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פרוטוקול
.1

אישור תקציב העירייה לשנת  2019בסך ₪ 145,722,000
הצעת החלטה :מאשרים את תקציב העירייה לשנת  2019בסך . ₪ 145,722,000

שוש כחלון כידור :אז ערב טוב לכולם אנחנו בישיבת באישור הצעת תקציב העירייה
לשנת העבודה  ,2019המבנה של הישיבה יהיה כזה שאני אתן קצת
רקע והדגשים לגבי התקציב ,ענבל הגזברית תציג את הצעת התקציב.
אחרי שענבל תציג את הצעת התקציב כל אחד מכם כמובן יכול
לשאול שאלות לתת את דעתו על התקציב וכדומה ואחר כך נעבור
לסוגיית ההצבעה על התקציב ,באישורו .אני רוצה רק לציין שבמעלה
הדרך מרגע שקיבלתם את חוברת הצעת תקציב בעשרה ימים האלה
ניתנה אפשרות לכל חבר מועצה לפנות לענבל אני יודעת שגם נעשתה
פנייה לענבל הייתה גם אפשרות להגיע כמשקיפים לוועדת הכספים
ולשאול שאלות במסגרת וועדת הכספים ,והיו חברי מועצה שהגיעו
אכן לוועדת הכספים ,כך שבאופן עקרוני וערכי לגבי כל העבודה של
מליאת העירייה שיתוף פעולה שקיפות מתן תשובות לשאלות זה חלק
מהמנדט של העירייה ,כלפי חבריה אז כמה דגשים,
איציק בראון:

סליחה שושי,

שוש כחלון כידור :כן?
איציק בראון:

סליחה ,לא מחכים?

שוש כחלון כידור :לא.
איציק בראון:

אוקי,

שוש כחלון כידור :המדיניות הזאת של רבע שעה המתנה אני חושבת שאנחנו צריכים
לכבד את הזמן של מי שהגיע בזמן,
איציק בראון:

מצוין,
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שוש כחלון כידור :כן .וזה לטובת מי שהגיע בזמן,
איציק בראון:

שידעו תמיד,

שוש כחלון כידור :תמיד מי שמגיע בזמן משלם את המחיר על זה שלא מגיע בזמן,
איציק בראון:

נכון ,אז מהיום והלאה אנחנו פותחים בזמן,

שוש כחלון כידור :כן פותחים בזמן,
איציק בראון:

מעולה,

שוש כחלון כידור :טוב אני רוצה לתת כמה היבטים אם היה לי זמן ואם הבחירות היו
בחודש מאי כנראה שהצעת התקציב של  2019הייתה נראת אחרת
לגמרי מאיך שהיא נראת העיתוי הבחירה להביא את הצעת התקציב
לאישור בעיתוי הזה נובעת מהחובה שלנו לפי החוק ,אנחנו צריכים
לאשר את התקציב עד ה 31-לדצמבר  ,2018כדי ב 1/1/19-נוכל לעבוד
עם התקציב .נכון שיש אפשרות לפי הפקודה היה והתקציב לא עובר
לאשר אותה עד חודש מרץ  .2019ונכון שבעיתוי הזה שאפילו נקבעו
בחירות למדינת ישראל גם הצעת התקציב והרלוונטיות שלה דווקא
בעיתוי הזה היא אולי בסימן שאלה ספק אם מישהו בכלל הסתכל על
התקציב שלנו ויאשר אותו .יחד עם זאת נאה דורש נאה מקיים,
כחברת מועצה באופוזיציה הערתי כל הזמן לעירייה על העובדה
שתקציב לא הובא בזמן לאישור ואני חושבת שאם אני הערתי אז אני
צריכה להיות זו שמושכת את העניין הזה קדימה ומהווה דוגמא
למודל בהבאת התקציב בזמן ,יש מגבלה לבחירה שלנו באמת להשיג
את התקציב עד ה .31/12/18-אחד אני נכנסתי לתפקיד ב 21/11-ענבל
הגזברית נכנסה לתפקיד רק ב 2/12-והמשמעות של וניר הרואה
חשבון לא יושב פיזית בתוך עיריית כפר יונה ,ואנחנו נסמכים על
שירות חיצוני .אני חייבת להודות שמתן שירות מלא זה לא שהוא לא
נותן שירות מלא אבל יחד עם זאת זה יותר מגביל את התקשורת ואת
הקשר כשמישהו לא נמצא בתוך הבית אלה מחוץ לבית ועסוק בעוד
רשויות וכולם רוצות לאשר את התקציב בעיתוי הזה ,אז אם הייתה
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לי אפשרות ואם היה לנו יותר זמן אז כנראה שהצעת התקציב הייתה
נראת אחרת ,הצעת התקציב הזו נשענת ביסודות שלה על הצעות
התקציב הקודמות של עיריית כפר יונה ,יחד עם זאת אני אדגיש
ואומר שבמהלך חצי שנה הקרובה אנחנו נעשה עדכון על תקציב
בעיקר משום שהיא נשענת על הצעת התקציב הקודמת של  2018ו-
 2017וכן יש לנו כוונה לנסות להשפיע ולעשות שינויים בתוך התקציב,
ולהתאים באמת את התקציב לצרכים בשטח וככה אנחנו נעשה זה
גם החובה בחוק אגב זה לא רק בחירה שלנו לעשות את זה ,אני
אדגיש ואומר שאנחנו לא גדלנו תקציבית כשאני אומרת לא גדלנו
תקציבית התוספת היחידה שתהיה פה היא תוספת שנובעת מאכלוס
של שכונת שרונה שיהיה לאורך שנת העבודה  2019לעירייה אין
מקורות שהיו בשנה הקודמת מטבע הדברים התקציב הוא אותו
תקציב .ומספר הכללי שלו כמובן זה מה שחשוב לי להדגיש .זה
משהו שעיקר ההכנסה של העירייה כמו שכולנו יודעים וזאת מציאות
לא פשוטה לעירייה להתנהל בה ,עיקר ההכנסה של העירייה היא
מארנונה למגורים ,עשרה אחוז מתוך ההכנסה היא ממסחר ,מה
שמחייב בעצם את העירייה לתלות גדולה במשרדי הממשלה בתקציב
השותף שלה ואני לא רוצה להגיד לכם אבל כולנו יודעים שמשנה
לשנה הכיס של הרשויות המקומיות הופך להיות עמוק יותר .שלום
ברק מה שלומך?
ברק אשרם:

שלום ברוכים הנמצאים.

שוש כחלון כידור :הכיס של הרשויות המקומיות הופך להיות עמוק יותר והממשלה
מצמצמת את התמיכה שלה ואנחנו צריכים באמת לראות מה
מקורות התקציב כדי שנוכל לתאם את שגרת היום יום שלנו .יחס
טוב ונכון לעירייה להתנהל זה כש 60אחזו מהכנסה שלה זה הכנסה
ממסחר תעשיה ,ו 40אחוז מארנונה אנחנו רחוקים מהיעד הזה ותכף
ענבל תראה לכם את הנתונים הם גם נמצאים בתוך החוברת ואתם
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יכולים להתרשם בעצמכם ,זו הסיבה שבין היתר אמרתי שבישיבת
המועצה הקודמת שקיימתי שאחד היעדים המרכזיים שאני הצבתי
לעצמנו זה לקדם את אזור התעשייה והמסחר ב ...כדי שבאמת
בשלוש השנים הקרובות נוכל להנות ממנו לצד בעצם קידום גם
הפרויקטים המסחריים שנמצאים כאן חלקם גם באמת בשלבי ביצוע
חלקם בשלבי ביצוע מתקדמים ,והפרויקט הגדול והנוסף זה פרויקט
שרונה .שגם אותו אנחנו רוצים לקדם מול היזם שכרגע לא ממש
ממצא את היתר הבנייה שלו ,בעניין צו הארנונה שהוא יובא לאישור
במהלך ישיבת פברואר אני רק רוצה לומר שיש מהלך של שלטון
המקומי לצו הארנונה האחיד לכל הרשויות וזה אתגר לא פשוט אבל
זאת הכוונה ,ודבר נוסף עבודה נוספת שנעשית היום שהמענק האיזון
יסתמך על התקדמות כלכלית של העירייה ורשות מקומית אחרת,
ולא יסתמך על המדד הסוציו אקונומי כרגע אני מניחה שאתם
יודעים שככל שהמדד הסוציו אקונומי של הרשות המקומית עולה
ככה התמיכה של ממשלת ישראל ברשות יורד ולא תמיד יש הצדקה
והלימה בעצם וגם שהמדד הזה מצביע על שכר ממוצע של משפחה
בעיר ולא בהכרח השכר הזה הוא מגיע לעירייה לטובת השימוש היום
יומי שלה ,האתגרים שיש לנו בתקציב הזה הם עדיין אתגרים יותר
פשוטים השמיכה היא מאוד מתוחה אתם ראיתם את התקציב
השמיכה יש לנו שני אתגרים שאנחנו בעצם סוחבים אותם מי שהיה
פה חבר מועצה בקדנציה הקודמת גם מכיר אותה עכשיו הקיצוץ של
חמישה מיליון שקל שנעשה במענק האיזון לאורך השנים ויש לנו
קיצוץ במענק מהרולינג זה אותה ארנונה שקיבלנו מהמחנה הצבאי
שפוצצנו ב 70אחוז מהכנסה .פוצצנו ב 70אחוז מהכנסה מהרולינג
המשמעות היא שב 2020תהיה לנו יהיה לנו אתגר הרבה יותר גדול,
מ 2019יחד עם זאת גם ב 2019האתגר הוא לא קטן ,מה שחשוב לי
שתדעו שאנחנו אפילו לא הוספנו תוספת כוח אדם לתוך הרשות
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המקומית למרות שיש פה צורך בטיוטה נוספת של בעלי תפקידים
אני גם הולכת לוותר ככל הנראה לי אחד התפקידים שאני זכאית
להם כזה להשאיר פה כסף לטובת גמישות תפעולית אז זה שתדעו
לאן פנינו לגבי תמיכות אני מזכירה למי שהיה כאן בקדנציה הקודמת
שבשנה שעברה ויתרנו על תקציב התמיכות בניהול העירייה ,לא רק
בשנה שעברה השנה אחת גם לא היה תקציב אז גם לא ניהלנו
תמיכות באותה שנה והעברנו כמיליון שקלים למתנ"ס לטובת מימוש
בהשתתפות המתנ"ס והספורט בנבחרת של אקרובטיקה נכון של
נבחרת כזו בכדורסל בכדורגל אותם מיליון שקלים עוד  200אלף
שקל ,שהיו לטובת תרבות התורנית ,עוד  120אלף שקל ,לטובת
הגרעין התורני עוד  120אלף שקלים לטובת נוער בסיכון של כנף כל
כסף הזה בעצם מיליון שקלים חנו במתנ"ס ,והיו בניהולו,
איציק בראון:

תנועת הנוער?

שוש כחלון כידור :מה?
איציק בראון:

תנועת הנוער,

שוש כחלון כידור :ותנועות הנוער נכון איציק ,ותנועות הנוער .כל הכסף הזה עמד
במתנ"ס ובעצם נוהל בשנה אחרונה על ידי המתנ"ס כשאתם רואים
קיצוץ בהשתתפויות של המתנ"ס משנה קודמת  2.4ששילמנו
בהשתתפויות  2.4מיליון שקלים ובשנה הזו אתם רואים  1.4מיליון
שקלים למעשה העברנו את המיליון שקלים האלה לאחריות העירייה
בניהול העירייה תחת תמיכות מי שלא מכיר יש נוהל תמיכות,
איציק בראון:

זה קוצץ,

שוש כחלון כידור :שקובע ,מה?
איציק בראון:

אם החזרת את המיליון ונותנת רק חצי מיליון אז קיצצת רק חצי
מיליון,

שוש כחלון כידור :לא רגע אנחנו עושים תכף אנחנו נעדכן אותכם על העדכון בסדר עשינו
את העדכון הזה ,אחרי כל הישיבות איתכם וכל הערות שלכם ב-ע'
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וב-א' כולל הערות של וועדת הכספים עשינו עדכון שעשינו אותו ממש
אני פשוט לא הייתי פה היום אז רק בחמש ורבע נפגשתי עם ענבל
ועשינו את העדכון והוא הובא לידיעתכם במסגרת הישיבה דבר יחידי
שאישרנו תחת המתנ"ס זה  200אלף שקלים לטובת המחלקה
לתרבות תורנית אני חושבת שזה מיזם חשוב נכון ועובד גם בצורה
טובה כמו שאר הכסף,
איציק בראון:

זה גם גרעין התורני מה שנקרא?

שוש כחלון כידור :לא ,מחלקה לתרבות תורנית היא בעצם אותה מחלקה שנותנת
שירותי תרבות למגזר הדתי ממש לא הגרעין התורני .שאר הכסף
בעצם הועבר לאחריות העירייה לנוהל תחת וועדת התמיכות לאור
התבחינים שהעירייה קבעה גם תנועות הנוער אגב יעבדו תחת
התמיכות ותחת התבחינים,
איציק בראון:

אז צריך לעשות תבחינים מחדש כדי ש,

שוש כחלון כידור :לא תבחינים מי שמכיר אתה דווקא מכיר את התבחינים,
איציק בראון:

נו?

שוש כחלון כידור :הם אחלה תבחינים הם עשו עבודה מצוינת היועצת המשפטית יחד
עם דני זה היה נכון? אם אני לא טועה .עשו אישרו נוהל תמיכות חדש
תנועות הנוער מופיעות בתוך נוהל התמיכות,
איציק בראון:

וכמה יהיה בסוף,

שוש כחלון כידור :ואני מציעה ,מה?
איציק בראון:

כמה בסוף יהיה סעיף לתמיכות?

שוש כחלון כידור :תכף ענבל תתייחס לזה,
איציק בראון:

אהה

שוש כחלון כידור :ואגב אני מציעה לכל חברי מועצת העיר לקרוא את נוהל התמיכות
הוא נמצא באתר של העירייה אם אתם רוצים אפשר גם לשלוח לכם
אותו במייל כדי שאתם תדעו במה מדובר ומה הוא ,לגבי החינוך אני
רוצה להגיד משהו גם אני הייתי רוצה לראות הרבה יותר כסף בחינוך
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גם אני הייתי רוצה שא וסנת תחייך ככה לאורך כל השנה כמנהלת
האגף וגם אני הייתי רוצה להעמיק יותר בהבנה לאן הולך הכסף של
הרשות המקומית ממש בית ספר בית ספר לתמיד תלמיד ,עבור איזה
משימות ואיזה פעולות אנחנו משלמים את ההשתתפות של העירייה
בת קציב הכולל של החינוך ,שוב אני חוזרת ללוח הזמנים כדי
להמעיט אנחנו צריכים זמן ,אנחנו גם צריכים לזכור שהשנה התחילה
אנחנו בארבעה חודשים בתוך שנת הלימודים לעשות שינויים עכשיו
בתוך שנת הלימודים זה לא כזה פשוט בוודאי שמנהלת בית הספר
יודעת מה סעיף ,מה סעיף ההוצאות והכנסות מה סעיף ההכנסות
היא אמורה להתייחס אליו ,לכן וזה התחייבות שלי זה התחייבות של
ענבל ושלי ובכלל של העירייה ,ללמוד ולהעמיק את ההבנה שלנו לגבי
הכסף לאיזה סעיפים אנחנו משקיעים אותו ואיפה אנחנו יכולים
להשפיע גם על התייעלות ואפקטיביים של השימוש בתקציבים אנחנו
גם נציג לכם את זה מן הסתם במעלה הדרך ואני מקווה שזה לא
יקרה מעבר לשלושה חודשים אנחנו צריכים לשבת עם אוסנת לעשות
ניתוח של הדברים האלה ללמוד אותם בעצמנו ואנחנו גם נציג אותם.
רוצה לראות שלא פספסתי שום דבר ,אם פספסתי אביא את זה
לסוף ,טוב ענבל,
ענבל דרור:

טוב ערב טוב לכולם,

אלברט טייב:

אני רק רוצה להבין משהו כל מה שקיבלנו כאן המספרים שהשתנו ו,

ענבל דרור:

עכשיו הנה,

אלברט טייב:

אז מה כל מה שהכנתי את עצמי למה שאני צריך להגיד עכשיו את
אומרת לא נשמר הכול?

