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של   : ראש העיר  שירה  קטע  בבקשה.  שירה  בקטע  נתחיל  אנחנו 

 המוכשרות.   29הגלריה  

     *** קטע שירה *** 

לגלריה   ראש העיר:  הכבוד  שנמצא    29כל  מי  ולכל  המוכשרות 

ותו  שלנו.  אנחנו  בגלריה  הזמן.  הנעמת  על  דה 

לתקציב   המועצה  ישיבת  את  אנחנו  2022מתחילים   .

כאן   איתנו  נמצאים  רמז.  ספר  בבית  כאן  נמצאים 

גזבר   העירייה,  מנכ"ל  מועצה,  חברי  חברות 

סבא,   כפר  עיריית  של  בכירים  מנהלים  העירייה, 

ותושבי   תושבות  חשוב  הכי  אבל  עובדים,  עובדות 

אנחנו  בשידור.  שצופים  ממה    העיר  השנה  מסיימים 

שנת   את  הקרובים  כפר  2021בימים  העיר  כאשר   ,

אומרת   זאת  איתנה  עיר  איתנה.  כעיר  מוגדרת  סבא 

בודק   הפנים  שמשרד  פרמטרים  של  שורה  שבמסגרת 

אותם, אנחנו מוגדרים כעיר איתנה. ולמרות שעברנו  

מאוד   דרמטיות  עוברים  שנתיים  כולנו  ועדיין  מאוד, 

מה   רואים  אנחנו  הקורונה,  ביחד,  נגיף  עם  קורה 

מה   ולמרות  אותנו,  לאתגר  וממשיך  לתעתע  שממשיך 

כפר   שעיריית  התקציב,  לגבי  השנה  באמצע  שנאמר 

לציבור   ולספר  לומר  חייב  אני  בגירעון.  נמצאת  סבא 

ביתרה   השנה  את  מסיימת  סבא  כפר  שעיריית 

התקציבי   העודף  מאוד.  מאוד  משמעותית  תקציבית 

יוחזר לתושבי העיר בש  ורה של פעולות, והעודף  הזה 

אבל   זה,  את  יפרט  העירייה  גזבר  משמעותי.  הוא 
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בעודף   סיימנו  שאנחנו  כסף  מעט  לא  על  מדובר 

המשכנו   האתגרים  כל  למרות  הזאת  השנה  השנה. 

טוב  הכי  השירות  את  פרמטר,    להעניק  בכל  שיכלנו 

גם   העיר,  וילדי  לילדות  והתושבים  התושבות  לכל 

בתרב  גם  ברווחה,  גם  העיר  בחינוך,  ברחבי  בעיר.  ות 

את   להנעים  כדי  ומופעים  אירועים  של  כמות  ראיתם 

הקשה   בתקופה  ולשמוח  לחגוג  לנפש  ולתת  הזמן, 

המענה   את  גם  לתושב,  השירות  את  הרחבנו  הזאת. 

המערכת   בכל  הקהל  קבלת  את  וגם  הטלפוני 

השירות   אגף  כאן.  שנמצא  מי  כל  בזכות  העירונית, 

בעיר  השירות  תיק  את  שמחזיק  שלי  ומי  הסגן  ייה, 

תשתיות   של  בפיתוח  המשכנו  היקר.  צנעני  איתן 

בכל   העיר  רחבי  בכל  העבודות  את  רואים  ואתם 

ממה   רחוק  במקום  עדיין  נמצאות  התשתיות  מקום. 

את   סוגרים  לאט  לאט  ואנחנו  להיות,  יכולות  שהם 

מים,   ביוב,  ניקוז,  רטובות,  תשתיות  גם  הפערים. 

הס  בבתי  ציבור  מבנה  של  תשתיות  ברחבי  וגם  פר 

שמציג   קצר  סרטון  בפניכם  להציג  רוצה  אני  העיר. 

בבקשה   העירייה,  של  והרבה  המגוונת  העשייה  את 

 תיהנו.  

   *** הצגת סרטון *** 

תודה רבה לכולם, תודה רבה לכל מי שנמצא כאן על   ראש העיר: 

ומנהלי   מנהלות  לכל  תודה  המועצה.  השולחן, 

היקרים.  העירייה  ועובדי  לעובדות  כל    העירייה, 

סייעות,   מורים,  מורות  החינוך,  צוותי  הצוותים, 

על   הגדולה  התודה  את  מגיע  לכולם  מנהלים  גננות, 

תקציב   הענפה.  כ   2022העשייה  על  השנה    954-עומד 
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של   גידול   ,₪ שעברה.    5.3%מיליוני  השנה  לעומת 

כ  עוד  מתווספים  תקציבי    143-אליהם   ₪ מיליוני 

ככה   רוצים  אנחנו  אם  הכול  בסך  את  פיתוח.  לסבר 

חוצה   סבא  כפר  העיר  בתולדות  לראשונה  זה  האוזן, 

את המיליארד שקלים תקציב, שזה באמת משמעותי  

בחינוך,   הכוח  בכל  להשקיע  נמשיך  ואנחנו  מאוד. 

ותשתיות,   ציבוריים  מרחבים  ושדרוג  בפיתוח 

מסגרת   את  השנה  הגדלנו  לתושב.  בשירות  וכמובן 

כ  על  עומד  השנה  והתקציב  ₪,  מילי   420-החינוך  וני 

הכול   בסך  אנחנו  אומרת  זאת  שעברה.  שנה  לעומת 

כ  עוד  נוספו  להגיד  לתקציבי    44-אפשר   ₪ מיליוני 

פדגוגיה   של  תכנים  פה  יש  לזה  מעבר  פיתוח. 

עבודת   פה  והתקיימה  פה  ועשינו  העשרה,  ותוכניות 

העירייה   מנכ"ל  עם  יחד  מאוד  מאוד  רצינית  מטה 

האגפים   מנהלי  כל  עם  יחד  העירייה.  ומנהלי  וגזבר 

רבות,   ושעות  רבים  ימים  וטרחו  שעבדו  המחלקות, 

וכמובן   מיטבית  בצורה  התקציב  את  לדייק  כדי 

לדייק את התקציב בכפוף להכנסות שאמורות להגיע  

השנה   שימשיכו  פעולות  של  שורה  לנו  יש  לעירייה. 

שדרוג   המשך  של  שדרוג  כמובן  העבודה.  בתוכנית 

ונמשיך  ילדים.  וגני  גולדה  הספר  בתי  להשקיע    של 

את   אלאה  לא  אני  ועוד,  ועוד  וברווחה  בפדגוגיה 

בשורה   מבשר  גם  הזה  התקציב  הכל  בסך  אבל  כולם, 

במסגרת   וגם  לקהילה,  לתרבות  לרווחה  לחינוך 

ובניקיון   העיר  בחזות  מאוד  נשקיע  אנחנו  התקציב 

קבלני   ייכנסו  ופברואר  ינואר  בחודש  כבר  זה  העיר. 

השת  הניקיון  ותפיסת  חדשים,  ואנחנו  ניקיון  נתה. 
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בניקיון   מאוד  מאוד  המשמעותי  השינוי  את  נרגיש 

על   ועמל  שטרח  מי  לכל  להודות  רוצה  אני  העיר. 

לתהילה,   במיוחד  להודות  רוצה  אני  הזה.  התקציב 

מאוד   המאתגרת  העבודה  על  הכספים  ועדת  יו"ר 

לאחל   רוצה  כל  קודם  אני  הצוות.  כל  עם  יחד  שלה, 

כמנ  החדש,  בתפקיד  בהצלחה  תהילה  כ"לית  לך 

את   ראויה,  את  מונד.  תל  של  הכלכלית  החברה 

כאן   ואנחנו  רבה,  בהצלחה  לך  מגיע  איכותית, 

העירייה,   למנכ"ל  להודות  גם  רוצה  אני  לרשותך. 

העירייה   ועובדי  עובדות  לכל  המנהלים,  לכל  לגזבר, 

שעובדים סביב השעון בתקופה מאוד מאוד מאתגרת  

כב  התשה  מלחמת  לנו  שיש  חושב  אני  ר  ומורכבת. 

שקצת   מי  כל  הקרוב.  בזמן  יסתיים  לא  וזה  שנתיים. 

הראשונים   לפחות  וחזה,  האירוע  תחילת  את  הבין 

בין   ייקח  כנראה שה   5-ל   3אמרו שזה  שנים    5-שנים, 

עוד   לנו  יש  אז  הכיוון.  יותר  או  פחות  של    3זה  שנים 

מסר   חוויה מאתגרת מאוד. אבל מה שחשוב להעביר 

העיר  ותושבי  לתושבות  אליכם  כאן  מכאן  אנחנו   .

מבינים   מאוד,  גדולה  באחריות  למענכם  בשבילכם 

באופן   אני  המשימה.  כובד  ואת  השליחות  כובד  את 

בשבילכם   העיר,  בשביל  השעון  סביב  חי  אישי 

את   רואים  הכל  שבסך  חושב  אני  ולמענכם, 

הנתונים   הגדולה.  העבודה  של  והתוצרים  התוצאות 

לפני   פה  כשנכנסנו  למערכת    3התקציביים  שנים 

כ  של  מלוות  עומס  טובים.  לא  ממש  היו  -העירונית, 

תכניות    284 לגמרי  אין  נתפס.  בלתי  שזה   ,₪ מיליוני 

כדי   עומלים  אנחנו  זה  על  וגם  מאושרות,  ותב"עות 
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שני   ומצד  אתגרים,  מאוד  והרבה  העיר,  את  לפתח 

לילדות   שניתן  מה  את  היום  לתת  מאוד  גדול  רצון 

עוד  משקף  השנה  והתקציב  סבא.  כפר  לדחיפה    וילדי 

לקידום   העיר,  לפיתוח  מאוד  מאוד  משמעותית 

של   לחוויה  מאוד,  טובים  שירותים  למתן  העיר, 

בישראל.   טובה  הכי  העיר  שהיא  בעיר  לחיות 

פה   תגדלו  שלנו.  מהעיר  מרוצים  להיות  שתמשיכו 

של   מהחוויה  ותיהנו  בעיר  כאן  תעבדו  ילדכם,  את 

כמו   כי  אחת.  משפחה  קהילתית,  בעיר  כאן  לחיות 

היא  שאו  דבר  של  בסופו  שלנו  האחדות  תמיד  מרים 

ואני מעביר את   הדבר החשוב. אז תודה רבה לכולם, 

כללים,   קצת  רק  העירייה.  למנכ"ל  הדיבור  רשות 

מ  אתמול  מכתב  שקיבלנו  על    7-מכיוון  מועצה  חברי 

תיערך   שהישיבה  בדיקה    6בקשתם  לאחר  שעות, 

בעל   לכל  נותנים  תקציב  בישיבת  כלל  בדרך  אנחנו, 

דקות. אז אחרי שעשינו את הבדיקה,    10ת דיבור  זכו 

יקבל   במסגרת    15כל חבר מועצה  דיבור.  זכות  דקות 

את    15-ה  לשאול  דעתו,  את  להביע  יוכל  האלה  דקות 

לאחר   השאלות.  את  ירכז  המקצועי  הצוות  השאלות. 

תקבלו   המועצה  חברי  של  הדיבור  זכות  שתסתיים 

להצבעה.   התקציב  את  ונעלה  התשובות,    תודה את 

 רבה, מנכ"ל העירייה בבקשה.  

מנהלי   יובל בודניצקי:  המועצה,  חברי  העיר  ראש  לכולם,  טוב  ערב 

יקרים.   ותושבות  תושבים  העירייה,  ועובדות  עובדי 

של   תקציב  הינו  השולחן  על  המונח  השנה  התקציב 

בשורה   בחינוך,  בהשקעות  גידול  של  בשורה  בשורה. 

תנופת  והמשך  בתשתיות  אינטנסיבית  השקעה    של 
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השירות   ושיפור  הרחבה  של  בשורה  בעיר.  התכנון 

הקיימות   ערכי  על  שמירה  של  בשורה  לתושב, 

התושבים   חיי  העשרת  של  בשורה  חדשנות.  וקידום 

התרבות   החברה,  הקהילה,  בתחומי  והתושבות 

האיתנות   ושימור  חיזוק  תוך  כמובן  והכול  והפנאי. 

הצגת   טרם  זו  בהזדמנות  העיר.  של  הפיננסית 

י  הגזבר, ארצה לנצל את המעמד  התקציב על  די מ"מ 

ובניית   גיבוש  למלאכת  השותפים  לכל  ולהודות 

מימון,   תהילה  הכספים  ועדת  ליו"ר  התקציב. 

ולמ"מ   הגזברות  אגף  ועובדי  אנשי  לכל  וכמובן 

ארוכים   וימים  שעות  על  ולצבי.  לפירי  צחי,  הגזבר 

תודה   זו,  לעת  להגיע  שנוכל  מנת  על  שהושקעו, 

מעבי  אני  ועדת  ובהצלחה.  ליו"ר  הדיבור  רשות  את  ר 

 הכספים, תהילה מימון.  

הזה   רו"ח תהילה מימון:  במעמד  להיות  שמחה  אני  טוב,  ערב  אז  תודה. 

לשנת   התקציב  אישור  נגיעות  2022של  כדי  תוך   ,

של   השנה  דווקא  2021לסיום  להתחיל  רוצה  אני   .

מהסוף ולהגיד תודה לכל המנהלים והעובדים, שאני  

קשה   שעבדו  הנוכחי,  יודעת  התקציב  לקראת  מאוד 

התקציב,   להכנת  בהקשר  עבודה.  תכניות  ובהכנת 

שפעל   הגזברות,  לאגף  במיוחד  להודות  רוצה  אני 

בעקבות   התקציב,  על  אינטנסיבית  מאוד  בצורה  שוב 

מובן   לא  זה  האחרונים.  החודשים  של  השינויים 

וזה   האגף,  של  הטוטאלית  ההתגייסות  מאליו 

לאישור  בזמן  מובא  פירי    שהתקציב  צחי,  המועצה. 

את   שתעבירו  ומבקשת  מאוד,  לכם  מודה  אני  וצבי 

מקצועית,   לעבודה  זכיתי  באגף.  העובדים  ליתר  זה 
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אמון   לרמת  אותנו  הוביל  וזה  ושקופה,  משתפת 

שנת   בעיניי.  יותר  טובה  ולתוצאה    2021גבוהה, 

כאשר   קורונה.  תקציב  שהוכן  השנייה  השנה  הייתה 

טיפה  בה  שהיה  שנה  הייתה  משנת    זאת  ניסיון  יותר 

זה  2020 באוויר.  היה  הוודאות  חוסר  בהחלט  אבל   ,

בהכנת   גם  יותר,  זהירה  להיות  מהמערכת  דרש 

לנו   אין  שלו.  במימוש  בעיקר  בעיקר  אבל  התקציב, 

מסתמך   אבל  השנה,  של  סופיות  תוצאות  עדיין 

שההכנסות   שנה  תהיה  שזאת  המקצועי,  מהצוות 

ויוותרו   מהתחזית,  גדולות  יהיו  עודפים  שלה  בה 

השוטפת   לפעילות  אותנו  ישמשו  שחלקם  תקציביים 

השנה   גם  שזו  לציין  לי  חשוב  הקרובה.  בשנה  גם 

לא   לפיו  העיקרון  ויושם  הוחלט  שבה  הראשונה 

למעשה   ואנחנו  החובות,  עומס  את  מגדילים 

ל  מעל  עם  השנה  את  פחות    10-מסיימים   ₪ מיליון 

לשנת   התקציב  הכנת  שעברה.  שנה  של    2022מהחוב 

עוד  ל  הקורונה  אחד,  מצד  משמעותי.  בקושי  וותה 

מצד   התקציב.  על  השלכות  לה  להיות  ויכולות  כאן, 

לעסקים  לחזור  רצון  ישנו  מה    שני  בכל  כרגיל, 

לשמחתנו   השונים.  האגפים  להתנהלות  שקשור 

להתמודד   איך  ויודעת  ניסיון  למודת  כבר  המערכת 

יום   של  בסופו  הקורונה.  השלכות  עם  יותר  טוב 

ש  לשגרה  התקציב  חזרה  גם  מאפשר  היום  לכם  מוגש 

ככול שניתן, אבל משאיר אותנו בתוך מסגרת ברורה  

של   הפיננסית  האיתנות  את  מסכן  שלא  תקציב,  של 

חוב   לוקחים  אנחנו  חוב,  בהיבטי  לכך  בנוסף  העיר. 

השנה   שבתום  כך  החוב,  החזרי  בגובה  כמעט  נוסף 
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חוב   ללא  הפיתוח,  תקציב  של  מלא  במימוש 

יעמוד על כ פרויקטים מני  מיליון ₪.    290-בים, החוב 

את   לעבור  לא  של  העיקרון  את  משמרים  שוב  אנחנו 

של   בתקציב    300החוב  הגידול  למרות   ₪ מיליון 

בכפר   העירוני  התקציב  קדימה,  מבט  קצת  העירוני. 

הלך   שהחוב  רבות  שנים  פה  היו  מאתגר,  הוא  סבא 

נבע   זה  להערכתי  בעבר  אמרתי  שכבר  וכמו  וגדל. 

ב  למצב  מחריגות  אותנו  הביא  זה  השוטף.  תקציב 

מאוד   שקשה  גדולה  ולמערכת  כמעט,  אפשרי  בלתי 

כפול   אתגר  פה  שיש  חושבת  אני  שינויים.  בה  לעשות 

בהתייעלות   צורך  שיש  חושבת  כן  אני  השנה. 

היא   שבחלקה  חושבת  אני  הקושי.  למרות  ארגונית 

את   להותיר  ונכון  הקורונה,  בתקופת  נעשתה  כבר 

החיוביים   הדבר  הדברים  האלה.  בשנתיים  שלמדנו 

סבא   כפר  יותר.  משמעותי  שהוא  חושב  ואני  השני, 

גם   שלה,  ההכנסה  מקורות  את  להגדיל  חייבת 

התקציב   הפיתוח.  בתקציבי  וגם  השוטף  בתקציב 

זמן.   לאורך  להחזיק  יכול  לא  היום  שהוא  כמו 

ותיקה,   עיר  סבא  כפר  הפיתוח  בתקציב  במיוחד 

לשימור   גם  השקעות,  הרבה  וגם  דורשת  הקיים 

גדולים.   לא  הם  המקורות  כרגע  אבל  עתידי.  לפיתוח 

השנה   התחילו  שכבר  מה  את  להמשיך  חייבים  אנחנו 

ובשנה הקודמת, להגדיל את מקורות ההכנסה בעיר.  

אגיד  אני  היה    לסיום  התקציב  הכנת  תהליך  שעבורי 

הוא   כספים,  בוועדת  סיפרנו  שכבר  כמו  פשוט,  לא 

למדיניות  שקשור  ער  בשיח  השיח    לווה  תקציבית. 

רואה   ואני  יותר,  שלם  למקום  אותנו  הביא  הזה 
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חיובי   דבר  הגורמים  כל  עם  פה  שהיה  בתהליך 

תפקידנו   התקציב.  בהגשת  חיובית  לתוצאה  שהביא 

השנה   לאורך  התקציב  על  לשמור  לדעת  זה  עכשיו 

ההכנסה   שמקורות  ככול  גמישות  ולאפשר  מחד, 

דיאלו  מצריך  זה  לרע.  וגם  לטוב  גם  כמו  משתנים,  ג 

ובשנתיים   האחרונים  בחודשים  פה  שהיה 

התחלתי   כולם.  בין  קבוע  דיאלוג  האחרונות, 

מאוד   מודה  אני  בהם,  אסיים  גם  ואני  בתודות, 

על   הפגישות,  על  השיחות,  על  ולמנכ"ל,  העיר  לראש 

ברמה   גם  המערכת  על  לשמור  כדי  הדברים,  קידום 

חברי   לכל  מודה  ואני  טובה.  בצורה  הפיננסית 

שה  לטיוב  המועצה  אחרת  או  זו  בדרך  שותפים  יו 

טובה   אזרחית  שנה  מאחלת  אני  העירונית.  הפעילות 

 לכולם, תודה רבה.  

תודה רבה תהילה. זו הזדמנות נוספת להודות לך על   ראש העיר: 

היה   פשוט,  היה  לא  התקציב,  בהכנת  הגדול  האתגר 

באמת   בצורה  כאן  להגיד  יכול  ואני  שיח.  המון  המון 

האתגור   את  העירונית.  מעריכה  המערכת  כלפי  שלך 

העבודה   דבר  של  בסופו  מבורך.  היה  שזה  חושב  אני 

על   ולשמור  המערכת  את  לדייק  והיכולת  הזאת 

גובה   של  שמירה  על  מראש,  שהגדרנו  הכללים 

בהוצאות,   גם  לדייק  באמת  שלנו  ויכולת  המלוות, 

הוא   השנה  התקציב  דבר  של  שבסופו  חושב  אני 

כ  רבה.  תודה  אז  מצוין.  העירייה  תקציב  גזבר  ן 

 בבקשה.  

