₪  תייחס 

להערכתי,   המצב  זה  בהיסטריה.  לא  אבל  ברצינות, 

זה   את  לקחת  צריכים  שאנחנו  חושב  אני  זה  ובגלל 

את   עלינו  שעברה  השנה  את  כשמביאים  בפרופורציה 

שהמדינה   למרות  הירידה  את  בהכנסות,  הירידה 

רע.   לא  הוא  שלנו  המצב  אז  בסובסידיה,  השתתפת 

בשירו  חלילה  לקצץ  צריכים  אנחנו  אז  ואם  תים, 

במצב   לא  אנחנו  הגירעון.  את  קצת  להרחיב  אפשר 

חדלות   סף  על  או  שם  היינו  אם  פירעון.  חדלות  של 

יודעים שהמקומות   וכולם  זה היה מצב אחר.  פירעון 

בחינוך   זה  אם  בניקיון,  זה  אם  לקיצוץ,  קלים  הכי 

אז   האצבע,  את  עליהם  לשים  שקשה  במקומות  או 
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פ  לחץ,  בפחות  זה  את  לקחת  לנו  להפעיל  עדיף  חות 

לרדת   ולא  האשראי  את  למתוח  כן  המערכת,  על  לחץ 

מועצה   כחברי  שלנו  שהתפקיד  חושב  אני  בשירותים. 

למקומות   כספים  ייצאו  שלא  לב  לשים  הוא 

אם   אבל  אותם.  לדחות  שאפשר  מקומות  מיותרים, 

הניקיון   את  שיעשו  מכונות  לקנות  אפשרויות  לנו  יש 

אחרים,  דברים  או  יותר  טוב  הרחובות  לא    של  אז 

דברים   לעצירת  לגרום  יכול  פה  הלחץ  אותם.  לעצור 

 שהם חיוניים, וזה אני אבקש שתתחשבו.  

יובל.   הנדין: -עילאי הרסגור   תודה 

   -אני רוצה רק דבר קטן  רו"ח תהילה מימון: 

 בבקשה תהילה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

תגיעו   רו"ח תהילה מימון:  שאם  לא  זה  כספים  בוועדת  פה.  שנאמר 

נשאלת    למועצה  שהייתה  שאלה  כל  תשובות.  תקבלו 

מקבל   היית  העירייה,  גזבר  את  כספים  ועדת  לפני 

רצינית   עבודה  פה  יש  רצינית.  התייחסות  אותה  את 

שאת   כי כמובן  הישיבה הבאה,  גם לקראת  שנעשתה, 

אינטנסיבית,   בהכנה  כבר  הם  הרבעוניים  הדו"חות 

חבר   כל  מזמינה  אני  מוצגים.  להיות  אמורים  והם 

להציף,    ועדה  נושאים,  לשלוח  מועצה,  חבר  כל  וגם 

הראשונה   לנו.  תניחו  שלא  מצפה  כן  אני  להגיד, 

אולי   אני,  זאת  ישנה  שלא  הראשונה  שמוטרדת 

אנחנו   רגועים,  לא  אנחנו  אבל  העיר,  ראש  הגזבר, 

שאנחנו   למצב  להביא  בשביל  השעון  סביב  עובדים 

בעוד שבוע   כבר  פה צביקה,  שסיפר  לאיזון. כמו  נגיע 

מתוך    6באו  יו   ₪ דבר    12מיליון  לא  וזה   ,₪ מיליון 

אותם   את  אתכם  מזמינה  אני  אז  בכך.  מה  של 



   16.06.2021 38    מן המנייןמועצה שלא  
שאמורה   ועדה  זו  כספים,  לוועדת  להעלות  הצעות, 

חברי אופוזיציה, אחד    2לדון בדברים האלה, יש שם  

רוצים,   שאתם  מה  זה  עם  תעשו  אז  נוכח.  לא  הוא 

   -תביאו... 

חברת   הדר לביא:  לצרף  רוצים  מהאנשים  אנחנו  חלק  את  ועדה. 

   -שלא מאפשרת לזה 

.. אבל חבר אופוזיציה   רו"ח תהילה מימון:  יכולה להגיד אין. הדר את לא 

   -שהוא חבר לא נוכח אף פעם, אז 

 חוזרת על מה?  הדר לביא: 

 .  אנחנו לא נהפוך את זה לפינג פונג  הנדין: -עילאי הרסגור 

ר  הדר לביא:  אנחנו  נוכחות,  בדיקת  עושים  לא  קול  אנחנו  וצים 

 בוועדת כספים.  

   -נושא ועדת הכספים  הנדין: -עילאי הרסגור 

 להגיד שהכול שקוף וכולם מוזמנים, נו בחיאת.   הדר לביא: 

 יותר משקוף.   דני הרוש: 

 יותר משקוף רק שאסור לנו להיכנס לוועדה בחיאת.   הדר לביא: 

המועצה,  הנדין: -עילאי הרסגור  בישיבת  נידון  כבר  הכספים  ועדת    נושא 

 ואמרנו מה שיש לנו להגיד על הנושא הזה.  

   )מדברים יחד( 

האם   הנדין: -עילאי הרסגור  דבריך?  את  לסיים  רוצה  את  אם  תהילה, 

 סיימת את דבריך?  

יעל   רו"ח תהילה מימון:  פה  שאמרה  למה  להתייחס  רק  רוצה  אני  כן, 

החיצוני,   המבקר  דו"ח  את  לפתוח  מוזמנת  את  סער, 

לדבר,  לך  נתתי  שנייה,  שעה.    רגע  כבר  הפרעתי  לא 

לא התייחסתי. תפתחי את הדו"ח של המבקר דווקא  

   -בהיבט של דו"חות רבעוניים 

אומר   יעל סער:  החוק  חוק,  יש  לפתוח,  צריכה  לא  אני  לא, 
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  .  שאת צריכה להציג את הדו"חות במועצה כל רבעון

 אבל הם מוצגים.   רו"ח תהילה מימון: 

 לא, הם לא מובאים למועצה.   יעל סער: 

   -הם מובאים למועצה במסגרת אישור  ו"ח תהילה מימון: ר 

הדו"חות   יעל סער:  את  ראה  מי  סקר,  נעשה  בואו 

  .  הרבעוניים..

את   רו"ח תהילה מימון:  השבוע  סוף  שעד  מתחייבת  אני  מתחייבת,  אני 

זה   לגבי  עמדתך  את  לשמוע  אשמח  ואני  תקבלי, 

 שהוצגו הדו"חות, בטח בשנה האחרונה.  

 תודה רבה תהילה. יעל האם את רוצה זכות דיבור?   ין: הנד -עילאי הרסגור 

אני רק רוצה להגיב, שיש חוק, כולנו פה כבר דיברנו   יעל סער: 

כמה    200עליו   עליו  דיברנו  פה.  הוא  הנה  פעם, 

דיון   לעשות  להציג  לבוא  חובה  יש  במועצה,  פעמים 

רבעון. צביקה אמר   כל  בדו"חות הרבעוניים  במועצה 

מתכוו  קיבלו  שהוא  זה,  על  דיברו  זה,  את  לעשות  ן 

כמה   להגיד  יכולים  אתם  זה,  את  לעשות  החלטה 

 שאתם רוצים שזה לא נכון, אבל זאת המציאות.  

 ... כספי מוצג.   רו"ח תהילה מימון: 

   -לא, הדו"ח הכספי אין בו דיון, את יכולה לשאול  יעל סער: 

   -אין פה דיון כי זה בחירה שלכם  רו"ח תהילה מימון: 

 לא.   ל סער: יע 

   -בדיוק כמו שבחירה שלכם בוועדת הכספים  רו"ח תהילה מימון: 

 לא נכון.   יעל סער: 

 לא לדון על הדברים האלה שאתם מעלים פה.   רו"ח תהילה מימון: 

 לא נכון.   יעל סער: 

הכספיים   רו"ח תהילה מימון:  הדו"חות  דבר,  כל  לעלות  זכותכם  אז 

ד  לא  אחד  אף  לדיון,  נפתח  לפה,  בזה.  מגיעים  ן 
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   -אנחנו לא צריכים לאשר אותם פה 

.   יעל סער:   זה פשוט לא נכון

 אנחנו צריכים לדון בהם.   רו"ח תהילה מימון: 

 לא נכון.   יעל סער: 

.   רו"ח תהילה מימון:   סליחה, יש פה יועץ משפטי

   -זה נכון יעל. יעל, זה פשוט נכון. בוועדת הכספים  עו"ד אלון בן זקן: 

 משמעית.    חד  רו"ח תהילה מימון: 

   -מציגים את הדו"חות הכספיים  עו"ד אלון בן זקן: 

 לא, נקבע בחוק שצריך להביא כל רבעון.   יעל סער: 

   -והם מגיעים לישיבת המועצה  עו"ד אלון בן זקן: 

 אין דרך להעביר את זה.   רו"ח תהילה מימון: 

 במסגרת אישור הפרוטוקולים של ועדת הכספים.   עו"ד אלון בן זקן: 

 והם מוצגים?   יעל סער: 

 בוודאי.   רו"ח תהילה מימון: 

 מגיע הגזבר ומציג את הדו"ח?   יעל סער: 

.   רו"ח תהילה מימון:  .  לא, הוא מציג את הדו"ח.

 בוודאי שזה פתוח לדיון.   עו"ד אלון בן זקן: 

על   עו"ד אהוד יובל לוי:  לחלוק  לעצמי  מרשה  הדעות  אני  המלומד.  חברי 

בעבר  שאמרנו  ממה  השתנו  לא  כספים  שלנו  ועדת   .

מקבלת   המועצה  בפרוטרוט,  סעיף  כל  של  לגופו  דנה 

אפשר   ובדיווח  אישור.  לא  דיווח  הוא  הסעיף  דיווח, 

כמו   היום  סדר  על  נושא  זה  כי  שאלות,  לשאול  תמיד 

לא   השאלה.  את  לכם  מסיר  זה  אם  אז  כולם. 

מאשרים   מייעצת.  ועדה  היא  כספים  ועדת  מאשרים, 

 לא.  במועצה כשמקבלים את הדו"ח או  

שנתי.   רו"ח תהילה מימון:  ורק  בזה  דנים  בכלל,  מאשרים  לא  רבעוניים 

אבל זה נכון מה שאמרת, זה מגיע למועצת העיר, כל  
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ביקורת   דו"ח  גם  זה  על  יש  הגיע,  רבעוני  דו"ח 

 חיצוני.  

   -תודה על ההבהרה, אני אבקש  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -ות אם תסתכלו אנחנו שאלנו שאל  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -אני מציע להמשיך אולי  צביקה דוידי: 

   -אני מבקש  הנדין: -עילאי הרסגור 

בזמני שאלנו שאלות מחדש, במיוחד מכיוון שחשבנו   עו"ד אהוד יובל לוי: 

שונות,   מסיבות  להועיל  יכול  המועצה  של  שהתמלול 

ותמיד נאלצים, אני חושב שתקבלו כל תשובה על כל  

 שאלה שתרצו תקבלו.  

לתשובת   הנדין: -ר עילאי הרסגו  נעבור  אנחנו  יובל,  ההבהרה  על  תודה 

 הצוות המקצועי, צביקה אתה רוצה להשיב?  

לסעיף   צביקה דוידי:  באמת  בהמשך  אמשיך  פשוט  אני  אז  2כן,   .

לגבי   הפרטני  הניתוח  של  ברמה  באמת  שאמרתי  כמו 

אתן   אני  הבא,  בשבוע  הכספים  ועדת  הסעיפים. 