ענבל דרור:

אני מקווה שלא תצטרך להגיד כלום,

אלברט טייב:

אז למה זה לא נראה לי לעניין.

ענבל דרור:

אבל זה משהו שכרגע כפי ששושי אמרה כרגע ישבנו ועדכנו אז,

אלברט טייב:

זה נראה בסדר אני ,היועצת המשפטית זה בסדר?
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ענבל דרור:

זה מספר אחד,

אלברט טייב:

שלומית זה בסדר? שאני מקבל תקציב אני יושב עליו שבועיים וחצי
לומד אותו ועכשיו המספרים משתנים לגמרי,

ענבל דרור:

לא המספרים לא משתנים לגמרי,

אלברט טייב:

עכשיו מודעים לי,

ענבל דרור:

משתנה סעיף אחד,

אלברט טייב:

אני רוצה לדעת רק אם ז תקין.

שלומית גבע:

רק סעיף אחד?

ענבל דרור:

רק סעיף אחד,

שלומית גבע:

אז אולי תגידו לו,

ענבל דרור:

אוקי...

אלברט טייב:

כן שלומית אני רוצה תשובה,

שלומית גבע:

אתם רוצים רגע תשובה מבחינת התנהלות ,בישיבת תקציב מותר ל,
גם לחברי מליאה וגם לראש העיר תוך כדי הדיון לעשות עדכונים
שכמובן צריך להצביע עליהם ואחרי זה לאשר אותם במסגרת כל
התקציב הדיון הוא דיון רק אם אפשר לעלות דברים אני מניחה שגם
לך יהיו דברים שתרצה לעלות,

אלברט טייב:

אני רוצה לעלות את מה שקיבלתי,

שלומית גבע:

כמובן שאי אפשר,

אלברט טייב:

לא עם מה שלא קיבלתי,

שלומית גבע:

ברור,

כמובן שאי אפשר להביא איזושהי חוברת תקציב שונה

לחלוטין אבל כמו שכל אחד יהיה לו את העשר דקות שהוא רוצה
ככה גם מבחינת ראש העירייה זה אותה מידה,
אלברט טייב:

אוקי ,לא נראה לי תקין אבל אני אגיד את מה שיש לי,

שוש כחלון כידור :אם אתה שואל את היועצת המשפטית שאלה ומקבל תשובה אוקי לא
ממני ממנה כי היא בעצם שומרת הסף של החוק ואתה אומר שזה לא
נראה לך תקין,
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אלברט טייב:

נכון,

שוש כחלון כידור :אז יש לנו בעיה באמון שלך במערכת,
אלברט טייב:

אין לי שום בעיה אני אומר שלא נראה לי תקין,

שוש כחלון כידור :אבל זה שלך אני לא נכנסת ל,
אלברט טייב:

בוודאי שזה שלי זה רק שלי,

שוש כחלון כידור :אוקי,
אלברט טייב:

בוודאי שזה שלי ,היא אומרת את מה שהיא אומרת ואני אומר שזה
נראה לי לא תקין זה הכול זה...

שוש כחלון כידור :אתה שאלת אותה ,אם שאלת אותה אז אתה סומך על דעתה,
אלברט טייב:

זה לא משנה ,שוש את לא צריכה להעיר על כל דבר זה בסדר היא
שאלה אני,

שוש כחלון כידור :אני עושה מה שנראה לי נכון לעשות,
אלברט טייב:

גם אני עונה מה שנראה לי נכון ,זה בסדר ,היא העירה לא נראה לי
לעניין ש אני יושב עם מלוא תקציב והיום יש פתאום איזשהו סעיף
שמשנים את המספרים,

שוש כחלון כידור :קודם כל אלברט החוברת ניתנת לך לפני עשרה ימים .במהלך העשרה
ימים יכולת להשפיע על התקציב יכולת להגיע לענבל,
אלברט טייב:

אני לא צריך להגיע היא אמרה שהיא רק לפני חמש דקות הם החליטו
לשנות את זה,

שוש כחלון כידור :רק רגע,
אלברט טייב:

אז מה זה היה עוזר אם הייתי בא אתמול?

שוש כחלון כידור :יכולת להגיע לענבל יכולת להציג נייר ולהציע הצעות .ענבל הייתה
יושבת איתי כמו שהיא ישבה איתי בכל יום במהלך העשרה ימים
האלה לתקציב.
אלברט טייב:

מה הקשר בין מה שהיא אומרת עכשיו למה שאני אומר?
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שוש כחלון כידור :אז זה מאוד דומה למה שאתה אומר .אם אתה רוצה להציג תקציב
אחר יכולת לעשות את זה בטווח של עשרה ימים אוקי ,להציג את זה
למול ענבל,
אלברט טייב:

פספסנו אחד את השני,

שוש כחלון כידור :לא לא פספסנו שום דבר ,ו,
אלברט טייב:

בואי נמשיך הכול בסדר,

שוש כחלון כידור :לא צריך להתווכח רק בשביל להתווכח אלברט .זה ככה נראה,
אלברט טייב:

זה נראה בדיוק מה שאת עשית.

שוש כחלון כידור :לא זה לא מה שאני עשיתי,
אלברט טייב:

זה בדיוק מה שאת עשית,

שוש כחלון כידור :זה בדיוק מה שאתה לא מבין .אהה אז אני מבינה שהייתי מודל
בהשראה עבורך אני שמחה מאוד .כן בואו נמשיך ענבל,
אלברט טייב:

לא מה שאת עשית עכשיו,

שוש כחלון כידור :בואו נמשיך,
ענבל דרור:

טוב אני א ני אתחיל בשינויים שנעשו אנחנו עדכנו את התקציב לעומת
החוברת ששלחנו אליכם ב 375-אלף שקל בצד ההכנסות ובצד
ההוצאות ,צד ההכנסה הארנונה עדכנו בעוד  375אלף שקל במקום
 44,950מה שקיבלתם זה יהיה  45,325אוקי אלפי  ₪לצד ההוצאה
העלנו בתמיכות במקום החצי מיליון העלנו ל 875-אלף שקל ,אוקי זה
השינוי שעשינו וזה באמת בעקבות הערות שקיבלנו במהלך התקופה
הזאת מחברים .מסגרת התקציב המעודכנת לשנת  2018הייתה עמדה
על  138מיליון שקל ההצעה שלנו ב 2019היא  146מיליון שקל מדובר
בגידול של שמונה מיליון שקל,

בגרף הזה בעצם רואים את

ההתפלגות של נתוני הכנסות הוצאות בשנים  2013עד  ,2019ש2013
עד  2017זה נתוני ביצוע ו 2018-ו 2019-זה נתוני תקציב אתם שמים
לב ב 2013-ו 2014-יש גרעון פה בעצם

כפר יונה עלתה בסוציו

אקונומי ולכן המענקים ירדו ניתן גם לראות את הגידול את
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ההתפתחות של התקציב מ 105ל 145-כ 40-מיליון שקל בשבע שמונה
שנים שז ה גידול מאוד גידול מהותי וזה בהתאם לגידול באוכלוסייה.
אני עוברת להנחות העבודה לבניית התקציב מדובר בעצם על אתגרים
שעומדים בפני העירייה בשנה הקרובה וגם בשנים הקרובות מבחינת
הכנסות העירייה אז ניקח בחשבון גידול בארנונה יש את העדכון
השוטף של משרד הפנים שמקבלים כל שנה שנה הגידול היה על 0.32
אחוז עודכנו תוספת ארנונה בעקבות המדידות שנערכו בכלל שטחי
העיר וכניסת נכסים חדשים וכן שינוי מעמד הירולינג שהוריד בעצם,
כ 7-מיליון שקל בהכנסות מארנונה שיקבלו ממשרד הביטחון במהלך
השנתיים האחרונות,
שוש כחלון כידור :עדכון שוטף של  0.32%זה השיעור האוטומטי בעליית הארנונה
שהמדינה קובעת ו ,זה אני פשוט מסבירה למי ש,
ענבל דרור:

מה שחשוב לי להראות בארנונה שקודם שושי דיברה שבעצם
ההתפלגות זה  90%מגורים ו 10%-אוכלוסייה היחס הוא יחס לא
טוב על כל שתבינו על כל ארנונה שאנחנו מקבלים ממגורים זה לא
מכסה את השירותים שנותנים לאותו בית אב ולכן היחס המועדף
צריך להיות ברשות יציבה  60%לתעשייה ומסחר ו 40%-למגורים,

שוש כחלון כידור :אגב זה האתגר הגדול שלנו,
ענבל דרור:

כן,

שוש כחלון כידור :למצוא פתרונות כלכליים יוזמות השקעות לקדם את אזור התעשייה
ומסחר כדי שבאמת תהיה לנו הכנסה מניבה שנוכל להשקיע אותה
בפעולות לרווחת התושבים זה באמת האתגר הכי גדול שלנו,
ענבל דרור:

מבחינת המענקים אז יש לנו ככה את מענק האיזון שהוא יקטן
במיליון שקל ביחס ל 2018מענק צמצום פערים צפוי לגדול ב 450-אלף
שקל .מענק שיפוי בגין נושא הירולינג יקטן כ 1.7מיליון שקל כל מה
שאני אומרת זה ביחס ל2018-

מענק שיפוי בגין היתרי בנייה

ומענקים בסכומים נמוכים זה ללא שינוי ,מה שכן אני רוצה להראות
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לכם את ההתפתחות של בעצם המענקים מ 2018-ל 2021-שימו לב בין
 2018ל 2019-יש קיטון של שתיים וחצי מיליון שקל ,מ 19-ל 20-יש
קיטון של עוד ארבע מיליון שקל ,מ 20-ל 21-בעוד חצי מיליון מדובר
בסך הכול בשנים האלה על קיטון של שבע מיליון שקל שזה נצטרך
לראות אין מביאים את זה במקומות אחרים,
שוש כחלון כידור :קיטון למול אכלוס של שכונה קחו את זה לתשומת הלב .יותר
תושבים יותר שירותים פחות כסף ועמידה בסטנד...
ענבל דרור:

בואו נגיד ככה שהאתגר הגדול העומד בפנינו הוא ב 2020-ששמה
הקיטון הוא ארבע מיליון שקל .עוד ארבע מיליון ,אני ממשיכה
מבחינת הכנסות אז בחינוך עדכנו את ההכנסות ,מרכיבי הכנסות
בהתאם לתקנים וכללים של משרד החינוך אנחנו מבצעים איקסום
של הכנסות ממשרד החינוך מבחינת רווחה אז זה בהתאם להנחיות
של משרד הרווחה לגבי השתתפות המשרד ישתתף במפתח של 75%
מפעילות הרווחה המתוקצבת ויתר ההכנסות של העירייה מתבססות
על בסיס ניסיון העבר ותחזית לקבלת הכנסות בשנה זו ,אני עוברת
לצד הוצאות מבחינת הסכמי שכר נלקחה בחשבון תוספת בגין עדכון
הסכמי שכר של כלל עובדי הרשויות המקומיות בשיעור של 2.5%
לעומת שנה שעברה בנוסף הוצאות השכר כוללות גם גידול משמעותי
של מיליון וחצי שקל של בגין עלויות פנסיה תקציבית ועלויות פרישה,
עלויות פרישה הם עלויות חד פעמיות אבל פנסיה תקציבית זה כבר
יהיה כל שנה ,השנה יצאו כמה עובדים בכירים מאוד ויקרים לעירייה
לפנסיה תקציבית ,כלומר הם ממשיכים צריך לבדוק מה הלאה.
אנחנו נעשה תחזית כן ,אהה חינוך זה מורכב מסעיפים עיקריים של
גני ילדים בתי ספר יסוים תיכוניים חינוך מיוחד ושירותים נוספים
כגון הסעות שמירה שירות פסיכולוגי השתתפות העירייה בחינוך זה
 17מיליון שקל מעבר להשתתפות משרדי ממשלה ,רווחה העירייה
משתתפת בשיעור של  25%מסך ההוצאה ,הוצאות לפעולות זה הוצג
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בהתאם לגידול באוכלוסייה במתן השירותים בתחומים גינון אשפה
ניקיון רחוב פינוי גזם,
שוש כחלון כידור :זה שכונת שרונה ,זה התוספת עדכון,
ענבל דרור:

ופירעון מלגות עודכן בהתאם להלוואה ש ,בתקווה שנקבל אישור
והפירעון מלוות יגדל ,טבלה הזאת מרכזת בעצם את התקבולים לפי
מחלקות מה שרואים שהצעת התקציב ל 146 ,2019-מיליון שקל
לעומת  138 .2018מיליון לעומת ביצוע כמעט  34מיליון שקל מדובר
על בעצם על עדכון של שמונה מיליון שקל שאם נסתכל ככה בסעיפים
העיקריים אז תשימו לב מענקים  2.5מיליון שקל יורדים עדכון של
ארנונה למעלה בשורה הראשונה זה  5.7מיליון שקל ,בחינוך יש גידול
בהכנסות של  3.6מנגד גם יש הוצאות זה הוצאות יותר גדולות כי יש
 MATCHINGשל העירייה זה מבחינת ההכנסות התפלגות
ההכנסות תקבולים ממשרדי הממשלה  .43%הכנסות עצמיות .8%
מענקים  .14%וארנונה כללית  .35%שימו לב שבעצם התקבולים
במשרדי ממשלה ומענקים מהווים מעל  .50%שבעצם אנחנו
מוסמכים פה על גורמים חיצוניים אנחנו צריכים לעבוד קשה שהגרף
יהיה ככה שארנונה והכנסות עצמיות יעלו על התקבולים ממשרדי
הממשלה .מבחינת תשלומים אז הטבלה מרכזת בהתאמה להכנסות
ניתן לראות פה במנהל הכללי הקיטון הוא בעצם הרישום שאם
תשימו לב זה עבר לנכסים בחינוך ניתן לראות גידול של  4.7מיליון
שקל בהתאם היה גם בהכנסות זה  MATCHINGגם של העירייה.
והגידול בפנסיה ועלויות פרישה.

צביקה:

מה עבר לנכסים?

ענבל דרור:

כל הרישום של התחזוקה של העירייה אם זה ביטוח חשמל מים הם
היו רשומים עד היום במנהל הכללי והעברנו אותם לנכסים זה רק
ברישיון.

צביקה:

למיון בלבד.
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ענבל דרור:

למיון בלבד בדיוק מבחינת התפלגות התשלומים אז השכר מהווה
 45%פעולות  51ופרעות מלגות 4%מבחינת,

צביקה:

זה לא כולל ההלוואה החדשה של העשרה מיליון?

ענבל דרור:

לא לא ,לא זה כן כולל מה זה לא כולל בטח

צביקה:

ה?4%-

ענבל דרור:

בטח בטח,

צביקה:

אהה את אמרת לא,

ענבל דרור:

לא זה כולל ,אני גם בפירעון מלגות הראתי הגידול נובע מזה בטח,
התפלגות הוצאות שכר אז שימו לב שיש פה את שכר החינוך זה
השכר המורים בעל יסודי השכר כללי מהווה  30%ורווחה  6%זה
התקציב הרגיל אני עוברת עכשיו לתקציב הפיתוח תקציב קרנות ל-
 2019או שאנחנו רואים שיתרת הפתיחה בעצם זה סוף שנה תחילת
 2019זה  12מיליון שקל התחזית לקבלת תקבולים בשנת ,2019

איציק בראון:

רק תרשמי תמיד שזה באלפי שקלים.