התקציב   צחי בן אדרת:  ריכוז  עם  נתחיל  לכולם.  טוב  ערב  שלום 

הרגיל   התקציב  הצעת  הגדולים.  המספרים  מבחינת 
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זו    955.2  2022לשנת   לשנה  מותנה  תקציב   .₪ מיליון 

לשנת    2.5 הפיתוח  תקציב  הצעת   .₪   2022מיליון 

לשנת    153.1 מותנה  ללא  התקציב  סך   .₪ מיליון 

על  רג   2022 עומד  ופיתוח  ₪.    1,108.3יל  מיליון 

לשנים   שנתית  הרב  הפיתוח  תכנית  -2022מסגרת 

לשנת    270.2  2023 אדם  כוח  תקן   .₪   2022מיליון 

לפי   הממוצעת  העובדים  מצבת  נתוני  על  המבוסס 

שנת    2021ביצוע   בפתיחת  אדם  כוח  נתוני  ועל 

בסך   החינוך,  במערכת  תשפ"ב    2,541הלימודים 

למשי  היתר  של  משרות.  בהיקף  בבנקים  יתר    5%כת 

של   סך  הלוואות    48מהתקציב,  נטילת   .₪ מיליון 

בסך   א'  בנספח  כמפורט  אני    42לפיתוח   ,₪ מיליון 

כלכליים   לפרויקטים  הלוואה  נטילת  בהמשך.  אפרט 

הלוואות   של  מוקדם  פירעון   . ב' בנספח  כמפורט 

אפרט.   אני  כך  על  גם   , ג' בנספח  כמפורט  לביוב 

ה  היטל  כספי  בחינוך  וייעוד  השקעה  למטרת  שבחה 

תקציב   הצעת  שאמרתי  כמו  אז  ד'.  בנספח  כמפורט 

הפעולות    955ההכנסות    2022 סך   .₪   514.9מיליון 

והשכר    .₪ ₪.    440.2מיליון  התפתחות  מיליון 

רואים שאנחנו   התקציב הרגיל לאורך השנים, אנחנו 

  5%שומרים על מגמה עקבית, ממוצע של תוספת של  

אפשר  לשנה.  שנה  לאורך    בין  ההתפתחות  את  לראות 

ולבית   לנפש  תקציב  התפתחות  לגבי  כנ"ל  השנים. 

הוא   הגידול  אב,  לבית  ההתפתחות  השנה  אב. 

₪. אנחנו    ₪8,562. ותקציב לנפש    ₪27,600,    27,000

השפעות   השנים.  לאורך  שעולה  מגמה  רואים 

מההכנסות   מחצית  כמעט  ההכנסות.  בצד  העיקריות 
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מארנונה,   הכנסות  ממשרד  הכ   25%הם  נסות 

כ   14%החינוך,   של  גידול  ₪    38-עצמיות.  מיליון 

עצמיות   הכנסות  גידול  ארנונה.  מיליון    13.3בגביית 

ו  הכנסות    16.8-₪,  ממשלה.  הכנסות   ₪ מיליון 

של   גבייה  משקפות  למעשה  אנחנו  94%ארנונה   .

היא   העבודה  הנחת  קורונה.  טרום  לגבייה  חוזרים 

של   של  2019הנחה  אוטומטי  עדכון   .9    .₪ מיליון 

את   לראות  אפשר  כאן  וכו'.  החיוב  בבסיס  גידול 

התמהיל   כרגע,  השאיפה  מארנונה.  הכנסות  תמהיל 

ו   44%הוא   מעסקים,  הכנסות    55.7%-הכנסות 

רואים   וכמו שאתם  השאיפה היא לצמצם.  ממגורים, 

לשנת   גם  היא  השאיפה  ומצטמצם.  הולך  כן  זה 

א   2022-2023 ולצמצם  עסקים,  שיותר  כמה  ת  להביא 

שכר,   הסכמי  הגידול  סך  מתוך  שכר,  הוצאת  הפער. 

בסביבות   של  היקף  על  מדברים  אנחנו  שכר,  זחילת 

זה    13.5 החינוך.  במשרד  גידול  בתוספת   .₪ מיליון 

שכר   עדכון  כולל  שהשכר  להזכיר  המקום  באמת 

דרגה   לפי  ברשות,  התושבים  למספר  לפי  7בהתאם   ,

הפנים.    2טבלה   משרד  מעל  של  מעדכנים  אנחנו 

של    100,000 גידול  עיקר  לפעולות,  הוצאות  תושבים. 

לתקציב    44 ביחס   ₪ ₪    14.7.  2021מיליון  מיליון 

לשגרה,   חזרה  משקף  זה  למעשה  חינוך,  פעילות 

פעולות   מוסדות.  וניקיון  שמירה,  צהרונים,  הסעות, 

הספורט    1.2רווחה   רשות   ,₪ ₪,    2.3מיליון  מיליון 

ספו  פעילות  פעילות,  לשגרה  חזרה  פה  תרבות  גם  רט. 

העיר    8 חזות   ,₪ בעיקר    8.9מיליון   ,₪ מיליון 

וחברה   וקהילה  וגינון.  בניקיון  חדשים    3.6מכרזים 
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הוצאות   סך  לשגרה.  חזרה  כאן  שגם   ,₪ מיליון 

מהווה   התקציב  מעוגת  רווחה  44%החינוך   ,11%  ,

שקף   גם  עשינו  רואים.  שאתם  כמו  ההתפלגות  ושאר 

הש  לאורך  תלמיד  פר  שנקרא  מה  אז  הוצאה,  נים, 

  18,500ההוצאה בחינוך לפר תלמיד היא    2022לשנת  

לעומת   מנטרל    17,500  ₪2019,  אני    2021-ו   ₪2020. 

כמו   הפער  סגרים.  היו  חלק  גם  הקורונה.  שנת  בגלל 

היה   מלוות,  עומס  דרמטי.  פער  הוא  רואים  שאתם 

בניית התקציב לא לחרוג,   לנו לשמור במסגרת  חשוב 

שיעור  את  להפחית  אפילו  ביחס    אלא  המלוות  עומס 

לתקציב   ואנחנו  העירייה.  הוא    2022לתקציב  הצפי 

שאתם  33%-ל  כמו  לתקציב,  ביחס  מלוות  עומס   ,

השאיפה,   וזו  הכוונה  וזו  בירידה,  הגרף  רואים 

פיתוח   תקציב  המלוות.  עומס  את    2022לצמצם 

מוסדות   ושדרוג  עומק  שיפוי  עם  ממשיכים  אנחנו 

כב  על  בדגש  תשתיות,  שיפור  מדרכות  חינוך,  ישים, 

גני   כושר,  מתחמי  הקמת  המשך  הציבורי.  והמרחב 

המתחמים   שדרוג  חדשים.  ציבוריים  גנים  משחקים, 

ארוך.   לזמן  אשראי  גיוס  והמשך  הקיימים.  והגנים 

מאחר   מינורי,  אשראי  שגייסנו  האשראי  שוב, 

נגייס, אנחנו נפרע פירעון הלוואות ביוב בסך   ואנחנו 

מקורו   12של   השנה.   ₪ יש  מיליון  הפיתוח,  תקציב  ת 

הרשות   במהלך    33קרנות  פיתוח  הכנסות   ,₪ מיליון 

ל  שלנו  הצפי  ממכירת    43-השנה  קרן   .₪ מיליון 

מקרקעין   של    9זכויות  לסך  אותנו  מביא   ,₪ מיליון 

העברה    85 בניכוי  פיתוח,  הלוואות  בניכוי   ,₪ מיליון 

הרגיל   לסך    10לתקציב  אותנו  מביא   ,₪ מיליון 
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בקרנות   נטו  נטילת    49.9הרשות  עצמיות   .₪ מיליון 

השנתי   החזר  בגובה  לפיתוח  ₪.    25הלוואות  מיליון 

לפיתוח.    17 הלוואות   ₪ נטילת    10מיליון   ₪ מיליון 

כוכבית,   פה  אשים  אני  כלכליים,  לפרויקטים  מלוות 

שמראה   ותוכנית  עסקית,  בתוכנית  מותנה  זה 

  38רווחיות בעניין הזה. הכנסות ממקורות חיצוניים  

 ₪ הפיס  מיליון  ממפעל  חזוי  תקציב   .13    ,₪ מיליון 

הפיתוח   לתוכנית  מקורות  הכול  ₪.    153סך  מיליון 

זה   בתוך  ,    10שוב  כלכלי פרויקט   ₪ מיליון 

של   שימושים  מול  אל  כלכליים.    153פרויקטים 

  .₪ הפיתוח.  מיליון  תכנית  של  הפילוח  עוגת    44%זו 

סליחה   הפיתוח,  מיליון    44שמהווים    31%מתוכנית 

יזקפו  ו   ₪  המהווים    46-לחינוך,   ,₪   32%מיליון 

לראש   תודה  להגיד  רוצה  אני  כאן.  עד  להנדסה. 

פה   ולחברים  כמובן,  לתהילה  למנכ"ל,  העיר, 

אני   בלעדיהם,  שבאמת  וצבי,  פירי  לצידי  שיושבים 

באמת   הם  התקציב.  את  לעשות  מצליח  הייתי  לא 

פשוט   הם  סיסמא,  לא  וזה  כימים,  לילות  עבדו 

לילות.   פה  שאלות  נשארו  ותודה.  מאליו,  מובן  לא 

 עד כאן?  

יום,   ראש העיר:  לסדר  בהתאם  הישיבה  את  פותחים  אנחנו  טוב, 

בבקשה.   כן  דיבור,  זכות  בעל  אחד  פותח  כל  מי  כן, 

 בבקשה.  

 אני ביקשתי.   אורן כהן: 

לא   ראש העיר:  אחד  אף  טוב, מה  כך.  אחר  אורן,  בסוף  לא, אתה 

 רוצה לדבר?  

 נצביע.   דני הרוש: 
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 נעלה להצבעה, אין שאלות?   העיר: ראש  

לדבר   הדר לביא:  לאורן  נותן  לא  אתה  למה  מבינים  לא  אנחנו 

 פשוט.  

 אורן בסוף, אנחנו מסכמים.   ראש העיר: 

 למה הוא מסכם? הוא חבר מועצה?   הדר לביא: 

 אין לי בעיה להצביע.   אורן כהן: 

שחברי   ראש העיר:  מקובל  כלל  בדרך  לשמוע,  מבקש  אני  שנייה, 

 וזיציה פותחים, אז בבקשה.  האופ 

המועצה   הדר לביא:  חברי  שמקובל.  מחליט  שאתה  מה  זה 

 צריכים לדון.  

כאן   ראש העיר:  שנמצא  מי  כל  דנו.  כבר  אנחנו  תדונו,  אז 

 -בקואליציה, כבר ישב עם הגזבר עם ועדת הכספים 

 אני אשמח.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   ראש העיר:   יופי

 ר.  אני אשמח לדב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 דקות בבקשה.    15תודה רבה,   ראש העיר: 

עובדי   ד"ר אסנת ספורטה:  לכל  להודות  מבקשת  שאני  בכך  אתחיל  אני 

יו"ר   ולעמיתתי  הכספים,  לאגף  וברשותם  העירייה 

בהכנת   המאומצת  העבודה  על  הכספים  ועדת 

גזבר   ללא  תקציב  שהכנת  ספק  לי  אין  התקציב. 

כך   ועל  ומאתגרת,  מורכבת  משימה  זו  מכהן, 

תקציב   תקציב.  של  לגופו  לכם.  הרבה    2022הערכתי 

סבא.   כפר  העיר  בתולדות  ביותר  המטריד  הוא 

ותופח,   הולך  חוב  סליחה  רוב,  מסתיר  הזה  התקציב 

אליו   שהוכנסו  קואליציוניים  בכספים  מלא  והוא 

אתמול   גם  הבהרנו  האחרון.  הרגע  של  כשינויים 

אנחנו   שוב.  זה  את  מבהירה  ואני  הבוקר,  וגם  בערב 
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להצבעה  ל  האלו  השינויים  את  להעלות  נסכים  א 

כאן   עליה  נצביע  שאנחנו  היחידה  הגרסה  היום. 

ניתן  15.12.21-היום, היא זאת שהוגשה ב  . אנחנו לא 

מכך   יתירה  העירוני.  בתקציב  לזנב  הזה  לניסיון  יד 

איוש   לדחות  הניסיון  רבה את  רואים בחומרה  אנחנו 

משרת  כדוגמת  אותם,  לאייש  שצריך  משרות    של 

הפוליטי   האתנן  את  לממן  כדי  מאוישת,  שלא  גזבר 

הוכן    2022שנת  הזה.   שבה  מטרידה  כשנה  תיזכר 

כחודשיים   לפני  כזכור  גזבר.  ללא  תקציב  והועבר 

שנה   וזאת  דוידי,  צביקה  העירייה  גזבר  התפטר 

התהליך   קודם.  גזבר  של  התפטרותו  לאחר  בלבד 

המקוצר שבו גובש התקציב הזה מבלי שהוצג בצורה  

המועצה,  מקצ  לחברי  האגפים  מנהלי  ידי  על  ועית 

שינה   מדיר  מסודרת,  עבודה  לתוכנית  במקביל 

מעינינו. ספר התקציב נעדר פירוט של עומס המלוות  

שעברו  שבשנים  פירוט  אינטגרלי  העירוני.  חלק  היה   ,

שהעירייה   ההלוואות  כל  בו  מפורטות  לא  מהספר. 

כוונת   על  מסתמך  התקציב  בנוסף  לקחת.  מתכוונת 

של  הע  בשווי  עירוני  מקרקעין  למכור    16ירייה 

למכור   רשאית  אינה  שהרשות  למרות   .₪ מיליון 

גם   מכך,  יתירה  הפנים.  משרד  אישור  ללא  מקרקעין 

לרשות   מקרקעין,  מכירת  יאשר  הפנים  משרד  אם 

לרכישת   אלא  הזה,  בכסף  להשתמש  סמכות  אין 

על   ההסתמכות  מובנת  לא  לכן  חלופי.  מקרקעין 

לכאורה מעסקה כזאת. עוד עולה    ההכנסות הצפויות 

סכום   לגייס  מתכוונת  העירייה  כי  התקציב  מספר 

כ  מהחברה    9-של  דיבידנד  מלקיחת   ₪ מיליון 
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או   נטו  בסכום  מדובר  האם  ברור  לא  הכלכלית. 

לאור   ביותר  חשובה  הזאת  בשאלה  השקיפות  ברוטו. 

של   מס  תשלום  מחייבת  דיבידנד  שלקיחת  העובדה 

הדיבידנ   25%לפחות   כל  מגובה  את  סוכמים  אם  ד. 

מהבנקים,   לקחת  מתכוונת  שהעירייה  ההלוואות 

מיליון ₪. ואני מזכירה    300אנחנו מגיעים למצב של  

הקודמות   ההצהרות  לכל  מוחלט  בניגוד  שזה  לכולנו 

של ראש העיר ושלנו. התחייבנו לתושבים לבלום את  

ממשיך   הגידול  בפועל  המלוות.  בעומס  הגידול 

פשוט   הוא  תופח.  מקומות  והחוב  מיני  בכל  מפוזר 

תוספת   או  שינוי  שדורשים  מהלכים  יש  בספר. 

מספר   להעלות  מבקש  אני  לא.  ואחרים  תקציבית 

את   שואלת  ואני  פרטני,  באופן  להצבעה  הסתייגויות 

היועץ  -ה  המשפטי.  היועץ  את  כרגע  רואה  לא  אני   ,

 המשפטי נמצא?  

 כן, שרון פה.   ראש העיר: 

 י פה?  היועץ המשפט  ד"ר אסנת ספורטה: 

 היועצת.   ראש העיר: 

 אני ובתיה נמצאות כאן, אלון לא נמצא כרגע.   עו"ד שרון גמזו שורר: 

 ממלאת מקום?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   עו"ד שרון גמזו שורר: 

 סליחה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   עו"ד שרון גמזו שורר: 

 ממלאת מקום של היועץ המשפטי?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון.   שורר:   עו"ד שרון גמזו 

   -אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני שומע איזה סוג של זלזול?   ראש העיר: 
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 סליחה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

סבא,   ראש העיר:  כפר  עיריית  של  המשפטית  יועצות    2היועצת 

   -משפטיות 

 לא, אני מכירה יועץ סליחה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

פה   ראש העיר:  לא  2יש  יועצות.    2סליחה,  ,  יועצות    2יועצות, 

 בכירות מאוד יושבות כאן. סליחה.  

 אני מכירה יועץ משפטי, אבל בסדר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.    2,  2יש   ראש העיר:   יועצות בכירות יושבות כאן

.   ד"ר אסנת ספורטה:   מצוין

.   ראש העיר:   אז אני מבקש לכבד את הצוות המקצועי

   -דת את הצוות המקצועי בהחלט אני מכב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא נשמע, לא נשמע כך.   ראש העיר: 

יועץ משפטי, אבל אם יש  ד"ר אסנת ספורטה:     -אני מכירה את אלון 

 לא נשמע, יש פה את בתיה בראף ואת שרון.   ראש העיר: 

   -אם יש מישהי אחרת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -יועצות מצוינות   2 ראש העיר: 

   -לענות   ויכולה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 איכותיות טובות מאוד.   ראש העיר: 

   -ראש העיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

 תירגע.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני רגוע, את לא.   ראש העיר: 

את   ד"ר אסנת ספורטה:  האם  פרוצדורלית,  שאלה  לשאול  רוצה  אני 

נעלה   אנחנו  ההסתייגויות  שאת  מנחה  או  מעדיפה 

אות  שנעלה  או  הספר,  עכשיו,  על  ההצבעה  לקראת  ן 

 לפי ההנחיה שלך אני אפעל.  

במסגרת   עו"ד שרון גמזו שורר:  להעלות  צריכים  אתם  ההסתייגויות  את 
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 דקות.    15-זמן הדיבור, במסגרת ה 

ההסתייגויות.   ד"ר אסנת ספורטה:  את  עכשיו  אעלה  אני  אז  אוקיי, 

החינוך,   באגף  הרך  לגיל  יחידה  של  הקמה  לצורך 

עד  לידה  הסתייגות  3  לגילאי  להעלות  מבקשת  אני   ,

של   סכום  לסעיף    600,000ולתקצב   ₪1811000756  ,

וזה   החינוך,  וקידום  פדגוגיות  תכניות  של  תקציב 

ההעברה   ואת  פעולה.  תקציב   + ההקמה  צוות  עבור 

מסעיף   לעשות  מבקשת  הוצאות    1752000780אני 

 אירועים. מישהו כותב כדי שנצביע על זה?  

 נכתב.   ראש העיר: 

 אנחנו מצביעים עכשיו?   "ר אסנת ספורטה: ד 

 לא.   ראש העיר: 

 אוקיי, אחר כך את מעלה את זה להצבעה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן.   ראש העיר: 

הוליסטי   ד"ר אסנת ספורטה:  מרכז  הקמת  לצורך  בנוסף  גמור.  בסדר 

עד   לידה  לגילאי  הרך,  עובר  3לגיל  שבקרוב  תחום   ,

אני   החינוך.  משרד  באחריות  תוספת  להיות  מבקשת 

לסעיף    300,000של   שכר    ₪1811000110  תקציב 

לגיל   ההוליסטי  המרכז  את  שיתכנן  פרויקטור  עבור 

של   תוספת   + לסעיף    100,000הרך   ₪1811000756  

הזה   התקציב  החינוך.  וקידום  פדגוגיות  תכניות 

לעשות   מבקשת  אני  העברה  ואת  פעולות.  עבור 

הסת   –  1752000780מסעיף   אירועים.  ייגות  תקציב 

מסלולי   פיתוח  לצורך  לסייעות,  הבאה  קידום 

   -שיאפשרו להם התפתחות מקצועית ושיפור השכר 

אשמח   צחי בן אדרת:  אני  אותך,  קוטע  שאני  סליחה  אסנת, 

אותם   שנרשום  מנת  מה  על  ההסתייגות  על  שתחזרי 
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 בצורה מסודרת.  

הקמת   ד"ר אסנת ספורטה:  לצורך  הראשונה  ההסתייגות  גמור.  בסדר 

עד    יחידה  לידה  גילאי  עבור  החינוך,  באגף  הרך  לגיל 

של  3 תוספת  לסעיף    600,000.  שזה    ₪1811000756, 

צוות   עבור  החינוך,  בקידום  פדגוגיות  תכניות  סעיף 

מסעיף   מבקשת  אני  והעברה    1752000780ההקמה. 

לצורך   היא  שנייה  הסתייגות  אירועים.  תקציב  זה 

מבקשת   אני  הרך.  לגיל  הוליסטי  מרכז  הקמת 

ב לת  לסעיף    300,000-קצב  פרויקטור  עבור   ₪

החינוך.  1811000110 במינהל  השכר  סעיף  שזה   ,

של   לסעיף    100,000ותוספת  פעולות  עבור   ,₪

פדגוגיות.  1811000756 תכניות  אני  ,  ההעברה  ואת 

שהוא   אירועים,  הוצאות  אירועים,  מסעיף  מבקשת 

פיתוח  1752000780 לצורך  היא  הבאה,  ההסתייגות   .