להת  רוצה  כן  אני  פה  מפורט,  של  ניתוח  לנושא  ייחס 

אסביר   אני  הגירעון  על  באמת  שמשפיעים  הסעיפים 

עומד,   זה  איפה  אסביר  ואני  שלהם,  המגמות  את 

שצפוי   מה  את  בתמצית  שאפילו  הדינמיקה  את  וכבר 

מוצג   אז  הזה.  בהקשר  הכספים  בוועדת  לקרות 

שהשפיעו,   הסעיפים  בתמצית  הנייר  באמת  לפניכם 

אותם   את  בנו  ואנ   12שבעצם   .₪ אעבור  מיליון  י 

לנו   יש  אז  ברשותכם.  שזה    1.9עליהם   ₪ מיליון 

את   לבטל  בעצם,  העיר  ראש  של  החלטה  של  תולדה 

החינוך.   במוסדות  מרחבית  לשמירה  המעבר  תכנית 

החלטה   גם,  שעלה  מקצועית  החלטה  הייתה  זאת 

בדיעבד   החלטה  הייתה  זה,  את  לבצע  מקצועית 
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יישום,   אותו  את  הזאתי  המגמה  את  להפסיק 

הייתה    והמשמעות  השפעה    1,900,000התקציבית   ₪

 מיידית, ובעצם צריך להתמודד איתה.  

לשמירה   ד"ר אסנת ספורטה:  שהמעבר  אומר  שאתה  מה  בעצם  להבין  רק 

 מרחבית היה אמור להגדיל את ההוצאות?  

 לא.   צביקה דוידי: 

 להקטין.   הדר לביא: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   הא אוקיי

רחבית בעצם מתבסס על סיורים  מדובר על שמירה מ  צביקה דוידי: 

השמירה   את  להקטין  ובעצם  אחרת,  אסטרטגיה  ועל 

 הפרטנית.  

.   ד"ר אסנת ספורטה:   אוקיי

   -עצם העובדה שהמהלך לא יצא לפועל בעצם יצר  צביקה דוידי: 

 הבנתי אוקיי, תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

כבר   צביקה דוידי:  הארנונה  שיפוי  של  הנושא  לגבי  אוקיי, 

₪ מקבל    1,900,000-אז כמו שאמרתי גם ה הרחבתי.  

ה  הקרובה.  הישיבה  במהלך  מענה  ₪    5-כבר  מיליון 

ארנונה,   שיפוי  של  הנושא  לגבי  באריכות  שדיברתי 

של   גודל  סדר  על  עומד  הוא  ₪. סעיף    3.5כבר  מיליון 

מכרז   ביצענו  אנחנו  הטיאוט,  בנושא  זה  אחרון  לפני 

נסגר   לא  קיבלנו,  וכבר  למכרז  יצאנו  במהלך, 

של   הערכה  שמרניים  מטעמים  שוב  אבל  המכרז, 

פעילויות,   של  לעלויות  התאמה  יש  המכרז  תוצאות 

תוצאות   וקיבלנו  במשק,  התייקרויות  יש 

מצאתי   המכרז,  שנסגר  למרות  ושוב  קונקרטיות. 

כ  היא  וההשפעה  ולהיערך  כבר  להביא    2.9-לנכון 

המכרז   תוצאות  של  העדכון  את  שמגלם   ,₪ מיליון 
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תוצא  של  קדימה.  והערכה  נותנים  ות  אנחנו  פה  גם 

את   מקלות  שבעצם  נוספות  החלטות  עם  מענה  כבר 

של   הנושא  בעצם  זה  אחרון  סעיף  הזה.  האירוע 

שנה   תחילת  עם  לדרך  יצאנו  חינוך,  מוסדות  ניקיון 

אותם   החמרנו  שבעצם  ואחרות,  כאלה  הנחות  עם 

באמת   הזאתי  הנוספת  וההחמרה  השנה.  בתחילת 

כמ  דווקנית  בצורה  הזה,  להיות  הנושא  כל  על  עט 

או   בעייתיות  שהיא  איזה  של  במקום  להיות  ולא 

זה  גדולה.  מאוד  מאוד  רגישות  תבע    מורכבות, 

של   נוספות  הזה    2.3עתודות  בסעיף  וגם   ,₪ מיליון 

התחלנו   שאמרתי  כמו  מענה.  נותנים  אנחנו  בעצם 

בוועדת    12עם   מפורטת  בצורה  שדיווחנו   ,₪ מיליון 

לכ  יורדים  אנחנו  פער    6.7-הכספים.   ₪ מיליון 

נמשיך   וכך  הקרובה,  הכספים  בוועדת  עדכני  שיהיה 

צופה   אני  שאמרתי  וכמו  הקרובים,  בחודשים  ונעשה 

ששנת   לזכור  צריך  תימשך,  הזאתי    2021שהמגמה 

אירוע   לא  היא  מהקורונה,  יציאה  במגמת  בעצם  היא 

אז   שלו.  הסוף  את  רואים  לא  כבר  ואנחנו  שמתגלגל 

ש  הדברים  של  המסגרת  הסעיף  זו  לגבי  התקציב  ל 

 הזה.  

בהוצאות,   יעל סער:  עלייה  על  דיברת  שאלה,  לי  יש 

כמה   על  הערכה  לכם  יש  האם  במשק.  התייקרויות 

אופנים, אחד מבחינת    2-זה ישפיע לנו על התקציב מ 

לא   או  ציוד  רכישת  עם  כמובן,  שוטפות  הוצאות 

הרי   לנו  יש  ריביות.  לנושא  זה  ושני  מה,  משנה 

יוד  אנחנו  אנחנו  עומס,  מלוות,  לנו  שיש  עים 

מניחה   ואני  הלוואות,  קרנות  החזרי  הרבה  משלמים 
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אנחנו   האם  אז  צמודות,  הם  מההלוואות  שחלק 

מבחינת   עלינו  להשפיע  הולך  זה  כמה  יודעים 

ב  עלה  כבר  לדעתי הוא  יודעת  -התייקרות מדד.  אני   ,

ב  עלה  הבנייה  תשומות  תחילת    3%-שמדד  מאז 

יות  עלה  המחירים  מדד  עלה  השנה,  שהוא  ממה  ר 

לדעתי כמה שנים ברצף. אז האם יש לנו איזה שהיא  

 הכנה בנושא הזה?  

דווקא   צביקה דוידי:  אז  הצמדות.  של  בנושא  אתייחס  אני  אז 

של   נושא  מטריד,  פחות  הוא  הבנקאי  הנושא 

פחות   שהם  רכיבים  יש  החשיפות.  עם  ההלוואות 

שם   לא  קבועות.  ריביות  של  רכיבים  עם  חשופים 

מישורים, במישור של    2-ת. החשיפות הם ב הבעייתיו 

של   במישור  שכר.  של  ובמישור  פעולות,  של  פעילות 

שככה   ביקושים  של  מגמה  לנו  יש  בעצם  פעולות 

נשפכים ממש לשוק, אנחנו לא   מהיציאה של המשבר 

אוסמוזה   ויש  לבד  לא  הוא  הציבורי  השוק  לבד, 

יש עליית ביקושים גם ברמת השכר   מהמגזר העסקי. 

התי  ואחרות  שיש  כאלה  התשומות  ברמת  וגם  יקרות 

כל   העיר,  חזות  ואחרים,  כאלה  לחוזים  שמלוות 

זה   עם  להתמודד  הכלים  בכלל.  שקיימת  פעילות 

באמת ברמה של היערכות אני שמח לומר שיש הרבה  

פה   יש  אז  להמשך,  אופציה  לנו  יש  שבעצם  חוזים 

בשלב   מועטה  לא  במידה  האלה  הרכיבים  של  בליעה 

יכול   אז  להשלכות  הזה.  תוצאות  שנראה  להיות 

השכר   של  בנושא  הבאה.  התקציב  בשנת  הזה  לדבר 

שכר   הסכמי  של  השפעות  לראות  צפויים  גם  אנחנו 

שלא   העובדה  אפרופו  לפועל.  יצאו  לא  שבעצם 
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ופה   קיבוציים.  הסכמים  נחתנו  ולא  ממשלה  הייתה 

הדבר   עם  ממתינים  אנחנו  עתודות,  יצרנו  אנחנו 

שמרנ  באופן  גם  לכן  לנכון  הזה.  מוצא  לא  פה,  גם  י 

אכן,   עודפים  נוצרו  שנוצרו,  בעודפים  להשתמש 

הזכרתם את הסוגיה הזאתי. העודפים האלה ישמשו  

הסכמים,   יהיו  הקרובים  החודשים  במהלך  מניח  אני 

מינואר   החל  לאחור  ייגזרו  האלה    2021ההסכמים 

זה   אז  הזה.  המקום  על  נתאזן  ואנחנו  להערכתי, 

 ת.  לעניין הנושא של הצמדו 

 אתה יודע לומר מה היתרות בסעיף של השכר?   ד"ר אסנת ספורטה: 

לעשות   צביקה דוידי:  שכדאי  פרטני  ניתוח  פה  שיש  חושב  אני  שוב, 

לעשות   בעיניי  רציני  יהיה  לא  זה  ונכון,  מלומד  אותו 

בוועדת   זה  את  לעשות  שנכון  חושב  אני  זה.  את 

הפערים,   את  אציג  אני  מגמות,  אציג  אני  כספים. 

א  השפעות  אני  אציג  אני  השוואות,  ציג 

מה   אם  וגם  שאלה  לכל  מענה  תקבלו  דיפרנציאליות. 

אני   לשאלות.  אשמח  אני  יספק,  לא  אציג  שאני 

 אעשה שיעורי בית, וגם עליהם אני אגיב.  

 תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

לצאת   יעל סער:  חייבת  אני  כי  להתנצל,  רוצה  אני  צביקה 

על   לך  להודות  רוצה  אני  אבל  אישיים,  מאילוצים 

אני   נהניתי,  באמת  אני  הרצינית.  ההתייחסות 

 אשלים אני מבטיחה. תודה.  

המפורטים   הנדין: -עילאי הרסגור  להסברים  לתודות  להצטרף  רוצה  אני 

 בנושא.  

 גברת סער, את הבאת אותנו לפה ואת יוצאת.   עו"ד אהוד יובל לוי: 
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תמשיך   הדר לביא:  אותה  היא  תכניסו  אולי  לפה,  אתכם  להביא 

 לוועדת כספים.  

 אבל ברשות היו"ר אני רוצה להתקזז איתך.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

המפורטים   הנדין: -עילאי הרסגור  ההסברים  לאור  תודה.  בבקשה. 

שהנושא  ו  סבור  לפחות  אני  הגזבר,  של  המלומדים 

 מתייתר, האם המציעים מוכנים לוותר על ההצבעה?  

רבה.   ת ספורטה: ד"ר אסנ  תודה  להגיד  רוצים  שוב  אנחנו  כאן  גם  כן, 

ההחלטה,   בהצעת  שלנו  הבקשה  הייתה  זאת  בעצם 

וגם   מספק,  שהוא  הסבר  שקיבלנו  העובדה  ולאור 

אנחנו   נוספים,  להסברים  שנשארה  הפתוחה  הדלת 

 מסירים את ההצעה מסדר היום.  

 תודה רבה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 

 בחברות העירוניות.  תמונת מצב תקציבית   . 3

 

 בבקשה.    3נושא מספר   הנדין: -עילאי הרסגור 

בחברות   עו"ד יוסי סדבון:  תקציבית  מצב  תמונת  הוא  הנושא 

מאוד   גדול  שחלק  יודעים  אנחנו  העירוניות. 