ענבל דרור:

אתה צודק ,זה  7מיליון שקל סך הכול צפי הכנסות צפויות ב2019-
זה  19מיליון ,מתוכם  8.2מיליון שקל מועברים לתקציב הרגיל זה
לאיזון הוועדה ולכיסוי פירעון מלגות פיתוח ככה שנשאר לנו
בסביבות  9.5מיליון שקל בעצם לתקציב הפיתוח זה לא כולל את
ההלוואה של עשר מיליון שקל ,מבחינת השימושים אז אנחנו ייעדנו
בעצם שש מיליון שקל לנושא של בינוי ושיפוץ מוסדות חינוך בציבור,
שתי מיליון שקל לכבישים ותשתיות ,אחד מיליון לשדרוג חזות פני
העיר וחצי מיליון לאיכות הסביבה .אהה סיימתי.

צביקה:

אפשר רק לחזור לעוגה ברשותך?

ענבל דרור:

איזה עוגה?

צביקה:

עוגה ראשונה שהראית,

ענבל דרור:

של ההכנסות?

צביקה:

המענקים ו,
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ענבל דרור:

של זה?

צביקה:

לא לא עוד אחד,

ענבל דרור:

זה?

צביקה:

כן כן תודה רבה.

שוש כחלון כידור :תודה ענבל .שאלות?
אלברט טייב:

אפשר להתחיל או שמישהו אחר?

שוש כחלון כידור :כן,
אלברט טייב:

אני קודם כל האמת שגם הפתיח שלך גברתי ראש העיר,

שוש כחלון כידור :שושי קוראים לי,
אלברט טייב:

גברתי ראש העיר גם אפשר ,אז אני מבין,

שוש כחלון כידור :אז אני מבקשת ממך לקרוא לי שושי תודה,
אלברט טייב:

אני אתחיל מהתחלה ,גם מהפתיח שלך שושי מבינים עד כמה
התקציב הזה שיוגש הוא תקציב עלוב ,הוא תקציב שאין בו שום
חזון הוא תקציב שאין בו שום חדשנות תקציב שאין בו שום מטרות
שום יעדים ולא שום תוכניות מקושרות תקציב כפי ששמענו הרבה
פעמים לא מצאתי בכל התקציב הזה שום התייחסות להרבה מאוד
דברים שתכף אני אדבר עליהם ספציפית כמו לנגישות כמו לנושאים
של חיילים משוחררים כמו לנושא של סטודנטים וכמו נושאים של
בעלי חיים לא מצאתי שום התייחסות לתקציב הזה ואם את שואלת
אותי אין בתקציב הזה גם שום שינוי שום שינוי אין בתקציב לפני
שאני אתחיל ואני אתייחס גם ספציפית אני רוצה להבין רגע משהו
אני אתחיל ברשותכם רגע מהתחלה בנושא של מנהל כללי יש שם
איזושהי עלייה בנושא של ,של הסברה ויחסי ציבור אני אשמח אם
תסבירי לי רגע כי הפירוש שנתתים את סעיף א' בסעיף סליחה ,סעיף
ד' זה עדכון שכר בכירים בין דובר העירייה כלומר הסכום שנמצא פה
 485אלף שקל מה זה בעצם זה המשכורת של ה...

ענבל דרור:

לא זה גם פעולות,
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אלברט טייב:

תסבירי לי זה מה שכתבת,

ענבל דרור:

איזה עמוד אתה?

אלברט טייב:

בד' סעיף ד' יש הסבר כאן נכון אני צודק אני בעמוד אחד עשרה

ענבל דרור:

בהגברה,

אלברט טייב:

כן בוודאי,

ענבל דרור:

עדכון שכר בכירים,

אלברט טייב:

יפה,

ענבל דרור:

נכון,

אלברט טייב:

מה עוד?

ענבל דרור:

העלייה?

אלברט טייב:

כן יש כאן עליה את מסבירה את העלייה בסעיף ד',

ענבל דרור:

נכון העלייה היא בעכבות שכר בכירים של התובע,

אלברט טייב:

אז זאת אומרת הסכום הזה שיש כאן מה הוא מגלם בעצם?

ענבל דרור:

הסכום שמגלם הוא מגלם פעולות כמו שניר אמר,

אלברט טייב:

אוקי,

ענבל דרור:

וגם את השכר ,אבל העלייה נובעת מהעדכון של השכר ,לא מעדכון
של,

אלברט טייב:

מהעדכון שלו,

ענבל דרור:

כן,

איציק בראון:

כמה התקציב עובד היום על ?300

שוש כחלון כידור,400 :
איציק בראון:

אפשר להפריע בנושא הזה רק?

שוש כחלון כידור :כן בטח,
איציק בראון:

אני רק רוצה לצטט בדיוק לפני שנה בישיבת תקציב  2018את מה
שאת שושי אמרת על הנושא של יחסי ציבור אני מצטט ,כל כך ברור
אני רוצה לדבר על הסברה ויחסי ציבור אם אני לוקחת את שני
הסעיפים שזה פעולות הסברה ויחסי ציבור יש פה עלייה לא אומר את
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הסכומים עם כל הכבוד לנוער יש רק  82אלף שקל .יחסי ציבור
והסברה קיבלו עם שכר הדובר יותר מ 200-אנחנו אומנם בשנת
בחירות אך בואו לא נגזים אנחנו צריכים לזכור שמדובר פה במשאב
ציבורי וזה לא משאב פרטי של אף אחד והיום אנחנו חווים עליה
תמשיך אלברט,
אלברט טייב:

אני אמשיך במה שאיציק הפסיק .העלייה הזו היא בין העליות
הבודדות שיש בתקציב הזה כי זה יחסי ציבור כי זה לכתוב בפייסבוק
כל היום וזה לכתוב מה שושי עושה כל היום,

שוש כחלון כידור :ממש לא,
אלברט טייב:

אבל אבל,

שוש כחלון כידור :רק תגיד לדעתי ...
אלברט טייב:

זה הכול לדעתי,

שוש כחלון כידור :אני מנהלת את הפיסבוק שלי לבדי כולל את הפייסבוק העסקי שלי
מעצמי  ,והעירייה ויגיד הדובר בעצמו שקיבל הנחייה חד משמעית
לדברר את כל פעילות העירייה והוא לא הדובר הפרטי שלי ,נכון
אבריאל?
אבריאל:

אמת,

שוש כחלון כידור :אוקי,
אלברט טייב:

אבל מלבד זאת לא מצאתי שום דבר שנמצא בעלייה אפילו את
המלגות לסטודנטים אפילו,

שוש כחלון כידור :אני חושבת שאם אתה תהיה הגון כלפי עצמך אלברט אז נדמה לי
שפתחתי ואמרתי שהבסיס התקציבי נשען על מה שהיה פה ו...
אלברט טייב:

שושי הזכות הדיבור שלי אל תפריעי לי אל תפריעי לי באמת אל
תפריעי לי,

שוש כחלון כידור :אני אפריע לך מותר לי להפריע לך( ,מדברים יחד) אפילו את התקציב
לסטודנטים למלגות לסטודנטים הפחתתם ב 33אחוזים,
שוש כחלון כידור :לא הפחתנו שום דבר ולא נגענו בתקציב המלגות,
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אלברט טייב:

תכף אני אגיע לזה,

שוש כחלון כידור :כשאנחנו נמצא את תקציב המלגות לסטודנטים שאתה תדע כמה
סטודנטים פה מגישים תקציב למלגות אז אולי תדבר אחרת,
אלברט טייב:

בסדר ,בסדר,

שוש כחלון כידור :השנה הגישו תקציב למלגות  4סטודנטים אז בוא...
אלברט טייב:

אני רוצה להתייחס ברשותכם לנושא של ...אני אגיע לזה,

שוש כחלון כידור :יש  60אלף שקל אנחנו נותנים  3,000שקל לכל תלמיד ביקשו 4
סטודנטים,
איציק בראון:

שושי התבחינים שמה קשים,

שוש כחלון כידור :מה זה?
איציק בראון:

התבחינים לשם קשים,

שוש כחלון כידור :איזה תבחינים?
איציק בראון:

רוצים לדעת מה השכר של ההורים,

אלברט טייב:

לראות כמה סטודנטים יש,

שוש כחלון כידור :אלברט תקשיב אני הייתי יו"ר וועדת הביקורת ,שאני מבינה שאתה
גם רוצה לעשות את זה ,אגב זה מקום טוב ללמוד על העירייה לפני
שאנחנו מתנפלים על ראש העירייה,
אלברט טייב:

בסדר ,אנחנו שושי,

שוש כחלון כידור :ואני אגיד לך עוד דבר אחד הנושאים שהיו בסעיף הביקורת זה נושא
המלגות,
אלברט טייב:

אנחנו,

שוש כחלון כידור :אם אתה רוצה להקשיב אז תקשיב אם אתה רוצה לשאול שאלות
ולא לקבל תשובות זה בסדר,
אלברט טייב:

אני לא שאלתי,

שוש כחלון כידור :אבל אני אתן את התשובות לציבור שיושב כאן והציבור שיושב בבית
אוקי,
אלברט טייב:

כן.
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שוש כחלון כידור :תקציב המלגות היה אחד הנושאים לדיון וביקורת והיו הרבה מאוד
הערות כולל כל השאלות שאתה שואל עד כמה מיצינו עד כמה
העמקנו את הקשר עם הסטודנטים מה עשינו כדי להגיע לכל
הסטודנטים קיבלנו תשובות מאוד לא טובות שכולם אגב יוצגו לכם
כשנציג את דוח הביקורת ממבקרת העירייה לשנת העבודה 2017
אוטוטו ממש באחד הישיבות הקרובות ,אז תאמין לי שלא המצאת
את השאלות וגם לא את הניהול אני יודעת לנהל ולשאול שאלות לא
פחות טוב ממך אם לא כמעט טוב כמוך אז תסמוך עלי שכנראה אני
מבינה בכמה דברים כולל במלגות,
אלברט טייב:

עושה רושם שלא אבל אני אמשיך,

שוש כחלון כידור :לא נורא את הרושם אני כנראה לא מרשימה אותך בכלל אם אתה
יושב עם חצי גב אלי כשאתה מגיע לישיבות מועצה אז זה לא נורא זה
עניין שלך הגיע הזמן שתבין לא נבחרת להיות ראש העיר אני מבינה
שקשה לך ואני מבינה שהחלטת להתקיף אותי באופן שיטתי אז
תיקח את זה,
אלברט טייב:

שושי אני מבקש בואי ננשום עמוק תירגעי את ראש העיר,

שוש כחלון כידור :אני רגועה לגמרי,
אלברט טייב:

את נבחרת ,בחמש שנים האלה אין סיכוי לאף אחד להחליף אותך
תהי רגועה תנשמי עמוק,

שוש כחלון כידור :תפנים את זה,
אלברט טייב:

תנשמי עמוק,

שוש כחלון כידור :אני נושמת עמוק אגב,
אלברט טייב:

לא נראה לי שאת נושמת עמוק,

שוש כחלון כידור :כל הזמן אני נושמת עמוק
אלברט טייב:

הערה לגמרי מיותרת,

שוש כחלון כידור :כל יום ויום,
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אלברט טייב:

אני רוצה לדבר על הנושא של התבאורה ברשותך אבל לפני כן יש לי
שאלה מה המשרה של הווטרינר שלנו?

ענבל דרור:

אחוזי משרה?

אלברט טייב:

כן,

דני לוין:

 40ומשהו אחוז,

אלברט טייב:

לא חצי?

דני לוין:

קרוב לחצי

איציק בראון:

אבל הורדתם פה את השכר שלו,

אלברט טייב:

ואנחנו ,א' בנושא של תבאורה אני לא רואה שם שום התייחסות
להרבה מאוד דברים כמו של ריסוסים למשל אני אשמח לשמוע נגד
יתושים או כלבים משוטטים או עיקורי חתולים ,או האכלת בעלי
חיים ברחוב ,אבל אני אגיד לכם משהו אני גם רוצה לקרוא לכם
משהו ,אתם קיצצתם בשירותים הווטרינרים גם כן בשירותי
הווטרינר ב ,13%-ב ,13%-אתם קיצצתם אני צודק או לא?

ניר:

לא,

אלברט טייב:

אז תסביר לי מה אני רואה פה?

ניר:

אני אסביר לך,

אלברט טייב:

תסביר,

ניר:

מה שרצו לעשות בשנה הקודמת,

אלברט טייב:

כן?

ניר:

הייתה מחשבה להעביר את הווטרינר שיהיה עובד עירייה,

אלברט טייב:

כן,

ניר:

לפני כן עבד באבן יהודה ,עכשיו במהלך השנה התברר שזה לא הצליח
המהלך הזה ואז עשו תיקון תקציב החזירו לפעולות אבל השאירו
עדיין משהו בשכר עכשיו מבחינת השכר,

איציק בראון:

רגע עצור שנייה אני לא מבין אני קורא את הפירוט את סעיפי משנה
שכר ווטרינר אין פה כלום,
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ניר:

דקה איציק אני אסביר,

שוש כחלון כידור :נכון,
ניר:

לא היה ווטרינר עכשיו אם אתה משתכר כל הווטרינריה השנה
לעומת שנה קודמת כביכול יש ירידה של  97אלף שקל אבל מה ה97-
אלף שקל היה בתקציב כשכר וזה לא שולם ,שולם דרך הפעולות
לאבן יהודה חשבנו שנעשה פה איזה מהלך ויהיה יותר זול בסופו של
דבר זה לא צלח מה שהווטרינר היה ב 2018-נשאר ב2019-

איציק בראון:

אז איפה מופיע פה סעיף השכר תקציב לאיזה סעיף?

ניר:

סעיף העברה סעיף של  810העברה לפיקוח ווטרינרי אנחנו משתתפים
בווטרינר של אבן יהודה,

אלברט טייב:

למה אנחנו לא מעלים את המשרה של הווטרינר?

שוש כחלון כידור :אי אפשר,
אלברט טייב:

אי אפשר,

שוש כחלון כידור :כי יש פה עניין של התקשרות ישנה של הרשות המקומית כפר יונה עם
אבן יהודה אנחנו גם הנושא של הווטרינריה עלה לביקורת מבקרת
העירייה גם הנושא הזה אנחנו ניתן לכם את כל המידע לגבי מה עלה
בביקורת ניסינו דווקא דרך תהליך הביקורת כולל ביקורת על
הביקורת הזמנו גם את הווטרינר וגם את מנהל  ...וגם דני ישב אתנו
כמנכל הרשות המקומית שגם מגלם בעשייתו את האחריות על
הווטרינריה ורצינו לעשות שינוי אני בכלל חשבתי שהווטרינר צריך
לעבוד בעיר להיות חלק מהעיר במשרד של העיר אבל זה בלתי
אפשרי מכל מיני היבטים בעיקר כלכלים,
דני לוין:

אני אסביר העסקה של הווטרינר בגלל שאין הצדקה להעסקה ביישוב
בגודל שלנו סדר גודל של משרה מלאה אז היסטורית הוא הועסק על
ידי אבן יהודה הם משלמים ואנחנו מעבירים להם את חלקנו בזמנו
זה היה אבן יהודה...

אלברט טייב:

למה אין הצדקה את זה תסביר לי,
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דני לוין:

יש כללים יש כללים זה לפי גודל יישוב וגודל יישוב כמו שלנו אין
הצדקה למשרה מלאה של ווטרינר,

אלברט טייב:

חצי משרה אין הצדקה?