קיד  התפתחות  מסלולי  להן  שיאפשרו  לסייעות,  ום 

  200,000מקצועית ושיפור שכר. מבוקשת תוספת של  

שמספרו   החינוך  במינהל  השתלמויות  לסעיף   ₪

לעשות  1811000783 מבקשת  אני  ההפחתה  ואת   ,

יח"צ   הבאה,  1614000550מסעיף  ההסתייגות   .

בתנועות   התמיכות  תקציב  בהגדלת  אותה   . אני..

ב  יש  . אני רק רו 25%-הנוער  נכון,  לוודא שראיתי  צה 

בתנועות   לתמיכות  ייעודי  תבחין  נקרא  שהוא  סעיף 

והוא  האם    נוער,  לוודא,  רוצה  רק  אני  אפס.  על 

של   המספר  את  אגיד  אני  תשובה?  לקבל  אפשר 

זה   אפס.  1828900820הסעיף,  על  כרגע  מצוי  הוא   .

  .  אלא אם כן אני לא ראיתי נכון

 לא, הוא לא על אפס.   צחי בן אדרת: 
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 אוקיי, אז על כמה הוא?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 ₪.     540,000תבחין ייעודי תנועות הנוער   צחי בן אדרת: 

ב  ד"ר אסנת ספורטה:  להגדיל  מבקשת  אני  אז  תודה.  אז  יופי  -מעולה 

בערך    25% אני    130,000שזה  ההפחתה  את   .₪

   -1764מבקשת להעביר מסעיף  

 רגע, תחזרי שוב בבקשה.   צחי בן אדרת: 

מסעיף,   סנת ספורטה: ד"ר א  הייעודי    130,000להעביר  לתבחין  תוספת   ₪

מסעיף   העברה  הנוער,  שזה  1764000720לתנועות   ,

   -הסעיף של פרסום חוצות. בנוסף 

.   צחי בן אדרת:   לא, אני מתנצל אסנת לא הבנתי

להוסיף   ד"ר אסנת ספורטה:  ביקשתי  הייעודי    130,000אוקיי,  לתבחין   ₪

   -פחית את זה של תנועות הנוער, ולה 

איזה   צחי בן אדרת:  הנוער  תנועות  של  הייעודי  התבחין  דקה 

 מספר?  

 .  1828900820 ד"ר אסנת ספורטה: 

להוסיף   צחי בן אדרת:  הנוער    130,000אוקיי,  תנועות  לתבחין   ₪

 אל מול?  

 .  1764000720אל מול פרסום חוצות   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   צחי בן אדרת: 

תקציב  ה  ד"ר אסנת ספורטה:  את  להגדיל  מבקשת  אני  הבאה,  הסתייגות 

ב  הספורט  באגודות  על  25%-התמיכות  בדגש   .

עד   בגילאי  ילדים  עתירות  באגודות  .  18תמיכה 

   -₪   800,000מבוקשת תמיכה תוספת של  

 מאיזה סעיף תקציבי?    25% צחי בן אדרת: 

 לאיזה או מאיזה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מאיזה.   צחי בן אדרת: 

יח"צ   פורטה: ד"ר אסנת ס  היא  1614000550מסעיף  הבאה,  ההסתייגות   .
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בבתי   סוציאליים  עובדים  של  יחידה  הקמת  לצורך 

ו  היחידה,  רכז  עבור  ברווחה  תקן  חצי  נדרש  -הספר. 

בין חטיבות הביניים והתיכונים.    9 תקנים שיתחלקו 

היא   לעלות  אשלים    1.5האומדן  כבר  אני   .₪ מיליון 

לזה.   אחזור  כבר  תקציב,  הבאה  מאיזה  ההסתייגות 

למנהיגות   עירונית  אקדמיה  הקמת  לצורך  היא 

החינוך.   למערכת  ניהולית  עתודה  לטיפוח  חינוכית 

של   תוספת  מבקשת  החינוך    250,000ואני  למינהל   ₪

   -1811000לסעיף של ההשתלמויות שמספרו  

אסנת אני מתנצל, לא הייתי איתך, אם אפשר לחזור   צחי בן אדרת: 

 בבקשה.  

לצורך   ורטה: ד"ר אסנת ספ  היא  הבאה  ההסתייגות  בהחלט.  בהחלט  כן, 

אני   וכאן  החינוך.  למערכת  ניהולית  עתודה  הקמת 

של   תוספת  לסעיף    250,000מבקשת   ₪1811000783  ,

שמספרו   אירועים,  הוצאות  מסעיף  ההפחתה  ואת 

פיתוח  1752000780 לצורך  היא  הבאה  ההסתייגות   .

של   והרגשית  הפיזית  הבריאות  לקידום  תכנית 

של   תוספת  נדרשת  נוער.  ובני  ₪,    350,000ילדים 

הפסיכולוגי   בשירות  אחרות  הוצאות  של  לסעיף 

מסעיף  1817300521מספרו   היא  והעברה   ,

 . עד כאן תודה.  1752000780

 תודה רבה. כן. מי עוד?   ראש העיר: 

   -ערב טוב לכולם  הדר לביא: 

 דקות, תודה.    15 ראש העיר: 

ס  הדר לביא:  לפתוח,  רוצה  מעט  אני  אני  שלי,  הקול  על  ליחה 

לפתוח   רוצה  אני  בסדר.  והכול  נבדקתי  אני  מצוננת. 

בצור  זה  על  עברנו  כספים  בוועדת  ה  בתודות, 
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מאוד,   ועל  מעמיקה  החומר  הכנת  על  תודה  תהילה 

לי   ואמרו  האחרונים.  החודשים  במהלך  העבודה 

ייראה כך.   כדי שהתקציב הזה  שעשית הרבה עבודה, 

הצ  כל  צבי  ופירי  הלילות  צחי  את  ראינו  וות, 

כך,   להיות  יצטרך  לא  שזה  תקווה  כולי  שעשיתם. 

ועומד   וסדור  שנתי  שהוא  בתהליך  זה  את  ונעשה 

דברים   לכמה  אתייחס  אני  החוק.  שמגדיר  בזמנים 

שאנחנו   תקציב  אותו  שבגדול  התקציב.  של  במאקרו 

אחד   שלו.  המיקוד  מבחינת  קודמות  משנים  רואים 

בתקצי  מפריעים  שהכי  שהוא  הדברים  זה  הנוכחי,  ב 

בשורה   שום  מציג  לא  האחרונים  התקציבים  כמו 

אצטט   אני  ואם  פה.  שנאמר  למה  בניגוד  חזון,  ושום 

מביא   העירוני  התקציב  העירייה,  ראש  של  מדבריו 

העירונית.   והעשייה  ההשקעה  המשך  את  ביטוי  לידי 

רוצים   שאנחנו  חזון  או  מטרה  של  סימון  פה  אין 

המשך  אלא  העיר,  את  יותר    להוביל  שקיים.  מה  של 

לחברי   לנו  הבאתם  שאתם  זה  מזה  לי  מפריע 

לתוכניות   מחובר  לא  שבחלקו  תקציב  המועצה, 

בתקציב   ענקיים  סעיפים  אלינו.  שהועברו  עבודה 

גינון   של  וסעיף  העיר,  חזות  מבנים,  שיפוצי  כמו 

עשרות   של  בהיקף  ביחד  שהם  סעיפים  ציבורי, 

זה    מיליוני שקלים, הובאו אלינו ללא תכנית  עבודה. 

לקחת   צריך  להגיד  יכולים  לא  אפילו  שאנחנו  אומר 

לזה  ולהעביר  עמיתתי.  מזה  ידי  על  פה  שנאמר  כפי   ,

חושבת   אני  שבה  הדרך  פה.  מפורט  לא  שזה  מכיוון 

עבודה   תכנית  קביעת  באמצעות  היא  להוביל,  שצריך 

לי   שמפריעים  הנושאים  אחד  ההיפך.  ולא  ותקצובה 
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בתוכנית  נמצאים  שלא  נושא    ספציפית  היא  העבודה, 

המשימה   הכבדים,  הנושאים  אחד  העסקים.  קידום 

משיכת   היא  כיום  שלנו  בעיר  לדעתי  חשובה  הכי 

אין   אחורה.  שנים  כבר  שאיתנו  משימה  זו  עסקים. 

ארגוני   פער  וזה  שלו.  המשימה  שזו  עירוני  גורם  אף 

לא   שאנחנו  להיות  יכול  לא  עליו.  לגשר  שחייבים 

לגור  הזאת  המשימה  את  בעיר ניתן  משמעותי    , ם 

בה   ורק  אך  מבחינת  שעוסק  מצוין.  גורם  הוא 

אני   האקו,  את  לי  להוריד  אפשר  התקציב,  מקורות 

התקציב,   מקורות  מבחינת  אותי.  לשמוע  מתקשה 

ועולים   העצמאיות,  הפיתוח  בהכנסות  יורדים  אנחנו 

חיצוניים, עומס המלוות ראש   בהסתמכויות מקורות 

  3שהוא קיבל לפני  מיליון ₪    270-העירייה אומר שה 

ב  בנטו  כבר  זה  את  העלה  בעוד  מוגזמים,  היו  -שנים 

הנוכחי    20 התקציב  התחתונה  ובשורה   ,₪ מיליון 

בוועדת   שקיבלנו  המספר  הנלוות.  עומס  את  מגדיל 

מצוין   לא  שזה  כיוון  שנגיע,  זה  אותי,  תקנו  כספים, 

ל  נגיע  שנשלחו,  הלוואות    297-בחומרים   ₪ מיליון 

להזכ  בלי  וזה  ה השנה.  את  ה -יר  את  להשמיט  לא   ,-

לעבוד    50 הכלכלית  לחברה  שהשארנו   ₪ מיליון 

אז   הזה.  לכסף  ערבים  כשאנחנו  שעברה,  בשנה 

הרבה   להיות  צריכה  מלוות  עומס  הקטנת  מדיניות 

שלנו   החוב  את  לצמצם  צריכה  אגרסיבית.  יותר 

אלא   הכללי,  להיקף  ביחס  רק  לא  משמעותי,  בצורה 

די  על  סומכים  אנחנו  מהחברה  בכלליות.  בידנדים 

הכלכלית מפלגי השרון, לא בטוחה שזה הדבר הנכון  

מאוד   בדומה  שוב  לי,  שמפריע  ומה  לעשות. 
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רואה אף תהליך   לא  זה שאני  האחרונים,  לתקציבים 

שקל   מכל  לעשות  אומר  זה  התייעלות  התייעלות.  של 

משקיעים   אנחנו  אם  לראות  עצמנו,  את  לבחון  יותר. 

אם   נכונה.  בצורה  הכספים  לעשות  את  נמשיך  אנחנו 

שעשינו,   של  מה  שלם  תהליך  לנו  היה  יהיה...  זה 

הצלחנו   שבה  שנתיים,  חושבת  אני  לפני  התייעלות 

תקנו   ושוב  ניקיון,  על  ההוצאה  כמות  את  להקטין 

מ  במספרים,  טועה  אני  אם  ₪    17-אותי  מיליון 

ל  העיר,  לכל  בעיר  זה    14-הוצאה   .₪ מיליון 

של   משמעות  מאוד  בהוצאה    20%התייעלות  כבדה 

בגלל   השנה  עלתה  עצמה  הזאת  ההוצאה  עירונית. 

ההוצאה   אלינו,  קשורים  דווקא  שלאו  דברים  שורת 

מיליון ₪, כשהתפוקה של הניקיון    16-הזאת עלתה ל 

ל  תשומות  מבחינת  לפחות  הבאה  70%-ירדה  בשנה   .

ל  זה    21-אנחנו מגדילים את העלות הזאת  מיליון ₪. 

ט  ניקיון  שנקבל  בהנחה  שאם  שאנחנו  אומר  כמו  וב, 

אחוזים   בעשרות  הגדלנו  אנחנו  אליו,  רגילים  היינו 

לא   זו  ניקיון,  על  ההוצאה  את  שקלים  ומיליוני 

בנו כמובן, אבל אנחנו   זה לא תמיד תלוי  התייעלות. 

לעשות,   יכולים  שאנחנו  המיטב  את  לעשות  צריכים 

עבור   יותר  ליעיל  עירוני  שקל  כל  להפוך  כדי 

מ  חוסר  עוד  וזה  הזה.  התושבים.  בתקציב  שמעותי 

 כך שצר לי אני לא יכולה לעמוד מאחוריו.  

 דקות.    15תודה רבה. מישהו נוסף? פינחס   ראש העיר: 

לנו   פינחס כהנא:  הייתה  אם  שמח  הייתי  אני  תקציב,  על  כזה  דיון 

ברמת   השונות  היחידות  את  לשמוע  אפשרות  באמת 

כי   דגשים.  ולהבין  עבודה  תכנית  לראות  אגפים, 
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הדבר  מכיר,  מטבע  יותר  אישית  שאני  יחידות  יש  ים 

חלק   מה  מרגיש  שאני  חושב  אני  פחות.  יחידות  יש 

יחידות  מהיחידות   מרגיש  פחות  ואני  צריכות, 

כוח   הגדלת  למשל  בתקציב  רואה  כשאני  אחרות. 

מאוד   שאני  בקיימות  נגיד  מסוימת,  ביחידה  אדם 

אני   שני  מצד  הזה.  בכיוון  העירוני  בכיוון  תומך 

התכנ  את  הרבה  שומע  על  העיר,  מהנדסת  את  ון 

אומרת:  זה   פרויקטים  ולכן  אדם  כוח  לי  אין  שמע, 

למצב  להגיע  רוצה  הייתי  אני  אז  מוכן.  בחבר    לא 

להוריד,   כרגע  מעדיף  אני  להגיד  יכול  שאני  מועצה 

התקן  את  לקחת  קשה,  זה  אישית  שלי    אפילו 

יותר   עומד  זה  כי  בתכנון,  להביא  הזה  מהמקום 

אצלנו  שהצבנו  מפגרים  ביעדים  אנחנו  אם  כי   .

מפגרים   אנחנו  ואם  תעסוקה,  אזור  של  בתכנון 

כסף   שהוא  מכסף,  נובע  שהוא  אחרים  בדברים 

הדבר   זה  כרגע  אז  בתכנון.  אדם  כוח  או  לתכנון 

הדחוף. אבל לא הייתה לי אפשרות. זאת אומרת אני  

כללי את התקן   רוצה באופן  עכשיו שאני  להגיד  יכול 

הזה  לנושא  בתקציב  אותו  שהקציתם  להעביר   ,

שומע   אני  כי  אחר.  שממקום  או  אני  כי  לתכנון, 

אדם   וכוח  תקציב  שחסר  זה,  שאני  לא  זה  מאנשים, 

שעברנו   דברים  יש  שני,  דבר  התכנון.  של  לנושא 

במהלך השנה שנתיים. והתחייבנו אליהם, וההרגשה  

שהוא   איזה  לקבל  צריכה  כזאת  שהתחייבות  שלי 

אני  עובר.  הזמן  כי  תקציבי,  כמה    ביטוי  לתת  יכול 

ניטע   שאנחנו  החלטנו  אנחנו  אחת  דוגמא  דוגמאות. 

עכשיו,    1,200 הזאת  התקציבית  בשנה  עצים 
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עצים זה כמה מאות    1,200מספטמבר עד סוף השנה.  

שקלים,   ₪,    ₪500,000,    ₪400,000,    300,000אלפי 

הזה   הסכום  האם  השקיה.  בלי  השקיה  עם  תלוי 

אבל  כאן.  אותו  גיליתי  לא  אני  החלטה    נמצא,  זאת 

אם   או  תקציבי.  ביטוי  לקבל  צריכה  היא  שלנו 

אתם   התיירות.  של  לנושא  נכנסים  שאנחנו  אמרנו 

אם   יודע  אתה  כנראה,  ארגוניים  בגופים  יודעים 

כל   על  עברתי  אני  נושא.  פתחת  אז  סעיף  פתחת 

תיירות   המילה  את  שכתוב  ראיתי  לא  אני  הסעיפים, 

מש  יהיה  אומר,  אני  אז  התקציב.  הצעת  הו,  בכל 

נושא   זה  אומרת  זאת  סקר,  יהיה  לעשות.  החלטנו 

בתקציב,   איננו  שהוא  א'  לכם  להגיד  לי.  חסר  שהוא 

זה   לקחת,  ממה  איננו  הוא  ואם  ראיתי.  שאני  איך 

אנחנו   עדיפויות.  של  כזה  שיקול  שהוא  משיקול  חלק 

במרחב   ציבוריים  שירותים  של  נושא  לקדם  החלטנו 

ע  אנחנו  העיר.  במרכז  לפחות  שמה  העירוני,  ושים 

האם   אומרת  זאת  ציבורית.  תחבורה  נתיב  עכשיו 

זה   ביטוי,  שהוא  איזה  מקבל  זה  צורה  שהיא  באיזה 

קיבלנו   אנחנו  טוב  להגיד,  אפשר  אז  שלנו.  החלטה 

לבדוק   שנתיים  עוד  ניקח  אנחנו  אז  שנבדוק.  החלטה 

עוד   נראה  את    3וכסף  לעשות  רוצים  אנחנו  שנים. 

עכשיו  מנסים  שאנחנו  הזה,  שינוי    השינוי  לעשות 

בנושא   הבנתי  לא  אני  בכלל  עכשיו  הציבורי.  במרחב 

נושא   שיש  מבין  אני  הציבורית.  התחבורה  נתיב  של 

התקציב   מנוהל  איפה  בזה.  יש  תמריצים,  שנקרא 

הכסף   נגמר  אין,  שלמשל  נאמר  אם  כי  הזה? 

ה  של  לנושא  שזה    BO-בתמריצים  חושב  אני  פילטר. 
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הסעיפים  כל  לדעת,  רוצה  הייתי  שהלכו    חשוב, 

אולי   כי  הלכו?  הם  למה  התמריצים  של  הזה  לנושא 

מושכלת,   יותר  החלטה  שהיא  איזה  כאן  לקבל  צריך 

וכן   פחות,  איכותי  או  פחות  מסוים  דבר  לעשות 

יודע   לא  אני  אבל  עילי.  לנגר  ששייך  משהו  לעשות 

אני   איפה, האם כל התקציב הזה גם של התמריצים. 

התקציבים.  על  מעקב  יש  שבעירייה  החברה    בטוח 

הכלכלית מנהלת את הדבר הזה. איפה נמצא, על מה  

נגמר   שזה  תמריצים,  לקחת  הזאת  בשנה  החליטו 

איזה   לקיים  צריך  ואולי  הלך.  זה  מה  ועל  התקציב, 

חושב   אני  שלנו.  העדיפויות  מה  על  שלנו  דיון  שהוא 

ביטוי   לו  יש  אבל  ארגוני,  נושא  זה  בנושא,  שגם 

ש  להגיד  יכולים  לא  אנחנו  החשוב  תקציבי.  הנושא 

חושב   אני  העצמיות.  ההכנסות  הגדלת  של  הנושא  זה 

יחידה שזה תפקידה מהבוקר עד ערב.   שאין בעירייה 

מנהל   שאולי  בוודאי  חלק,  לזה  יש  שלתכנון  בוודאי 

שלאחרים   בוודאי  חלק,  שהוא  איזה  לו  יש  הנכסים 

שלנו,   שבמצב  חושב  אני  אבל  חלק.  שהוא  איזה  יש 

שאמר  בעדיפות  שלנו,  להיות  בגודל  צריכה  לזה,  נו 

שלה   המחשבה  שזאת  הזה,  לנושא  ספציפית  יחידה 

צריך  מהב  האם  הלילה.  עד  מהבוקר  הסוף,  עד  וקר 

כותר?   איזה  שם,  שהוא  איזה  שיקבל  תעשייה  אזור 

זה   זה?  עם  מתקדמים  איך  זה?  עם  להתקדם  האם 

להיות   צריך  זה  ספורדי,  משהו  להיות  צריך  לא 

הזה   הנושא  את  ייקח  שהוא  אותו.  מישהו  ויקדם 

במקורות   ראיתי  אני  התיירות,  את  כשהזכרתי 

שהוא   איזה  לשים  היה  אפשר  כאן  גם  חיצוניים, 
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אני   לנו  יש  כי  קיצוניים,  מקורות  מבחינת  סעיף 

התיירות,   ממשרד  גם  הבנה  שהיא  איזה  אורן  חושב 

כי   בתקציב.  ביטוי  לקבל  צריך  זה  כסף.  ייתנו  שהם 

אנחנו  אז  בתקציב,  זה  את  שמים  שיש    אנחנו  יודעים 

שאתה   יודע  אני  בעלמא,  דברים  לא  וזה  נושא.  לנו 

זה   איתנו,  הולכים  הם  התיירות,  משרד  עם  מדבר 

זה,   את  נעשה  אנחנו  מדברים,  אנחנו  קדימה.  שנה 

זה   את  ראיתי  לא  אני  זה.  את  נעשה  שלא  סיבה  אין 

שעברתי   איך  מניח  אני  תרומות.  של  הנושא  כאן. 