תקציבית   באמצעות  מבוצעת  העירייה  מפעילות 

השינויים   ומה  עבר  מה  לדעת  רוצים  היינו  אלה. 

ב  האחרונות.    3-שחלו  המאזנים  שנים  את  ולראות 

הנכסים,   פירוט  האחרונות,  השנים  בשלושת 

מהחברות,   אחד  כל  של  ההון  יתרת  התחייבויות, 

השונות   העירייה  שעשו...  הפעולות  את  ולהציג 

זו   פעולתן.  עלות  ואת  העירוניות  החברות  באמצעות 

ללמד   יכולה  אבל  טכנית,  באמת  בקשה  הכול  בסך 
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של  הכולל  התקציבי  הנושא  לגבי  כפר    אותנו  עיריית 

החברות   של  האלה  לתקציבים  שיש  וההשלכות  סבא, 

 העירוניות על פעילות העירייה.  

 בבקשה יובל.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -אז א' אני מזמין את  יובל בודניצקי: 

מועצה   הנדין: -עילאי הרסגור  חברי  עוד  יש  עונה,  שיובל  לפני  רגע,  רגע, 

   -שרוצים להתייחס לנושא? לפני שאני אעביר 

החברה   הדר לביא:  מנכ"לית  פז  שרון  פה  שנמצאת  רואה  אני 

כחברת   גם  להדגיש  רוצה  ואני  ופנאי,  לתרבות 

מועצה,   כחברת  בכיסא  גם  אבל  בחברה,  דירקטוריון 

החברה   זה  לגביו  מוטרדת  שאני  מה  שעיקר 

גם בגלל היקף   ופנאי,  ולא החברה לתרבות  הכלכלית 

אין   שכרגע  בגלל  וגם  מנהלת,  שהיא  לנו  הכספים 

לנו   ואין  שדרה    2מנכ"ל  לנו  אין  למעשה  סמנכ"לים, 

 ניהולית שם.   

מכיוון   יובל בודניצקי:  אז  אתייחס.  אני  אענה,  אני  אז  טוב, 

החברות   על  שאלתם  ואתם  לפה,  שרון  את  שהטרחנו 

לחברה   זה  את  כיוונתם  לא  בכללותם,  העירוניות 

גם   הכלכלית בלבד, אז אנחנו גם התייחסנו לזה. את 

די  לפני  חברת  דירקטוריון  בישיבת  והיינו  רקטוריון 

יודעים   אנחנו  הפנאי.  לתרבות  בחברה  שבועיים 

יכולה   את  אותם.  נציג  אנחנו  התוצאות,  מה  בדיוק 

מנכ"לית   שרון  פה  נמצאת  האחרון.  לשקף  להתקדם 

על   יענו  פה  גם  הם  אז  החשב.  רונן  וגם  החברה 

שהשקף   עד  להגיד,  בעיקרון  רק  רוצה  אני  שאלות. 

הסתיימה במאזן שהוא כמעט זהה,    2020שנת  יעלה,  

 .  ₪2019 יחסית לשנת    9,700יש איזה פער של כמעט  
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ל  הדר לביא:   אני רואה.    2017-זה דו"ח 

 זה השקף.   יובל בודניצקי: 

 .  2017אתם מציגים לנו דו"ח חכ"ל של   הדר לביא: 

בעצם   יובל בודניצקי:  זה  אז  אחורה,    3בסדר?  שנים    3שנים 

המ  של  הפנאי.  אחרונות  לתרבות  החברה  של  אזנים 

שבשנת   לראות  אפשר  המאזנים.  את  לראות  אפשר 

בהכנסות   בעצם  החיתוך  כל  אף  על  הקורונה 

אחראי   וניהול  לחל"ת  והוצאה  התרבות  מפעילויות 

רצון,   משביעות  לתוצאות  בעצם  הוביל  ומוקפד, 

לשנת   דומה  מאוד  נשאר  הפער  שלא    2019שבעצם 

מא  מבחינה  קורונה  שמה  הוצג  הייתה  גם  זה  זנית. 

חברי   וגם  שבועיים,  לפני  הדירקטוריון  בישיבת 

מהצוות   רצונם  שביעות  את  הביעו  הדירקטוריון 

הזאתי.   בתקופה  שהיה  האחראי  ומהניהול  הניהולי 

 אם אתם רוצים לשאול שאלות נוספות בבקשה.  

כן, שאלה לגבי הסעיף הראשון של החינוך המשלים,   ד"ר אסנת ספורטה: 

מע  גידול  צהרונים,  היה  האם  ילדים.  וגני  ונות 

השנים   בין  החברה  לניהול  שעברו  המסגרות  במספר 

 .  2019-2020שמוצגות  

 בבקשה שרון.   הנדין: -עילאי הרסגור 

מ  שרון פז:  גדלנו  אנחנו  ל   73-כן,  השנה    83-מסגרות  במהלך 

פה  2020-ל   2019-מ  כי גם  . אני ביקשתי כרגע לעצור, 

בה  שאנחנו  מנהלים,  החלפת  לי  מתקדמים.  יש  חלט 

אנחנו   אז  הניהולי,  השינוי  את  נייצב  שאנחנו  אחרי 

תוך   שבאמת  הוא  התכנון  כלומר  עוד.  לקלוט  נוכל 

שזה   היתרה,  את  נקלוט  כבר  אנחנו  מהיום  שנתיים 

בצורה    40-כ  שלוש  או  שנתיים  זה  אם  צהרונים 
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לתת   נוכל  שבאמת  כדי  מחושבת,  אחראית  מדודה 

תוך   אבל  שצריך.  כמו  השירות  כל    3את  בעצם  שנים 

 הצהרונים יעברו סביב לניהול של החברה.  

 תודה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

הזה   רו"ח תהילה מימון:  הגירעון  עם  מתנהלים  איך  שאלה,  יש  לי  גם 

שנתיים   תוך  אתם    900,000שנוצר  ואיך  שנה,  כל   ₪

מה   החברה?  של  ההון  מה  איתו?  להתמודד  הולכים 

 .  2019-ל   2018גרם לפער בין  

ב  פז:   שרון  גמור.  סוף  2019-בסדר  לקראת  הגעתי  אני  שוב   ,

ב 2019 הפעילות.  את  מכירה  אני  אבל  היה    2019-, 

ב  הדירקטוריון  ידי  על  כמובן  שאושר  יתרות  -ייעוד 

ב 2018 וגם  בחלק  2019-,  להשתמש  היה  שזה   ,

הזה   במקרה  בתחום,  התושבים  לרווחת  מהיתרות 

שבעצם  הסיבה  זו  אז  ואירועים.  קהילה  של  ,  בתחום 

על   אסתכל  אני  בייעוד    2019אם  שימוש  היה  זה 

ב  יתרות.  ייעוד  כמובן  ומאושר  באמת    2020-מתוכנן 

קשור   לא  באמת  אחד  כלומר  הקורונה.  משבר  היה 

זה   את  הצגתי  כן  שגם  הגירעון  עיקר  לשני. 

ב  הצהרונים.    2-בדירקטוריון  של  תחום  תחומים, 

כולל   השנה  כל  פעלנו  בעצם  גם  2020אנחנו   ,2021  

לנו  במח  יש  יציאה  אקורדיון.  כמו  הראשונה,  צית 

אנחנו   אדם.  כוח  עתירת  שהיא  חברה  אנחנו  מאות, 

עבדנו   אנחנו  עובדים,  של  רבות  מאות  על  מדברים 

חזרה   לחל"ת,  יציאה  אקורדיון,  של  סוג  של  בצורה 

היה   שזה  ספק  אין  חזרה.  לחל"ת  יציאה  מחל"ת, 

כדי   קטנו,  הקבוצות  מהבעייתיות,  חלק  בהחלט 

צריכים    שנוכל  אנחנו  בצהרונים,  מאוזנים  להיות 
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ממוצע   על  זה    Xלהיות  הקורונה  במהלך  ומעלה. 

על   ממשלתיות  החלטות  גם  אפשרי,  בלתי  כמעט  היה 

אז   יודעים,  שאתם  וכפי  הקפסולות,  של  הנושא  כל 

זה   שגם  הקהילה,  של  השירות  את  גם  והיה  אחד.  זה 

במהלך   בהם  שהשתמשנו  היתרות,  מייעוד  חלק  היה 

לאגף    2020 הקהילה  פעילות  את  שהעברנו  עד 

 הסעיפים.    2הקהילה. זה בעיקר  

   -מה ההון? איך אתם מתמודדים עם  רו"ח תהילה מימון: 

קודם כל התכנון הוא כבר לא להיות במינוס. כלומר   שרון פז: 

לקחנו בחשבון עדיין    2021-יש לנו בהחלט בתקציב ל 

תכנון   לנו  יש  אז  קורונה,  של  ראשונה  מחצית 

מאוד  תקצי  מקווים  אנחנו  גירעון,  של  עדיין  בי 

בצורה   חוזרת  והפעילות  יוצאים  שאנחנו  עכשיו 

המחצית   את  באמת  נראה  אנחנו  אז  אינטנסיבית, 

כמה   בגירעון  להיות  באמת  היא  המטרה  השנייה, 

ב  מינימאלי,  רוצים    2022-שיותר  שאנחנו  ברור 

 להיות מאוזנים.  

 הון העצמי.  ומה ההון של החברה? ה  רו"ח תהילה מימון: 

 ... )לא שומעים מדבר ללא מיקרופון(   דובר: 

 תודה.   רו"ח תהילה מימון: 

 ואנחנו רוצים לשמור על היתרות האלה.   שרון פז: 

   -שאלה קצת פחות מהפן התקציבי  ד"ר אסנת ספורטה: 

עליהם   הנדין: -עילאי הרסגור  לענות  שנוכל  שאלות  שתרכזו  אבל  מציע  אני 

 ביחד.  

ממש   ד"ר אסנת ספורטה:  אני  אז  ענייני,  דיון  של  דקות  כמה  פה  יש 

בתור   לי  חדשה  חוויה  זו  אותו,  לקטוע  לא  מציעה 
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   -חברת מועצה בישיבות. אז אני אשמח, שרון שאלה 

להיפך   הנדין: -עילאי הרסגור  לדיון,  להפריע  רוצים  לא  אנחנו  שמח,  אני 

 רוצים שהדיון יהיה כמה שיותר יעיל.  

 מעולה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה.   הנדין: -ילאי הרסגור ע 

נמצאים   ד"ר אסנת ספורטה:  אנחנו  קדימה,  הפנים  עם  קצת  שאלה  שרון 

הגדול   החופש  מסגרות  הגדול,  החופש  בפתיחת  ממש 

 מתחילות ממש ממש עוד שבועיים.  

 אנחנו מאוד מודעים לזה.   שרון פז: 

לעשות   ד"ר אסנת ספורטה:  פוטנציאל  יש  ששם  מכיוון  השאלה,  רק  אז 

   -כיסוי על... קצת  

 -כן ולא  שרון פז: 

רק השאלה היא, אני אשמח ככה ממש בקצרה לדעת   ד"ר אסנת ספורטה: 

גיוס   של  מבחינה  בהיערכות  עומדים  אנחנו  איפה 

האתגרים   אחד  שזה  מבינה  אני  כי  אדם,  כוח 

משיעור   שלכם  הציפיות  פי  על  והאם  המשמעותיים. 

על   בעצם  פיצוי  שם  שיהיה  צופים  אתם  ההשתתפות, 

 הגירעון שנצבר.  