דני לוין:

לא חצי משרה יש,

אלברט טייב:

אז למה אנחנו לא...

דני לוין:

יש לנו חצי משרה

אלברט טייב:

מה  40אחוז?

דני לוין:

יותר קרוב לחצי משרה אבל מה שעכשיו אנחנו מנסים זה לנסות
לפרק את זה ובאמת להעסיק אותו ישירות דרכנו אבל אנחנו גם לא
רוצים לפגוע בו כי יש כל מיני בעיות למשל אותו דבר קרה איתו ועם
תל מונד שהם עשו שמה את ההפרדה ועד היום מנסים למצוא את
הדרך איך זה ,כי בסך הכול הווטרינר שנייה עוד משפט אחד,
הווטרינר מעולה שבאמת נותן שירות כמו שצריך והנושא הזה של
ההפרדה הוא רק עניין טכני של מגרש,

אלברט טייב:

במילים אחרות איך אנחנו מקדמים את זה ששירותי ווטרינריה
בעיריית כפר יונה יהיו יותר מהבדיחה שיש היום?

דני לוין:

למה אתה קורא לזה בדיחה מה חסר לך בשירותי הווטרינריה בוא
תסביר לי?

אלברט טייב:

הוא נמצא פעם בשבוע ,בקושי נמצא בקושי אפשר להגיע והרבה
מאוד תושבים מתלוננים אי אפשר לקבל שירות שמשעה ארבע פעם
בשבוע משעה ארבע עד שש ,זה לא לעניין השאלה למה אנחנו לא
עושים משהו מעבר לזה?

דני לוין:

אנחנו לא חווים בעניין הזה של ,יש בעיה מבחינת קבלת השירות,
אבל אני שוב אומר הסברתי קודם לעשות את השינוי כפי שעלה בדוח
של מבקרת העירייה אנחנו בהחלט פועלים בעניין הזה זה משהו
שאנחנו צריכים להסדיר את זה במשרד הפנים ,אצל מי שממונה אצל
כל נושא של כוח אדם זה בטיפולי ואנחנו בגלל הבחירות זה התעכב
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הייתה צריכה להיות לנו פגישה זה פגישה משותפת יחד עם אבן
יהודה אז אנחנו ,אני מניח שבחודשים הקרובים זה יקרה אבל שוב
אני אומר עוד פעם אני חושב שמבחינת השירות לתושב אני חושב
שהתושבים מקבלים את השירות לאנשים אין בעיות של לחסן את
הכלבים,
אלברט טייב:

את גם חושבת ככה שושי?

שוש כחלון כידור :לגבי מה?
אלברט טייב:

שהתושבים יקבלו את השירות שלהם,

שוש כחלון כידור :תראה אני יכולה להתייחס אני רוצה להגיד שני דברים אחד העובדה
שהוא מקבל מארבע נולדה כתוצאה מזה שאני כיו"ר וועדת ביקורת
אמרתי שלא יכול להיות שבשתיים בצהרים הווטרינר מקבל קהל כי
הקהל לא נמצא כאן כדי שאפשר יהיה לקבל אותו בשתיים בצהרים.
אז זה שינוי שנעשה דרך תיקון הדוח ,הדבר הנוסף שאני אגיד בשביל
שאנחנו נגיד באופן גורף שהשירות הווטרינרי הוא בדיחה אנחנו
צריכים ללכת אחורה לבדוק את כל הפניות למוקד העירוני לעשות
ניתוח של הפניות ללמוד אותם ואם באמת אנחנו נלמד דרך המוקד
וזה אני מוכנה לעשות אני אבקש את זה מאבר מחר בבוקר לעשות לי
ניתוח אחורה שנה אחורה של הפניות בעניין הווטרינריה להציג אותם
בפני חברי המועצה בשמחה רבה ואם באמת נמצא ,אני יכולה להגיד
שאין בעיה של שביעות רצון יש נוכחות שהיינו רוצים להגדיל אותה
יש פה עניין שאנחנו צריכים לפתור אותו הוא עניין טכני אגב הוא
לא ,יש פה גם סיפור של היכולת שמחויב לכמה רשויות מבחינת
הזמן שעומד לרשותו אוקי אבל יש גם מכם כוונה לפצח את הסיפור
הזה ולהגדיל את הנוכחות שלו מה שהוא עושה אני יכולה להגיד
אלברט ,שהוא עושה טוב והוא באמת שחקן נשמה בתחום
הווטרינריה,
אלברט טייב:

את יודעת הוא איש טוב אבל את יודעת,

26

שוש כחלון כידור :אמרתי עושה טוב אני לא יודעת אם הוא איש טוב
אלברט טייב:

אני אגיד לך למה ,תראי אני רוצה לקרוא לך את מה שאת אמרת
בישיבה הקודמת את ואילנה,

שוש כחלון כידור :אתה לא צריך לקרוא אני מכירה את הפרוטוקול,
אלברט טייב:

אני רוצה לקרוא,

שוש כחלון כידור :בעל פה,
אלברט טייב:

כי לא רק את היחידה שיודעת שיש פה מצלמה ,אני רוצה לקרוא לך,
ואת אומרת ככה לווטרינר,

שוש כחלון כידור :אהה אתה מדבר למצלמה בסדר,
אלברט טייב:

את אומרת ככה בואו נדבר על הווטרינר אני חושבת שעירייה
שמכבדת את עצמה ויש פה טונות של כלבים וחתולים אני חושבת
שצריך להרחיב את המשרה של הווטרינר כי אם אנחנו מדברים על
שירות לתושב כי מה שקורה היום זה שהוא בא לפה פעם בשבוע
ושעות לא שע ות בטח הציבור לא נמצא כאן בשעות שהוא נמצא ואם
אפשר להרחיב לו את המשרה אני אומרת לא לקפוץ למשרה מלאה
לפחות לחצי משרה אז עכשיו אני אומר לך מזה אני מבין

שוש כחלון כידור :כל מה שאמרתי התקיים בדוח מבקרת העירייה,
אלברט טייב:

אני מבין שושי שאת יודעת שהציבור לא מרוצה מהשירות שנותן
הווטרינר,

שוש כחלון כידור :לא אני חושבת שצריך להגדיל את השירות את היקף התעסוקה שלו
זה מה שאמרתי בדברים שלי ואני גם אומרת אלברט אין בנינו חוסר
הבנה ,אני אומרת כמו שאמרתי אני הייתי יו"ר וועדת הביקורת
הבקורת האחרונה אחת הביקורות האחרונות הייתה על הווטרינריה
אנחנו ג ם נציג לכם את הממצאים אגב ,אם אוסנת הייתה פה גם
הייתם מקבלים את הדוח של המבקרת  ,מה שאני רוצה להגיד לך,
אלברט טייב:

אני,

שוש כחלון כידור :רגע רגע רגע,
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אלברט טייב:

בסוגיה הזאת אני רוצה להיות סגור שאנחנו,

שוש כחלון כידור :רגע רגע ,אחד הדברים שעשינו התאמה של השעות באמת עם השעות
שהציבור נוכח כאן הדבר הנוסף זה שאנחנו פועלים להגדיל את
המשרה שלנו להיקף של  50%אוקי אנחנו פועלים ,אין סטירה בינך
לביני ולבין הדברים שאמרתי לפרוטוקול,
אלברט טייב:

אני רוצה להתייחס לנושא של הוועדה של תכנון ובנייה ברשותך,

שוש כחלון כידור :כן?
אלברט טייב:

קראתי שיש שמה נוספו שם שלושה תקנים אני לא טועה נכון נכון
ראיתי אחד עשרה ל ,רגע בוועדה לנושא של הוועדה אומנם יש פה
תקציב אבל ראיתי את זה בפרק של התקנים יש שם נספח אחד של
תקנים נכון? אז גדלנו נכון? ,כן ,גדלנו בנושא של התקנים,

ניר:

לפני שאתה שואל אני רק אגיד לך דבר אחד שאין תוספת תקנים
חדשים ב 2019כלומר כל התוספת תקנים שאתה רואה היא למעשה
קרתה במהלך  18יש בנאדם נניח יתחיל לעבוד בראשון ליולי אז הוא
היה חצי שנה ב 18-הוא יהיה משרה מלאה ב 19-כי הוא שנה הבאה
הוא יעבוד מלא וכולה ומי שיש הרבה מאוד אנשים  ...במהלך שנת 18
אין שום ,למרות שיש להם דרישה כזה אבל אין שום תקן חדש
שיתווסף ב.2019-

שוש כחלון כידור :צריך גם להבין שהתקן של הוועדה נקבע על ידי מנהל התכנון,
ניר:

כן בדיוק,

שוש כחלון כידור :אנחנו לא קבענו את תקן הוועדה,
אלברט טייב:

מה אנחנו עושים בשורה התחתונה שלי אוקי יש בעיות עם הוועדה זה
לא חדש אני שומע את זה מאנשים השאלה שלי אם אנחנו נתנו את
הדעת בנושא כוח אדם בשנת  2019בכדי להדביק את כל הפיגורים
שיש כאן,

שוש כחלון כידור :אז אני אתן לך תשובה,
אלברט טייב:

איפה?
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שוש כחלון כידור :התשובה היא כזו ,הנושא של הוועדה הוא נושא בבדיקה אנחנו
מכירים את תלונות התושבים אני גם יודעת להגיד לך שנכון לאתמול
שאחד האדריכלים שהגיע לוועדה ישב אצלי בקבלת קהל ודווקא
שיבח את השינוי שלך בעבודת הוועדה אבל הוא רק אחד וזה לא
מדגם מייצג ,אנחנו לא נשענים על בנאדם אחד כשאנחנו רוצים
לבדוק שביעות רצון של גוף כזה או אחר בתוך העירייה בדיון אחרון
שקיימנו על הוועדה סיכמנו שאנחנו עושים דיון עומק על הוועדה על
העלויות שלה על התקנים שלה על כוח אדם שהושג במסגרת יועצים
מתוך כוונה באמת לבדוק את האפקטיביות עצומות תפוקות הדיון
הזה צריך להתקיים לדעתי בשבועיים הקרובים אגב בקטע של
התפוקות זה גם ממול סך כל הפעולות שהם עשו בפרק הזמן מאז
שהוקמה הוועדה עם הפנים קדימה אחד הדברים שאנחנו רוצים
לעשות זה להביא יועץ חיצוני שיבדוק את עבודת הוועדה ולעשות
סקר שביעות רצון תושבים מהוועדה כדי ללמוד ולעשות שיפר של
העשייה שמה,
איציק דב:

הערת ביניים לגבי נושא של הוועדה אלברט אתה אולי לא יודע אבל
אתה יודע כמה תיקים הגיעו מש ...שלא נגמר ואנחנו לא היינו
ערוכים לדבר הזה בכלל,

אלברט טייב:

אתה מדבר על היסטוריה,

איציק דב:

זה היסטוריה זה עכשיו.

אלברט טייב:

אבל זה בדיוק מה ששאלתי.

איציק דב:

בסדר,

אלברט טייב:

איך אנחנו מתמודדים עם זה אז אתה מחזיר אותי אחורה.

איציק דב:

הפילו עליהם את הדבר הזה לך תתמודד עם זה היום.

אלברט טייב:

אתה גם לא הקשבת לשאלה שלי אני מקווה שזה לא בגלל,

שוש כחלון כידור :קיבלת תשובה לשאלה שלך?
אלברט טייב:

כן,
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שוש כחלון כידור :אנחנו נציג לך גם את הממצאים ,אין,
אלברט טייב:

אני רוצה להתייחס גם לנושא של הפיקוח אני רוצה לפני כן רק להבין
משהו אנחנו בעצם ב 2019-אנחנו מתכננים גידול של  700אלף שקלים
בכניסות,

חיים:

ב 2018-הגענו ל 700 -אלף.

ענבל דרור:

זה ל 700-זה לא גידול ב 700-התקציב היה  400הביצוע השנה כבר
הגיע,

אלברט טייב:

איך הוא הגיע לארבע ב ?2017-השנה אנחנו כבר נמצאים ב?700-

ענבל דרור:

כן כן,

אלברט טייב:

כלומר אנחנו נשארים אותו דבר בעצם?

ענבל דרור:

כן ,נכון זה הצפי,

שוש כחלון כידור :אם יהיה יותר זה הערכה,
אלברט טייב:

אם יהיה יותר זה בסדר

שוש כחלון כידור :לא מה זה אם יהיה יותר זה בסדר אנחנו שואבים שהתושבים יממשו
ביום יום שלהם את חוקי העזר ולא נצטרף ל,
אלברט טייב:

בוודאי אבל נכון להיום ענבל זה לא גידול ה 700-האלה זה בעצם
בפועל,

ענבל דרור:

זה בפועל ,עדכנו בהתאם,

אלברט טייב:

יש לי עוד שאלה לגבי הסיפור של בנושא של שמירה וביטחון מה זה
שמה  2,000שקלים זה התקציב של המשמר האזרחי?

ענבל דרור:

שתי מיליון ,איפה בפירוט מה שמפורט?

אלברט טייב:

כן ,כמה אנחנו מוציאים? מה זה שמה המספר הזה?

שוש כחלון כידור :המשמר האזרחי?  2,000שקלים,
אלברט טייב:

מה זה בעצם?

דובר:

קפה תודה,

ענבל דרור:

קופה קטנה,

אלברט טייב:

קופה קטנה?
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דובר:

כן.

אלברט טייב:

אוקי ,אני רוצה עוד הפעם לקבל ברשותכם הנושא הזה של התמיכות
זה לא בדיוק מה שהיה פה עכשיו אני מבין ,אני רוצה להבין איזה
שירותים המתנ"ס נותן איזה שירותי דת המתנ"ס נותן?

שוש כחלון כידור :יש את המחלקה לתרבות ה,
אלברט טייב:

ברשותך שנייה אני רוצה להעביר עוד הפעם משהו ,המתנ"ס בעצם יש
לה תקציב של  200אלף שקלים שהוא בעצם מעניק שירותים
שירותים לאוכלוסייה הדתית

שוש כחלון כידור :לסקטור הדתי,
אלברט טייב:

לסקטור הדתי בכפר יונה כן,

שוש כחלון כידור :כל סקטור כל רצף יש תוכנית עבודה שנתית
אלברט טייב:

כן,

שוש כחלון כידור :מה שעושה המתנ"ס הוא מפרסם קול קורא לעמותות שהם עמותות
דתיות
אלברט טייב:

כן?

שוש כחלון כידור :לכנס אותם למפגש מגדיר להם קריטריונים להגשת בקשות על
מסגרת התקציב של  200,000שקל ובעצם בונה תוכנית עבודה שנתית
שנשענת על הבקשות השונות מהציבור הזה אני אגיד לך על איזה
רקע זה נולד?
אלברט טייב:

זה בעצם בתי כנסת או שאני טועה?

שוש כחלון כידור :לא לא ,זה לא בתי הכנסת,
אלברט טייב:

זה לא עמותות של בתי הכנסת?