כזה.   דבר  לנו  אין  תקציב,  לא  לספר  זה  אם  השאלה 

לעבוד   צריכים  צורה  שהיא  באיזה  שאנחנו  נושא 

בחרו   מאמץ,  לזה  שהקדישו  אחרות  ערים  יש  עליו. 

זה   ורצים אחרי הדבר הזה. השאלה אם אצלנו  נושא 

או   זה?  על  ויתרנו  האם  לא?  זה  אצלנו  האם  נושא, 

זה   את  יש  לא  שהאם  אבל  רוצה  מישהו  ספורדי,  וזה 

נו  כל  בתקציב.  זה  את  הם  ראיתי  אדם  כוח  של  שא 

של   הנושא  תקציב.  של  שאלות  שהם  שאלות  גם 

רשויות   שיש  חושב  אני  האסטרטגי.  התכנון 

הוא   יחידה,  או  חלק  הוא  האסטרטגי  שהתכנון 

בדרך   ארוך.  לטווח  העירונית  החשיבה  את  מלווה 

ביחידה   או  התכנון,  של  ביחידה  להיות  יכול  זה  כלל 

ש  חושב  אני  העירייה.  למנכ"ל  כפופה  היום  שהיא 

אני   אסטרטגית.  יחידה  לנו  יש  בשם,  לנו  יש  בתוכן 

צריכים   שאנחנו  השירות  את  נותנת  שהיא  חושב  לא 

לצערי   נמצאים  שאנחנו  לכם  תדעו  בעירייה.  כאן 

גבוה   באמת  עצים.  בכריתת  גבוהה  מאוד  במקום 

נותנים   אנשים  אבל  הפרטיים,  באזורים  מזה  הרבה 
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יש  אם  השאלה  כספים.  גם  דבר  של  בסופו  סעיף    לזה 

לראות   האלה, אפשר  תקציבי שההכנסות מהכריתות 

שפעם   זוכר  אני  זה,  את  ראיתי  לא  אני  אותם. 

העלינו את זה במועצה, ואמרו שצריך להיות תקציב  

זה   כסף,  הרבה  להיות  יכול  זה  כבר  לדעתי  כזה. 

 מיועד רק לנושא של הנטיעות של העצים. תודה.  

 תודה רבה. מי עוד נוסף?   ראש העיר: 

 אני אשמח.   סער: יעל  

 דקות תודה.    15יעל   ראש העיר: 

לעובדי   יעל סער:  בברכות  לפתוח  אשמח  גם  אני  ראשית  תודה. 

גזבר,   בהעדר  קשה  מאוד  מאוד  שעבד  צחי  העירייה. 

לכם   הכבוד  כל  אז  לתהילה,  גם  באמת  הכבוד  כל 

לכם.   ושאפו  ומאומצת,  קשה  מאוד  עבודה  על  באמת 

נושאים ספ  ציפיים. ראשית  אני אשמח לדבר על כמה 

אבל   אמרה.  כבר  שאסנת  המקרקעין,  מכירת  לנושא 

פה   יש  עליו,  יש  שבעיניי  להרחיב,  אשמח    3אני 

שאפשר   תקציבי  מקור  בתור  עליו  להסתמך  בעיות 

סמכות   נושא  זה  ראשית  התקציב.  לספר  להכניס 

בעצם מותר לנו למכור אך ורק אם מתקבל  המכירה.  

שמאש  מועצה  החלטת  בעצם  מועצה,  את  הצעת  רת 

ההחלטה   התקבלה  לא  עוד  וכל  הזאת.  המכירה 

את   למכור  תרצה  לא  והמועצה  ויתכן  הזאת, 

שהמקרקעין   זה  על  להסתמך  אפשר  אי  המקרקעין, 

הכסף   ייעוד  זה  שנית,  ראשון.  דבר  זה  יימכר, 

בכסף   להשתמש  שמותר  קובע  החוק  מהמקרקעין. 

רכישת   למטרת  ורק  אך  מקרקעין,  ממכירת 

כן   אם  אלא  אחרת.  מקרקעין,  הפנים  שר  יקבע 
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דעתך   לחוות  נשמח  גם  אנחנו  משפטית  ויועצת 

את   אותי.  שומעת  שאת  רואה  לא  רק  אני  בנושא, 

נשמח   אנחנו  אז  תודה.  נהדר.  לי?  מקשיבה 

מהות   על  זה  שלישי,  ודבר  בנושא.  להתייחסותך 

בקריית   זכויות  על  מדובר  שלהבנתי  המקרקעין. 

  / כן  טועה.  אני  אם  אותי  תקנו  לא?  התקשורת, 

 נהדר.  

 אנחנו נגיב בסוף.   יובל בודניצקי: 

המקרקעין   יעל סער:  על  מדובר  קונקרטית,  שאלה  לי  יש  אבל 

 בקריית התקשורת? על הזכויות?  

 אנחנו ניתן תשובות, הכול נרשם.   ראש העיר: 

רוצה   יעל סער:  אני  שאלה.  שואלת  אני  נרשם?  זה  מה  אבל 

מדו  האם  המקרקעין  על  לדבר  רוצה  אני  בר  להגיב, 

 על המקרקעין הזה.  

 יעל, תקבלי תשובה.   ראש העיר: 

בסוף   יעל סער:  ואז  לי,  ענית  כאילו  כרגע  אני אדבר  אז  אוקיי, 

 תגיד לי אם צדקתי או לא.  

 אפשר להפריע לך רגע?   הדר לביא: 

את   ראש העיר:  רושמים  אנחנו  לך.  עניתי  אני  כאילו  לא  זה  לא, 

   -הכול 

 אפשר להפריע לך רגע?   הדר לביא: 

 בבקשה.   יעל סער: 

לנאום. אנחנו מעוניינים להביע   הדר לביא:  אנחנו לא מעוניינים 

את דעתנו. ככול שאמרנו לנו בוועדת כספים, מכירת  

בקריית   זכויות  מכירת  על  מדובר  המקרקעין 

כלומר   נכון.  לא  זה  אם  אותנו  תקנו  אנא  התקשורת. 

שתפריעו   בעיה  לנו  אין  הזאת.  בהנחה  נמשיך  אנחנו 
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 גע עם תשובה נקודתית לשאלה.  לנו לר 

מדובר   ראש העיר:  כי  התקשורת,  קריית  לא  א'  אתכם,  נתקן 

כאלה   מסיבות  בעבר.  פעמיים  יצא  שכבר  במכרז 

למכרז   למכרז,  לצאת  אמור  הוא  נעצר.  הוא  ואחרות 

על   זכויות  זה  קרקע,  לא  זה  הקרקע.  על  זכויות 

יתבצע   הכול  כמובן  שווי.  הערכת  יש  הקרקע. 

כל  לכל  דין,  בהתאם  כל  פי  על  התקינים,  המינהל  לי 

נעדכן   כמובן  כמובן  וכמובן  הפנים  שר  באישור 

תקציב   הוא  התקציב  שראיתם  וכמו  בעניין.  אתכם 

תקציב   הוא  בפועל,  תקציב  לא  הוא  מותנה.  מותנה, 

 מותנה.  

מטר   יעל סער:  שם  אין  להערכתי  האלה  הזכויות  נושא  אם  אז 

מ  הניירות.  את  בדקתי  אני  זכות.  של  על  אחד  דובר 

את   בנפרד  שרכשו  שנים  כמה  לפני  שעשו  עסקה 

 הזכויות מהקרקע, ועכשיו רוצים למכור אותם.  

מאוד,   ראש העיר:  היא  התשובה  שנייה,  תשובה.  נתתי  יעל, 

הקרקע  על  זכויות  יש  אשליות.  מוכרים  לא  ,  אנחנו 

   -הכול מסודר ומאורגן על ידי שמאים 

וחלוק  יעל סער:  איחוד  שעברה  קרקע  זה  את  אבל  וקנו  ה, 

 הזכויות. אי אפשר לקנות זכויות בלי קרקע.  

 החברה הכלכלית מטפלת בזה כבר הרבה מאוד זמן.   ראש העיר: 

 אני יודעת.   יעל סער: 

שהוא   ראש העיר:  משהו  מוכרים  הם  אוויר.  מוכרים  לא  והם 

צריך   זה.  את  לקנות  שמוכן  מי  גם  ויש  ממשי, 

מ  בקרוב  ייצא  המכרז  למכרז,  זה  את  אוד,  להוציא 

כל   פי  על  יעודכן  הכלכלית  החברה  של  הדירקטוריון 

הכי   שצורה  דין  כל  פי  ועל  התקינים,  המינהל  כללי 
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 מדויקת שיכולה להיות.  

זכויות  יעל סער:  של  שיווק  על  מדבר  אתה  שלא    בקיצור 

שאני   ככול  ישראל  שבמדינת  לקרקע,  קשורות 

כי   לקרקע,  שייכות  שלא  זכויות  קיימות  לא  יודעת, 

שלהם  זכויות,   והבעלים  הקרקע,  זה  שלהם  הבעלים 

 זה לא בן אדם.  

.   ראש העיר:   אוקיי

לזכויות   יעל סער:  שצמודה  דירה  קונה  אתה  לעשות,  מה  אין 

בן   בתור  בנייה  זכויות  להחזיק  יכול  לא  אתה  בנייה, 

את   להכניס  אפשר  איך  מבינה  לא  אני  אז  אדם. 

באמת   אשמח  ואני  התקציב,  לספר  הזה  הסעיף 

היוע  בסוף  לתגובת  תתפנה  כשהיא  המשפטית  צת 

 הדיון.  

 תודה.   ראש העיר: 

חדשנות   יעל סער:  קיימות  נושא  על  לדבר  רוצה  אני  שנית, 

קיטון   לפנינו  שיש  בתקציב  רואים  אנחנו  ומחזור. 

אריזות   של  בחילוץ  קיטון  ממחזור,  בהכנסות 

יודעים  נגמר    פלסטיק. אנחנו  שבחודש שעבר למעשה 

הגדולים  הבקבוקים  שהם  מחזוריות  זה  על  דיברנו   .

המחזורית   היום  כבר  אבל  ברחובות,  יושבות  עדיין 

שהוא   ומתי  מתפוצצת.  לבית  מתחת  לי  כבר  שיש  זה 

עם   סיימו  כבר  שהיום  יודעים  אנחנו  יסחוב.  לא 

כתומים.   זבל  פחי  אין  בעיר  ולנו  ברחוב,  המחזוריות 

זבל   פחי  של  והכנסה  התייחסות  לראות  רוצה  הייתי 

את  ולראות  הסתייגות    כתומים,  לכן  מתוקצב.  זה 

לרשום,   רוצה  אתה  אם  צחי  אז  להציע,  רוצה  שאני 

להוסיף   כתומים    600,000זה  זבל  פחי  עבור   ₪
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לזה   שיהיה  גם  מעריכה  אני  ופינוי.  הצבתם  ומחזור, 

הוא.   כמה  יודעת  לא  אני  אבל  נגדי,  הכנסות  סעיף 

   -והייתי מבקשת להוריד 

סעיפ  צחי בן אדרת:  לקבל  אשמח  אני  הכנסות  יעל,  תקציביים,  ים 

 מול הוצאות.  

לך   יעל סער:  אתן  ואני  כך,  לאחר  שלי  הדקה  את  אשמור  אני 

 את הסעיפים, בסדר?  

 אין בעיה, תודה.   צחי בן אדרת: 

גני הילדים. עברתי על   יעל סער:  אוקיי. דבר נוסף זה לדבר על 

פה   רואים  שאנחנו  ההוצאות  על  ועברתי  התקציב 

עשיתי   וככה  הילדים.  שהיה  בגני  מה  בין  השוואה 

רוצה   אני  השנה.  שמוצע  למה  שהיה,  למה  השנה 

שהוא   כפי  שלי אישית קצת קשה עם התקציב  להגיד 

נורמלית.   לשנה  השוואה  בו  אין  כי  אלינו,  הועבר 

לשנת   השוואה  פה  רואים  שהיה  2020אנחנו  שנה  זו   ,

את   פה  אין  בסגרים.  שהיו  חלקים  היה  קורונה,  בה 

לתקציב   שהיו,  2018-ו   2019ההשוואה  שנים  שאלה   ,

רגילה,    2018בעצם   שהייתה  שנה  -ו   2020הייתה 

שנים    2021 היה  וזה  חוסרים,  בהם  שהיו  שנים  היו 

בגני   מסתכלת  אני  אם  העניין  לצורך  בעיות.  שזה 

השנה   של  הביצוע  שבין  רואים  אנחנו  הילדים, 

של   התקציב  כמעט  2022להצעת  של  פיחות  יש   ,20%  

ג  שכר  סעיפים,  מיני  של  בכל  משכורות  חשמל,  ננות, 

זמניים   חובה  סייעות  הפחתות.  מעט  לא  משלבים. 

כמעט   לנו  לי  90%יורד  שקשה  הפחתות  מיני  כל  יש   .

סגר   על  מדובר  אם  להגיד  יודעת  לא  ואני  להסביר, 

לסגור   הולכים  אנחנו  אם  מדיניות,  על  שמדובר  או 
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מהתקציב   ברור  לא  לי  יודעת.  לא  אני  גנים,  עוד 

אין   כי  גם  והייתי  הזה,  זה,  לפני  לשנים  השוואה 

אני   אבל  הזה.  הפיחות  נובע  ממה  להבין  שמחה 

תודה.   זהו,  לכם.  תרשמו  אז  בסוף.  שתשובות  מבינה 

 ויש לי דקה לאחר כך עם מספרים.  

 דקות, את יכולה להמשיך.    7יש לנו עוד   ראש העיר: 

ה  יעל סער:  את  שומרת  אני  למצוא,  צריכה  אני  אבל    2-הבנתי, 

 אחר כך, תודה.  דקות שלי ל 

.   ראש העיר:   תודה רבה. כן

 אפשר?   עו"ד יוסי סדבון: 

הזמן    15בכבוד,   ראש העיר:  משך  כל  את  אנצל  לא  אני  דקות. 

למחמאות   להצטרף  רוצה  בראשית  אני  לי,  שניתן 

התקציב   הכנת  על  המקצועי,  לצוות  פה  שניתן 

מתחילים   שאנחנו  לפני  לאישור,  השנה  עוד  והבאתו 

ה  העבודה  שנת  רוצה  .  2022קרובה  את  לא  ואני 

לא רוצה להאריך פה במילים.   דברי חברי,  לחזור על 

בסעיפי   לשינויים  ולבקשות  להערות  מצטרף  אני 

על   רק  להעיר  רוצה  אני  ואחרים.  כאלה  תקציב 

בוצע   הפעם  התקציב  אישור  של  התהליך  התהליך. 

כספים,   בוועדת  ישיבות  מספר  קיום  ללא  בחיפזון, 

ס  לקבל  ניתן  היה  את  שבה  ולהבין  מקיפות,  קירות 

זה   את  כתבתי  כבר  האגפים.  של  השונים  הצרכים 

תקציב   בהצעת  לדון  אפשר  שאי  במכתב,  אתמול 

המועצה   שולחן  על  שהונחה  בזאת  רק  אלא  מתוקנת, 

קרי   פה    10במועד,  נאמר  הישיבה.  מועד  לפני  ימים 

יהיה   שגובה המלוות  גזבר  ידי  לדעת  33%על  אבקש   .

 באיזה סכום מדובר.  
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.   ראש העיר:   אוקיי

 אני מחכה.   עו"ד יוסי סדבון: 

 עכשיו?   ראש העיר: 

 כן, כן, זה מספר, זה לא צריך לדבר הרבה.   עו"ד יוסי סדבון: 

כמו   ראש העיר:  מפורטת,  מסודרת  טבלה  פה  מופיעה  מופיע, 

משנת   המלוות  עומסי  את  רואים  רואים,  שאתם 

לפני  2022עד    2008 הראשונות  השנים  את  רואים   .

מתקציב    50%עלה מעשור שגובה המלוות עלה על  למ 

בשנת   יותר,    2016עד    2011העירייה.  או  פחות 

מכניסת   הם  כתוצאה  מאוד  גדולים  השבחה  כספי 

המלוות   בגובה  ירידה  רואים  הירוקה.  מהשכונה 

מ  רואים  אתם  ואם  העירוני.  התקציב  -2018-לעומת 

לרגע    2019 ועד  העירונית  למערכת  נכנסנו  כשאנחנו 

א  העירייה,  זה,  מתקציב  אחוזים  על  שומרים  נחנו 

שב  בחשבון  לקחת  רק  האחרונות    3-אבל  שנים 

אז   ובתשתיות.  בבינוי   ₪ מיליארד  כרבע  הושקעו 

שהשקענו   ובבינוי,    250אחרי  בתשתיות   ₪ מיליוני 

מאמין   לא  ואני  הקרובה,  לשנה  המלוות  גובה  עדיין 

בשורות   כמה  עוד  לנו  יש  הזה,  למקום  נגיע  שאנחנו 

שמרני  בדרך  תקציב  הוא  שנאמר  כמו  התקציב  אז   .

ב  המלוות  שגובה  רואים  אתם  ולכן  ,  2018-מאוד. 

בסביבות   היה  למערכת,  מיליון    267-270כשנכנסנו 

והיום   ב   ₪293,  אומרת  זאת   .₪ היה    2018-מיליון 

וב   35% מגובה התקציב,    33%  2022-מגובה התקציב, 

ברחבי   ובתשתיות  בבינוי  המאוד  גדול  השקעה  אחרי 

 העיר.  

נפרע   צחי בן אדרת:  אנחנו  העיר,  ראש  של  התמונה  את  להשלים 
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כולל    12השנה   זה  כלומר  נפחית,  ואנחנו   ,₪ מיליון 

 מיליון ₪ פירעון מלוות.    12הפחתה של  

   -ונעמוד על, מבחינה מספרית בכמה  עו"ד יוסי סדבון: 

אמר   צחי בן אדרת:  העיר  שראש  כמו  המספר  ₪,    293זה  מיליון 

 בתוכו את פירעון המלוות.  שהוא כולל  

   -תודה, אני רוצה  עו"ד יוסי סדבון: 

של   ראש העיר:  בתב"רים  השקעה  לאחר  זה  ₪    140ואגב  מיליון 

 ומשהו. זה חלק מהתקציב.  

 לא שמעתי סליחה?   עו"ד יוסי סדבון: 

 אנחנו נמשיך את זה אחר כך, כן תודה.   ראש העיר: 

לנושא   עו"ד יוסי סדבון:  להתייחס  רוצה  בספורט.  אני  התמיכה  של 

של   בשנה  קוצצה  בספורט  בצורה    2021התמיכה 

שבשנת   לראות  שמח  ואני  משמעותית.  ,  2022מאוד 

מ  עולה  ל   4.5-היא   ₪ למעשה    5.6-מיליון   .₪ מיליון 

מתחילת   כן,  מלפני  שנעשה  הקיצוץ  ביטול  זה 

על   מברך  אני  שזה,  לומר  רוצה  אני  שלך.  הקדנציה 

ש  מה  שבכל  חושב  רק  אני  בספורט  המגמה.  קשור 

הולכים   שלה  שהצרכים  בעיר  בספורט,  ובתמיכה 

הייתי   אני  ולו  יותר,  להשקיע  חייבים  וגדלים, 

של   גידול  יעד  קובע  הייתי  אני  מידי    10%בנעליך 

ב  אותנו לרמה    5-שנה  יביא  אולי  זה  שנים הקרובות. 

נושא   באזורנו.  פה  שנמצאות  אחרות,  רשויות  של 

עלי  להעיר  רוצה  הייתי  שאני  ומתוקף  נוסף  ו, 

אתמול   ביקורת.  לענייני  הוועדה  כיו"ר  תפקידי 

את   ובדקנו  זו,  לשנה  האחרונה  הישיבה  את  קיימנו 

מבדיקת   לי  והסתבר  הבאה,  לשנה  ההיערכות 

₪, ועומד    40,000-הנתונים, שתקציב המבקר קוצץ ב 



   29.12.2021 39    מן המנייןשלא  מועצה 

לומר    150,000על   רוצה  אני  ביקורות.  לביצוע   ₪

עבודה.   כלי  זה  ביקורת  קטן.  אחד  כלי  משהו  זה 

את   מייעל  וגם  כסף  חוסך  גם  העירייה,  של  עבודה 

אתן   לא  ואני  שתבדקו,  מציע  הייתי  ולכן  העבודה. 

תבדקו   הערה.  לעשות  או  לתקן  תקציבי  סעיף  לכם 

דרך   ותמצאו  הזה,  הנושא  את  את  להחזיר  כדי 

את   לבצע  תוכל  שביקורת  מנת  על  שקוצץ,  התקציב 

לאישור  זה  את  כמובן  ולהביא  כראוי.    תפקידה 

לי   שיש  מה  זה  בתקציב.  התיקונים  כל  את  מועצה, 

ישבנו   חבריי,  דברי  על  חוזר  אני  ובאמת  לכם,  לומר 

יש   הסעיפים,  על  ועברנו  מוקדמת,  בישיבה  גם  זה  על 

אז   המהות.  לגבי  הערות  וגם  בנתונים  חוסר  גם  לנו 

 תודה רבה ובצלחה לכולנו  

 תודה רבה. מישהו נוסף?   ראש העיר: 

אשמח   יעל סער:  שצחי  אני  סעיפים  למספרי  להתייחס  רגע 

 ביקש.  