כיסוי   שרון פז:  בחשבון  לוקחים  שאנחנו  ברור  כאן  גם  אוקיי, 

אעבור   אני  ואז  הכספי,  מהפן  אתחיל  אני  תקורות, 

הכספי  מהפן  הנוספות.  בונים    לשאלות  שאנחנו  ברור 

גם   אבל  ניהול.  דמי  פלוס  תקורות  בכיסוי  זה  את 

מדובר   זה.  את  מגבילה  בהחלט  אני  הניהול  דמי  כאן 

מחירי  לא  על  זה  ציבוריות.  קייטנות  של  ברמה  ם 

שאנחנו   מה  לגבות  יכולים  שאנחנו  פרטית  קייטנה 

שאנחנו   ברור  הקורא.  הקול  לא  ובטח  בטח  רוצים, 

מנהלים את זה כמה שיותר בחוכמה, כדי שיהיה לנו  
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ניהול   דמי  אבל  ניהול,  דמי  פלוס  תקורות  כיסוי 

לסייע,   יכול  שזה  ספק  אין  אז  מוגזמים.  לא  סבירים 

אגב  וא  דרך  זה.  על  עובדים  בהחלט  שאנחנו  ספק  ין 

ב  דמי    2020-גם  את  שיהיה  דאגנו  בהחלט  אנחנו 

יכול   זה  אבל  שלנו.  הקיץ  מפעלי  בשביל  הניהול 

לתרום במידה מסוימת, לא כיסוי מלא. אבל בהחלט  

הכלכלית   ברמה  בהתאם  זה  את  בונים  אנחנו 

מבחינת   זה  לקיץ,  כך  לזה  נקרא  העסקית  והתוכנית 

כוח  ההיענו  של  היערכות  פרט  הכספי.  הנושא  על  ת 

גם   להגיד  מוכרחה  אני  פה  יש  מודעים  אנחנו  האדם, 

לא   אנחנו  מסגרות,  עוד  פתחנו  כל  קודם  ליולי, 

קורא,   הקול  את  היה  שעברה.  שנה  באוגוסט  הפעלנו 

שבועיים   אוגוסט,  של  תכניות  עם  יצאנו  כבר  הפעם 

של   לצורך  מענה  באמת  לתת  כדי  הילדים,  לגני 

מאוד  התוש  רישום  יש  עז,  צורך  יש  ובאמת  בים, 

אפילו   היינו  קצת  אנחנו  המסגרות,  לכל  גבוה  מאוד 

   -מאוד מופתעים 

 שרון תפרטי את הכמויות.   דוברת: 

סיימנו   שרון פז:  אנחנו  ביולי  בדיוק  כי  כרגע,  אפרט  אני  אז 

מאות   של  המתנה  רשימות  לנו  יש  ההרשמה,  את 

ב  הזמן  כל  את  להם  שהיה  למרות  עולם  ילדים, 

שזו   יודעים  שאנחנו  כמובן  אבל  להירשם. 

הקיץ   של  ספר  בית  כעיקרון  שבועות,    3ההתנהגות. 

על   פה  מדברים  אנחנו  של  4,500אז  גידול   ,20%  

בבתי   רביעי  שבוע  פה  הצענו  אנחנו  שעברה.  משנה 

על   מדברים  אנחנו  לכל    2,000הספר,  כמובן  ילדים. 

שז  הקצרים  הגנים  מבחינת  צהרונים.  גם  יש  ה  דבר 
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מדברים   אנחנו  השנה,  עצמנו  על  זה  את  לקחנו  חדש, 

ל  קרוב  הילדים    500-על  גני  את  לנו  ויש  ילדים. 

עצמנו,   על  ולקחנו  חדש  זה  שגם  שבועיים,  באוגוסט 

מעל   כבר  זה    2,000שזה    2,200ילדים,    2,000ילדים, 

בסיס   על  אדם  כוח  מבחינת  מאוד  הרבה  ילדים. 

כב  בהחלט  ליולי  אנחנו  האלה,  גם  הכמויות  אנחנו  ר 

דרך   אדם  כוח  מגייסים  אנחנו  שלנו,  פעילות 

כן   כמובן.  שלנו  המכרזים  תחת  שהם  המפעילים 

אנחנו   לאוגוסט  גם  בסדר.  היא  אבל  התמודדות, 

זה   אולי  אותנו  שמדאיג  היחידי  הדבר    4מתוכננים. 

לזה   גם  יולי.  על  שנופל  הערבי,  במגזר  החג  ימי 

 היום.    אנחנו נערכים, היה לנו דיון ארוך על זה 

ב  ד"ר אסנת ספורטה:  אחרונה,  אחרונה  יוצא    18-ושאלה  זה  לחודש 

 תשעה באב אני חושבת.  

 נכון.   שרון פז: 

 עובדים?   עו"ד אהוד יובל לוי: 

גני   שרון פז:  כן.  ספר  בתי  ניצנים  תכנית  כן,  הספר  בבתי  אז 

מתאזן   זה  בסדר  זה  נותנים,  אנחנו  ואז  לא.  ילדים 

   -עם 

 ים.  מפצ  ד"ר אסנת ספורטה: 

 כי אנחנו פעילים עד סוף החודש, אז זה בסדר.   שרון פז: 

 מעולה. תודה רבה רבה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה רבה שרון.   הנדין: -עילאי הרסגור 

יו"ר דירקטוריון חברה לתרבות   עו"ד עדי לוי סקופ:  שנייה עילאי, כמ"מ 

של   העבודה  את  גם  לשבח  באמת  רוצה  אני  הפנאי, 

כל הצוות, על באמת    שרון המנכ"לית ושל  רונן ושכל 

בישיבת   אנחנו  קפדנית,  מאוד  מאוד  עבודה 
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הדו"חות   כל  את  באמת  הצגתם  דירקטוריון 

רואים   תודה.  להגיד  רוצה  באמת  ואני  הכספיים, 

החינוך   של  בפעילות  משמעותי  מאוד  גידול  כאן 

ובשם כל   כוח בשמי, בשם ראש העיר  יישר  המשלים, 

 ה.  חברי וחברות המועצה. תודה רב 

לכם   דני הרוש:  להגיד  רוצה  אני  גם  שרון  משהו?  להגיד  אפשר 

חיוביים   ריקושטים  המון  מקבל  שאני  כיוון  תודה. 

כל   את  אליך  מעביר  שאני  וכמובן  מהתושבים. 

 הבקשות.  

 אנחנו מקבלים הרבה בימים האחרונים.   שרון פז: 

ניצוצות חיוביים, ועדי תודה על הניהול שלך, באמת   דני הרוש: 

 אחד גדול לכל החברה.  שאפו  

 אז תודה רבה.   שרון פז: 

מצטרף   הנדין: -עילאי הרסגור  כמובן  ונעבור  אני  שרון.  רבה  תודה  לתודות, 

את   שנציג  לפני  תציגי?  את  עדי  הכלכלית.  לחברה 

לנו   הייתה  אתמול  הכלכלית,  החברה  של  הנושא 

הכלכלית.   החברה  של  קצרה  לא  דירקטוריון  ישיבת 

טלט  עברה  החברה  בתקופה  כידוע  פשוטה  לא  לה 

פעילות   של  מקיפה  בדיקה  עושים  אנחנו  האחרונה. 

לא   שהם  האלה  בזמנים  גם  לי  חשוב  החברה. 

ועובדי   לעובדות  הרבה  הערכתי  את  להביע  פשוטים, 

כפר   את  הובילו  נאמנה,  עבודה  שעושים  החברה, 

שיובילו   ספק  לי  ואין  טובים,  מאוד  למקומות  סבא 

רבי  טובים  למקומות  סבא  כפר  אנחנו  את  בהמשך.  ם 

אותם  לחזק  רוצים  אנחנו  כמה  איתם  נעשה  אנחנו   ,

אתמול   החברה  תקציב  את  אישרנו  אנחנו  תיקונים, 

בהמשך,   תיקונים  לעשות  גם  החלטנו  בישיבה. 
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לי   חשוב  מאוד  ומאוד  לטובה.  יהיו  האלו  והדברים 

המועצה   וחברי  חברות  כל  כולנו  הזאת  בתקופה  שגם 

החברה,  ועובדי  עובדות  את  דבר    נחזק  של  בסופו  כי 

גדולה   בהצלחה  זה  את  ועושים  למענינו  פועלים  הם 

 כבר לא מעט שנים.  

בודקים את פעילויות החברה?   הדר לביא:  עילאי רק מה הכוונה 

 ואיזה תקציב אישרתם?  

   -אישרנו תקציב  הנדין: -עילאי הרסגור 

 לאיזו שנה?   הדר לביא: 

נציג   הנדין: -עילאי הרסגור  גם  לכם  הגיע  ון בדירקטורי יש  לא  הוא   ,

 לישיבה.  

 אני שואלת אותך.   הדר לביא: 

 לשנה הזאת.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אישרתם עכשיו את התקציב לשנה הזאת?   הדר לביא: 

 כן, עכשיו לשנה הזאת.   הנדין: -עילאי הרסגור 

פעילויות   הדר לביא:  את  בודקים  שאנחנו  אמרת  ומה  אוקיי. 

 החברה?  

בדיקה    אנחנו  הנדין: -עילאי הרסגור  עושים  אנחנו  הפעילויות,  את  בודקים 

של מטרות החברה, הגשמת מטרות העירייה, לראות  

לא   היא  אולי  איפה  נכונה,  היא  הפעילות  איפה 

כל הדברים האלה   כפר סבא.  לא  כפר סבא  כן  נכונה, 

 נבדקים בצורה מקיפה. בבקשה.  

 זה דו"ח שיפורסם אחר כך?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.    מה התקציב?  דוברת: 

 לא, הבדיקה שדיברת עליה כרגע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור   הבדיקה תשתקף בתקציב, בהחלטות שיהיו

ההלימה   ד"ר אסנת ספורטה:  על  דיברת  התקציב,  על  מדברת  לא  אני  לא, 
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שדיברת   הערכיים  הדברים  על  העירייה,  למטרות 

 כרגע, לא על...  

 ם האלה מן הסתם לא יהיו סודיים.  כל הדברי  הנדין: -עילאי הרסגור 

 זאת אומרת שהם יובאו למועצת העיר לפחות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הם יובאו, יהיו פומביים אין תקציב סודי.   הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   אוקיי

 אין תכנית עבודה סודית.   הנדין: -עילאי הרסגור 

צפו  ד"ר אסנת ספורטה:  בעצם  מתי  הערכה  הבדיקה  יש  להסתיים  יה 

 שאתה מדבר עליה?  