שוש כחלון כידור :לא אני אגיד לך על איזה רקע זה נולד מה שקרה זה שרשות
המקומית כפר יונה מתקצבת את המתנ"ס מתקצבת הוצאות
המתנ"ס מתוקצבות על ידי הרשות המקומית ,עכשיו לאורך השנים
טענו ובצדק חלק מהאוכלוסייה זה אגב אוכלוסייה שיושבת כאן טענו
ובצדק האוכלוסי יה הזו שהם משלמים ארנונה כמו כולם אבל הם לא
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נהנים משירותי פנאי ותרבות כמו כולם ,כיוון שרוב התכנים או
עיקרם זה תכנים שהם לא יכולים לראות אותם ,עכשיו מה שעשינו
בנוהל התמיכות זה בעצם אישרנו להם להגיש דרך נוהל התמיכות
את הדרישות שלהם ,ובחלק מהמקרים אישרו ולא אישרו זה עבד
כמו שצריך לא עבד כמו שצריך מה שאנחנו הבנו מזה שעדיף כדי שזה
יתקיים כמו שצריך זה שהמתנ"ס יוביל את זה כגוף שבעצם מוביל
את כל התרבות פה בעיר אז הוא יובל גם את התרבות לסקטור הדתי
אוקי יש לזה בקרה ומאגר
אלברט טייב:

עכשיו מלבד התקציב שיש את זה  200אלף שקלים אין לסקטור
הדתי איזשהו תקציב נוסף של תמיכות פה?

שוש כחלון כידור :יש בתוך התמיכות אפשרות נגיד לשירותי הדעת כאלה ואחרים
שהתרבות התורנית לא נותנת עליהם את הדת אוקי,
אלברט טייב:

איפה זה בא בתקציב לידי ביטוי?

דובר:

תמיכות,

שוש כחלון כידור :אמרתי בתקציב של התמיכות,
אלברט טייב:

בתקציב של התמיכות כן,

שוש כחלון כידור :עכשיו אנחנו לא חלקנו בתוך תקציב התמיכות בכוונה לא חילקנו
אוקי יש אפשרות שאנחנו ניקח את ה 875 -אלף שקל האלה ויש
אפשרות שאנחנו נתייחס באופן לוקלי שמגישים עמותות יגישו את
הבקשות של התבחינים יכול להיות שנוכל לתת יותר לתנועות הנוער
תהיה לנו יתרה בתוך התמיכות יכול להיות שנוכל לתת יותר לספורט
בכל מקרה אנחנו גם את זה נציג לכם אחרי שהעמותות תגשנה לזה,
איצק:

אין יותר ספורט

שוש כחלון כידור :יש לך ספורט בתוך הספורט יש לך את הכדורסל ואת הכדורגל
איציק בראון:

אבל אמרנו ש,

שוש כחלון כידור :יש קבוצת בוגרים,
איציק בראון:

אבל שנה שעברה החלטנו שאנחנו מעבירים את זה לניהול המתנ"ס,

32

שוש כחלון כידור :לא זהו שהמתנ"ס ,הייתה שנת מעבר,
אלברט טייב:

הייתה עמותה,

איציק בראון:

הם הקימו עמותה המתנ"ס הקים עמותה,

שוש כחלון כידור :יש את עמותת שוחרי הספורט שזה עמותה של הכדורגל של הבוגרים
שאגב התקציב של הכדורסל נשען על העמותה הזאת מכיוון שעמותת
הכדורסל עוד לא ממשה את הפרק זמן,
איציק בראון:

אז זהו שהשנה היא צריך ל,

שוש כחלון כידור :אני לא יודעת אף אחד לא הציג את זה ולא הגיש את זה.
איציק בראון:

השנה כבר הגיע מועד שלהם שהם יכולים לקבל,

שוש כחלון כידור :אז הם יוכלו להגיש תמיכה לעירייה בשמחה אנחנו בעד לא
איציק בראון:

טוב.

אלברט טייב:

על הנושא של הנספחים אנחנו מצביעים בנפרד נכון ההתייחסות היא
בנפרד?

ענבל דרור:

של הנספחים?

אלברט טייב:

של תקציב ה ,כל זה הצבעה בנפרד?

ענבל דרור:

כן,

אלברט טייב:

זה בא בנפרד,

שוש כחלון כידור :אני גם רוצה שתבינו לגבי תוכנית הפיתוח ,כל עוד התוכנית פיתוח
מתייחסת לסכומי הכסף שעומדים לרשותנו בקרנות אנחנו לא
יודעים כרגע להגיד מה הם הכנסות המותנות איזה הכנסות אנחנו
נקבל במהלך השנה וברור לגמרי ברגע שיכנסו הכנסות נוספות לתוך
קרנות הפיתוח אנחנו נממש אותם לטובת פרויקטים מה שאנחנו כן
נעשה אנחנו נכין כן רשימה של פרויקטים אנחנו קיבלנו רק אתמול
ממחוז מרכז איזשהו מסמך שמאפשר לנו בעצם להגיש בקשה לאשר
את כל התברים שלנו לשנת העבודה  2019באופן חד ,פעם אחת להגיש
את הכול ולקבל אישור על כולם כדי שלא נצטרך כל פעם מחדש
לקבל אישור לתבר מהמחוז כמובן שכל תבר כזה צריך לבוא לאישור
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המליאה ולקבל תמיכה ברוב אז המסמך הזה הגיע רק אתמול מה
שאנחנו מאשרים כרגע זה למול מה שיש אוקי ,אנחנו נציג גם כן
עדכון של תוכנית הפיתוח אחרי שנדע מה הכנסות המותנות שלנו
ונתייחס בפיתוח שלנו הכנסות מותנות נציג לכם יש דברים שאתם
רוצים לנסות ולהשפיע עליהם בבקשה אתה יכולים ל,
אלברט טייב:

יש עוד שתי דברים ענבל אני מבין שהיינו צריכים לקבל ממך איזה
חוות דעת ממך?

ענבל דרור:

על מה?

אלברט טייב:

על זה שהתקציב הזה הוא בתקציב מאוזן הוא בר ביצוע בהתאם
להכנסות והוצאות אנחנו אמורים לפי פקודת העירייה לקבל חוות
דעת,

ענבל דרור:

חוות דעת?

אלברט טייב:

כן,

ענבל דרור:

אוקי אז תקבלו,

אלברט טייב:

יש את סעיף  206שאומר שלפני שאנחנו מאשרים תקציב אנחנו
אמורים לקבל חוות דעת ,אני לא רואה פה חוות דעת כזאת,

ענבל דרור:

אוקי

שלומית גבע:

לדעתי זה רק עירייה איתנה אבל בואו נסתכל ביחד,

אלברט טייב:

אנחנו לא עירייה איתנה?

שלומית גבע:

לא,

אלברט טייב:

מתי נהיה עירייה איתנה,

ניר:

כל עוד אתה מקבל מענק איזון אתה לא יכול להיות איתן,

שוש כחלון כידור :אתה לא יכול להיות איתן,
אלברט טייב:

נכון,

שלומית גבע:

אז כנראה שזה לא יקרה.

ענבל דרור:

מכיוון שאנחנו כפופים בתקציב לאישור שר הפנים אז לא נדרש ה,

אלברט טייב:

תגידו אנחנו לא היינו אמורים גם להוסיף כאן,
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שוש כחלון כידור :רגע היא רק תסיים את המשפט שלה,
אלברט טייב:

סליחה

ענבל דרור:

אני רק רוצה לעשות את ההפרדה כי סעיף  206אתה צודק שכתוב
שבעירייה איתנה בעצם הגזבר הוא זה שנותן את חוות הדעת כי הם
לא נדרשים לאישור משרד הפנים ,אנחנו כן נדרשים לאישור משרד
הפנים,

שוש כחלון כידור :הלוואי אמן בחמש שנים הקרובות,
אלברט טייב:

ותגידי אנחנו לא אמורים לקבל להציג בסעיף נפרד בתקציב את כל
הנושא של הפעילות מעמד קידום האישה? איך אנחנו עומדים בזה?

ענבל דרור:

מבנה תקציב,

שוש כחלון כידור :כרגע אין לנו בכלל יושב ראש לקידום מעמד האישה התקציב הוא
בכלל תקציב שמנוהל על ידי המתנ"ס ולא מנוהל על ידי העירייה
 50,000שקלים זה גובה התקציב ,כרגע אנחנו יוצאים רק למכרז אהה
פנימי וחיצוני דפנה ליכוב הייתה היועצת לקידום מעמד האישה
והממונה על הטרדות המיניות אז אם אתה רוצה לדעת מה נעשה ב-
 50אלף שקלים אפשר לבקש את זה ממנהל המתנ"ס ענבל בשביל
להציג,
אלברט טייב:

תודה,

איציק בראון:

מישהו רוצ ה? או אני? ,אני מדבר על התקציב את הפירוט רובוטיקה
אנחנו דיברנו על זה גם בישיבות קודמות אין פה ביטוי לרובוטיקה
כבר דיברנו בישיבות קודמות בקדנציה קודמת שמן הראוי שזה
יתוקצב אנחנו נגיע למצב שחס וחלילה הם יזכו ואנחנו נעמוד עוד
פעם לפני מצב שהם אנחנו לא יכולים ,אתה יודע שאין ביטוי
בתקציב,

שוש כחלון כידור :הביטוי בתקציב לרובוטיקה הוא סביב ההכנסה שאנחנו עתידים
לקבל מהקול קורא של משרד המדע שעומד על כמעט  400אלף שקל
זה מה שהיה ב ..של שנה אחרונה 152 ,אלף שקל יחד עם הקבוצות

35

האחרות שלהם לנסיעה לחול מנהל הרובוטיקה רמי בראלי הציג
להם את הדרישות שלהם ,וזה יגולם יכנס והם יקבלו את התקציב,
איציק בראון:

מה שאת אומרת זה בעדכון תקציב אמור,

שוש כחלון כידור :זה יכנס במסגרת הקול קורא של משרד המדע ולדעתי זה נמצא שמה,
בתוך אה,
דובר:

יש יש  80אלף שקל,

שוש כחלון כידור :יש  80אלף שקל שהם,
ניר:

יש  80אלף שקל זה,

איציק בראון:

יש מדע וטכנולוגיה בסוף  490אין כלום,

ניר:

לא זה הכנסה,

שוש כחלון כידור :זה הכנסה,
ניר:

בהוצאות,

שוש כחלון כידור :זה הכנסה,
איציק בראון:

אבל היא אומרת שזה אמור להגיע לשם,

שוש כחלון כידור :יש הכנסה במסגרת קול קורא של משרד המדע,
ענבל דרור:

אנחנו לא יכולים לתקצב אותה

ניר:

לא יכולים לתקצב את ההכנסה זה אי וודאות בהוצאה יש  80אלף

איציק בראון:

אנחנו לא נעמוד השנה עוד פעם בפני ,

שוש כחלון כידור :הם יקבלו את ה 142-אלף שקלים שלהם עבור התחרות עבור הסעת
הזה עבור הטכניון כל מה שזה מה שרמי ביקש לטובת הרובוטיקה
 152אלף שקלים יכולה להראות לך את ה  WHATS APPשלו
ששלחתי,
איציק בראון:

אני מאמין השאלה אם להשיג את זה צריך ביטוי,

שוש כחלון כידור :הם יקבלו את זה,
ניר:

יש בתקציב  80אלף שקל,

שוש כחלון כידור :מה?
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שלומית גבע:

אני רק מזכירה כמו שהיה בקדנציה הקודמת הדרישה הזאת כמובן
שכל הנושא של תקצוב של משלחות צריך לבוא אליכם לקביעת
קריטריונים מועצת העיר צריכה לאשר את הנושא של משלחות לחול
ואיזה תיעדוף ובאיזה היקפים ובהקשר הזה אני גם מתארת לעצמי
שהתקציב יהיה תואם זה חייב להיות בצורה של תבחינים ברורים
וקבועים,

איציק בראון:

אוקי שאלה לגבי סעיף מזכירות כנראה משכורת יש גידול מ 30-אלף
ל 70-אלף.

ניר:

הייתה מנקה המנקה שהייתה פה היא עזבה ואז זה היה,

איציק בראון:

טוב ,אני לא רוצה לחזור על דברים שאמר חברי אז אני אמשיך
הלאה ,עיקור חתולים אנחנו דיברנו רבות וגם בשולחן הזה שושי
התקציב קוצץ היה  80ועכשיו אנחנו מדברים על  50אנחנו דיברנו
שצריך להכפיל אותו הרי?

שוש כחלון כידור :ההכפלה תהיה על ידי קול קורא של משרד החקלאות,
איציק בראון:

אני ביקשתי פירוט.

שוש כחלון כידור :פירוט של מה?
איציק בראון:

לא יש פה ,אז עיקור חתולים התקציב ירד מ 80-ל,50-

שוש כחלון כידור :אני אומרת שוב ההשלמה תהיה במסגרת קול קורא של משרד
החקלאות,
ניר:

וגם אין ביצוע עם כל הכבוד תקצבו שנה שעברה באמת תקציב יותר
גבוה,

איציק בראון:

אנחנו נומקים בזה בעניין הזה של חתולים,

ניר:

רגע איציק שנייה הביצוע יהיה  25,000למרות שהתקציב יש ביצוע
בחסר

איציק בראון:

לא לוקחים אז כנראה קבלן,

ניר:

מי לא לוקח,

איציק בראון:

לא עושים את זה,
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שוש כחלון כידור :מה זה לא לוקחים קבלן מה פתאום לא לוקחים עשינו עיקור
חתולים ,אתה יודע שעשו עיקור חתולים כאילו לא  ...לא היית פה,
איציק בראון:

אבל הוא אומר  25אלף שקל,

שוש כחלון כידור :אתה בעצמך,
איציק בראון:

לא עשה

שוש כחלון כידור :בוודאי שעשו עיקור חתולים ,אתה רוצה שיתנו לך דיווח אז ייתנו לך
דיווח,
איציק בראון:

לא אני אומר שזה לא הספיק לנו אז ה 80-אמרנו  80אנחנו ו80-
משרד הזה,

שוש כחלון כידור :ההתייחסות כמו שאמר לך ניר זה לביצוע בפועל ,יש לנו כוונה לפנות
אגב אני לא יודעת אם אתם יודעים יש רפרנט לנושא קולות קוראים
שעובד עם העירייה זה העיסוק שלו מה שהוא עושה זה הוא יושב על
קול קורות הקוראים של משרדי הממשלה ומזרים לנו תקציבים בין
היתר על הסיפור ה,
איציק בראון:

שושי את צודקת

שוש כחלון כידור :על הסיפור הזה של ה,
איציק בראון:

אבל קול קורא יש ,MATCHING

שוש כחלון כידור :מה זה?
איציק בראון:

זה  MATCHINGשל אחד לאחד ,שאנחנו נתנו  80אז אנחנו
מקבלים 80

דובר:

,160

איציק בראון:

 160אבל אם ירדנו ל 50אנחנו נקבל רק  50לא נקבל,

שוש כחלון כידור :תדע לך שזה לפי ביצוע בפועל,
איציק בראון:

התוצאה היא שיש לנו פה מכה של חתולים,

שוש כחלון כידור :אני לא יודעת להגיד את זה כמו שאתה יודע להגיד את זה באופן חד,
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איציק בראון:

אנחנו חווים את זה ,את יושבת על הפייסבוק הרבה יותר ממני ואת
רואה בדיוק את התגובות על כל מיני בעונת הייחום שלהם כל שלושה
חודשים,

שוש כחלון כידור :אני לא יושבת כבר חמישה שבועות אחרונים לדעתי לך יש יותר זמן
מלי בפייסבוק ,ודבר שני מה זה קשור שאני יושבת על הפייסבוק
בשביל לתת לך מדדים ברורים של עיקור חתולים,
איציק בראון:

לא רואים שמה את התשובות,

שוש כחלון כידור :אם אנחנו לוקחים את הפייסבוק למדד אז אנחנו בבעיה קשה כולנו
אגב לא רק אני גם כולנו
איציק בראון:

אוקי הבנתי

שוש כחלון כידור :הפייסבוק הוא לא מדד אם אנחנו רוצים לדעת האם מה נעשה בפועל
אפשר לבקש את הנתונים האלה מאבר ענבל ולשלוח לכל חברי
המועצה את הנתונים עיקור חתולים בשמחה רבה.
איציק בראון:

שיפוצי קיץ,

שוש כחלון כידור :כן?
איציק בראון:

מה המהות של התקציב פה  142כמו שנה שעברה יש תברים..
(מדברים יחד)

שוש כחלון כידור :זה עבור אני לא יודעת מה אבל בטח לא (מדברים יחד)
איציק בראון:

אוקי ,דבר נוסף יושבים פה סביב השולחן הזה חברי מועצה שהיו גם
בקדנציה הקודמת וגם חדשים שהתבטאו על הסעיף הזה של בית
ספר פני מאיר השתתפויות  250אלף שקל ופני מאיר סייעות  82אלף
שקל ואני זוכר את ההתבטאויות שלהם קודם כל אני מזכיר לכולם
שזה בית ספר פרטי ,לא בית ספר בניהול העירייה ואיך ,אני לא רוצה
להגיד את הסף את הרצף של ההתבטאויות חלק אמרו פה הם
יושבים פה על יד השולחן הזה ואני בכוונה לא נוקט בשמות חלק
נקטו בעניין הזה של שחיתות חלק נקטו באמירה הזאת של אנחנו
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נותנים יד לקהילה החרדית פשוט יהיה מעניין לראות אים הם
יצביעו על הסעיף הזה היום
אלברט טייב:

עוד מעט תראה,

איציק בראון:

זה לגבי הסעיף הזה ,ואני לא רוצה לחזור אבל אלברט ציטט את מה
שאת אמרת על התקציב הזה,

שוש כחלון כידור :איך אני מבסוטית שמצטטים אותי היום אני ממש...
איציק בראון:

היום זה קל,

שוש כחלון כידור :לדעתי אני גם בכל כיתה בבית ספר אשים את הציטוטים שלי זה
ממש מעורר השראה,
אלברט טייב:

את לא היית כל כך מבסוטית,

שוש כחלון כידור :אני מאוד מבסוטית דווקא שאתם מצוטטים אותי,
אלברט טייב:

אלה דברים הפוכים בדיוק,

שוש כחלון כידור :זה רק אומר שעשיתי עבודה טובה עשיתי עבודה טובה כנראה עם ה,
אלברט טייב:

מהתקציב הזה שאת הגשת לנו כאן מ 2019הפוך בדיוק,

שוש כחלון כידור :שום דבר לא הפוך,
אלברט טייב:

הפוך בדיוק,

שוש כחלון כידור :זה לדעתך,
אלברט טייב:

נכון

שוש כחלון כידור :תמיד תגיד לדעתי,
אלברט טייב:

לא אני אומר

שוש כחלון כידור :מעניין למה זו דעתך,
איציק בראון:

וגם את אומרת זה לדעתך,

שוש כחלון כידור :נכון .לדעתי תמיד זה לדעתי,
איציק בראון:

בדיוק,

שוש כחלון כידור :אוקי
איציק בראון:

זהו אני לא רוצה לחזור על זה לגבי העניין הזה של המתנ"ס,

שוש כחלון כידור :לא הבנתי מה אמרת אבל,
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איציק בראון:

מה?

שוש כחלון כידור :לא חזרת על שום דבר ,יש לך את ה ,אתה משיג על ה 250-אלף
שקלים,
איציק בראון:

כן,

שוש כחלון כידור :בבית ספר,
איציק בראון:

נכון

שוש כחלון כידור :בסדר גמור ,זה אגב לא בית ספר פרטי אבל לא משנה הוא ,כן זהו
איציק?
איציק בראון:

זהו,

שוש כחלון כידור :מישהו עוד רוצה מחברי המועצה?
ברק אשרם:

אני רוצה להגיד משהו בבקשה,

שוש כחלון כידור :בשמחה,
ברק אשרם:

לגבי התרבות תורנית גם בתי כנסת הם היו שותפים רצינו להכניס
אותם לתקצוב הזה שגם שמה יש תרבות והרבה בתי כנסת שהגישו
וברוב השנים,

שוש כחלון כידור :למתנ"ס אתה מדבר?
ברק אשרם:

למתנ"ס ולמועצה לא חשוב איפה שזה לא היה דחו אותם כקש לא
קיבלו שום דבר התקציב הזה התחלק לשניים כולנו בוודאי יודעים
לאן ,לא חשוב לבריאות ,אבל הייתי באמת רוצה שגם הקריטריונים
אם זה ימצא כאן במועצה שמצאנו גם דרכים שאפשר גם ב ,הרי
הבתי כנסת פה לא מתוקצבות באף מקום הם מתחזקות את עצמם,

שוש כחלון כידור :אנחנו משלמים חשמל ומים,
ברק אשרם:

מי?

שוש כחלון כידור :העירייה,
ברק אשרם:

לא יודע ממי

שוש כחלון כידור :אני אומרת לך שכן,
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ברק אשרם:

בסדר אבל לא כולם אולי לא כולם ,ואני חושב שיהיה כדאי שגם לא
לחפש את הקריטריונים המתאימים שגם הם יכולים להיות שותפים
גם ,מצאנו גם תבחינים אם יש עמותה או אין עמותה שהם יכולים
לעשות פעולות שהם למשל עשו סתם דוגמא איזה ,בצדיקים או
הביאו איזה מרצה ,הם יוכלו גם להשתתף אני חושב שזה גם ב,
בתמיכות או איפה שזה לא יהיה כי סך,

שוש כחלון כידור :תחת שירותי דת בתמיכות,
ברק אשרם:

לא כי פה שמעתי שבתי כנסת כאילו זה לא

שוש כחלון כידור :יש ערוץ אחד שאתה יכול להגיש דרך התמיכות יש נוהל תמיכות עם
התבחינים חלק מהתחומים של התמיכות זה תחום הדת אוקי אז
אפשר להגיש בקשה לתמיכות להרצאה ובית כנסת איפה שאתם
עושים את זה או לא עושים את זה ,אתם צריכים להציג אגב לא רק
להציג הרצאה אתם צריכים להציג תוכנית עבודה שנתית צריך
לאשר אותה עם האומדנים שלה ,הרשות המקומית נותנת לזה אישור
עקרוני אחרי כל הרצאה שאתם עושים אתם צריכים להציג פה
קבלות וחשבוניות,
ברק אשרם:

בוודאי,

שוש כחלון כידור :כל נוהל העבודה ,יעשה עם הגזברית,
ברק אשרם:

אז זה נשאר ככה,

שוש כחלון כידור :אז זה אין בעיה זה חוזר לרשות המקומית אוקי ,עכשיו האלטרנטיבה
השנייה זה ה 200-אלף שקלים של התרבות התורנית גם שם אפשר
להגיש בקשה לפעילויות כאלה ואחרות,
ברק אשרם:

בסדר גמור פשוט שמעתי מקודם לא לבתי כנסת אז הם לא צריכים,

שוש כחלון כידור :אני בעד בתי כנסת ופעילות בבתי כנסת אם זה עושה לכל ציבור הדתי
טוב נפלא ונהדר,
ברק אשרם:

לא כי סך הכול מה  ,שותפים לכל התרבות,

שוש כחלון כידור :בשמחה לכן אמרתי יש פה עוד שתי ערוצים,

42

ברק אשרם:

בסדר גמור,

שוש כחלון כידור :פעם זה היה רק ערוץ אחד,
אלברט טייב:

אני רוצה רק עוד שאלה אחת קטנה שנזכרתי להסכמים
הקואליציוניים שהוגשו בעזרת ה' במועצה יש את ההסכמים האלה
עם בעיקר עם הסיעות הדתיות יש להם איזשהו השפעה על התקציב?

שוש כחלון כידור :קודם כל ,הם לא עם הסייעות הדתיות בעיקר בואו נתחיל מזה הדבר
השני אין להם שום השלכות תקציביות שום ,ממש לא ,הוא שאל אם
שילמתי לכם כסף תמורת הסכם קואליציוני,
אלברט טייב:

לא אני לא שאלתי את זה,

שוש כחלון כידור :מכספי העירייה זאת הפרשנות לשאלה שלך,
אלברט טייב:

אני לא סיימתי אפשר להמשיך?

שוש כחלון כידור :זה הרמז שאתה רומז,
אלברט טייב:

אני אומר שאלתי שאלה פשוטה מאוד אם יש לה הסכמים
קואליציוניים איזשהו השפעה לתקציב מה מה הקשר אם אני משלם
להם למה את אומרת לי דבר כזה בכלל?

שוש כחלון כידור :זה מה שאתה אומר לי במילים אחרות אגב,
אלברט טייב:

לא זה מה שאת אומרת לא מה שאני אומר

שוש כחלון כידור :לא זה מה שאתה אומר,
ברק אשרם:

שוש אני יכול להמשיך פשוט הפסיק אותי באמצע

שוש כחלון כידור :אתה יודע אני רוצה להגיד לך שבחמש שנים הקודמות שילמו הרבה
כסף להסכמים קואליציוניים
אלברט טייב:

כן כן ,שמענו,

שוש כחלון כידור :אתה רוצה שאני אגיד לך ואפרט לך?
אלברט טייב:

לא ביקשתי שתגיד לי,

שוש כחלון כידור :אז שתדע,
אלברט טייב:

כשאני אבקש אני אפנה אליך,
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ברק אשרם:

שושי אפשר הם פשוט נכנסו לדבר אם אפשר גם לגבי אף אחד...
הרווחה  ...בתקציב ,הייתה חלוקה של תלושים או מצרכי מזון בראש
הש נה ,היה בהתחלה בפסח ,אספנו גם בראש השנה בשיתוף יחד עם
הרווחה עם כל השמות שיש שמה אז כנראה בפסח עיגנו את זה זה
נמצא בפנים וראש השנה כל פעם צץ לנו איזה בעיה כן לא הכנסנו
לתקציב כן לתקציב משפחות שממש שחיכו ל ,לא עם מרצדסים כן,

משה בוארון:

אבל בראש השנה אף פעם לא היה בראש השנה,

ברק אשרם:

אז אני אומר לך כבר ארבע שנים יש בראש השנה,

שוש כחלון כידור :אז ברק אני אגיד רק לגבי זה אני אגיד,
ברק אשרם:

אם אפשר ש,

שוש כחלון כידור :גם תקציב התמיכות מתייחס לתחום הרווחה תקציב התמיכות נותן
גם מענה בנו שא הרווחה מה שאני ביקשתי יושב כאן אלברט ראש
אגף הרווחה אנחנו ישבנו בפגישת עבודה לפני שלושה שבועות נדמה
לי ודיברנו על הדרך שלפיה אנחנו נעגן את כל העמותות שמסייעות
לכל המשפחות תחת וועדת הרווחה ומדיניות מגובשת של העירייה
כדי שבאמת נוכל שלא תיווצר פה סיטואציה כי יש פה כפילויות
בסיוע כדי שלא תיווצר סיטואציה שאנחנו נותנים למשפחה אחת
פעמים שלוש ולמשפחה אחרת אנחנו לא נותנים בכלל אז אנחנו נעשה
ריכוז של הדבר הזה תחת וועדת הרווחה מי שיושב ראש וועדת
הרווחה זה משה בוארון אתה מוזמן להיות חבר בוועדת הרווחה,
משה בוארון:

לא בסדר,

שוש כחלון כידור :אנחנו בראשון בינואר נדון בנושא של הוועדות בישיבה ביום שלישי
הבא אתה מוזמן להיות חבר בוועדה ולהשפיע על התהליך הזה
והתמיכה בעניין הזה מן הסתם דרך תקציב ה,
צביקה דב:

אפשר?

שוש כחלון כידור :כן,
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צביקה דב:

א' אני מברך על הישיבה הזאת על התקציב לא פשוט מעכשיו לעכשיו
רק עכשיו הסתיימו הבחירות הרבה אומץ ,אבל  ...על הערות ...

שוש כחלון כידור :תודה צביקה,
צביקה דב:

אין לי ניסיון בזה אני חדש מאוד אבל אני לומד מתוך הערות מתוך
חומר שלמדתי וקראתי ואני ,שמדובר בתוכנית הגונה והיא טובה
מאוד יהיו בה שינויים אני מניח שיהיו בה דברים שהעסק הוא לא
פשוט מורכב ואנחנו ,בעתיד לבוא ,בתקופה של בחירות ...אבל אני
יודע שהכוונות של כולנו הם כוונות טובות ,כל חברי המועצה כל
עובדי המועצה ואני בטוח שנשלב ביחד לא משנה אם זה קואליציה
או אופוזיציה הם כרגע לא הייתי ...באמת לטובת התושבים ולא
משנה לי איזה ...אני נבחרתי למען התושבים וכולנו נבחרנו למען
התושבים .ואני אעשה הכול שנצליח אני אעשה הכול שנצליח,

שוש כחלון כידור :תודה רבה עוד מישהו רוצה להעיר הערות לשאול שאלות להתייחס,
רם בליטנטל:

אני לגבי תקציב החינוך לעומק אני עוד לא מכיר אותו מספיק אני
אחפש לראות בו שוויון בין כל הילדים ושוויון  ...שכולם מדברים על
הצרכים שלהם ואני ,שאלות שעוד לא קיבלתי תשובות מהגזברות וכן
חשוב לי להבין שי שתמיכה בבתי ספר אחד גנים ובבית ספר  ...מאוד
מוכשר וביקשתי לראות מה אנחנו אמורים לשלם על פי החוק ,חוק
נהרי ו ,ואין לי עדיין תשובות אני מקווה מאוד שזה תואם לתקציב,