 כן. כן בבקשה.   ראש העיר: 

לסעיף   יעל סער:  להוסיף  מבקש  אני  פינוי    1712300751תודה. 

עוד   זבל    600,000אשפה  פחי  הצבת  לטובת   ₪

את   ולהוריד  שלהם,  והפינוי  אריזות  לפינוי  כתומים 

 עבודות קבלניות.    1712200750זה מסעיף  

   תודה.  צחי בן אדרת: 

הסתייגויות?   ראש העיר:  תהילה.  בבקשה  נוספים,  כן.  טוב, 

 עילאי בבקשה.  

לי   הנדין: -עילאי הרסגור  יש  פתיחת    2כן,  ראשונה  הסתייגות  הסתייגויות. 

מוגבלות   עם  לאנשים  מודעות  הגברת  חדש,  סעיף 

סך   על  הגדלת    50,000ותקצובו  נוספת  הסתייגות   .₪



   29.12.2021 40    מן המנייןשלא  מועצה 

קיימות   שכר  תקציב  קיימות.  שכר  תקציב 

של    1711000111 תקן,    350,000בסך  בתוספת   ₪

 ₪.    1,550,000הסעיף ביחד עם זה יעוד על סך  

 תודה עילאי. דני הרוש בבקשה הסתייגויות.   ראש העיר: 

לצוות   דני הרוש:  ולהודות  לשבח  גם  רוצה  אני  כל  קודם  טוב, 

לנו   יש  גזבר, אבל  לנו  ולהגיד שאין  ולבוא  המקצועי. 

את  שעשה  גזבר,  מקום  עם    ממלא  נאמנה  עבודתו 

אז   האגף.  וכל  וצבי  פירי  עם  שלו  המדהים  הצוות 

חבר   בתור  שותף  הייתי  לתהילה  תודה  לצוות,  תודה 

תיק   כמחזיק  רוצה  אני  העניין  לעצם  בוועדה. 

מספר   הסעיף  את  להגדיל  מבקש  אני  הרווחה, 

יעמוד על  ₪, כך שהסעיף    150,000בסך    1841000110

ב   18,050,000 יגדל  והתקן  מרכז    , 1-₪,  לטובת  זה 

 גישור קהילתי. זה נושא מאוד מאוד חשוב, תודה.  

 תודה רבה דני. עדי.   ראש העיר: 

 במקום איזה סעיף?   יעל סער: 

אני   דני הרוש:  סעיף.  איזה  במקום  להיות  מתיימר  לא  אני 

 מקווה שהגזבר ימצא פתרון למה שאני מבקש.  

 אבל מאיתנו ביקשתם רשימת סעיפים.   יעל סער: 

 בבקשה?   וש: דני הר 

.   הדר לביא:   בהסתייגות צריכים להביא סעיף חלופי

.   דני הרוש:  .  אני סומך על הגזבר.

תכף   הנדין: -עילאי הרסגור  שאנחנו  הסתייגויות  לכמה  מאוחד  סעיף  יש 

 נביא.  

 תהילה תענה על זה.   ראש העיר: 

שאנחנו   הדר לביא:  הסעיפים  כל  את  למחוק  אפשר  אם  אז 

 מסעיף ההסתייגויות.    ביקשנו לקחת מהם ולקחת 
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.   ראש העיר:   כרגע עדי ברשות דיבור, בבקשה עדי

קודם   עו"ד עדי לוי סקופ:  טוב.  ערב  להתייחס,  רוצה  אני  אני  כל 

בהחלט   ולתהילה.  המקצועי  לצוות  לתודות  מצטרפת 

הכנת   לקראת  ביותר  מאומצת  עבודה  פה  הייתה 

לרגע   הגיענו  על  כולנו  את  מברכת  ואני  התקציב. 

להעלות   מבקשת  אני  בבקשה.    2הזה.  הסתייגויות 

מועצת   בנושא  זה  מילים,  כמה  להם  אקדים  אני 

ול  פעם  לא  זה  את  אמרתי  ואני  לכם  כידוע  א  נשים. 

את   אומרת  אני  לי  שיש  הזדמנות  בכל  אלא  פעמיים, 

הם   הנשים  בנשים.  כל  קודם  פגעה  הקורונה  זה. 

כתוצאה   ביותר  הדרמטית  בצורה  שנפגע  המגזר 

מחקרים   היו  מחקרית,  מוכח  זה  הקורונה.  ממשבר 

הוצאה   פיטורין,  בשכר,  פגיעה  הזה.  הנושא  על 

מהעומס,   כתוצאה  אדיר  ונפשי  מנטלי  קושי  לחל"ת, 

המשפחה  העו  את  להחזיק  גם  לפרנס,  גם  האדיר  מס 

ב  עדיין  כי  הזו,  עדיין    2021-בתקופה  הנשים 

כל   פועלות  אנחנו  המצב.  זה  המשפחה,  את  מחזיקות 

לצאת   הזו,  המשוואה  את  לשנות  מנת  על  העת 

במועצת   כרגע.  המצב  זה  אבל  האלה,  מהתבניות 

על   בעיקרו  על  שמבוסס  מדהים  גוף  זה  נשים 

ב  ומצליח  אדיר  מתנדבות,  ושינוי  אדוות  לייצר  אמת 

הזה   השינוי  אבל  יחסית.  מאוד  נמוך  בתקציב 

שלנו,   המתנדבות  קהילת  את  לחזק  גם  שלנו  והצורך 

שינוי, מי   ולייצר  גם להיכנס לתוך חינוך מודע מגדר 

לראות.   יכול  היה  את העיתון,  היום  פתחה  או  שפתח 

ופותחים   העיתון  את  פותחות  יום  כל  יום,  כל  אנחנו 

העי  נושא  את  בו  שכרוך  חדש  אירוע  על  וקוראים  תון 
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או   מינית,  אלימות  או  נשים,  כלפי  אלימות  או  של, 

במוקדי   נשים  נוכחות  אי  או  נשים,  של  בשכר  פגיעה 

ורואות   רואים  אנחנו  האלה  הדברים  כל  ההחלטות. 

תקציבית.   לתוספת  נדרשות  ואנחנו  לבקרים  חדשות 

לה  אני לא אבקש, רציתי לבקש תוספת תקציבית גדו 

כלפי   באחריות  כאן  לנהוג  רוצה  אני  וכמה.  כמה  פי 

במגבלות   שלי  הבקשה  את  ולשים  התקציב,  כל 

ויישארו   לתקציב  התכנסנו  עת  אבל  מסוימות. 

שנה   לקראת  שלנו  הבקשה  את  נגדיל  אנחנו  יתרות, 

נשים   שמועצת  ספק  של  צל  כל  ואין  מאחר  הבאה, 

הבקשה   כן  על  ובהרבה.  יותר  גדול  תקציב  צריכה 

  1752100782יא להגדיל את הסעיפים הבאים:  שלי ה 

של    1813400750וסעיף   כך    25,000בסך  אחד,  כל   ₪

על   יעמדו כל אחד מהם  ועל    205,000שהתקציבים   ₪

המטרות    145,000 את  לממש  לנו  ויעזרו  בהתאמה   ₪

במשפחה,   אלימות  מניעת  נשית,  נוכחות  קידום  של 

מהגיל  החל  לכולנו  מגדר  מודע  וחינוך  נפשי    חוסן 

של   ראייה  ללא  מלאה  תמיכה  מבקשת  ואני  הרך. 

קואליציה   של  שאלה  פה  אין  ואופוזיציה,  קואליציה 

בנפשנו   שהוא  עניין  זה  הזה.  בעניין  ואופוזיציה 

יום   כל  לקום  ורוצים  רוצות  לא  אנחנו  ואם  ובדמנו, 

אנחנו   אז  האלה,  הכותרות  את  ולראות  בבוקר 

פעולה   בשיתוף  ולפעול  תקציב  לזה  לתת  צריכים 

 כולנו ביחד. תודה רבה.  

 ₪?    205,000עדי סליחה,   הדר לביא: 

ו   205,000 עו"ד עדי לוי סקופ:   ₪-145,000    .₪ 

 ₪?    5,000-זאת אומרת הגדלה ב  הדר לביא: 
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 ₪ כל סעיף תקציבי שהקראתי.    25,000-לא, ב  עו"ד עדי לוי סקופ: 

.   ראש העיר:   תודה רבה עדי

   -אז בואי תפני אותי לעמוד, כי אם משהו לא ברור   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 תודה רבה עדי. כן איתן?   ראש העיר: 

 תהילה.   עו"ד איתן צנעני: 

 הא תהילה, סליחה תהילה.   ראש העיר: 

על   רו"ח תהילה מימון:  לשמור  לנו  חשוב  היה  הסתם  שמן  מכיוון  טוב, 

השינויים   את  להציע  רוצה  אני  תקציבית.  מסגרת 

עי  פה  שהעלה  הדברים  כנגד  ועדי.  הבאים:  דני  לאי, 

שכר   סעיף  זה    600,000-ב   1811000110הפחתת   ,₪

לנו   היה  עכשיו.  עד  שהוצגו  הסעיפים  כל  את  סוגר 

שכמובן   מותנה,  לתקציב  סכום  להעביר  חשוב  גם 

ככול שיגדלו ההכנסות. אז אנחנו   אותו  נממש  אנחנו 

סעיף   את  ₪,    2.5-ב   1599200510מפחיתים  מיליון 

ונ  מעודפים.  משיכה  סעיף  של  זה  סך  על  אותו  עמיד 

סעיף    7.82 זה  סעיף,  את  נפחית  אנחנו   .₪ מיליון 

אנחנו   שלו.  בסימן  הפוך  סעיף  זה  אז  הכנסות, 

סעיף   את  עובדים    1616000521נפחית  השתלמות  זה 

נעמיד אותו על סך של    500,000של  בסך    ,₪500,000  

למותנה   ונעביר  סעיף    ₪500,000,  את  נפחית   .₪

סך    1712200750 יעמוד    500,000על  שהסעיף  כך   ,₪

של   סך  ה   19.5על  את  למותנה  ונעביר   ,₪ -מיליון 

בחזות    500,000 קבלניות  עבודות  על  מדובר   .₪

מסעיף   התקציב  את  נגדיל    1.5-מ   1111100100העיר. 

על   יעמוד  שהוא  כך   ,₪ זה    386,930,000מיליון   ,₪

את   בעצם  סוגרים  אנחנו  ובזה  כללית.  ארנונה 

 הפערים שהוצגו פה.  
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 תודה רבה. איתן צנעני בבקשה.   ראש העיר: 

בסך   עו"ד איתן צנעני:  תקציבית  תוספת  מבקש  אני  טוב,    100,000ערב 

בסעיף   פיתוח  לתקציב  על    ₪46019  שיעמוד  כך 

₪. את הסכום אני מבקש להפחית מתקציב    200,000

מספר   סעיף  שם  46014פיתוח  להפחית   ,100,000    ₪

סך   על  שיעמוד  כך  לתוספת,  ₪.    300,000של  מקביל 

 תודה.  

אתה   פינחס כהנא:  למה  שנדע  הנושאים  מה  להגיד  יכול  אתה 

 מבקש תוספת, ממה אתה מבקש לקחת.  

מתקציב  עו"ד איתן צנעני:  לייעד    בהחלט  פיתוח. פשוט  פיתוח לתקציב 

בעבר   שקוזז  סכום  כנסת,  לבתי  ספציפי  סכום 

פינחס   בטוח  אני  אותו.  תהיה  ומחזירים  לא  שלך 

בתוספ  של  בעיה  תקציב  החזרת  או  ₪    100,000ת 

ספק   לי  אין  נכון?  סבא,  בכפר  כנסת  בתי  לטובת 

 שתצביע בעד.  

 יש תשובה פינחס?   ראש העיר: 

 זו לא שאלה.   הדר לביא: 

 הא חשבתי שהוא מחכה. לא, איתן מחכה לתשובה.   ראש העיר: 

 איתה אתה מחכה לתשובה?   הדר לביא: 

מישה  ראש העיר:  רבה.  תודה  אוקיי,  רצית  טוב  אורן  נוסף?  ו 

 להגיד משהו?  

בעיניי   אורן כהן:  היום,  לפנינו  שמובא  התקציב  כל  קודם  כן. 

שמשקף   תקציב  כמוהו,  מאין  אחראי  תקציב  הוא 

המקצוע   גורמי  של  גם  אחראית  התנהלות  בתוכו 

עיר   הנהלת  של  וגם  בהם.  אגע  גם  אני  תכף  השונים, 

אני   פעולה.  בשיתוף  מלאה,  בהרמוניה  עובדת  שהיא 

שלי  א  השלישית  בקדנציה  פה  נמצא  שאני  לכם  ומר 
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עובדת  העירונית  והקואליציה  עיר,  מועצת    כחבר 

ידי   על  מונהגת  היא  טובה,  הכלל  מן  יוצאת  בצורה 

לפה תקציב שהוא מאוד   ואנחנו מביאים  העיר.  ראש 

כל   קודם  בשורה  הוא  בשורה,  הוא  אחראי,  מאוד 

לתרבות,   לחינוך,  העיר,  לפיתוח  העיר,  לבניין 

פורט. באמת הרבה מאוד פרמטרים. מגיעה מילה  לס 

טובה לצחי, נאמר פה אין לנו גזבר. לא יודע לצחוק,  

עבודה   עשית  צחי  אבל  לעשות,  מה  יודע  לא  או 

בלימוד   קצר  זמן  תוך  גם  טובה.  הכלל  מן  יוצאת 

בצורה   אותנו  הובלת  הובלתו,  הבנתו,  החומר, 

ידעתי שעות  אישי  באופן  אני  מן הכלל טובה.    יוצאת 

רק   קיבלתי  לא  אופן  בשום  שאלות,  של  מולך 

היה   זה  תמיד  אבל  לא.  ממש  חיוביות,  תשובות 

שיתוף   כדי  תוך  היה  זה  תמיד  יפות.  פנים  בסבר 

אמיתי.   מקצוען  עומד  שמולי  הבנה  כדי  תוך  פעולה, 

ענקית   תודה  לך  להגיד  רוצה  אני  כה  וצחי  שבזמן 

לבד   לא  אתה  אבל  בגדול.  כך  כל  הצלחת  קצר 

ג  ובאמת  במערכה.  מצוינת,  עבודה  שעשתה  פירי  ם 

כמובן   ואורית  ומרי   , וכו' והכנות  פגישות  של  שעות 

הצוות   וכל  הרבה,  מולה  עובד  אישי  באופן  שאני 

 שיישאו כולם ברכה גדולה, זה לא מובן מאליו.  

 תודה רבה אורן היקר. מישהו נוסף.   ראש העיר: 

 רגע כן, אני נוסף.   אורן כהן: 

 אורן, לא סיימת.  מי זה? הא   ראש העיר: 

אותי,   אורן כהן:  מוליך  זה  ככה,  רוצה  אני  התחלתי.  רק  לא, 

מוליך אותי חצי שנה אחורה, כאשר התעוררנו כולנו  

שהעירייה  לכותרות   אומר,  הייתי  מזוויעות  כמעט 
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עם   שאנחנו  נאמר  וגם  וקשה.  כבד  ניהולי  במשבר 

וכך   השנה,  את  נגמור  איך  יודע  ולא  גרוע  תקציב 

הל  וכך  שהולך  הלאה  עיתון  אותו  מכירים  כולם  אה. 

מה   את  ודקלם  האופוזיציה,  מחברי  מי  ידי  על  שולל 

ניגשתי   ואני באמת זוכר ראש העיר שאני  שנאמר לו. 

אותך   ושאלתי  אליך  ובאתי  הכותרות,  אחרי  אליך 

נסיים   אנחנו  'אורן,  לי:  אמרת  אתה  האומנם? 

כך   כל  יהיו  שהיתרות  האמנתי  לא  מה  רק  ביתרות.' 

באמת    גדולות  יכולים  אנחנו  והיום  נגמרו.  שהן  כמו 

הכלל   מן  יוצאת  בשנה  שמדובר  להגיד  זקוף  בגב 

כמוה.   מאין  מאתגרת  הייתה  היא  כאשר  טובה, 

בוודאי שגם אני וגם אחרים, כולנו באנו עם דרישות  

יותר,   שיהיה  רצינו  מאוד  ובהחלט  ורצונות,  ובקשות 

מביאים   שאנחנו  חושב  אני  הקיימים  בנתונים  אבל 

גם   דעתך  תנוח  מאוד.  גדולה  בשורה  העיר  לתושבי 

שגם  כמובן  תיירות,  על  שדיברת  הזה    פינחס  העניין 

תמליץ   הוועדה  לדרך.  נצא  ואנחנו  מקומו,  על  יבוא 

לא   הוועדה  בשם  עדיין  אני  הדרך.  ואת  המתווה  את 

ומורשת   סיימתי את ההתקשרות עם משרד התיירות 

המלצה   ונביא  שצריך  מה  את  אנחנו  שיהיה  ישראל. 

הסר   בסדר.  יהיה  וזה  יתוקצב  וזה  מספר,  גם  לה 

מתמיכות   נתחיל  לספורט  באשר  הזה.  בהקשר  דאגה 

מאוד   גדולה  בשורה  שזו  חושב  אני  אז  הספורט 

נעלה את התקציב ב  ,  20%-לעמותות הספורט. אנחנו 

יותר   גם  יהיה  שזה  רוצה  יוסי  אדיר.  הישג  שזה 

יותר,   יהיה  זה  שבהמשך  ספק  לי  ואין  בהמשך, 

כדי   שצריך  מה  כל  את  נעשה  אנחנו  הבאות.  בשנים 
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שאני   כך  תגדלנה,  הספורט  פעילויות  גם  ייקרה  שזה 

כל   בשם  מרוצה  מאוד  מאוד  הכול  בסך  בהחלט 

 תושבי העיר. תודה רבה.  

 תודה רבה אורן.   ראש העיר: 

 סליחה, אני אשמח להוסיף עוד הסתייגות.   הדר לביא: 

 כן.   ראש העיר: 

אנ  הדר לביא:  של  תודה,  דבריה  את  לחזק  רוצה  אני  מסכימה,  י 

לנו   שיש  חושבת  אני  סקופ.  לוי  עדי  המועצה  חברת 

הרבה.   די  שעושים  למה  בהמשך  לעשות,  הרבה  עוד 

מידי   נמוך  סכום  הוא  עכשיו  שהוצע  שהסכום  כיוון 

אני   בדיוק  אפילו  יותר,  או  פחות  הוא  לדעתי, 

לפני   עד  בנושא  שהושקע  הסכום  שנים,    4חושבת, 

ה  להגדיל  כשאני  רוצה  אני  נשים.  מועצת  את  ובלתי 

האחריות   2את   תפיסת  מתוך  כן  גם    הסעיפים, 

את   להגדיל  עליה,  עליהם    2שדובר  שדובר  הסעיפים 

את    10,000בעוד   ייתן  שזה  מקווה  אני  אחד.  כל   ₪

 מה שנדרש.  

 מקור תקציבי?   ראש העיר: 

 מול איזה סעיף?   צחי בן אדרת: 

המוע  הדר לביא:  חברת  שאמרה  עוד  מה  רק  דבר  אותו  צה, 

10,000    .₪ 

 לא, זה כבר מחושב. מול איזה סעיף?   ראש העיר: 

 מה שאמרה חברת המועצה מאותו תקציב.   הדר לביא: 

אם   ראש העיר:  הרי  צריך,  תקציבי  מקור  אמרה,  המועצה  חברת 

 את לוקחת מפה, צריך מקור תקציבי.  

צריכים   הדר לביא:  מסוימים  מועצה  חברי  מבינה,  לא  אני 

 להציג תקציבים, וחברי מועצה לא?  
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 לא, חברי המועצה פה עשו עבודת מטה מסודרת.   ראש העיר: 

   -צחי בבקשה תיגש לסעיפים שעדי אמרה  הדר לביא: 

לא,   ראש העיר:  הוא  צחי  ככה.  עובד  לא  זה  בבקשה,  צחי  לא  זה 

את   שממנו  תקציבי  מקור  על  תצביעי  בבקשה.  צחי 

   -רוצה לקצץ 

   -עירייה גש לסעיף בבקשה שאמרה אז ראש ה  הדר לביא: 

מקור   ראש העיר:  על  תצביעי  גם.  אצלך  עובד  לא  העירייה  ראש 

 תקציבי.  

   -1614000110 הדר לביא: 

 סעיף של מה?   ראש העיר: 

 שכר דוברות.   הדר לביא: 

טוב,   ראש העיר:  הטקטיקה.  את  הבנו  יפה.  מעולה  דוברות  שכר 

 יובל בבקשה.  

לת  הדר לביא:  רוצה  לא  אתה  זה  אם  נשים,  עבור  כסף  עוד  קצב 

 גם מקובל.  