 עדיין לא.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אוקיי תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

,   יובל בודניצקי:  לכן זה קודם  את  אתם הזכרתם  לציין,  רק  לי  חשוב 

להיום,   נכון  והמצב  עשיתי  שאני  מהבדיקות  לפחות 

הצעות   הוגשו  שבוע  לפני  אז  יודעים  אתם  אם 

למנכ  שנערך  זה  לפרסום  במקום  החדש  החברה  "ל 

ההתנהלות   מבחינת  עיכוב  היה  לא  שיצא,  זה  שעזב 

הפנים,   משרד  מצד  היה  העיכוב  בפרסום,  שלנו 

לצערי   המכרז,  תנאי  את  לאשר  צריך  היה  שבעצם 

שלו.   הקצב  את  לו  יש  הפנים  משרד  שלנו  הרגולטור 

פרסמנו   אנחנו  המכרז,  את  אישר  שהוא  ומהרגע 

ה  כאמור  כרגע  מיידית.  והם  אותו  הצעות,  תקבלו 

ישיבת   אחרי  מיד  לבדיקה,  אתמול  ממש  הועברו 

היועץ   ידי  על  כרגע  נבדקות  הם  הדירקטוריון 

כך   ואחר  הסף,  תנאי  מבחינת  החכ"ל  של  המשפטי 

ועדת   סליחה  איתור  לא  איתור,  ועדת  תהיה  כמובן 

הפנים,   משרד  של  ההגדרות  לפי  למועמדים  בחינה 

מה  שיותר  שכמה  מקווים  אנחנו  ייבחר  ובסופו  ר, 
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הכספים   סמנכ"לית  אתמול  כרגע  חדש.  מנכ"ל 

בתור   אנחנו  וזהו  מקום,  כממלאת  בינתיים  מונתה 

באמת   אנחנו  אז  עילאי,  עם  יחד  דירקטוריון  חברי 

מה   את  ועושים  הכלכלית,  בחברה  כרגע  תומכים 

אחרי   אותה  ולייצב  אותה  להחזיר  כדי  שצריך 

וגם   הבכיר,  מהצוות  כמה  של  שם  שהייתה  הפרישה 

של  א  ממנו  להתעלם  אפשר  שאי  האירוע  חרי 

שנערכו   הבדיקות  וכל  הסולארי,  הגג  של  הקריסה 

נפתחו   שחלף  שבשבוע  יודעים  גם  אתם  בעקבותם. 

סוף    2עוד   עד  שגם  מקווים  באמת  ואנחנו  מגרשים, 

עד תחילת שנת הלימודים הבאה   השנה, זאת אומרת 

עושים,   שכולנו  המחמירות  הבדיקות    3יסתיימו 

מוחלט  קונסטרוקטו  אישור  אחרי  ורק  בודקים,  רים 

ה  את  פותחים  אנחנו  הקונסטרוקטורים  נפתח  -של   ,

להתפשר   מוכנים  לא  אנחנו  המגרשים.  את  ופותחים 

מה   כל  את  עושים  ואנחנו  שמופעל,  שהלחץ  למרות 

הטוב   הצד  על  ותהיה  תושלם  שהבדיקה  כדי  שצריך 

 ביותר.  

הק  פינחס כהנא:  חשבון  על  הם  האלה...  ההוצאות  כל  כל  בלן? 

עלינו   מטיל  זה  שנעשו  השינויים  וכל  ההוצאות 

 משהו? הוצאות נוספות?  

 אתה מדבר על כל התיקונים שצריכים להיעשות?   יובל בודניצקי: 

 כן, שנעשו או שיצטרכו לעשות כן.   פינחס כהנא: 

 כרגע הם על חשבון הקבלן.   יובל בודניצקי: 

על חשבון הקבלן  עדי גולדשטיין:  זה  , הוא מממן את כל  נכון לעכשיו 

 ההוצאות.  

אנחנו   יובל בודניצקי:  אומרת  זאת  כספים,  כרגע  מקבל  לא  גם  הוא 
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 כרגע לא מאשרים לו תשלומים.  

מממנים   עדי גולדשטיין:  כן  שאנחנו  נמוכים  בסכומים  יועצים  יש 

הגבוהות   ההוצאות  כל  אבל  כבקרה,  גם  אותם 

 לתיקון המגרשים, זה על חשבון הקבלן.  

ענית,   רטה: ד"ר אסנת ספו  יובל  לשאול  שרציתי  שמה  חושבת  אני  בעצם 

השאלה אם זה על חשבון הקבלן או שאנחנו מקזזים  

 לו בעצם בתשלומים?  

גם   עדי גולדשטיין:  הכול  זה,  את  מבצע  הוא  הקבלן,  חשבון  על  זה 

 דרך אגב כל ההתקשרות היא ישירות איתו.  

 אוקיי תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אנחנו  מבחי  יובל בודניצקי:  א'  אז  לראות,  שביקשתם  המאזנים  נת 

מפורסמים.   המאזנים  אבל  תכף,  אותם  נציג  פה 

ה   3ביקשתם   אז  אחורה,  זה    3-שנים  שיש  שנים 

שנת  2019-ו   2018,  2017 דו"חות    2020.  אין  עוד 

יש   שיפורסם,  המאזן  את  בעצם  אין  אז  מבוקרים, 

 לנו עוד שבועיים, אנחנו נעמוד גם בלוח זמנים הזה.  

גם   ה דוידי: צביק  ברשותכם,  מילים  בכמה  להתייחס  גם  רוצה  אני 

חושב   אני  הרשות.  כגזבר  וגם  בחברה  כדירקטור 

לא   גברי,  חילופי  של  בסיטואציה  נמצאים  שאנחנו 

נוספים.   בכירים  של  סיטואציה  אלא  מנכ"ל  רק 

בעולם   דופן  יוצאת  לא  שהיא  עסקית  סיטואציה 

ציבוריים  היבטים  לה  שיש  חברה  אם  גם  ,  העסקי, 

לריענו  הזדמנות  להיות  לבחינה  ן יכולה  הזדמנות   ,

לעשות   הזדמנות  לבחון  real downמחודשת,   ,

לזהות   עסקי,  מיקוד  לעשות  חברה,  של  מטרות 

אירוע   מאתגר,  שהוא  אירוע  זה  נכונות.  מגמות 
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עושים   שאנחנו  מה  וזה  אותו,  לנהל  לדעת  שצריך 

שאני   להגיד  חייב  אני  החברה.  של  כדירקטוריון 

י  בפעילות  בממשק  עדי  מול  ואינטנסיבי  שיר 

לציין   רוצה  אני  הפרויקטים.  כל  לגבי  השוטפת 

רזולוציה   של  לרמה  שיורדת  ההתנהלות  את  באמת 

כאלה   ונגזרות  תחומים  אתגר.  באמת  פה  יש  גבוהה, 

יחד,   אותם  אוגמים  איך  לראות  שצריכים  ואחרות, 

של   המינוי  את  קיבלה  עדי  באמת  זה  ובמסגרת 

ולראו  מקום,  ברמה  ממלאת  המסחרי  בצד  גם  איך  ת 

הפעילויות   התחומים  של  ברמה  וגם  הפיננסית 

השונות שקיימות. אני חושב שהחברה הכלכלית כפר  

של   ברמה  גם  וניסיון  ויכולות  ידע  עם  חברה  זו  סבא 

חדשנות   של  ברמה  גם  יזמות,  של  ברמה  גם  מעוף, 

היא   החוכמה  ישראל.  במדינת  הראשונה  מהמעלה 

את   מנצלים  איך  שנוצרה,  לראות  הסיטואציה 

לראות   האלה,  במקומות  להתמקד  אותה  ממנפים 

מה נכון לעשות, מה לא נכון לעשות, לשמר את הידע  

מתוק   ייצא  שמעז  באמת  ולצאת  היכולות,  ואת 

שום   לי  ואין  הזה,  האירוע  את  ממנפים  איך  ולראות 

את   לקחת  לדעת  צריך  מנוהל.  הזה  שהאירוע  ספק 

נכוחה  עליו  להסתכל  הזה,  שום  האתגר  לטאטא  לא   ,

סמוך   ואני  הנכונות,  ההחלטות  את  לקבל  דבר, 

א'   אמר,  שיובל  כמו  באמת  נהיה  שאנחנו  ובטוח 

נושא של מינוי מנכ"ל, לקחת מנהיג לראות איך הוא  

ומייצר   הפעילויות,  את  ומרכז  האירוע  את  מוביל 

זה,   את  מלווים  כדירקטוריון  ואנחנו  קדימה.  יעדים 

השו  בהיבטים  הזה  התהליך  הקיימים,  את  נים 
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שנה   בואכה  נגיד  בואו  נמצאים  אנחנו  איך  ולראות 

 קדימה, מושבחים יותר, תודה.  

אגיד   הדר לביא:  רק  אני  בתהליך.  ובהצלחה  הפירוט  על  תודה 

את   גם  שתבחנו  מבקשת  אני  השקיפות  שבמסגרת 

הכלכלית.   החברה  של  תקין  מינהל  של  ההתנהלות 

מכרז  על  גם  האחרונות  בשנים  דיברנו  שנמסר    אנחנו 

היתרי   ללא  בנייה  על  מכרזים,  ועדת  שהתכנסה  לפני 

בנייה, ועל תחלופה מרובה של יועצים משפטיים. כל  

אם   קיימים.  להיות  צריכים  לא  האלה  הדברים 

 תוכלי להציג...  

ישיבות   הנדין: -עילאי הרסגור  במהלך  נבחנים...  האלמנטים  כל 

עבודה   שנעשית  להגיד  יכול  אני  הדירקטוריון 

 יסודית.  

ביקורת   עו"ד יוסי סדבון:  ועדת  כיו"ר  משהו  לציין  רק  רוצה  אני 

כחלק   הכלכלית  החברה  של  הנושא  ביקורת.  לענייני 

 מהנושאים שנבדקים על ידי המבקר השנה.  

לאור   הנדין: -עילאי הרסגור  שניתנו,  התשובות  לאור  האם  רבה.  תודה 

באתר   מפורסמים  הכספיים  שהדו"חות  העובדה 

מגיש  האם  להסיר  האינטרנט,  מוכנים  ההצעה  י 

 אותה?  

 כן.   עו"ד יוסי סדבון: 

 .  4, להצעה מספר  4תודה רבה. אנחנו נעבור לסעיף   הנדין: -עילאי הרסגור 

רק   הדר לביא:  נשמח  עצמה,  את  הציגה  ולא  נכנסה  פה  עדי  רק 

 להגיד לה שלום רשמי, תוכלי להציג את עצמך?  

ב  עדי גולדשטיין:  כספים  סמנכ"לית  גולדשטיין  שנתיים,  עדי  חכ"ל 

שם   הייתי  האוצר,  ממשרד  הגעתי  זה  שנים,    8לפני 

 זהו.  
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 כפר סבאית?   עו"ד יוסי סדבון: 

 כפר סבאית.   עדי גולדשטיין: 

 איזה כיף לנו.   עו"ד יוסי סדבון: 

 כן, גרה בשכונה הירוקה.   עדי גולדשטיין: 

 ?  60או    80 עו"ד יוסי סדבון: 

 .  60 עדי גולדשטיין: 

 פה.  י  עו"ד יוסי סדבון: 

 תבקש ממנה כתובת עוד רגע.   הדר לביא: 

 זאת הייתה שאלה מכשילה. תודה רבה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עדי בהצלחה.   דני הרוש: 

 תודה.   עדי גולדשטיין: 

.   הדר לביא:   תודה עדי

 בהצלחה, תודה רבה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 

 גיבוש תכנית התייעלות כלכלית.   . 4

 

 .  4עיף  ס  הנדין: -עילאי הרסגור 

הרביעי  הדר לביא:  היום    בסעיף  סדר  על  אנחנו  והאחרון  הערב, 

כלכלית.   התייעלות  תכנית  גיבוש  לנושא  מתייחס 

התקציב   בדיוני  גם  הזה  לנושא  התייחסנו  אנחנו 

שלנו   שהמצב  זה,  מאחורי  עומדים  אנחנו  וטענו, 

לא   זה  תכנית  עמוקה.  התייעלות  של  תכנית  מחייב 

לקצץ  או  ליד  הבא  מכל  תכנית    לקצץ  שזמין.  איפה 

זה לחשוב בדיוק כפי שאתם מסבירים שאתם עושים  

לאן   היעדים,  מה  המטרות  מה  הכלכלית  בחברה 

אנחנו   ואיפה  ההכנסות  צפי  מה  להגיע,  רוצים  אנחנו 
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הזה   בערב  פה  אנחנו  לחסוך.  ויכולים  רוצים 