שוש כחלון כידור :אוקי אני אמרתי ופתחתי בדברי כשלא היית כאן דיברתי על הנושא
של תקציב החינוך והתמיכה של הרשות המקומית לתקציב החינוך
אחד הדברים שדיברנו עליהם זה באמת לעשות ניתוח מעמיק של
התקציב נכון ללוחות הזמנים שאנחנו נדרשנו מהם אי אפשר לעשות
ניתוח מעמיק נכון כן יהיה לשבת וללמוד על מה אנחנו בעצם
מוציאים את הכסף בכללותו כולל הכסף גם שמגיע ממשרד לחינוך
במסגרת הניהול העצמי לעשות טבלאות מסודרות שנדע באמת מה
בכל בית ספר זה חלק מהתפקידים של וועדת החינוך שהיא תעשה
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ברשותך כאילו אין פה ,ואנחנו מן הסתם ניתן את הביטוי של זה
לקראת שנת הלימודים הבאה זאת אומרת שאנחנו כבר התחלנו את
השנה היא יצאה לדרך אנחנו עוד מעט כבר מסיימים  4חודשים מתוך
תחילת השנה אנחנו מן הסתם נשפיע על זה בתקציב שנת הלימודים
תשע"פ זאת הכוונה למקסם את הפוטנציאל התקציבי לטובת
הפעולות והרווחה של התלמידים ולמען באמת החזון החינוכי שעוד
לא נקבע שנקבע אותו וזה כאן אני רוצה להגיד משהו לגבי בית ספר,
אני מבינה שיש פה הרמת גבה אני רק רוצה להגיד לכם שהבית ספר
הזה הוא בכלל לא הוקצה בפני מאיר בית ספר של העירייה הקרקע
היא של העירייה וגם הקראוון הם של העירייה מעולם לא הוקצה זה
משהו שהיום למדתי אותו אחרי חמישה שבועות שאני בתפקידי כל
הנושא של הקצאות קרקע ומבנים משהו שעבודת חקר שלמה צריך
לעשות כאן כדי שבאמת וגם אגב אין שום חוזה התקשרות בין
הרשות המקומית כפר יונה לבין מוסדות פני מאיר שהסדירו בכלל
את הקרקע ואת המבנים עבור העמותה כך שלצורך העניין הבית
ספר הזה הוא בית ספר שהאחריות הכוללת שלו היא של העירייה של
מי שמשתמש פה בפועל אם זה בסדר זה לא בסדר אם היה צריך פה
הקצאת קרקע ומבנה היה צריך לעשות פה הקצאת קרקע ומבנה אם
היה צריך להיות פה חוזה התקשרות היה צריך להיות פה חוזה
התקשרות ואגב פנינו לשם כשאני אומרת את זה אני לא אומרת
שאנחנו לא ,וזה אגב יעלה למליאת המועצה לאישור לדעתי אם לא
בישיבה הבאה אחרי זה עכשיו לגבי התקצוב של בית הספר קודם כל
לא נעשה שום שינוי בתקצוב בית הספר לפחות בחמש שנים אחרונות
 60אלף שקל מתוך  250אלף שקל זה הכנסה מאגרות תלמידי חוץ
שלומדים בתוך בית הספר ככה שמה שנשאר ביתרה זה  190אלף
שקל נכון שאנחנו לא סופרים בתוך חוק  ...את גני ילדים ,יחד עם
זאת יש פה שלושה גני ילדים שלומדים בהם למעלה מ 90-תלמידי
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כפר יונה לצד עוד כ 85-תלמידים שלומדים בתוך בית ספר פני מאיר,
אוקי ,שכולם תושבי העיר כשאני מדברת זה תושבי העיר ,גם המבנים
אגב של גני הילדים לא הוקצו מעולם לעמותת פני מאיר הם מופעלים
לצורך העניין למבנים של העירייה תחת אחריות של העירייה ...לא
הוקצו הקרקע ולא המבנה ,זה נושא אגב שיבוא באופן וודאי
לאישורכם ולפתחכם בראשון בינואר ,צריך גם להסתכל על המבנה
העלוב שגרים בו ולומדים בו ,סליחה לא גרים לומדים בו תלמידי
בית הספר ,נכון שהייתי בדעה אחרת מה לעשות שאחריות שלי
השתנתה אוקי אני כבר לא חברת אופוזיציה השתנתה האחריות שלי
הראייה שלי היא כוללת אני הבטחתי בבחירות  2018שאני ראש
העירייה של כל התושבים ואני עדיין עומדת בזה שאני ראש העירייה
של כל התושבים בין אם הם חובשים כיפה מאמינים באלוהים ובין
אם הם לא חובשים כיפה ולא מאמינים באלוהים .אפשר להרים גבה
כן אבל היום יש לי אחריות אחרת ומותר לכם לאופוזיציה להגיד
הכול רק כשאתם אומרים משבו להגיד את זה מתוך אחריות זאת
התשובה שלי לשאלה שלך רמי גם בעניין הזה אני אומרת שפנינו
להקמת מבנה קבע ממח בית ספר ממלכתי חרדי מוכר ורשמי עם
לימודי ליבה עם המידע והמיצב עם פיקוח של משרד החינוך עם
פיק וח של אגף החינוך כל התופעה הזאת שאנחנו לא יודעים מה
קורה בבית ספר ולא שות ..למרות שאני יודעת להגיד שמאז שאוסנת
מנהלת אגף החינוך אז יש יותר קשב בתקשורת בין מנהל בית הספר
שאגב הוא לא הרב הללויה הוא בשנת שבתון יש שם מנהל מטעם
מעיין החינוך התורני אז יש יותר קשב בתקשורת בין בית הספר לבין
אגף החינוך היום להגיד הרבה תקציב מה התקציב כמו שאני אומרת
שאלתי על מה יוצא התקציב אני אומרת באחריות מלאה כי
השקיפות פה היא צריכה להיות מלאה לצערי הרב לא ידעו להגיד לי
הסכום כסף שמועבר על מה הוא יוצא פשוט משלמים זה מה שהיה
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עד עכשיו אם זה יהיה מעכשיו לא ,כל כסף שיצא מהקופה הציבורים
ואני אומרת את זה באחריות שלמה יהיה לו  ...זאת אומרת יהיה לו
מן הסתם...
איציק בראון:

שושי סליחה רגע ,לא היה פרסום של הרשת מעיין החינוך רוצה
לסגור את הבית ספר נדמה לי של המנכל שלהם ביטון?

שוש כחלון כידור :אני לא ראיתי כזה דבר ,יש שם מנהל מטעמם,
איציק בראון:

לא לא אני מדבר של הרשת עצמה הוא התבטא הוא גם התראיין אני
שמעתי אותו שהוא רוצה...

שוש כחלון כידור :אני לא יודעת להגיד היה שמה,
איציק בראון:

מטעמו נכון הוא אמר שהוא רוצה לסגור את זה,

שוש כחלון כידור :היה שמה מהלך משפטי שאני לא מכירה אותו עד סוף שלאורו אגב
בהליך של גישור מונה מנהל בית הספר הנוכחי אז אני מבטיחה
שמרגע שאני נבחרתי לתפקידי כן כל שקל שיוצא מהקופה הציבורית
יכולה להגיד לכם ענבל כל שקל שיוצא מחויב למתן דיווח מלא על
מה יצא ההוצאה אוקי ,ויש דברים שאני לא מאשרת אותם וראה זה
פלא ואנחנו בבעיה ,אז...
רם בליטנטל:

מעבר לשימוש הסכום עצמו שנקבע אני ביקשתי לקבל חישוב  ...לא
קיבלתי אותו,

שוש כחלון כידור :אז אני אתן לך אותו,
רם בליטנטל:

חשוב להבין,

שוש כחלון כידור :אני אתן לך אותו,
רם בליטנטל:

יש אותו?

שוש כחלון כידור :כן עשינו פה תחשיב ודני עשה פה איזשהו תחשיב אנחנו נשלח לך את
זה למייל,
איציק בראון:

חוק נהרי זה חובה או המלצה,

דוברת:

חובה,

שוש כחלון כידור :זה המלצה,
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איציק בראון:

המלצה,

דוברת:

חובה חובה,

איציק בראון:

תחליט?

שוש כחלון כידור :לא ..חובה,
איציק בראון:

תחליטו אני זוכר את שושי מתבטאת שזה היה פעם המלצה,

שוש כחלון כידור :היה שינוי היה תיקון,
רם בליטנטל:

כשיאיר לפיד היה שר החינוך הוא ביטל את חוק נהרי,

איציק בראון:

רגע יש פה יועצת סליחה רגע יש פה יועצת משפטית היא יודעת יותר
טוב מכולנו היא ה ,זה חוק נהרי,

שוש כחלון כידור :ב 2013היה תיקון לחוק נהרי אוקי אגב בואו נגיד ככה חובה לא חובה
רוצה לא רוצה ,יש פה,
איציר:

לא קודם כל מה החוק אומר אני שואל לעניין החוק,

רם בליטנטל:

יש חובה בחוק,

שוש כחלון כידור :תפתח את הגוגל תראה אם זה חובה או לא חובה,
רם בליטנטל:

החוק חזר להיות חובה ואני מבקש לדעת את ה...

שוש כחלון כידור :ב,2013
רם בליטנטל:

את העקימות שלו ,אנחנו עד היום  ,2018היום חובה ביקשתי את
הסכום לקבל את הסכום להבין שזה הסכום שבאמת החוק משקם
למה שאנחנו צריכים כטריוויאלי לתמוך במוסד ...זה הכול משם
נתגלגל הלאה,

שוש כחלון כידור :דני אתה רוצה שאני אגיד את הנותנים שאתה אספת לטובת העניין
הזה?
דני לוין:

איך שאת רוצה אבל אני יכול לשלוח את זה לכולם אין טעם נראה לי,

איציק בראון:

אבל תגיד את המספרים פה בישיבת תקציב,

שוש כחלון כידור :אני אתן לך את הזכות לדבר.
דני לוין:

תראו מה שעשיתי זה לקחתי את ההכנסות זה שני סעיפים בקדם
יסודי וביסודי את ההכנסות מול ההוצאות,
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רם בליטנטל:

קדם יסודי אתה מדבר עכשיו על חוק נהרי?

דני לוין:

אני מדבר עכשיו על תלמידים

רם בליטנטל:

אבל אתה עונה לשאלה של חוק נהרי

דני לוין:

כן כן,

רם בליטנטל:

חוק נהרי לא תקף על קדם יסודי

דובר:

נכון,

דני לוין:

אבל שושי אמרה קודם שמה לעשות יש גם תלמידים שהעירייה,

רם בליטנטל:

אבל השאלה שלי על חוק נהרי,

דני לוין:

בסדר תקבל את התשובה אתה תעשה,

שוש כחלון כידור :אבל לא חייב לקבל אותה,
דני לוין:

בדיוק לא חייב לקבל אותה אבל,

רם בליטנטל:

אם אפשר שהתשובה תהיה לשאלה אז אני אוכל לקבל אותה.

דני לוין:

אז אני,

רם בליטנטל:

אני שאלתי על חוק נהרי,

דני לוין:

אז בסדר,

רם בליטנטל:

אחרי זה תרחיב תגיד לדעתי אני חושב שכולם צריכים לקבל 110
אלף בחבילות כל שבוע הביתה שטרות קטנים ולא מסומנים ...

דני לוין:

אז אהה,

שוש כחלון כידור :רמי תן לדני בבקשה לענות,
רם בליטנטל:

בסדר,

שוש כחלון כידור :תודה
רם בליטנטל:

רק תשובה לשאלה,

דני לוין:

אז בואו אני אסביר לקחתי בסעיף היסודי בשבילך אני אתחיל
בסעיף היסודי שאומר שאנחנו ההכנסות שלנו בסעיף היסודי הם
 6,350,000מיליון וההוצאות שלנו  9,708,000מיליון זאת אומרת
העירייה מוציאה מכספה  3,358,000מיליון שקלים לקחתי את
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המספר הזה וחילקתי אותו למספר תלמידים ביסודי וקיבלתי עלות
פר תלמיד ועלות פר תלמיד היא  1,304שקלים,
איציק בראון:

כמה?

דני לוין:

 1,304פר תלמיד,

איציק בראון:

אוקי,

דני לוין:

את המספר הזה הכפלתי ב 148-תלמידים קיבלתי  192אלף,

איציק בראון:

למה  148עצור רגע,

דני לוין:

זה מספר של התלמידים שלומדים,

איציק בראון:

עצור שנייה ,הבית ספר היסודי החילוני הוא מא' עד ו' אנחנו מדברים
על ..מאיר שזה א' ח',

שוש כחלון כידור :אז תוסיף לזה עוד תקציב חטיבה שלו,
איציק בראון:

אז תיקח לא א' עד ו',

שוש כחלון כידור :זה יותר זה מגדיל ...
דני לוין:

תקשיב אנחנו לא עושים כי אין לנו את הפילוח אני לא יכול לעשות
בדיוק פילוח בעל יסודי אם אתה רוצה לדעת איך בחינוך העל יסודי
יש לי את המספר של העל יסודי אז אני אתייחס,

איציק בראון:

מה האמצעים שהגעת,

אלברט טייב:

 140תלמידים זה כולנו של...

דני לוין:

לא לא כולם,

שוש כחלון כידור :אני אמרתי כמה תלמידים יש שם  148תלמידים לומדים היום בתוך
היישוב  63תלמידים מתוך ה 148הם תלמידי חוץ  62סליחה,
אלברט טייב:

אז כשאתה מדבר אתה מדבר רק על תלמידים שלנו שאנחנו משלמים
מממנים תלמידים אחרים.

דני לוין:

לא  149תלמידים זה,

דובר:

אבל אתה מקבל הכנסה

דני לוין:

לא אתה מקבל כמו שניר אמר אנחנו מקבלים..

אלברט טייב:

אחד תמורת אחד שקל תמורת שקל אותו דבר,
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דני לוין:

לא עשיתי את החישוב יש אגרת לימודי חוץ ואי אפשר לעשות הפרדה
בין ילד לילד  ,עכשיו אני רוצה רגע לומר משהו למרות שאני תכף
אתייחס ,אני אתייחס בכל זאת החישוב הזה,

שוש כחלון כידור 850 :שקלים זה אגרת תלמידי חוץ
איציק בראון:

אנחנו מקבלים  850אגרת תלמידים חוץ ואנחנו משקיעים בהם כאילו
 304שקל.

ששו:

אלברט בואו נעשה כזה דבר זה ההסבר רוצים תקבלו אותו לא
רוצים,

אלברט טייב:

סליחה ,זה מזכיר לי ימים יפים מה שאת אומרת עכשיו,

שוש כחלון כידור :אני לא יכולה לשמוע פה אף אחד כשכולם פה מנהלים דיונים
פנימיים ,תנו לדני לסיים את דבריו ,רגע סליחה סליחה ,דני דני רגע,
סליחה רגע אי אפשר לנהל ככה דיון אפשר להתווכח אפשר לא
להסכים אפשר להסכים שלא להסכים אפשר לא לקבל את ההסברים
הכול בסדר ויכול להתקיים כאן אנחנו קבוצה גדולה כל אחד חושב
אחרת ,דני תסיים את ההסבר שלך,
דני לוין:

עכשיו עם כל הכבוד עדיין יש לנו גם ילדים שלומדים בחינוך הקדם
יסודי בין אם מחויבים או לא מחויבים זאת שאלה שאני חושב שהיא
שאלה ערכית שלנו כתושבים כמנהיגים של היישוב הזה שהתלמידים
האלה מה לעשות הם לומדים פה גרים פה ההורים שלהם משלמים
ארנונה אני חושב שהם זכאים לקבל לפחות כמו התלמידים האחרים
ו מעבר לזה אני רוצה גם להגיד עוד משהו שלא קשור בחוק נהרי זה
נכון שזה לא כתוב בחוק נהרי אבל בואו לא נשכח שהעירייה משקיעה
בבתי הספר בתלמידים שלנו למשל ניקח דוגמא מאוד פשוטה שזה
נושא של שיפוצים קיץ או שיפוצי מוסדות חינוך אז אנחנו למשל
המוסדות האלה לצערי הרב אני אומר את זה אני אומר את זה לצערי
האישי שאנחנו לא משקיעים בבתי הספר האלה ,רק משקיעים את
הכסף שאנחנו מקבלים בבית ספר ממעין החינוך התורני כי למשל
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אישרנו קיבלנו  140אלף שקל נדמה לי שנה שעברה השקענו 140
אלף שקל ולא השקענו יותר ואני לא רוצה ,אם אתם רוצים לדעת
לצורך ה ..כמה אנחנו משקיעים בבתי ספר אחרים אז,
איציק בראון:

דני מה עם התוספת של הרווחה?