יובל בבקשה.   ראש העיר:   הכול בסדר, נכון צודקת. כן, 

תודה  עו"ד אהוד יובל לוי:  להגיד  רוצה  לצוות    אני  לגזברים,  העיר,  לראש 

שסיימנו   העובדה  עצם  קשה  שנה  עברנו  קשה.  שעבד 

לזה   מתייחס  הייתי  כלל  בדרך  בעודף,  אותה 

כ  מול  השנה  אבל  יש  בשלילה.  שעמדנו,  האתגרים  ל 

מלפתוח   להימנע  וזה  שמרנות,  זה  חיוב,  בזה 

בלעדיהם.   אולי  ודברים שאפשר  ותקציבים  הלוואות 

לכל   לחינוך,  לנוער,  נחזור  אנחנו  הקרובה  בשנה 

שם   כי  איתם,  להטיב  רוצים  שאנחנו  המקומות 

אני   רעש  הרבה  ובלי  בשקט  בשקט  שלנו.  העתיד 

ל  לבקשות,  שנענה  העיר  לראש  נוער  מודה  עם  הטיב 

התקציבים   את  המאמצים  את  ולהגדיל  בסיכון, 
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ממה   חברי  שני  מצד  הזה.  בתחום  עושים  שאנחנו 

גדולה   לקבוצה  פה  מהווה  שהוא  שיינפיין, 

של   מערך  לייצב  הצליח  יגיע,  תכף  הוא  באוכלוסייה, 

ולהטיב   אותה  ולהרחיב  בעיר,  המבוגר  לגיל  פעילות 

ים שהיו.  אותה באמצעים שהיו קיימים עם כל הלחצ 

צעדים, שמגיע להם הרבה   פה  נעשו  אז בשקט בשקט 

שדברים   עדיף  אבל  פרסום.  יותר  והרבה  כבוד  יותר 

זה   עצם  אבל  כך,  אחר  יבוא  והפרסום  ייעשו 

בצורה   התקציב  לבסיס  אותם  להכניס  שהצלחנו 

שולחן   זה.  על  מודה  אני  חיובית,  בצורה  מאוזנת 

אומר   פעמים  הרבה  אותי  שמע  לא  הזה  המועצה 

הקודמות ת  בקדנציות  לא  ובטח  חייב  ודה,  אני   .

לטובת   גדול  צעד  עשינו  הנוכחית  שבקדנציה  להגיד 

אחר.   במקום  היום  נמצאים  ואנחנו  סדיר,  מינהל 

יותר,   ברורים  יותר,  שקופים  שאנחנו  במקום 

רוב   מאוד,  חריפים  אתגרים  עברנו  יותר.  ממוקדים 

עברנו.   אבל  מדובר.  מה  על  מבין  לא  אפילו  הציבור 

בחלקי  וא  אני  אחר.  לכיוון  ביציאה  עכשיו  נחנו 

ההנדסה,   של  הצוות  עם  לשבת  לי  יוצא  הפעוט 

פעם   שהיה  ממה  להכנסה  האפשרויות  את  ולפתוח 

פה   הייתה  ובזכותו  כספים,  המון  שהכניס  מנוע 

מול   ניצבים  אנחנו  ועכשיו  נכון.  נוצלה  שלא  רווחה 

לתוספת   חזרה  הגלגל  את  הופכים  ואנחנו  תוצאות, 

שטחי  העיר,    של  עם  שיועילו  שטחים  תעסוקה, 

זה   לאדם  רק  לא  לכולנו,  התקציב  בסיס  את  יגבילו 

שירותים,   סל  יהיה  שלנו  שלילדים  חשוב  אחר.  או 

אחד   וכל  שירותים,  סל  יהיה  שלנו  ולמבוגרים 
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ורחב,   מלא  שירותים  וסל  תקציב  מקבל  מהתושבים 

אבל   אחרת.  בעיר  קורה  מה  להסתכל  יודע  אחד  וכל 

להביא את המקורות. המקורות בדרך    אנחנו צריכים 

דורות.   במשך  שנעשתה  השקעה  של  מקורות  הם  כלל 

בהרחבת   נעשתה,  לא  האחרונה  בתקופה  אצלנו 

לא   שמגיעה  הארנונה  לתעסוקה.  המשמשים  המבנים 

ולשם   תעסוקה.  מאזורי  אלא  הבית  ממשקי 

שבא   כמי  ציבור,  כנציג  אישית  שלי  המאמצים 

לפעילוי  תקציבים  להרחיב  אני  ומבקש  לשם  ות, 

גם   אני  אחד  שמצד  כדי  שלי,  המאמצים  את  מכוון 

לקופה   מכניס  שאני  יודע  גם  אני  שני  מצד  אבקש, 

מבקשת.   ביד  רק  באים  לא  שאנחנו  המשאבים  את 

על   לחצים  ולהפעיל  ולהגיד,  חכם  ולהיות  לבקש 

להגיד   יכול  אחד  כל  גדולה.  חכמה  לא  זה  הקופה 

יותר  רוצה  אני  גם  יותר.  רוצה  היה  אחד  שהוא  כל   .

ששלח   שהציבור  מייצג,  שהוא  שהציבור  להגיד  יכול 

את   להביא  צריך  אבל  נכון.  וזה  ליותר.  ראוי  אותו, 

להגיד   הזאת  בהזדמנות  רוצה  אני  אז  המקורות. 

שהאיזון הוא קשה, המאמץ שנעשה מבורך, העמידה  

סיום   לשורת  היום  הגענו  כמוה.  מאין  קשה  בלחצים 

להג  רוצה  לא  ואני  מכובדת,  להשתחצן  שקטה  יד, 

לנקודה   יגיעו  כולם  לא  אחרים,  ליישובים  בהשוואה 

והרבה   עשירים  יותר  הרבה  שהם  יישובים  גם  כזאת, 

יישובים   הרבה  וגם  מאיתנו,  משאבים  בעלי  יותר 

לזה,   הגענו  אבל  לחלק.  למי  פחות  הרבה  להם  שיש 

בפני   עמדנו  מכובדת,  בצורה  לזה  הגענו  אנחנו 

על  העיר  לראש  מודה  ואני  עמד    לחצים,  שהוא  זה 
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הלב   על  יד  עם  שלנו  לתושבים  ניתן  ואנחנו  בפניהם, 

 באמת את מה שמגיע להם.  

 תודה רבה לכולם.   ראש העיר: 

 רגע רפי אני רוצה משהו להוסיף.   ממה שיינפיין: 

 ממה הגיע עכשיו, כן בבקשה ממה.   ראש העיר: 

העושים   ממה שיינפיין:  לכל  פה,  להודות  רוצה  אני  כל  קודם  תודה. 

חושב  במ  אני  בזמן.  תקציב  מאוד  חשוב  לאכה. 

ראוי  רוצה    שתקציב  אני  סבא.  כפר  העיר  את  יקדם 

להודות   כל  לוי, קודם  יובל  לדבריו של חברי  בהמשך 

של   התקציב  של  בנושא  שעזר  הפעולה,  שיתוף  על  לו 

ותיקים.   אזרחים  המינהלת  של  ותיקים  האזרחים 

מאוד   ועוזר  זה,  את  מבין  העיר  ראש  שאדוני  כמו 

עוזר  בנ  לנו,  עוזר  הוותיקים,  האזרחים  של  ושא 

שאתה   יודע  ואני  שהבטחת  נוסף  ודבר  בתקציב. 

שאתה   יודע  ואני  למינהלת.  בית  גם  שיהיה  תקיים, 

כזה.   בית  לנו  שיהיה  מאוד  גדולים  מאמצים  עושה 

 אז תודה רבה ותודה רבה לכל העושים במלאכה.  

ל  ראש העיר:  עכשיו  נעלה  אנחנו  טוב  לממה.  רבה  הצבעה  תודה 

 את ההסתייגויות, בבקשה.  

 רפי מה קורה עם אותם סעיפים שדיברנו עליהם?   פינחס כהנא: 

ממלא   ראש העיר:  ההסתייגויות.  את  להצבעה  מעלים  עכשיו. 

מקום הגזבר מעלה את זה להסתייגויות, ואז מעלים  

 להצבעה סעיף סעיף, בבקשה.  

י  צחי בן אדרת:  הקמת  אסנת,  המועצה  חברת  של  חידה  הסתייגות 

הרך  של  לגיל  תוספת  לסעיף    600,000,   ₪

לסעיף    1811000756 העברה  מול  .  1752000780אל 

 אני אמשיך לסעיף הבא.  
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   -מי בעד? רגע  ראש העיר: 

לפי סעיף   ד"ר אסנת ספורטה:  לא,  להצביע    42לא,  צריך  המועצה  לתקנון 

 על כל הסתייגות בנפרד.  

 נכון.   ראש העיר: 

   -בקשת לקיים הצבעה אז אני מ  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בדיוק, בדיוק  ראש העיר: 

 על ההסתייגות הראשונה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

סעיף   ראש העיר:  לפני  הסתייגות.    42אנחנו  הסתייגות  בדיוק 

מי   ויוסי.  אסנת  הדר,  יעל,  פינחס,  בעד?  מי  בבקשה, 

ראש   דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה,  נגד? 

 בל. ההסתייגות ירדה.  העיר, עילאי, לירית, ממה ויו 

 

מס'   קולות    : 416החלטה  ברוב  הקמת     להסיר מאשרים  בנושא  הסתייגות 

של   תוספת  הרך,  לגיל  לסעיף    600,000יחידה   ₪1811000756  

 .  1752000780מסעיף  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . ויוסי פינחס, יעל, הדר, אסנת   -ד נג 

 

 הסתייגות הבאה.   ראש העיר: 

הרך   צחי בן אדרת:  לגיל  הוליסטי  מרכז  עבור    300,000הקמת   ₪

לסעיף   של    1811000110פרויקט  ₪    100,000ותוספת 

לסעיף   פעולות  העברה    181100756עבור  מול  אל 

 .  1752000780מסעיף  

.   ראש העיר:  יוסי אסנת,  הדר,  יעל,  פינחס,  ההסתייגות?  בעד  מי 

נגד  ראש  מי  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה,   ?

 העיר, עילאי, לירית, ממה ויובל.  
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הקמת מרכז  מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא    : 417החלטה מס'  

הרך  לגיל  לסעיף  לפרויקט  ₪    300,000  תוספת   -  הוליסטי 

לסעיף    100,000ותוספת    , 1811000110 פעולות  עבור   ₪181100756  

 .  1752000780מסעיף  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -נגד 

 

של   צחי בן אדרת:  לסעיף    200,000תוספת  מול    ₪181100783  אל 

 .  1614000550הפחתה מסעיף  

 מי בעד?   ראש העיר: 

 ף הזה?  רגע, רגע, מה זה הסעי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

   -באיזה נושא? תקריא  יעל סער: 

של   צחי בן אדרת:  תוספת  לסייעות,  קידום  מסלול    200,000פיתוח 

 ₪ לסעיף השתלמויות אל מול הפחתה מסעיף יח"צ.  

מי   ראש העיר:  יוסי.  אסנת,  הדר,  יעל,  פינחס,  בעד?  מי  אוקיי, 

העיר,   ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  תהילה,  נגד? 

ויובל, תודה.  עילאי, לירית, ממ   ה 

 עדי נמנעה.   הדר לביא: 

על   יעל סער:  תשובות  לנו  חייבים  שאתם  לכם  מזכירה  אני 

 שאלות ששאלנו.  

 עדי נמנעת.   הדר לביא: 

 זה אחרי ההסתייגויות יהיה.   יעל סער: 

אנחנו   ראש העיר:  תשובות,  תקבלו  תשובות.  תקבלו 

 בהסתייגויות כן.  

 תודה.   יעל סער: 
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מס'   פיתוח  מא   : 418החלטה  בנושא  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  שרים 

לסייעות   קידום  לסעיף    200,000  תוספת   -מסלול   ₪1811000783    

 .  1614000550מסעיף  

ממה   -בעד   לירית,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  תהילה, 

 . ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

   עדי.  -נמנעת  

 

הנוער,    130,000של    תוספת  צחי בן אדרת:  תנועות  של  לתבחין   ₪

חוצות    18289000820סעיף   פרסום  מול  אל 

1764000720  . 

 מי בעד?   ראש העיר: 

מה   ד"ר אסנת ספורטה:  לטובת  המהות?  את  בבקשה  לקרוא  יכול  אתה 

יורד?    וממה 

 אמרנו לתבחין תנועות הנוער אל מול פרסום חוצות.   צחי בן אדרת: 

יובל, ממה,    פינחס, יעל,  ראש העיר:  נגד:  הדר, אסנת, יוסי בעד. 

אורן   אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית, 

 ותהילה. תודה ירד מסדר היום.  

 

מס'   של    : 419החלטה  תבחין  בנושא  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

נוער   לסעיף    130,000  תוספת   -תנועות  מסעיף      ₪18289000820 

 .  1764000720פרסום חוצות  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 
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ב  צחי בן אדרת:  ספורט  אגודות  תמיכות  תקציב  אל    25%-הגדלת 

 .  1614000550מול הפחתה מסעיף יח"צ  

נגד?   ראש העיר:  מי  יוסי.  אסנת,  הדר,  יעל,  פינחס,  בעד?  מי 

איתן,   דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל, 

 אמיר, אורן ותהילה. ירד מסדר היום תודה.  

 רפי, ועדי.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 כן עדי?  ראש העיר: 

 לא, לא ספרת.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 לא אמרתי עדי? עדי סליחה, לא ראיתי.   ראש העיר: 

ה  ממה שיינפיין:  לא  אם  הסעיפים,  כל  על  חסרה  תגידי  ייתה 

 בסעיפים הקודמים.  

 כן, עדי בכל הסעיפים פספסתי.   ראש העיר: 

 לא, לא, היה סעיף אחד.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 לא נורא בסדר.   ראש העיר: 

 רגע, היה סעיף אחד שנמנעתי. הסעיף של הסייעות.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 נמנעת?   ראש העיר: 

 הצבעתי נמנע כן.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

שהנושא   העיר:   ראש  סבא,  כפר  סייעות  לכל  אודיע  רק  אני  אז 

 הזה מתוקצב במסגרת רווחת העובדים, כן.  

   -הקמת  צחי בן אדרת: 

 זה לא נכון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב.   ראש העיר: 

   -הקמת  צחי בן אדרת: 

לא   ד"ר אסנת ספורטה:  זה  ולכן  העבודה,  בתוכנית  מופיע  לא  זה 

 מתוקצב.  

.   ראש העיר:   הזמן יגיד, כן.  אוקיי
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מס'   בנושא    : 420החלטה  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  הגדלת  מאשרים 

ב  ספורט  אגודות  תמיכות  מסעיף    25%-תקציב  הפחתה  מול  אל 

   . 1614000550יח"צ  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

של   צחי בן אדרת:  תוספת  החינוך,  למערכת  ניהולית  עתודה  הקמת 

לסעיף    250,000 מסעיף    ₪1811000783  והפחתה 

 .  1752000780הוצאות אירועים  

נגד?   ראש העיר:  מי  ויוסי.  אסנת  הדר,  יעל,  פינחס,  בעד?  מי 

העיר,   ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

ויובל. תודה.     עילאי, לירית, ממה 

 

מס'   בנושא    : 421החלטה  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  קמת  ה מאשרים 

החינוך   למערכת  ניהולית  מסעיף    1811000783לסעיף    –עתודה 

 .   1752000780הוצאות אירועים  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

נוער,   חי בן אדרת: צ  לבני  נפשית  בריאות  לקידום  תכנית  פיתוח 

של   לסעיף    350,000תוספת  מול    ₪1817300521  אל 

 .  1752000780הפחתה מסעיף  

   -מי בעד? פינחס, יעל, הדר  ראש העיר: 
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אפשר   הדר לביא:  אם  מספרים,  זוכרים  לא  אנחנו  סליחה 

 להסביר מה הסעיף.  

תכנית   צחי בן אדרת:  פיתוח  לבני  אמרתי  נפשית  בריאות  לקידום 

 נוער אל מול אירועים, אמרתי.  

.   ראש העיר:  יוסי אסנת,  הדר,  יעל,  פינחס,  בעד?  מי  טוב  אוקיי. 

נגד?   דני,  מי  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל, 

 איתן, אמיר, אורן, עדי ותהילה.  

 

מס'   בנושא    : 422החלטה  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  פיתוח  מאשרים 

נוער תכני  לבני  נפשית  בריאות  לקידום  של    -  ת  ₪    350,000תוספת 

 . 1752000780  אירועים   מסעיף   1817300521לסעיף  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -נגד 

 

 הסתייגות של יעל.   צחי בן אדרת: 

 כן.   ראש העיר: 

   -להוסיף  בן אדרת:   צחי 

יח"צ    יש  ראש העיר:  גנים   ₪ מיליונים  בעיתונים,  כותרות  כבר 

אנחנו   מוכר,  הכול  זה  הרי  פתטי,  היה  זה  חשוב.  זה 

מכירים את התרגילים האלה, אתם יודעים מתרגילי  

זה.   את  אוכלים  לא  אנשים  אסנת.  ההסתדרות 

 בבקשה כן תמשיך.  

של   צחי בן אדרת:  תוספת  אשפה,  לסעיף    600,000פינוי   ₪

   -ולהפחית מסעיף   1712300751

 לטובת הצבת פחים כתומים ופינויים.   יעל סער: 

קבלניות   צחי בן אדרת:  עבודות  מסעיף  ולהפחית  נכון. 
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1712200750  . 

נגד?   ראש העיר:  מי  יוסי.  אסנת,  הדר,  יעל,  פינחס,  בעד?  מי 

העיר,   ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

יובל. תודה.  עילאי, לירית   , ממה 

 יש לציין שיהיו פחים כתומים בכל מקרה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

.   ראש העיר:   נכון. אבל עוד מעט יהיה פוסט כזה. כן

 

  פינוי אשפה מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא    : 423החלטה מס'  

של    - לסעיף    600,000תוספת  עבודות  מסעיף    ₪1712300751 

 . 1712200750קבלניות  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

של   צחי בן אדרת:  הוספה  הדר,  של  אחרונה  ₪    20,000הסתייגות 

מול    1813400750וסעיף    1752100782לסעיפים   אל 

 .  1614000110שכר דוברות  

הוספת  ההסתייג  הדר לביא:  לטובת  היא  אחד    10,000ות  לכל   ₪

 מהסעיפים של מועצת נשים.  

 נכון.   צחי בן אדרת: 

הרבה   הדר לביא:  עוד  יש  אחרונה?  הסתייגות  זו  ולמה 

 הסתייגויות.  

 לא, יש עוד הסתייגויות.   ראש העיר: 

 אלה ההסתייגויות שכתבתי.   צחי בן אדרת: 

 כן.   ראש העיר: 

   -יות של חברי הקואליציה גם ההסתייגו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 נכון, נכון.   צחי בן אדרת: 
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 , כן בבקשה.  יש הסתייגויות של הקואליציה  ראש העיר: 

 נכון.   צחי בן אדרת: 

נגד?   ראש העיר:   מי בעד? פינחס, יעל, הדר, אסנת, יוסי. מי 

 ועדי, גם אני בעד.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 עדי. את בעד?   ראש העיר: 

   -לא תהיה בעד למה שהיא   הדר לביא: 

 כן, אני בעד.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 ₪.    20,000תקצוב נשים בעוד   הדר לביא: 

 יפה, מעולה.   ראש העיר: 

 חבל שאתה לא בעד.   הדר לביא: 

   -אני חושב ש  ראש העיר: 

 כסף קטן, הוא משמעותי מאוד לנשים.   הדר לביא: 

 אוקיי, יש מקור תקציבי?   ראש העיר: 

.   יעל סער:   אמרנו

שיש   לביא:   הדר  ודאי  שאלה.  אותה  שואל  אתה  פעמים  כמה 

 מקור תקציבי, ספציפית עכשיו זה שכר דוברות.  

 בסדר גמור.   ראש העיר: 

 אבל אתה מתנגד.   הדר לביא: 

 ₪ עדי יש לך, בסדר?    20,000 ראש העיר: 

 מה זה יש לך?   הדר לביא: 

   -אנחנו נמצא את המקור התקציבי  ראש העיר: 

 יל הזה?  מה זה הד  הדר לביא: 

 איזה דיל.   ראש העיר: 

 דיל, דיל.   הדר לביא: 

עם   ראש העיר:  תשבי  כספים,  ועדת  במסגרת  זה  את  נמצא 

 תהילה ואנחנו נמצא את המקור התקציבי.  

ההצבעה   הדר לביא:  את  סיימת  לא  תקציב,  הצבעת  עכשיו  יש 
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 גם.  