של   הצפוי  הגירעון  לנושא  בפירוט    12התייחסנו 

שהצטמ  שמחים  שאנחנו   ,₪ זה  מיליון  אבל  צם, 

שנים.   כמה  של  כלכלית  ירידה  של  כואב  סימפטום 

מבחינת   עלינו  מאיים  שהוא  כיוון  כואב  הוא 

שעיר   סיבה  שום  שאין  וכיוון  העיר,  של  האיתנות 

ואנחנו   גירעונית,  מתנהלים   .. . בגירעון.  תסיים 

המקצועי   הדרג  שנים,  כמה  במשך  ירידה  ראינו 

אבל  כמובן,  אליה  קשור  לא  היום  פה  עצם    שנמצא 

ל  עירייה  שתקציב  ואני    2020-זה  ביוני,  רק  מאושר 

לא   באמת  הכלכלית,  החברה  תקציב  את  פה  מכלילה 

עכשיו.   רק  אותו  שאשרתם  שאישרתם  מושג  לי  היה 

נכון.   שהוא  מצב  לא  הוא  תקין,  שהוא  מצב  לא  זה 

לקצץ   ניסיונות  על  מדווחים  עירייה  עובדי  במקביל 

ל עצירה, ויש  מן היקב ומן הגורן. ספקים מדווחים ע 

שהיא   מניחה  שאני  לחלקנו  שמדווחת  כפי  תחושה 

בהחלט   היא  אבל  במדויק,  המציאות  את  מייצגת  לא 

אבל   נכון,  לחץ  זה  ואולי  במערכת.  לחץ  של  תחושה 

פה   מתייחסת  ואני  הזה,  הגודל  סדר  את  כשמנהלים 

לגבש   צריכים  אז  נוכחים,  לא  שחלקם  למנהיגים 

להקים  מציעים  בעצם  ואנחנו  שיגבש    תכנית.  צוות 

לצמצם   גם  זה  שלה  שהמטרה  התייעלות,  של  תכנית 

לצד   קדימה  לראות  שנוכל  המלוות,  עומס  את 

למזער   המלווה,  את  מחזירים  אנחנו  איך  העצירה 

המלצות   לכלול  הכללות,  לכלול  השוטף,  הגירעון  את 

על   בדגש  העיר,  של  כלכלי  לפיתוח  אופרטיביות 

ש  הפיתוח,  קרנות  העשרת  התעשייה.  נשמח  אזורי 
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ה  בין  והירידה  קרה  מה  בעצם  תשובה  -ל   100-לקבל 

נעים  3 מאוד  שהוא  כזה,  בפורמט  לנו  ולהציג   .

ולהתייחס   בה  לדון  שאפשר  תכנית,  אותו  לקיים 

שאנחנו   כך  על  בהתחלה  פה  דובר  במצב  אליה.  לא 

במצב   שאנחנו  אמר  לא  אחד  אף  קטסטרופלי. 

חבריי,   על  אעיד  לא  אני  לפחות  אני  קטסטרופלי, 

מקום  אבל   בכל  שמרנית  מאוד  כלכלית  מנהלת 

שעוד   כספים  זה  ציבור,  כספי  כשזה  בו.  שהייתי 

כפי   כמשמעותי,  שקל  כל  אל  להתייחס  חשוב  יותר 

נמשיך   אנחנו  ואם  מסכימים.  שכולנו  בטוחה  שאני 

ב  ונעלה  הזה  שנה,    5%-בקצב  כל  שלנו  התקציב  את 

שניתנים   השירותים  את  להגדיל  רוצים  שכולנו  כמה 

אנ  כמו  בעיר,  לגירעון  שוב  להגיע  רוצים  לא  חנו 

לפני   פה  של    18שהיה  שום    100שנה  אין   ,₪ מיליון 

כיבוש   היא  למעשה  הצעתנו  אז  זה.  את  לעשות  סיבה 

 תכנית.  

סליחה,   הנדין: -עילאי הרסגור  סליחה,  רגע  להתייחס?  רוצה  הצוות  תודה. 

לא   אני  לדבר,  שרוצים  מועצה  חברי  עוד  יש  אם 

 אמנע מכם כמובן.  

מאוד   נחס כהנא: פי  סעיף  הוא  הזה  שהסעיף  להגיד  רוצה  אני 

חשוב. אנחנו נמצאים בתקופה גם, זה לא רק הנושא  

בתקופה   נמצאים  אנחנו  סבא,  כפר  של  הספציפי 

של   שאלות  כאן  ויש  שאלות,  הרבה  לגביה  יש  שהיא 

משנה   לא  וזה  הזו.  העיר  של  הכלכלי  הבסיס  בכלל 

א  העיר.  של  המצב  ולגבי  בהשוואות  נחנו  כרגע 

של   עצומים  היקפים  יש  מחוזית  שברמה  יודעים 

שאנחנו   יודע  ואני  לתעסוקה,  שאושרו  שטחים 



   16.06.2021 64    מן המנייןמועצה שלא  
רגיל   בלתי  מאמץ  באמת  עושים  המשנה  בוועדת 

של   שאלה  כאן  יש  אבל  רבות,  בהיקף  תכניות  לאשר 

האיכות,   על  תהיה  התחרות  תחרות.  תהיה  תחרות, 

על   המרחב,  של  האיכות  על  האזורית,  האיכות  על 

הדברים  איכות   של  האיכות  הבניינים,  של 

נרצה   שאנחנו  חושב  ואני  בבניינים.  המיוחדים 

רק   דברים שיספקו  לא  זה  לראות דבר שהוא אמיתי, 

פה   אישרנו  והנה  נאשר  כמה  פיזיים,  של  בדברים 

אני   המיתוג.  של  שאלות  כאן  יש  שם.  ואישרנו 

כל   הצענו  האלה  בשנתיים  שאנחנו  להגיד  מוכרח 

א  לגוון  הצעות  ללכת  הזמן  התעסוקתי,  הבסיס  ת 

העסקים   של  לנושאים  ללכת  חדשים,  לענפים 

הפעילות   את  להגביר  רצינית,  בצורה  הקטנים 

אותם   שהצענו  ההצעות  את  לקחת  אפשר  במרכז. 

הבסיס   את  לבסס  וכדי  ברצינות,  אותם  ולקחת 

בפרק   עבודה  כאן  שתהיה  מצפים  אנחנו  הכלכלי. 

של   טכנית  ולא  משמעותית  מאוד  עבודה  ייעול,  הזה, 

אלא   נכונה.  היא  ייעול  המילה  שאפילו  חושב  לא  אני 

 הגברה ושינוי בבסיס הכלכלי של העיר.  

אתה התייחסת לבסיס הכלכלי של העיר, לאו דווקא   הנדין: -עילאי הרסגור 

השניים,   בין  גומלין  יחסי  שיש  כמובן  העירייה.  של 

המצב   על  מדברת  יותר  שההצעה  רואה  אני  אבל 

 עצמה.  הכלכלי של העירייה  

 העירייה מנהלת את הכסף של העיר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

דברים   הנדין: -עילאי הרסגור  בעסקים,  גיוון  עסקים,  על  דיבר  הוא  כן, 

 חשובים.  

 לא, כבסיס כלכלי לעיר.   פינחס כהנא: 
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   -להבאת עסקים  הנדין: -עילאי הרסגור 

בהיקף   פינחס כהנא:  קטנים  עסקים  לך  יש  גם  אם  אז  פורחים, 

 קבלת מזה כספים.  העיר מ 

בתוכנית.   הנדין: -עילאי הרסגור  יותר  שתתמקדו  רציתי  נכון.  זה  נכון,  זה 

 בסדר, יש עוד הערות?  

ועדה?   רו"ח תהילה מימון:  סוג  לאיזה  הצעה,  היא  ההצעה  אם  להבין  רק 

ועדה   או  מקצועית  ועדה  מכוונים  אתם  למה  כאילו 

 של נבחרי ציבור?  

צריך   הדר לביא:  הצוות  שזה  מבחינתנו  כיוון  מקצועי,  להיות 

   -נושא מקצועי 

 תודה.   רו"ח תהילה מימון: 

   -אבל אם יש לך הצעה אחרת אפשר  הדר לביא: 

 לא, לא, סתם רציתי רק להבין.   רו"ח תהילה מימון: 

 זה כתוב גם בהצעה.   הדר לביא: 

צוות   ד"ר אסנת ספורטה:  מקצועי,  צוות  רק  לא  היא  הכוונה  תהילה 

צ  שהציג  כמו  הדאגה  פיננסי.  הגזבר,  אמר  גם  ביקה 

ארוכי   הדברים  בעצם  זה  משמעותית  היותר  אולי 

פה   נתן  צביקה  ולכן  השוטף.  דווקא  ולאו  הטווח 

כזאת   מתוכנית  חלק  להיות  שיכולה  אחת  אפשרות 

בצומת   למשל  טיפול  של  כזאת  התייעלות  תכנית 

סבא   לכפר  בכניסה  בעצם    50המרומזרת  כל  או 

מח  הקרנות  את  שימלא  אחר,  שיביא  מהלך  דש, 

מקצועי,   צוות  זה  ולכן  לעיר,  כלכלי  שגשוג  בעצם 

 אבל לא רק פיננסי. תודה.  

הצומת,   הנדין: -עילאי הרסגור  לגבי  ששמעתי הערות  הצומת  לגבי  ספציפית 

שיהיה   אחרי  ייפתר  שהדבר  ומאמין  מקווה  אני 

הזה,   בעניין  לחצים  מפעילים  אנחנו  מדינה.  תקציב 
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אבק  אני  כולנו.  של  אינטרס  מהמנכ"ל  וזה  ש 

 להתייחס לשאר הדברים.  

רחוק   דוברת:  מדברים  שומעים  )לא   .. אמרת. מה 

 מהמיקרופון(  

ייפתר,   הנדין: -עילאי הרסגור  שהנושא  ומאמין  מקווה  אני  אומר  אני 

 הנושא של הצומת.  

 .  50בכס/  יובל בודניצקי: 

 כן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

וגם  יובל בודניצקי:  בדיון,  שאמרתם  כמו  אז  שצביקה    טוב,  כמו 

ליצור   מנת  על  מקדמת  הרשות  בעצם  קודם,  הסביר 

זכויות   להגדלת  תכניות  תקציבי,  ועודף  רזרבות 

שיאפשרו   והתעסוקה,  התעשייה  את  באזור  באמת 

של   הפיתוח  לקרנות  הקשור  בכל  המקורות,  הגדלת 

המוביל,   תעסוקה  פארק  על  מדברים  אנחנו  הרשות. 

עת  תעסוקה  אזור  רעננה,  סבא  כפר  ידע,  משולש  יר 

כס/  סבא  כפר  תעסוקה  בן  50אזור  הממשלה  קריית   ,

אמר   דבריו  בפתיחת  גם  העיר  ראש  צפון.  יהודה 

ובאמת   מנהלת,  לחברה  מכרז  מחר  שיתפרסם 

ארוכת   וחשיבה  כוונה  מתוך  הם  האלה  הדברים 

לעיר   ראויים  הכנסה  למקורות  לדאוג  באמת  טווח, 

שבאמת   כמו  שלה,  והתפתחות  פיתוח  לטובת 

 אמרתם.  