ועדי.   ראש העיר:  יוסי  אסנת,  הדר,  יעל,  פינחס,  בעד?  מי  טוב, 

נגד?  דני,    מי  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

דני,   איתן,  אמיר,  אורן,  תהילה,  לא.  עדי  סליחה 

ויובל. תודה.    ראש העיר, עילאי, לירית, ממה 

 

מס'   מועצת    : 424החלטה  בנושא  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

לסעי   20,000של  תוספת    –נשים   וסעיף    1752100782  ף ₪ 

 . 1614000110ות  שכר דובר מסעיף    1813400750

ממה   -בעד   לירית,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  תהילה, 

 . ויובל 

 פינחס, יעל, הדר, אסנת, יוסי ועדי.   -ד נג 

 

הסתייגות הבאה של חברי הקואליציה. הגדלת סעיף   צחי בן אדרת: 

מספר   רווחה  של    18410001100שכר  בסך  שכר 

ש   150,000 סך  על  יעמוד  שהסעיף  כך  ₪    18,050ל  ₪, 

ב  יגדל  שכר    1-והתקן  סעיף  הפחתת  מול  אל 

 ₪.    150,000-ב   18110001100

 כן, מי בעד?   ראש העיר: 

 מה זה?   פינחס כהנא: 

 לטובת מה זה? איזה פעילות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה זה?   פינחס כהנא: 

.   צחי בן אדרת:  דני שהעלה  סעיף  קהילתי,  ודיאלוג  גישור  מרכז 

   הסתייגות שהעלה דני. 

 כן, מי בעד?   ראש העיר: 

מי   הדר לביא:  שמציינים  ברור  לא  זה  אם  הקואליציה  אגב 

 העלה את הסעיף, זה כדי שתדעו איך להצביע.  
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העיר,   ראש העיר:  ראש  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל,  בעד?  מי 

את   תרימו  רואה  לא  אני  חבר'ה,  בהצבעה  אנחנו 

עדי,   אורן,  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  היד. 

דני  תהי  מעולה.  אחד?  פה  כולם  עוד?  מי  יוסי.  לה, 

 תעלה הרבה הצעות.  

האופוזיציה   ד"ר אסנת ספורטה:  שחברי  יראו  שהתושבים  חשוב 

   -מצביעים עניינית, וחברי הקואליציה מצביעים 

 את הלוקשים האלה אף אחד לא קונה.   ראש העיר: 

 פוליטית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מי שמדברת  ראש העיר: 

 מדויק, מדויק.   : הדר לביא 

.   ראש העיר:  .  הפוסל במומו פוסל.

 מה לא נכון במה שנאמר?   הדר לביא: 

 מה לעשות? מה לעשות?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 הלאה, אנחנו בהצבעות.   ראש העיר: 

   -הסתייגות נוספות  צחי בן אדרת: 

נגד  ד"ר אסנת ספורטה:     -אם חברי הקואליציה מצביעים 

   -ה עילאי של חבר המועצ  צחי בן אדרת: 

 נגד תכנית לקידום הסייעות, זו הצבעה פוליטית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה.   ראש העיר: 

 

מס'   שכר    : 425החלטה  סעיף  בנושא  הסתייגות  לאשר  אחד  פה  מאשרים 

כך שהסעיף    150,000תוספות של    18410001100בסעיף    –רווחה    ,₪

סך   על  ב   18,050יעמוד  יגדל  והתקן  שכר  1-₪  מסעיף   ,

18110001100  . 

 

פתיחת   צחי בן אדרת:  עילאי,  המועצה  חבר  של  נוספת  הסתייגות 
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חדש   לאנשים    1841300782סעיף  מודעות  עם  הגברת 

סך   על  ותקצובו  מול    50,000מוגבלות,  אל   ,₪

 ₪.    50,000בסך של    1811000110הפחתת סעיף  

מי בעד? אפשר לקבל את זה פה אחד? יפה, פה אחד.   ראש העיר: 

 תודה.  

 

מס'  החלט  הגברת    : 426ה  סעיף  בנושא  הסתייגות  לאשר  אחד  פה  מאשרים 

מוגבלות   עם  לאנשים  לסעיף    50,000תוספת    –מודעות   ₪

 .   1811000110מסעיף    1841300782

 

שכר   צחי בן אדרת:  תקציב  הגדלת  עילאי,  של  נוספת  הסתייגות 

של    1711000111קיימות   ותוספת    350,000בסך   ₪

סעיף   הפחתת  מול  אל  של  1811000110תקן,  בסך   ,

350,000    .₪ 

 אפשר לקבל פה אחד?   ראש העיר: 

 מה זה? מה זה המול? מה הסעיף של המול?   פינחס כהנא: 

 טוב הצבעה. בבקשה מי בעד?   ראש העיר: 

   -רגע סליחה  פינחס כהנא: 

 שואלים מה זה.   יעל סער: 

 הוא הסביר.   ראש העיר: 

 מה ההסתייגות בדיוק?   הדר לביא: 

 עילאי הסביר.   ראש העיר: 

 תקן שהורד בטעות והחזרנו אותו.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 אגף קיימות.   יובל בודניצקי: 

 כן.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 מה הכוונה הורד בטעות?   יעל סער: 

 כמו שזה נשמע.   ראש העיר: 
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ניהול.   הנדין: -עילאי הרסגור   תקן מנהל מנהלת אגף קיימות. אגף צריך 

 י.  לא הבנת  הדר לביא: 

 כמו שזה נשמע.   יובל בודניצקי: 

 הורידו את תקן מנהלת האגף?   הדר לביא: 

 רגע, רגע, מה זה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מה?   הנדין: -עילאי הרסגור 

 ירד תקן מנהלת האגף?   הדר לביא: 

 לא ירד.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 לא ירד.   יובל בודניצקי: 

 כול בסדר.  אנחנו מחזירים אותו, ה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אמרת שירד.   הדר לביא: 

 לא הבנו, תסביר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא ירד.   ראש העיר: 

   -לא ברור, אתה אומר שבתקציב שנשלח היה טעות  יעל סער: 

 טעות סופר, טעות סופר.   יובל בודניצקי: 

אבל   הנדין: -עילאי הרסגור  הכספים.  בוועדת  זה  את  והראינו  טעות,  הייתה 

ע  להצביע  ולכן  ביקשתם  פעם  עוד  האלה  הדברים  ל 

 שוב כהסתייגות.  העליתי  

 אפשר לקבל את זה פה אחד?   ראש העיר: 

 לא, אני לא בדיוק הבנתי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אנחנו   הדר לביא:  החוק.  זה  עילאי,  ביקשנו  אנחנו  כי  לא 

את   לבקש  צריכים  לא  אנחנו  בחוק.  לעמוד  מבקשים 

 זה.  

 אז אוקיי, תודה רבה.   ראש העיר: 

.   הנדין: -עילאי הרסגור   בסדר, אז לכן אנחנו מבקשים את זה עכשיו

לירית,   ראש העיר:  ממה,  יובל,  בעד?  מי  להצבעה  מעלה  אני 

עדי,   אורן,  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי, 
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נגד?    תהילה. פה אחד? לא. מי עוד בעד? מי 

 אני מתנגדת, לא הבנתי את המהות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

נגד?   ראש העיר:  מי  יעל.  בעד?  עוד  מי  בעד,  פינחס  בעד,  פינחס 

ויוסי. הדר? בעד / נגד? לא מבין עם הראש.    אסנת 

 הצבעתי בעד.   הדר לביא: 

 תודה.   ראש העיר: 

 

מס'   קיימות    : 427החלטה  שכר  בנושא  הסתייגות  קולות  ברוב    -מאשרים 

 .  1811000110מסעיף    ₪1711000111 לסעיף    350,000תוספת של  

אורן,   -בעד  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל, 

 עדי, תהילה, פינחס, יעל, הדר.  

ויוסי  -נגד    . אסנת 

 

 סעיף הבא.   ראש העיר: 

סעיפים  צחי בן אדרת:  של    1813400750-ו   1752100782  הגדלת  בסך 

מועצת    25,000 האישה  מעמד  קידום  אחד,  כל   ₪

הפ  מול  אל  חינוכית,  תכנית   + סעיף  נשים  חתת 

18110001100  . 

 מי בעד? פה אחד, תודה רבה.   ראש העיר: 

 

מס'   מעמד    : 428החלטה  קידום  בנושא  הסתייגות  לאשר  אחד  פה  מאשרים 

חינוכית   ותוכנית  נשים  מועצת  -ו   1752100782לסעיף    –האישה 

 .  ₪18110001100 כל אחד, מסעיף    25,000תוספת של    1813400750

 

במקשה    הסתייגויות  צחי בן אדרת:  אותם  קורא  אני  תהילה,  של 

הכול   את  סוגר  זה  ומינוס,  פלוס  וזה  מאחר  אחת, 

מיליון ₪,    2.5-ב   1599200510סעיף  יחד. הפחתה של  
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של   סך  על  שיעמוד  בהעמדת    7.82כך   ,₪ מיליון 

סעיף   הפחתת   .₪ מיליון  של  סך  על  מותנה  תקציב 

₪, כך שיעמוד על סך    500,000בסך של    1616000521

של    500,000של   סך  על  מותנה  תקציב  והעמדת   ₪

סעיף    500,000 הפחתת  של    ₪1712200750.  סך  על 

ב   500,000 המותנה  והגדלת  כך    500,000-₪,   ,₪

   -מיליון ₪   1.5שהמותנה יעמוד על סך של  

   -צחי, צחי  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 דקה, אני אסיים ואז אני אסביר.   צחי בן אדרת: 

ת  עו"ד עדי לוי סקופ:  רק  פעם,  רגע,  עוד  שנסתכל  זה  עמודים  באיזה  גיד 

 פשוט זה לא רשום אצלי פה.  

אבל   צחי בן אדרת:  התקציב,  בספר  מופיעים  התקציביים  הסעיפים 

 דקה אני אסיים.  

   -אני רוצה פשוט לראות  עו"ד עדי לוי סקופ: 

 רגע אני רק אסיים.   צחי בן אדרת: 

 כן צחי בבקשה.   ראש העיר: 

תקציב  צחי בן אדרת:  כך    1.5-ב   1111100100  הגדלת   ,₪ מיליון 

 ₪.    386,930שיעמוד על סך של  

 צחי אבל מהויות רק.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 סליחה?   צחי בן אדרת: 

ולאיזה   ד"ר אסנת ספורטה:  מורידים  פעילות  מאיזה  מהויות,  מהויות, 

 פעילות מעלים.  

ה  צחי בן אדרת:  מתוך  העברנו  שעשינו  מה  למעשה  מיליון    2.5-טוב 

מות  שהועבר,  ₪  התקציב  בספר  הם    1.5נה   ₪ מיליון 

העברנו   אנחנו  ארנונה.  מותנה  ארנונה,  כנגד  היו 

עוד   הוספנו  ובנוסף  עודפים.  מיתרת  למותנה  אותם 

הוצאות   מול  אל  העודפים  מיתרת  מותנה   ₪ מיליון 
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המותנה   הסעיף  סך  למעשה  עובדים.  ותיעול  ניקיון 

 מיליון ₪.    3.5לאחר התיקון יהיה  

 אוקיי תודה.   פורטה: ד"ר אסנת ס 

   -תודה רבה. סיימת? אפשר לאשר את זה  ראש העיר: 

   -רגע, רגע, הסתייגות של איתן  צחי בן אדרת: 

 צריך להצביע על זה, על תהילה.   ראש העיר: 

 על תהילה נכון.   צחי בן אדרת: 

לא,   ראש העיר:  אחד?  פה  זה  את  לקבל  אפשר  מעלה,  אני 

 הצבעה. בבקשה מי בעד? פה אחד?  

 סליחה על מה הצבעה?   ר לביא: הד 

 על מה שהגזבר עכשיו הקריא במשך מספר דקות.   ראש העיר: 

 אם אפשר לחזור סליחה.   הדר לביא: 

 איך?   ראש העיר: 

 אם אפשר לחזור בבקשה.   הדר לביא: 

 השגות של תהילה.   ראש העיר: 

   -זה השגות תהילה מה ש  הדר לביא: 

 כן.   ראש העיר: 

   -ות כאילו הפתרונ  הדר לביא: 

 כן, השגות.   ראש העיר: 

 בעד.   הדר לביא: 

 אפשר לאשר פה אחד? כן? פה אחד תודה.   ראש העיר: 

מס'   הסתייגות    : 942החלטה  לאשר  אחד  פה  סעיף    -מאשרים  של  הפחתה 

של    2.5-ב   1599200510 סך  על  שיעמוד  כך   ,₪ מיליון    7.82מיליון 

סעי  הפחתת   .₪ מיליון  של  סך  על  מותנה  תקציב  בהעמדת  ף  ₪, 

של    1616000521 של    500,000בסך  סך  על  שיעמוד  כך   ,₪500,000  

של   סך  על  מותנה  תקציב  והעמדת  סעיף    ₪500,000  הפחתת   .₪

של    1712200750 סך  ב   500,000על  המותנה  והגדלת   ,₪-500,000  
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של   סך  על  יעמוד  שהמותנה  כך   ,₪1.5   ₪ תקציב  .  מיליון  הגדלת 

 . ₪   386,930על סך של    מיליון ₪, כך שיעמוד   1.5-ב   1111100100

 

של   צחי בן אדרת:  תוספת  המועצה,  חבר  איתן  של  הסתייגות 

מספר    100,000 לסעיף  פיתוח  לתקציב  כך    ₪46019 

של   סך  על  הפחתת    200,000שיעמוד  מול  אל   ₪

מספר   סעיף  פיתוח  כך    100,000-ב   46014תקציב   ,₪

 ₪.    300,000שיעמוד על  

לאיזו   ד"ר אסנת ספורטה:  משימה  לאיזו  מאיזו  הסביר  איתן  משימה? 

יורד?    משימה זה הולך, אבל מאיזו משימה זה 

 אל מול שיפוץ מוסדות עירייה.   צחי בן אדרת: 

.   ראש העיר:   תן לאיתן

 שיפוץ מוסדות עירייה?   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אכן.   צחי בן אדרת: 

 משיפוץ מוסדות עירייה לשיפוץ בתי כנסת.   עו"ד איתן צנעני: 

 כון.  נ  צחי בן אדרת: 

 אני מעלה את זה להצבעה, אפשר לקבל פה אחד?   ראש העיר: 

 כן.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 כן, פה אחד. תודה רבה. הסתיימו ההסתייגות.   ראש העיר: 

 

מס'   הסתייגות    : 430החלטה  לאשר  אחד  פה  של    -מאשרים    100,000תוספת 

מספר   לסעיף  פיתוח  לתקציב  של    , ₪46019  סך  על  שיעמוד  כך 

מספר    . ₪   200,000 סעיף  פיתוח  תקציב  הפחתת  מול  -ב   46014אל 

 . ₪   ₪300,000, כך שיעמוד על    100,000

 

 אני מבקש להעלות את נוסח התקציב להצבעה.   ראש העיר: 

.   יעל סער:   אנחנו ביקשנו תשובות על נושא מכירת המקרקעין
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יועצת  100% ראש העיר:  בבקשה.  כן  המקרקעין,  על  תשובות   ,

 משפטית בתיה.  

 אני יכול להתייחס.   ן אדרת: צחי ב 

.   ראש העיר:   היועצת המשפטית, כן

כאן   עו"ד בתיה בראף:  שנאמרו  הדברים  המקרקעין.  של  השאלות  לגבי 

מקרקעין   של  מכירה  שכל  המועצה,  חברת  ידי  על 

בכספים   להשתמש  ורוצים  מתבצעת  שהיא  ככול 

הפנים   משרד  אישור  את  לקבל  צריכים  האלה, 

נכונה.   היא  הזה,  בספר  לנושא  שנכתב  מה  ולכן 

לעמוד   מפנה  אני  קרן  143התקציב  שנכתב  מה  ליד   ,

מפנה   והכוכבית  כוכבית,  יש  מקרקעין  ממכירת 

השנה   כך?  נכתב  השוליים  ובהערת  שוליים.  להערות 

כ  של  בהיקף  מקרקעין  מכירת  ₪.    16-צפויה  מיליון 

מיליון ₪ למימון התב"רים, מימוש    9מתוכה יועברו  

בתב"רים  יירשם  בטבלה    הסכום  הכנסה  .  4כמותנה 

לטבלה   לעבור  תב"רים    4תוכלו  איזה  על  ולראות 

יינתן,   מדובר. הכוונה היא שככול שהאישור הזה לא 

 אז התקציב הזה הוא בעצם תקציב מותנה.  

דברים: אחד, האם בגלל שהחוק קובע    2ושאלנו עוד   יעל סער: 

מקרקעין,   לרכישת  ייעודו  מקרקעין  ממכירת  שכסף 

י  אנחנו  ושתיים,  איך  תב"רים?  זה  עם  לממן  כולים 

לקרקע?   מחוברות  שלא  זכויות  על  עמדתכם  מה  זה 

 האם הם בכלל מוצר שניתן למכור?  

אומרת   עו"ד בתיה בראף:  זאת  מותנה.  בתקציב  מדובר  הסברתי,  אני 

יוכלו   אז  וכדין,  כדת  יאושר  המהלך  שכל  אחרי  שרק 

הזאת,   הכוכבית  לאור  האלה  בכספים  להשתמש 

הא  שלא  הכספים  עד  בשימוש  להיות  יוכלו  לא  לה 
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בספר   כתוב  וככה  המתאימים.  האישורים  את  יקבלו 

 התקציב.  

בעבר   צחי בן אדרת:  קיבלנו  כבר  בתיה,  של  לדברים  בהמשך  יעל 

 אישור של משרד הפנים בעניין מכירת מקרקעין.  

כבר   יעל סער:  זה  כי  לזה?  קונה  מצאתם  אם  השאלה  לא, 

 פעמיים לא הצלחתם לעשות.  

שאמרה   דר לביא: ה  למה  בהמשך  להבין  רוצה  אני  סליחה 

בהנחה   מותנות,  הכנסות  אלה  המשפטית.  היועצת 

בספר   מסומנות  וככה  המכירה,  את  שיאשרו 

 התקציב. יש לנו הוצאות מותנות אל מולן?  

שאם   עו"ד בתיה בראף:  אומרת  זאת  פיתוח.  בתקציב  כאן  מדובר 

לשפ  יוכלו  לא  ציבור,  מבנה  לשפץ  נניח  ץ  רוצים 

שניתן   הפנים,  משרד  ידי  על  יאושר  שלא  עד  אותו, 

האלה  בכספים  על    להשתמש  לא  זה  השיפוץ.  לצורך 

 התקציב הרגיל, זה על תקציב הפיתוח.  

 כלומר זה ירד מסך תקציב הפיתוח שלנו תודה.   הדר לביא: 

זה   ראש העיר:  לתת  אתחיל  אני  טוב,  נוספות?  שאלות  אוקיי, 

בעיקרון   להצבעה.  זה  את  התייחסות  ונעלה  קצת 

קצרה. התבצעה פה עבודת מטה מצוינת. כמו שאתם  

   -רואים החובות לא הולכים ותופחים. יחס החוב 

 רפי היו עוד שאלות שלא עניתם.   פינחס כהנא: 

   -אני עונה, פינחס  ראש העיר: 

 אחר כך זה יהיה או מה?   פינחס כהנא: 

רואים   ראש העיר:  אתם  להיפך,  החוב  יחס  עונה.  אני  את  עכשיו 

התהליך   בירידה.  השוטף  התקציב  לעומת  החוב  יחס 

מאוד   אינטנסיבית  עבודה  של  תהליך  הוא  פה  שהיה 

הצוות   כל  של  היום  במהלך  רבות  ושעות  ימים  של 
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לגבי   מקוצר.  תהליך  היה  לא  זה  המקצועי, 

שקשור   מה  כל  תשובות.  קיבלתם  המקרקעין 

יש פה   לנושאים של איזונים, המערכת פה בסך הכול 

יש פה את מנהלת  התייחסו  ת שלמה של אגף החינוך, 

שקשור   מה  כל  נענו.  שלה  הבקשות  החינוך.  אגף 

בחינוך   נוספות  ולהשקעות  חינוכיים  לפרויקטים 

חושב   אני  החינוך.  אגף  מנהלת  של  רצונה  לשביעות 

של   בפתיחה  גם  נוספת  קפיצה  נרגיש  אנחנו  שהשנה 

יש   הכול  ובסך  ילדים  בגני  גם  ייחודיים,  ספר  בתי 

קציב שהוא טוב מאוד בחינוך, גם כולל משרות  פה ת 

תקצבנו   ואנחנו  ומעולם,  מאז  חסרות  שהיו  נוספות 

גיל   של  הנושא  כל  חדשות.  נוספות  ,  3עד    0משרות 

בכל   מסודרת.  בצורה  המערכת  בתוך  נמצא  זה  כל 

הוגש   התקציב  בחוק,  שעומדים  לזמנים  שקשור  מה 

לחוק.   ובהתאם  דין  כל  פי  ועל  הכללים  לכל  בהתאם 

יוצגו   העבודה  תכניות  מסודרות.  עבודה  תכנית  יש 

ראש   שאני  מאז  שנה,  כל  כמו  המקצועי  הצוות  בפני 

יש ספר   עיר, אגף אגף מציג את תכנית העבודה שלו, 

חבל   הדברים,  אחד  עבודה.  תכניות  ספר  תקציב, 

כל   כאלה,  דברים  אין  אבל  אותו,  הבאתי  שלא 

שי  חושב  לא  אני  תקציב.  סדורות  העבודה  ש  תכניות 

תכנית   להם  שיש  ישראל  במדינת  רשויות  הרבה 

מאוד,   מאוד  מסודר  הכול  תקציב,  סדורת  עבודה 

עבודה   שעושה  האסטרטגית,  היחידה  ידי  על  מלווה 

רואים,   שאתם  כמו  הצוות.  כל  עם  יחד  מצוינת 

בסך   התייעלות.  הייתה  התייעלות  על  כשמדברים 

התפרסמה כתבה מחרידה, שבה    31.5-הכול בחודש ב 



   29.12.2021 71    מן המנייןשלא  מועצה 

כ  כפ הייתה  שעיריית  לשמיים  זועקת  סבא  ותרת  ר 

ב  בהתרסקות,  כלכלי,  קולוסלי  אסון    12-לקראת 

רק   יכול  ואני  קטסטרופה.  מצב  גירעון,   ₪ מיליון 

לבשר לתושבי כפר סבא שהערכה שלי שאנחנו נסיים  

בין   של  ביתרה  השנה  ביתרה    10-ל   8את   ,₪ מיליוני 

של   בגירעון  לא  בעודף של    12בעודף,  מיליון ₪, אלא 

שמה    8 תהליכים  ידי  על  נעשה  זה  כל   .₪ מיליון 

ראש   פה,  שהעליתם  השעתיים  כל  לאורך  לעשות 

יח"צ,   לכיוון  הולכים  ואתם  שיטתי,  באופן   .. העיר.