בהמשך   יקה דוידי: צב  לדברים  מסגרת  ברשותכם  אתן  אני  טוב 

יובל. אז אני באמת חושב שהאתגר שלנו   למה שאמר 

על   אחזור  אני  ואם  הפיתוח.  של  במישור  הוא  כעיר 

נמצאים   אנחנו  אז  הזה,  בנושא  הדברים  תמצית 

יגדלו.   שהם  רוצים  לא  שאנחנו  מלוות,  של  במשולש 
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פעילות  למימון  המקורות  אחד  בעצם  של    שהם 

צרכים   יש  גדלים.  שנשמרים,  צרכים  לנו  יש  פיתוח. 

חדשה,   אוכלוסייה  של  צרכים  יש  הקיימת,  העיר  של 

תעסוקה.   אזורי  תעסוקה,  של  בהיבטים  צרכים  יש 

נושא   באמת  זה  השלישית,  ההצלה  מסגרת  שוב  ויש 

אסביר   ואני  פה,  שנאמר  וכמו  הפיתוח,  כספי  של 

הדברים,   את  רואה  אני  איך  התייחסתי  באמת  למה 

טבעי.   תהליך  זה  דרמה,  לא  זה  ירידה.  אותה  את 

להבין   צריכים  כלומר   ,.. פה. שיש  להבין  צריך  אבל 

לשמר   אותו,  לשמר  לדעת  וצריכים  מחזור,  פה  שיש 

ופה   הבאות.  השנים  את  שיזינו  מקורות  אותם  את 

זרעים   של  אחראי,  טווח,  ארוך  תכנון  של  תהליך  זה 

התמ  את  לראות  בשביל  לא  היום  בעוד  שזורעים  ורה 

כל   אפילו.  שנה  בעוד  ולא  שנה  חצי  בעוד  לא  חודש, 

התהליכים   פיתוח,  של  בתחום  היום  שזורעים  זרע 

של   ברמה  של    3הם  זמן  זה    7-ו   5וקבועי  ואת  שנים. 

זה   קטנות,  הפיתוח  שיתרות  כלומר  להבין.  צריכים 

מכיוון   טבעי  תהליך  זה  טבעי.  יש  תהליך  שאם 

כמובן   אז  שנבנות,  חדשות  פיתוח  שכונות  היטלי  יש 

שזורמים למערכת, שגם מזינים את אותה בנייה, גם  

כמובן   אז  שנבנים,  תעשייה  אזורי  יש  ואם  בשכונות. 

שיש היטלי פיתוח שמתקבלים ומיד משמשים לאותו  

של   מבנים  לכספי  ינג  ולמצ' הנלווים  ולדברים  פיתוח 

בעיניי   התהליך  ולכן  סליחה.  וחינוך  ופיתוח,  ציבור 

חיוב  אירוע  אירוע  הוא  הוא  שלילי.  אירוע  לא  הוא  י, 

הזה.   לעניין  התייחסה  תהילה  שגם  חושב  אני  טבעי. 

את   שומרים  איך  לראות  זה  לדעת,  שצריך  מה  אבל 
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ופה   סליחה.  זמן  לאורך  טווח,  לאורך  הזנה  אותה 

מעט   לא  פה  יש  שדיברתם,  תכנית  אפרופו  באמת 

לראות   הוא  שהאתגר  הפרק,  על  שעומדות  סוגיות 

של אבני    שבאמת במתווה  וקבועים  זמנים  לוחות  של 

של   בהיבטים  לבצע,  שצריכים  משימות  של  דרך 

תכנון   של  בהיבטים  תכנון,  של  בהיבטים  הנדסה, 

מאוזנת   חלוקה  של  אירועים  להכיל  שיודע  כוללני, 

של   נושא  שלביות,  של  נושא  לתעסוקה,  מגורים  בין 

של   ברמה  נכון  תכנון  של  נושא  אוכלוסייה,  קליטת 

ה  של  תעסוקה,  הפיזור  של  ברמה  האלה  אירועים 

תשתיות   של  נושא  אורבנית.  בצורה  ומגורים  מסחר 

היבטים   אלה  חדשה.  אוכלוסייה  לשרת  שיוכלו 

ואלה   מתוכללים,  הם  איך  לראות  באמת  שצריכים 

פה   יש  שהוצגו  האלה  התכנים  שנעשים.  דברים  הם 

משמרים   איך  פשוט  לראות  וצריך  תכניות,  מעט  לא 

תחת   הזאתי  המגמה  עם  את  מוגדרים,  זמנים  לוחות 

באמת   אז  נעשים,  הדברים  ואם  מגמה.  אותה  המשך 

שומר   שהוא  משולש  אותו  את  לראות  יכולים  אנחנו 

ירידה    .. אולי. על  לדבר  נוכל  באמת  ואז  איזון,  על 

של   בנושא  ארוך  היותר  בטווח  טיפה  הדרגתית 

משמרים   איך  לראות  הוא  האתגר  כרגע  כי  המלוות. 

יש   אתגרים של צרכים של מבנה  את הרמה הקיימת. 

שבצורה   תשתיות,  של  חינוך,  מבני  של  ציבור, 

על   שומרים  איך  לראות  באמת  הוא  האתגר  מפוקחת 

של   ברמה  האופק  זה  הארוך  בטווח  ושוב,  המסגרת. 

 האתגר. עד כאן.  

על   הנדין: -עילאי הרסגור  באמת  שמעידים  כאן,  שהובאו  הדברים  לאור 
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מ  עכשיו  שננקטים  והצעדים  בחינה  המאמצים 

 כלכלית, האם אתם רוצים לוותר על ההצבעה?  

לא   הדר לביא:  היא  השוטפת  שהעבודה  אומרים  שאנחנו  לא  לא, 

האלה,   בנושאים  יתעסק  שהגזבר  ברור  חשובה, 

כשיש   תכנית.  לראות  מציעים  אנחנו  רוצים,  אנחנו 

איך   לתכנן  צריכים  העירייה  בענייני  גדולה  בעיה 

דב  הרבה  כוללת  והיא  אותה.  לא  לפתור  שנניח  רים 

נכסים   עלו פה, כמו לדוגמא אם אנחנו רוצים למכור 

שזה   הזה,  הכסף  את  להרוויח  כדי  העירייה  של 

שהוא   משהו  זה  אבל  שלי,  מהראש  סתם  אופציה 

בסדר   שעיר  חושבים  אנחנו  בהחלט  אז  קביל.  כמובן 

צריכה   הזאת  הבעיה  עם  שמתמודדת  שלנו,  גודל 

 לגבש תכנית.  

חירום  א  הנדין: -עילאי הרסגור  מצב  באיזה  נמצאים  שאנחנו  סבור  לא  ני 

דרך   עיר,  של  מצב  כאן  יש  להציג.  מנסים  שאתם  כפי 

כרגע   יש  שבו  אחרות.  לערים  משותף  שגם  מצב  אגב 

כספי   יש  מלוות,  של  מסוים  מסוימים  סכום  פיתוח 

ויש   לעתיד,  גדולות  מאוד  תכניות  יש  שנכנסים, 

ויש צעדים  בעתיד,  פיתוח  כפי    ציפייה שייכנסו כספי 

אין   ייקרו,  האלה  שהדברים  כדי  שננקטים,  שראינו 

להיות.   צריכה  שלטעמי  חירום  אווירת  איזו  כאן 

נכון,   באופן  יתנהלו  שהדברים  להקפיד  צריכים 

לשאול את השאלות הנכונות כפי שאתם אכן עושים,  

על   אחראיים  יהיו  הנכונים  המקצוע  שאנשי  לדאוג 

מא  כבר  חדש  לא  גזבר  לנו  יש  העיר.  אבל  ניהול  וד, 

יש   מאוד.  טובה  עבודה  עושה  שלטעמי  חדש  יחסית 

לנו מנכ"ל חדש, שהוא איש מקצוע בתחומים האלה.  
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להיעשות,   צריכים  שהם  כפי  נעשים  הדברים  ולטעמי 

 ולא צריך להקים צוות חירום, כי אין מצב חירום.  

דעים   ד"ר אסנת ספורטה:  תמימות  שיש  חושבת  אני    95%עילאי 

ואם   שאמרת,  לזה  מהדברים  מכניסה  חירום  המילה 

איזה שהוא אלמנט שהוא מייצר איזה שהיא הרגשה  

המילה   את  להוריד  בעיה  לנו  אין  אז  טובה,  לא  ככה 

תמיכה   שתהיה  נשמח  אנחנו  כן  אבל  חירום.  צוות 

תכנית   לגיבוש  מקצועי  צוות  בהקמת  כולם  של 

שכתבנו   כמו  שלה,  המטרה  שבאמת  התייעלות 

למ  המלוות,  עומס  את  גם  הגירעון  לצמצם  את  זער 

שממילא   נושא  בעצם  זה  הגזבר  שאמר  וכמו  השוטף. 

אנחנו   יעבוד,  הזה  שהצוות  נשמח  אנחנו  אז  מטופל, 

שהאופוזיצי  בעיה    ה נשמח  לנו  אין  ממנו,  חלק  תהיה 

זה   את  ויציג  יעבוד  המקצועי  שהצוות  אגב  דרך 

מבקשים   אנחנו  כן  אבל  למועצה.  דבר  של  בסופו 

בהקמה   שלכם  התמיכה  את  מקצועי  בעצם  צוות  של 

 כזה.  

   -הצוות למעשה כבר קיים. הגזבר, המנכ"ל  הנדין: -עילאי הרסגור 

 זה לא עבודה שוטפת.   הדר לביא: 

המועצה   הנדין: -עילאי הרסגור  בפני  מוצגים  והדברים  הכספים,  ועדת  יו"ר 

קיים   עצמו  המנגנון  כלומר  התקציב.  אישור  לפני 

 ופועל, לא צריך להמציא את הגלגל.  

מדברים   יא: הדר לב  לא  אנחנו  שלנו.  הכוונה  ברורה  לא  אולי  אז 

בדיוק   דיברנו  התקציב  בדיוני  השוטפת.  העבודה  על 

של   תכנית  ליצור  הרצון  על  דיברנו  זה,  על 

המטרה   ועם  ההתייעלות  של  הכותרת  עם  התייעלות, 

עכשיו   מתמודדים  איך  על  לא  ההתייעלות.  של 
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 פתאום עם המצב שאליו נקלענו, לא זה.  

   -לא, זה לא התמודדות עם מצב  הנדין: -הרסגור   עילאי 

 לנהל את המצב.   הדר לביא: 

מצב   הנדין: -עילאי הרסגור  עם  התמודדות  או  התמודדות  אלא  הקורונה, 

ראיית   תוך  שוטפת  עבודה  אלא  כלשהו.  חריג 

של   הכלכלי  מצבה  ראיית  הטווח,  ארוכי  היעדים 

את   להמציא  צריך  לא  שעושים.  מה  וזה  העירייה, 

 זה מה שכבר עושים.    הגלגל, 

דרך   הדר לביא:  זו  גלגל,  של  המצאה  לא  זה  התייעלות  תכנית 

לא   פשוט  אנחנו  בעיה,  אין  מתנהלת.  עירייה  שבה 

אם   להתנהל.  צריך  שבה  הדרך  לגבי  מסכימים 

מובילות   עיריות  בעיקר  אחרות,  עיריות  תבדוק 

שלהם   הפיתוח  שתקציבי  תראה  אתה  בשרון, 

יו  הרבה  הם  לתושבים  מ בהתאמה  מיליון    100-תר 

  .₪ 

   -טוב, אנחנו  הנדין: -עילאי הרסגור 

 שזה מה שתקציב הפיתוח שלנו השנה.   הדר לביא: 

חושב   דני הרוש:  אני  שציין.  כמו  משמעותיות  התייעלות   .. אבל.

עושים   תהילה,  וכמובן  שמסביבו,  והצוות  שצביקה 

ולראייה   לשוטף.  קשר  בלי  מקצועית  עבודה 

לנו   בוועדת  בתוכניות הפיתוח שיש  ויוסי נמצא  כאן, 

כאלה   תכניות  מאשרים  פינחס,  וכמובן  הבניין 

בין   שהטווח  דבר    5,  4-ל   3ואחרות  לא  זה  שנים, 

חושב   אני  אז  לעתיד.  מתייחסים  לא  שכאילו 

הצוותים   וכל  הגזבר  צביקה  כולל  הקיים  שהצוות 

אני   עבודתם,  את  עושים  ויובל,  איתו  יחד  שעובדים 

מיותר   וזה  להתייחס למשהו שהוא  חושב שאין צורך 



   16.06.2021 72    מן המנייןמועצה שלא  
זה   את  תעלה  עילאי,  חושב  אני  לכן  נעשה.  הכי  בלאו 

 להצבעה, ובזה נגמר.  

 עילאי אני רוצה להגיד עוד מילה אחת דני.   פינחס כהנא: 

 בבקשה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

צריך   פינחס כהנא:  כאן,  יש  אבל  בסדר.  חירום  המילה  את  נוריד 

לדב  מאוד  מסכים  ואני  משהו,  שקרה  רים  לדעת 

ואני   הארוך,  לטווח  הראייה  לגבי  כאן  שנאמרו 

תכניות,   מאשרים  אנחנו  בדבריי.  זה  את  אמרתי 

גם   היא  מסביב  אבל  שמשתנה.  המערכת  מערכת 

נגיע   למשל  אנחנו  כלכלנים,  כאן  ויושבים  אנחנו 

ותמ"ל,   רוצים  לא  או  ותמ"ל  רוצים  האם  לדיון, 

ואני   לא,  או  השכונות  את  שם  רוצים  אנחנו  האם 

מה  מדבר   של  התכנוני  האספקט  על  לא  כרגע 

אני   כאלה.  דברים  העיר,  מרכז  על  זה  של  ההשלכה 

האם   כרגע.  הכלכלי  האספקט  על  רק  אפילו  מדבר 

אנחנו יכולים לעבור עוד פעם גל כזה, אם אנחנו נלך  

אחת,   דוגמא  עוד  אתן  ואני  הותמ"ל?  של  לכיוון 

מילת   רואים  ואנחנו  תכניות  באמת  מאשרים  אנחנו 

עיר  במפגשים  קסם  עכשיו  הייתי  אני  שימושים.  וב 

שאתה   לא  זה  שימושים,  עירוב  של  הזה  הנושא  על 

מגורים   יהיה  זה  כאן  הנה  אומר  ואתה  בניין  לוקח 

תעסוקה   ויהיה  מאשרים,  שאנחנו  כמובן  לזה  ונוסף 

אם   וטוב,  נכון  מרחבי  בסיס  לך  אין  אם  זה.  ויהיה 

אתה   מודרני,  טוב  מתוכנן  שהוא  בניין  לך  אין 

הדיונים  תישא  יודעים,  כבר  ואנחנו  סיסמאות.  עם  ר 

קטנות,   יחידות  זה  מה  התעסוקה  אזור  על  גם  שהיו 

איזה   בעיר,  התחייב  לא  או  התחייב  כן  בסוף  ומה 
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מעבר   כאן  להיות  צריכה  אז  לתת.  שירותים 

שקרה   חושב  אני  השוטפת,  הספציפית  למחשבה 

אבל   חירום,  לזה  נקרא  לא  חשיבה  משהו,  מחייב 

לפתח   אחר.  נוספת.  כלכלי  ענפים חדשים, בסיס  כאן 

בטוח   לא  ואני  עליהם,  לחשוב  שצריך  דברים  כאן  יש 

 שזה לרמה של שוטף.  

יש   הנדין: -עילאי הרסגור  הגלגל,  את  להמציא  צריך  לא  שאמרתי  כמו 

דברים   יש  בנייה,  תכנון  ועדת  יש  בעירייה,  ועדות 

נבנה   המנגנון  עובדת,  המערכת  עליהם.  שדיברת 

שהו  כזאת  העתיד,  בצורה  לאתגרי  מענה  ייתן  א 

רואה   ואני  היות  מציע  אני  ולכן  עתידי.  תכנון  ויהיה 

מציע   אני  להסכמה,  להגיע  מצליחים  לא  שאנחנו 

מבקש   אני  ההצבעה  אחרי  להצבעה.  נעבור  שאנחנו 

אני מקריא את הצעת   לי הודעה קצרה.  יש  לא לקום 

מקצועי   חירום  צוות  יקים  העיר  ראש  ההחלטה. 

הת  תכנית  את  לגיבוש  לצמצם  שמטרתה  ייעלות, 

עד   השוטף,  הגירעון  את  ולמזער  המלוות  עומס 

תכנית   תכלול  בנוסף  תקציבי.  לאיזון  להגעה 

של   כלכלי  לפיתוח  אופרטיביות  המלצות  השיקום 

העשרת   לצורך  התעשייה,  איזורי  על  בדגש  העיר, 

קרנות הפיתוח. טיוטת התוכנית תוצג למועצת העיר  

ד  ויתקיים  ימים,  חודש  בתוכנית.  בתוך  פתוח  יון 

ותוצג   ההתייעלות  תכנית  תעודכן  הדיון  קיום  לאחר 

כפי   ההחלטה  הצעת  בעד  מי  העיר.  לתושבי 

נגד?   מי  אסנת.  יוסי,  הדר,  פינחס,  שהוקראה? 

דני, עילאי, פליאה, לירית, ממה. תודה רבה   תהילה, 

 ההצעה הוסרה ברוב קולות.  
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   -שנייה רק להגיד תודה רבה  רו"ח תהילה מימון: 

 תהילה את רוצה להגיד משהו?   הנדין: -עילאי הרסגור 

היום את  כן.   רו"ח תהילה מימון:  ולכל צוות הגזברות, גם ראינו  לצביקה 

לשיתוף   זוכה  אני  שענית,  והענייניות  המקצועיות 

לך   מודה  ואני  בינינו,  ככה  תמיד  זה  מלא,  פעולה 

מאוד. גם על הישיבה הזאתי אבל בעיקר על העבודה  

היומ  כמובן  השוטפת  ואנחנו  והאינטנסיבית.  יומית 

 נמשיך בוועדת כספים את כל מה שצריך להמשיך.  

 תודה רבה.   צביקה דוידי: 

קצרה,   הנדין: -עילאי הרסגור  הודעה  לתודות.  מצטרף  אני  רבה,  תודה 

   -שלחתי לכם 

רוצה   הדר לביא:  לא  אני  כי  סליחה,  עילאי  לפני  שנייה  רק 

 לקטוע אותך.  

 כן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

ברציפות   הדר לביא:  שנייה  ישיבה  על  רוצים להודות  אבל אנחנו 

הדברים   על  בה  לדון  באמת  שניתן  נעימה,  שהיא 

מובן מאליו,   לא  זה מבחינתנו  תשובות.  בה  שקיבלנו 

 ואם אפשר לשמור על הרף הזה נהדר.  

.   הנדין: -עילאי הרסגור   אני חושב שזה לטובת כולנו

 תודה.   צביקה דוידי: 
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לישיבת   הנדין: -עילאי הרסגור  ביטול  הודעת  לכם  שלחתי  קצרה,  הודעה 

אליה   הוזמנתם  שכולכם  הסביבה,  איכות  ועדת 

לד  נושא  בהמשך  על  העיר  במועצת  שנעשה  יון 

לאסוף   להמשיך  רוצה  המקצועי  הצוות  הריסוסים. 

להיעשות,   שצריכה  עבודה  עוד  יש  הנושא,  על  מידע 

לקיום   עד  מאוחר,  יותר  במועד  תהיה  הישיבה  ולכן 

 הישיבה לא יהיה שינוי במדיניות הריסוס.  

התחייב  ד"ר אסנת ספורטה:  הייתה  החלטה  הצעת  קיבלנו  הבנתי,  ות  לא 

   -בישיבה ביוני 

 נכון.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -שהנושא יובא, בעצם שההמלצות של הוועדה יובאו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 למועצה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ד"ר אסנת ספורטה:  יולי  לשולחן חברי המועצה במועצה של 

 נכון.   הנדין: -עילאי הרסגור 

י  ד"ר אסנת ספורטה:   תקיים?  אז מה אתה אומר שזה לא 

רצון   הנדין: -עילאי הרסגור  שבשל  לכך  והבנתכם  הסכמתכם  את  אבקש  אני 

לא   זה,  את  ביקש  עוד מידע, הצוות המקצועי  לאסוף 

פנימי   בדיון  המקצועי  הצוות  אלא  ביקשתי,  אני 

כולנו.   לפני  מונח  יהיה  המלא  שהמידע  כדי  שערכנו, 

לוח   שלפי  כזה  באופן  לעבוד  זמן  עוד  ביקש  הצוות 

לא  את    הזמנים  לעשות  הנראה  ככול  לנו  מאפשר 

   -הישיבה לפני מועצת העיר הקרובה 

 כמה זמן? כמה זמן אתם רוצים?   עו"ד יוסי סדבון: 

 עוד מועצה אחת.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 עוד כמה?   עו"ד יוסי סדבון: 

   -עוד טווח זמן של מועצה אחת, עד אז אין שינוי  הנדין: -עילאי הרסגור 

   -ן שינוי כל עוד אי  הדר לביא: 
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 אין שינוי במדיניות.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 סדבון למה ציניות?   דני הרוש: 

   -כל עוד אין שינוי  הדר לביא: 

 לא, למה אתה חושב שאני ציני?   עו"ד יוסי סדבון: 

   -ככה  דני הרוש: 

   -אני רוצה לדעת  עו"ד יוסי סדבון: 

 די אין ציניות.   הנדין: -עילאי הרסגור 

עוד   עו"ד יוסי סדבון:  לי  תגיד  אם  טענה,  לי  אין  צפויים.  אנחנו  מתי 

לספוג   יכול  אני  לי  האמן  חודשיים.  עוד  חודשיים, 

 את זה.  

   -אבל בינתיים  דני הרוש: 

 אבל אני רוצה לדעת.   עו"ד יוסי סדבון: 

   -אין שינוי  דני הרוש: 

 נכון, הכול בסדר. כולנו מסכימים?   הנדין: -עילאי הרסגור 

עוד  אז   ד"ר אסנת ספורטה:  אמרת  לפרוטוקול  שיירשם  מבקשת  אני 

לפרוטוקול   שיירשם  מבקשת  אני  אז  אחת,  מועצה 

זה   את  להביא  היא  עילאי  שלך  שההתחייבות 

 למועצה באוגוסט.  

 בהחלט יירשם, נרשם בפרוטוקול.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 תודה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ב  פינחס כהנא:     -ומה שיותר חשוב שגם אין שינוי 

 אבל זה מה שהוא אמר.   וש: דני הר 

רבה   הנדין: -עילאי הרסגור  תודה  הריסוס.  במדיניות  בינתיים  שינוי  אין 

 הישיבה נעולה.  

 

 





   16.06.2021 78    מן המנייןמועצה שלא  
 ריכוז החלטות 

 
 

 ש תכנית התייעלות כלכלית.  גיבו  . 4
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