האלה   הדברים  וכל  ופוסטים,  ויח"צ  יח"צ  ותקציבי 

ידעתי   כבר  אני  חיוך,  בחצי  זה  את  אני אומר  באמת, 

בעוד  להיכתב  הולך  מה  הראשונה  השאלה    מתחילת 

   -חצי שעה. שקוף מלאכותי 

.   הדר לביא:   מצחיק, גם אנחנו

גדולה   ראש העיר:  באחריות  עסק  פה  מנהלים  אנחנו  אותי.  גם 

שעובדת   עירונית  מערכת  פה  יש  מאוד.  מאוד  מאוד 

אחד   כל  פה  שנמצאים  מנהלים  פה  יש  כלילות.  ימים 

ואחת להגיד אוקיי התקציב כל הכבוד, אבל להעביר  

   -ולהשתמש בכסף   ביקורת זה מאוד קל, 

 זה תפקידנו ונא לא לזלזל.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   לא, אני לא מזלזל, את תפריעי

שלנו   הדר לביא:  נאומים שלמים שמזלזלים בתפקיד  עושה  אתה 

 כחברי מועצה.  

   -גבירתי לא להפריע  ראש העיר: 

 זאת דעתנו.   הדר לביא: 

   -את ביקשת תשובות, אני מעלה  ראש העיר: 

 ואנחנו עומדים עליה.   : הדר לביא 
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 אני פשוט מעלה להצבעה.   ראש העיר: 

 תעלה, אתה לא מאיים על אף אחד.   הדר לביא: 

 חבר'ה קדימה.   ראש העיר: 

 על מה אתה נואם? אתה לא עונה לשום דבר.   הדר לביא: 

 תקציב בבקשה.   ראש העיר: 

 נשאלו פה שאלות אף גורם מקצועי לא ענה עליהם.   הדר לביא: 

 אני לא מקצועי.   ר: ראש העי 

 הם גם לא הופיעו בוועדת כספים.   הדר לביא: 

התקציב   ראש העיר:  את  תעלה  בבקשה,  כן  מקצועי.  לא  אני 

 להצבעה.  

 אבל פינחס שאל שאלות, הוא מחכה לתשובות.   יעל סער: 

   -ריכוז ההחלטות שמשקף בתוכו  צחי בן אדרת: 

 אחרי ההצבעה.   ראש העיר: 

 ? זה שאלות שקשורות לתקציב?  מה אחרי ההצבעה  יעל סער: 

 כן.   ראש העיר: 

 רפי הבטחת תשובות.   פינחס כהנא: 

ישבתי   ראש העיר:  שאני  כמו  יפריעו.  שלא  שלך  לחברות  תגיד 

   -בשקט במשך שעתיים 

 אבל זה לא גן ילדים פה.   פינחס כהנא: 

 רפי זה דיון. דיון אנשים מדברים, זה לא נאומים.   יעל סער: 

 לא, זה לא דיון.  לא, לא,   ראש העיר: 

 זו המטרה של דיון על התקציב.   יעל סער: 

 ראש העיר בבקשה נעבור להצבעה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 הצבעה בבקשה.   ראש העיר: 

לשנת   צחי בן אדרת:  הרגיל  התקציב  של    2022הצעת    954.2בסך 

  3.5בסך    2022מיליון ₪. הצעת תקציב מותנה לשנת  

ת  פיתוח  תקציב  הצעת   .₪ לשנת  מיליון    2022ב"רים 
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של   מותנה    143.1בסך  ללא  התקציב  סך   .₪ מיליון 

מיליון ₪.    1,097.3רגיל ופיתוח עומד על    2022לשנת  

לשנים   שנתית  הרב  הפיתוח  תכנית  -2022מסגרת 

  2022מיליון ₪. תקן כ"א לשנת    249.2בסך של    2023

לפי   הממוצעת  העובדים  מצבת  נתוני  על  המבוסס 

כ   2021ביצוע   נתוני  הלימודים  ועל  שנת  בפתיחת  "א 

בסך   החינוך  במערכת  היתר    2,542תשפ"ב  משרות. 

יתר בבנקים בהיקף של   ובסך    5%למשיכות  מתקציב 

כמפורט    48של   לפיתוח  הלוואות  נטילת   .₪ מיליון 

של   בסך  א'  הלוואה    42בנספח  נטילת   .₪ מיליון 

  . ב' בנספח  כמפורט  כלכליים  פירעון  לפרויקטים 

לבי  הלוואות  של  ייעוד  מוקדם   . ג' בנספח  כמפורט  וב 

כמפורט   בחינוך  השקעה  למטרת  השבחה  היטל  כספי 

  .  בנספח ד'

חשוב   רו"ח תהילה מימון:  כי  אחורה,  רגע  אותנו  מחזירה  שאני  סליחה 

   -לעשות על זה רגע במקצה שינויים ולא בדרך הזאת 

 בבקשה.   ראש העיר: 

ה  רו"ח תהילה מימון:  לטובת   10-את  ההלוואות  של   ₪ פרויקטים    מיליון 

זה   כשינוי,  בבקשה  זה  את  נעביר  בואו  כלכליים, 

בתוך   ההלוואות,  בתוך  המקורי  בתקציב  נכתב 

זה   בנו  חוזרים  אנחנו  שיעברו    10המקוש.   ₪ מיליון 

מול   אותם  לקחת  נחליט  שאנחנו  ככול  כספים  ועדת 

מ  שונה  התקציב  ולכן  כלכליים.    153-פרויקטים 

ל   ₪ הפי   143-מיליון  בתקציב   ₪ תוח.  מיליון 

מ  שונה  שנתי  דו  תקציב  גם  מיליון    259.9-ובהתאם 

ל  על    249.9-₪  קודם  שנצביע  מבקשת  אני   .₪ מיליון 

 השינוי הזה, ואז על מה שצחי הקריא.  
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   -אז אנחנו נעלה להצבעה  ראש העיר: 

ה   143-ה  יעל סער:  את  כולל  או    9-מיליון ₪  המותנה  מיליון ₪ 

 מיליון ₪ המותנה?    9-לא כולל את ה 

ה  הילה מימון: רו"ח ת  את  ההוצאות    9-כולל  בצד  גם  המותנה,   ₪ מיליון 

 וגם בצד ההכנסות.  

בבקשה?   ראש העיר:  להצבעה  זה  את  להעלות  אפשר  רבה.  תודה 

 מי בעד?  

האדם   הדר לביא:  כוח  תקן  לגבי  ברור  לא  נתון  יש  שנייה 

 ספציפית שהקראת.  

שתהילה   ראש העיר:  מה  כל  קודם  רגע,  שנייה  שנייה,  רגע, 

בעד  אמר  מי  להצבעה?  להעלות  אפשר  סליחה.  ה 

 ההסתייגות כפי שהוצגה על ידי תהילה?  

אנחנו   הדר לביא:  מה  על  תקציבי?  סעיף  על  מצביעים  אנחנו 

 מצביעים?  

 לא, על הסתייגות.   ראש העיר: 

את   רו"ח תהילה מימון:  כשהקראתי  פספסתי  שאני  שינוי  על  שינוי,  על 

 השינוי.  

 סה.  שינוי שהיא פספ  ראש העיר: 

כדי   רו"ח תהילה מימון:  שינוי,  שיהיה  מבקשת  אני  לשינוי,  חוזרת  אני 

של   פיתוח  תקציב  על  נצביע  עם    153שלא   ₪ מיליון 

   -מיליון ₪ נוספים   10

פה   ראש העיר:  שזה  כפי  זה  את  לקבל  אפשר  שנשמט.  נתון  פשוט 

 אחד? תודה רבה, פה אחד.  

 בבקשה.   ראש העיר: 

 

מס'   א   : 431החלטה  פה  הסתייגות   מאשרים  לאשר  מ   -חד  שונה  -התקציב 

ל   153  ₪ גם    143-מיליון  ובהתאם  הפיתוח.  בתקציב   ₪ מיליון 
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 מיליון ₪.   249.9-מיליון ₪ ל   259.9-תקציב דו שנתי שונה מ 

 

   -15.12.21-הנתון של כוח האדם שהועבר אלינו ב  הדר לביא: 

 רגע שנייה אנחנו בהצבעה סליחה. כן תמשיך.   ראש העיר: 

 צחי תחזור להקראה.   יובל לוי:   עו"ד אהוד 

גזבר   ראש העיר:  ידי  על  שהוצג  כפי  התקציב  אישור  בעד  מי 

 העירייה?  

 אנחנו מבקשים לפרט את הסעיפים.   הדר לביא: 

 אבל יש שאלה.   יעל סער: 

   -2022תקציב הפיתוח והתקציב השוטף לשנת   ראש העיר: 

   -אנא לפרק לכל סעיף וסעיף, הנתון  הדר לביא: 

 סליחה, אני בהצבעה.   : ראש העיר 

 ראש העיר תתחיל בהצבעה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

ראש   ראש העיר:  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל,  בבקשה?  בעד  מי 

תהילה.   עדי,  אורן,  אמיר,  איתן,  הרוש,  דני  העיר, 

רבה,   תודה  פינחס.  יעל,  הדר,  אסנת,  יוסי,  נגד?  מי 

   -2022תקציב עיריית כפר סבא לשנת  

   -ליחה סעיף כוח האדם ס  הדר לביא: 

 רק תשובות לשאלות אין.   יעל סער: 

   -ביקשנו להפריד לסעיפים  הדר לביא: 

 הצבענו.   ראש העיר: 

כוח   הדר לביא:  סעיף  נכונים.  לא  נתונים  העברתם  אבל  סליחה, 

עם   היה  הקראת  שאתה  והחומרים    42האדם  בסוף, 

זה   אלינו  מצביעים  40שהועברו  שאנחנו  אמרנו   .

   -יב היום על התקצ 

לא, הדר התקציב הזה מה שהקראתי הוא אחרי   צחי בן אדרת:  לא, 

גם   מוסיף  והוא  החברים,  של  ההסתייגות  הטעמת 



   29.12.2021 76    מן המנייןשלא  מועצה 

 את התקן.  

 הוסיף?    1מעולה. תקן   הדר לביא: 

 .  1הוספנו תקן   צחי בן אדרת: 

 .  2אבל פה ההפרש הוא   הדר לביא: 

   -2022תודה רבה. תקציב   ראש העיר: 

   -ר חכה ראש העי  הדר לביא: 

   -2022התקציב לשנת   ראש העיר: 

 יש פה משהו אחד לא ברור.   הדר לביא: 

 אושר, תודה רבה.   ראש העיר: 

 .  1תקן כוח אדם   הדר לביא: 

להוסיף   צחי בן אדרת:  רוצה  אני  העיר,  ראש  להוסיף  משהו  עוד 

בר  שהתקציב   הוא  מוזן,  ההסתייגויות  לאחר  המוצע 

ובה  בו,  הכלולות  בהכנסות  בהתחשב  כנסות  ביצוע 

 .  2022העירייה בשנים שקדמו לשנת  

 תודה רבה. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.   ראש העיר: 

 חבר'ה, כבוד לצוות המקצועי.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 

מס'   קולות  מאשרים    : 324החלטה  תקן  ברוב  העירייה,  תקציב  הצעת  את 

 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:    2022משרות וכ"א לשנת  

 מש"ח.   954.2בסך של    2022קציב הרגיל לשנת  . הצעת הת א  

 . מש"ח מיליון    3.5בסך    2022תקציב מותנה לשנת  ב. הצעת                  

)  ג.     מש"ח.    143.1בסך    2022תב"רים( לשנת  הצעת תקציב הפיתוח 

 רגיל ופיתוח עומד על    2022סך התקציב ללא מותנה לשנת  ד.   

 .  מש"ח   1,097.3      

 בסך של    2022-2023מסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים     ה.                

 מש"ח.   249.2  

 המבוסס על נתוני מצבת העובדים    2022תקן כ"א לשנת   ו.        
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 ריכוז החלטות 
 
   . 2022אישור תקציב העירייה לשנת   . 1

 

מס'   הקמת     : 416החלטה  בנושא  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

של   תוספת  הרך,  לגיל  לסעיף    600,000יחידה   ₪1811000756  

 .  1752000780מסעיף  

אית  -בעד   אמיר,  אורן,  עדי,  לירית,  תהילה,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  ן, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

הקמת מרכז  מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא    : 417החלטה מס'  

הרך  לגיל  לסעיף  לפרויקט  ₪    300,000  תוספת   -  הוליסטי 

לסעיף    100,000ותוספת    , 1811000110 פעולות  עבור   ₪181100756  

 .  1752000780מסעיף  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

מס'   פיתוח    : 418החלטה  בנושא  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

לסייעות   קידום  לסעיף    200,000  תוספת   -מסלול   ₪1811000783    

 .  1614000550מסעיף  

ממה   -בעד   לירית,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  תהילה, 

 . ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

   עדי.  -נמנעת  
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מס'   של    : 419החלטה  תבחין  בנושא  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

נוער   לסעיף    130,000  תוספת   -תנועות  מסעיף      ₪18289000820 

 .  1764000720פרסום חוצות  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

מס'   בנושא    : 420החלטה  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  הגדלת  מאשרים 

ב  ספורט  אגודות  תמיכות  מסעיף    25%-תקציב  הפחתה  מול  אל 

   . 1614000550יח"צ  

לירית,  תה  -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  ילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

מס'   בנושא    : 421החלטה  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  קמת  ה מאשרים 

החינוך   למערכת  ניהולית  מסעיף    1811000783לסעיף    –עתודה 

 .   1752000780הוצאות אירועים  

לירית,    תהילה,  -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -נגד 

 

מס'   בנושא    : 422החלטה  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  פיתוח  מאשרים 

נוער  לבני  נפשית  בריאות  לקידום  של    -  תכנית  ₪    350,000תוספת 

 . 1752000780  אירועים   מסעיף   1817300521לסעיף  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 
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 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

  פינוי אשפה מאשרים ברוב קולות להסיר הסתייגות בנושא    : 423החלטה מס'  

של    - לסעיף    600,000תוספת  עבודות  מסעיף    ₪1712300751 

 . 1712200750קבלניות  

לירית,   -בעד   עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  עדי,  תהילה, 

 . ממה ויובל 

 . פינחס, יעל, הדר, אסנת ויוסי  -ד נג 

 

מס'   מועצת    : 424החלטה  בנושא  הסתייגות  להסיר  קולות  ברוב  מאשרים 

לסעי   20,000של  תוספת    –נשים   וסעיף    1752100782  ף ₪ 

 . 1614000110שכר דוברות  מסעיף    1813400750

ממה   -  בעד  לירית,  עילאי,  העיר,  ראש  דני,  איתן,  אמיר,  אורן,  תהילה, 

 . ויובל 

 פינחס, יעל, הדר, אסנת, יוסי ועדי.   -ד נג 

 

מס'   שכר    : 425החלטה  סעיף  בנושא  הסתייגות  לאשר  אחד  פה  מאשרים 

כך שהסעיף    150,000תוספות של    18410001100בסעיף    –רווחה    ,₪

סך   על  יגדל    18,050יעמוד  והתקן  שכר  1-ב ₪  מסעיף   ,

18110001100  . 

 

מס'   הגברת    : 426החלטה  סעיף  בנושא  הסתייגות  לאשר  אחד  פה  מאשרים 

מוגבלות   עם  לאנשים  לסעיף    50,000תוספת    –מודעות   ₪

 .   1811000110מסעיף    1841300782
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מס'   קיימות    : 427החלטה  שכר  בנושא  הסתייגות  קולות  ברוב    -מאשרים 

 .  1811000110מסעיף    1711000111  ₪ לסעיף   350,000תוספת של  

אורן,   -בעד  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל, 

 עדי, תהילה, פינחס, יעל, הדר.  

ויוסי  -נגד    . אסנת 

 

מס'   מעמד    : 428החלטה  קידום  בנושא  הסתייגות  לאשר  אחד  פה  מאשרים 

חינוכית   ותוכנית  נשים  מועצת  -ו   1752100782לסעיף    –האישה 

 .  ₪18110001100 כל אחד, מסעיף    25,000תוספת של    1813400750

 

מס'   הסתייגות    : 429החלטה  לאשר  אחד  פה  סעיף    -מאשרים  של  הפחתה 

של    2.5-ב   1599200510 סך  על  שיעמוד  כך   ,₪ מיליון    7.82מיליון 

סעיף   הפחתת   .₪ מיליון  של  סך  על  מותנה  תקציב  בהעמדת   ,₪

של    1616000521 של    ₪,   500,000בסך  סך  על  שיעמוד    500,000כך 

של   סך  על  מותנה  תקציב  והעמדת  סעיף    ₪500,000  הפחתת   .₪

של    1712200750 סך  ב   500,000על  המותנה  והגדלת   ,₪-500,000  

של   סך  על  יעמוד  שהמותנה  כך   ,₪1.5   ₪ תקציב  .  מיליון  הגדלת 

 . ₪   386,930מיליון ₪, כך שיעמוד על סך של    1.5-ב   1111100100

 

מס  הסתייגות    : 430'  החלטה  לאשר  אחד  פה  של    -מאשרים    100,000תוספת 

מספר   לסעיף  פיתוח  לתקציב  של    , ₪46019  סך  על  שיעמוד  כך 

מספר    . ₪   200,000 סעיף  פיתוח  תקציב  הפחתת  מול  -ב   46014אל 

 . ₪   ₪300,000, כך שיעמוד על    100,000
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מס'   הסתייגות     : 431החלטה  לאשר  אחד  פה  שונה    -מאשרים  -מ התקציב 

ל   153  ₪ גם    143-מיליון  ובהתאם  הפיתוח.  בתקציב   ₪ מיליון 

 מיליון ₪.   249.9-מיליון ₪ ל   259.9-תקציב דו שנתי שונה מ 

 

מס'   תקן    : 432החלטה  העירייה,  תקציב  הצעת  את  קולות  ברוב  מאשרים 

 וההחלטות הנדרשות כדלקמן:    2022משרות וכ"א לשנת  

 מש"ח.   954.2בסך של    2022. הצעת התקציב הרגיל לשנת  א  

 . מש"ח מיליון    3.5בסך    2022תקציב מותנה לשנת  ב. הצעת                  

 מש"ח.    143.1בסך    2022הצעת תקציב הפיתוח )תב"רים( לשנת   ג.   

 רגיל ופיתוח עומד על    2022סך התקציב ללא מותנה לשנת  ד.   

 .  מש"ח   1,097.3      

 בסך של    2022-2023ית לשנים  מסגרת תכנית הפיתוח הרב שנת  ה.                 

 מש"ח.   249.2  

 המבוסס על נתוני מצבת העובדים    2022תקן כ"א לשנת   ו.        

 ועל נתוני כ"א בפתיחת שנת    2021הממוצעת לפי ביצוע            

 משרות.    2,542הלימודים תשפ"ב במערכת החינוך בסך             

 מתקציב ובסך של    5%היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של   ז.        

 מש"ח.    48          

 ש"ח. מ   42נטילת הלוואות לפיתוח כמפורט בנספח א' בסך של   ח.       

 נטילת הלוואה לפרויקטים כלכליים כמפורט בנספח ב'.   ט.       

ג'.   י.         פירעון מוקדם של הלוואות לביוב כמפורט בנספח 

 נוך כמפורט  ייעוד כספי היטל השבחה למטרת השקעה בחי יא.       

        .  בנספח ד'

אורן,   -בעד  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  לירית,  ממה,  יובל, 

 עדי, תהילה. 

 . יוסי, אסנת, הדר, יעל, פינחס  -נגד  

 