דני לוין:

כן אז לכן אני אומר עוד פעם ,שמעו אני מבין את הפוליטיקה בעניין
הזה וזה כבר פוליטיקה רבת שנים אסבל מבחינתי כמנכל ואני חושב
של כולנו אנחנו תלמידים האלה הם תלמידים שלנו ככה צריכים
להתייחס אליהם וזאת ההתייחסות,

רם בליטנטל:

טוב אני לא מבין בפוליטיקה עדיין אני חדש,

דני לוין:

בסדר,

רם בליטנטל:

אז אני אלמד את זה אני מבין דווקא ב ,איך אמרת לא פוליטיקה
בלא פוליטיקה .אני רוצה להגיד לך כמה דברים קודם כל החישוב
שלך שנקבת ברגע ,למיטב ידיעתי בסדר אני יודע לחשב ,כשמחשבים
אחרת את חוק נהרי ,אני אסביר חוק נהרי אומר שמה שאנחנו
משלמים בעצם מה שאנחנו משלמים בבית ספר אחד מגיע גם לילדים
בבית ספר אחרים ממוחשב הסכום עצמו מתחלק לשני חלקים
לסכום שאנחנו משלמים דברים תפעולים והסכום השני שאנחנו
משלמים לתוכניות ספציפיות ההשערה ולכם תוכנית העשרה שאנחנו
משלמים בבית ספר הדר לצורך העניין כיתה א' זכאים גם תלמידי
כיתה א' של ..מאיר לקבל שיטה של החישוב היא אומרת כמה אנחנו
משלמים פה ,האם מתקיימת שם אותה תוכנית העשרה היא
מתקיימת שם ...ונגיד לצורך העניין זהירות בדרכים ,בסדר ,אז מספר
התלמידים שיש בשכבה ה' עושים חישוב כמה זה יוצר פר תלמיד
בבית ספר ה ,אומרים אותו דבר אנחנו נעשה כפול מספר התלמידים
בכיתה ה' שהם תושבי כפר יונה תושבי כפר יונה אליהם אנחנו
משלמים ואת זה כפול  ,75%למה  ?75%משום שהעיקרון שמ...
שאינו רשמי אומר שמי שבוחר להקים מוסד שהוא לא מוכר ברשמי
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אלה מוכר שאינו רשמי אומר אני מפחית את ההשתתפות המדינה
ל 75אחוז בלבד ו 25%-אני לוקח עלי בתמורה לזה אני מקבלת חופש
פחות פיקוח יותר בחירה יותר עצמאות שלי זאת הבחירה ב ...שאינו
רשמי לכן זה כפול  75%אך פעם אחת צריך לבדוק איזה תוכניות
מתקיימות ולהכפיל את הסכומים לפי פר תלמיד שתיים כפול 75%
ואז אם אתה תעשה את החשבון הזה אתה תגיע לסכומים שתספר
לנו כמה הם יוצאים זה דבר ראשון ודבר שני כאמור כמו שאמרתי
קודם הגנים לא כלולים בזה .לגבי ההסתכלות שלנו מה אנחנו נבחר
לעשות איך אנחנו נבחר לתקצב מקומות שהחליטו להיות מוכר
שאינו רשמי ולא רוצים להיות מוכר ...לא רוצים להיות בעירייה
צריך לבדוק לדון בזה ,עדיין לא קיימנו בזה דיונים אני יכול להגיד
בהחלט שהסכומים שמועברים כרגע לפי המספרים שאתה נתת הם
נמוכים משמעותית הסכומים שמועברים בפועל גבוהים משמעותית
מהסכומים שנקבת בחישוב אפילו לפני שעשינו את הרזולוציה שאני
אמרתי שצריך לעשות לפי הבנתי,
שוש כחלון כידור :קודם כל אתה לא יודע אם הנתונים האלה שגויים או לא זה אחד
הדברים שאני אמרתי זה שאנחנו בעצמנו נעשה עבודה על תקציב
החינוך ולאן אנחנו מנתבים אותו ואני אומרת שלפני שאתם עוברים
פה על עובדי עירייה שהם שוגים ונותנים פה נתונים לא נכונים ,אז
אחד היה לכם הרגע,
רם בליטנטל:

מה שאמרתי אני עומד מאחורי זה,

שוש כחלון כידור :רגע ,עכשיו אני אגיד כשהיה לכם עשרה ימים לעשות עבודת מחקר
קודם כדי לקבל את כל הנתונים אז בפעם הבאה תעשו עבודת מחקר
יותר רצינית כדי שייתנו לכם את כל הנתונים ,ואגב עוד דבר שאני
אגיד אני  ..תשלחו במייל אלי ואז אני אעשה בקרה ופיקוח על כל
הבקשות שלכם וייתן לכם את כל התשובות,
רם בליטנטל:

אני בקשתי את חוק נהרי ואת המסמכים,
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שוש כחלון כידור :עכשיו אני אומרת בהמשך לחוק נהרי,
רם בליטנטל:

רק אני לא קיבלתי את זה ואת קיבלת,

שוש כחלון כידור :בהמשך לחוק נהרי ,אגב גם אם חוק נהרי קובע  75%והעירייה רוצה
להשקיע יותר מ 75%-היא יכולה להשקיע יותר מ,75%-
רם בליטנטל:

נכון ,אנחנו צריכים להחליט על זה,

שוש כחלון כידור :אוקי עכשיו תראו ואני גם אמרתי בתחילת דברי כשהתייחסתי
לתקציב שאנחנו נשב בתקציב הזה על יסודות התקציב של שנה
קודמת ושנתיים קודם הרבה בזכות העובדה שלא היה לנו מספיק
זמן כדי לתת ביטוי אמיתי נכון ומדויק לכל הצרכים ובכל התחומים
אמרתי את זה בתחילת דברי אתה פשוט לא היית כאן,
רם בליטנטל:

בסדר בסדר,

שוש כחלון כידור :לכן גם הבטחתי שבמחצית השנה הקרובה וכמה שיותר מהר אנחנו
נעשה עדכון תקציב כדי שבאמת הוא יהיה כמה שיותר אמיתי
למציאות הנדרשת בשטח בכל אחד מהתחומים אני גם אגיד עוד דבר
התקציב הזה בוודאי שהוא חזר חזון אם הוא נשעם על תקציב של
 2018ואני אמרתי שהתקציב הוא חסר חזון אז ברור שגם התקציב
הזה חסר חזון מה שיש לנו כוונה כן לעשות במהלך השנה הזו זה
לעשות תהליך אסטרטגי ביחד עם העירייה עם עובדי עירייה כולם
לכתוב את חזון העירייה רשות המקומית כפר יונה על בסיס החזון
הזה לבדוק תוכנית עבודה מאושרת תקציב כך שבאמת שנת 2020
אנחנו נדגיש לא רק חוברת דקה וזה לכל אגב פה יידרש לכתוב
תוכנית עבודה מקושרת תקציב עם יעדים ומטרות זה אני מבטיחה
באופן אישי אי אפשר לעשות את זה מישהו רובין הוד או לא יודעת
מה לא יודעת מה סופר מן סופר וומן אני יכולה להגיד שבחמישה
שבועות שאני ראש עירייה אין לי שום יכולת לא הייתה לי שום יכולת
בט ח לא כשיש גזברית חדשה לעשות תוכנית אסטרטגית לכתוב חזון
לכתוב תוכנית עבודה מקושרת תקציב אם יש מוכשרים כאלה ב-
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 2023יש בחירות שיתמודדו ב 2023-ויעשו את זה בחמישה שבועות.
שאלות נוספות
ברק אשרם:

עוד משהו אחרון אני רוצה להגיד לגבי,

שוש כחלון כידור :כן,
ברק אשרם:

לגבי בית ספר הבית ספר הזה מתוקצב מטעם ש"ס,

שוש כחלון כידור :מטעם מעיין החינוך,
ברק אשרם:

מעיין החינוך התורני,

שוש כחלון כידור :אממ,
ברק אשרם:

אני רואה כאילו פה שכאילו רוצים לדחוק הצידה,

שוש כחלון כידור :את מי?
ברק אשרם:

מעיין החינוך התורני ולהגיד לקרוא לזה ממח דוגמא כן,

שוש כחלון כידור :זה לא הם רוצים זה אני רוצה,
ברק אשרם:

בסדר ,אין בעיה,

שוש כחלון כידור :גם אתה רוצה,
ברק אשרם:

אין בעיה .נכון אבל אני אומר למה גם לא לשתף אם הם עצמם
משקיעים כסף לא מעט כסף לבית ספר אני חושב שגם צריך להיות
להם הכרת הטוב הם עצמם משקיעים שמה כסף הם משלמים שמה
משכורות הם משקיעים משאבים בבית ספר הזה אז למה לא ליצור
איזה פגישה ולשתף אותם,

שוש כחלון כידור :מתוכננת פגישה בביקור שלי בבית ספר פני מאיר מי שרוצה מחברי
המועצה להצטרף שיגיד אנחנו נזמין אותו לביקור
דובר:

אני אשמח להגיע,

שוש כחלון כידור :בשמחה רבה,
ברק אשרם:

כי זה נראה כמו שרוצים לברוח

שוש כחלון כידור :לא לא,
ברק אשרם:

רוצים להתנתק,
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שוש כחלון כידור :אני מבינה שאתם מנכסים לי יכולות גבוהות אני בחמישה שבועות
לא יכולתי לבקר ב...
ברק אשרם:

לא לא חס ושלום לא מ ..שום דבר אני רק העלתי,

שוש כחלון כידור :לזה אני שמחה ש,
ברק אשרם:

 250אלף זה בסך הכול בערך,

שוש כחלון כידור :א בל אני מתכוונת לקיים ביקור ויש כבר מועד לביקור שלי בבית ספר
פני מאיר אני מזמינה את חברי המועצה להצטרף לביקור בשמחה
תראו בעיניים את הדברים תשאלו את השאלות אף אחד פה לא בורח
מתשובות,
ברק אשרם:

אני רק אומר שבסך הכול גם שמה יש אנשים די בכירים ומבינים די
מאוד בחינוך שעד עכשיו הוא היה ,זה שפשוט מאוד הבית ספר כושל
מאיזה סיבה כלשהי זה לא אומר שהם אשמים,

שוש כחלון כידור :אני לא מאשימה את א..
ברק אשרם:

לא אני אומר חבל על הכסף גם אם מחפשים שמישהו יעזור ומישהו,

שוש כחלון כידור :אם יש לכם פתרון יצירתי לילדים האלה אוקי אז תציעו אותו תציעו
אותו אם יש לכם פתרון יצירתי,
ברק אשרם:

לא אני אומר אולי לשמוע גם אותם מה הכי טוב,

שוש כחלון כידור :את מי זה אותם
ברק אשרם:

רשת החינוכי,

שוש כחלון כידור :אנחנו נשמע גם אותם ברור לגמרי
ברק אשרם:

בינתיים יש שמה ילדים מכפר יונה אוקי,

ברק אשרם:

אין בעיה אני לא נגד אין לי בעיה לי זה לא אכפת כמה תתני אני
סומך על חדוה ואני סומך עליך אם את חושבת שזה נכון תתני להם
גם מיליון לי לא אכפת,

שוש כחלון כידור :אני שוב אומרת במגבלות הזמן אני כל הזמן אחזור על זה ואני אחזור
על זה פעם נוספת ואחרונה לפני שאנחנו מעלים את תקציב להצבעה,
במגבלות הזמן שנוצר כן אנחנו לא עשינו אמרתי את זה בתחילת
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דברי אני אגיד את זה שוב לא עשינו שינויים קרדינלים גם לא נעים לי
להגיד לכם לא כל כך אפשר לעשות שינויים בתוך התקציב ,הלוואי
והייתי יכולה להביא כסף יותר מכל סעיף תקציבי כדי שתהיה פה
רווחה וגמישות תפעולית לכל אגף ושאיכות השירות לתושב בסופו
של דבר תהיה מצוינת אנחנו נעשה עדכון תקציב,
צביקה:

שושי רק דבר אחרון חשוב מאוד שאני חייב לומר אותו,

שוש כחלון כידור :התחייבתי לזה,
צביקה:

מתוך שעה וחצי כמעט שעה אנחנו מתעסקים בפני מאיר עצוב מאוד
שבתוכנית תקציבית של שנה שלמה  145מיליון מעל מתעסקים
בסכום שפחות מ ,שחלקו הגדול גם מגיע מהמדינה וזה מה שיש לנו
לומר ולהתייחס בשעה וחצי מתעסקים בפני מאיר,

משה בוארון:

שימו לב כל קדנציה אותו סיפור פני מאיר במרכז אין כל קדנציה
ואותם אנשים כל הזמן,

דובר:

זה עצוב,

שוש כחלון כידור :טוב אנחנו עוברים להצבעה,
ירון חודוות:

משפט קצר,

שוש כחלון כידור :כן,
ירון חדוות:

באמת משפט קצר בתור יו"ר וועדת כספים אחד מהדברים שקראתי
אני ממשיך לקרוא זה הישיבות של וועדת הכספים מבחינתי כל מי
שחבר מועצת העיר ראשית אני אשמח שיבוא יצטרף ישאל ידחה
ויענה היו חלק שנענו ובאו היו חלק ששאלו אותנו אותי לפחות
שאלות וקיבלו תשובות כמיטב ה ,והמטרה פה באמת שתהיה
שקיפות מול כל אחד ואחד כמו מי שרצה לשאול אותי וידע גם
להתקשר וקיבל תשובה ידע גם לבוא ,וקיבל תשובות גם אם
התשובות הם לא נוחות ואני מודה שהתשובות הם לא נוחות הם לא
נוחות גם לי לפעמים אבל במסגרת הסיטואציה הזאת שבה אנחנו ,90
 10אחוז מהארנונה של המגורים צריכים להבין שהיכולת מינון שלנו
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ה יא באמת באמת מוגבלת יחד עם זאת גם מצד קרנות הרשות הוא
על פניו אם יתרת פתיח בהלל בקיצוניות ברמה הנמוכה אחרי ש,
לקראת סוף הקדנציה הקודמת היה תהליך מואץ שהשאיר אותנו עם
יכולת מאוד מוגבלת ,וזה אחד הסיבות שלקחנו את ההלוואה הזאת
וגם הצטרכנו את הקיום הכלכלי,
שי רומנו:

אני רוצה להוסיף פה משהו היעד של כולנו פה הנתיב הבא זה 2020
אנחנו נהיה במקום שהוא יותר טוב אנחנו הולכים למקום קשה מאוד
הוא הציג את זה חסר כמה מיליונים טובים ,אנחנו נהפוך נמצא את
הדרך בשנה הזאת כולנו ביחד בשולחן הזה נייצר עוד הכנסה אפשר
להתנגח אפשר לריב אפשר הכול אבל בסוף בוא נחשב ביחד איך
הוועד ות דרך לשבת עם שושי לחשוב קדימה איך אנחנו מייצרים עוד
הכנסה אחרת יהיה לנו עוד יותר קשה בתקציב ויהיה לנו עוד
קיצוצים שצריכים לחשוב עליהם במקום להגיד איך אנחנו מגדילים
את היישוב אנחנו ...שזאת לא המטרה שלנו וזה מבחינתי
האסטרטגיה של כולנו צריכה להיות ,איך אנחנו באים עכשיו ביחד
ודואגים ששנה הבאה יהיה יותר כסף בתקציב ולא פחות כסף
בתקציב .זה המסר שלי לכולנו בתוך השיח הזה.

שוש כחלון כידור :אוקי מי בעד אישור תקציב העירייה לשנת העבודה ?2019
שלומית גבע:

כולל התיקון,

שוש כחלון כידור :מה?
שלומית גבע:

כולל התיקון?

שוש כחלון כידור :כולל התיקון ,מי בעד הוצאת תקציב לשנת העבודה  2019שעומדת על
 146,097,000מיליון שזה לאחר תיקון בסעיף תמיכות ,לא נוספו
 375,000שקלים .מי בעד? בסדר היועצת המשפטית? בסדר .מי נגד?
נמנעים אין כמובן,

59

החלטה:
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,עמית אזולאי ,רם בליטנטל ,משה בוארון,
צבי ימין ,איציק דב ,ירון חדוות ,הדס אגוזי פרקש ,ברק אשרם.
נגד :אלברט טייב ,איציק בראון
מאשרים את תקציב העירייה לשנת  2019בסך  146,097,000ש"ח.
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.2

אישור תכנית הפיתוח ותקציב הקרנות לשנת 2019
הצעת החלטה :מאשרים את תוכנית הפיתוח ותקציב הקרנות לשנת 2019

שוש כחלון כידור :תקציב הפיתוח עומד על  9.5מיליון שקלים ואני מזכירה ברגע
שתאושר ההלוואה אנחנו נביא אותה לאישור בתקציב פיתוח .מי
בעד? מי נגד? תודה רבה ערב טוב נתראה ביום שלישי בשעה שבע
וחצי,

החלטה:
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,עמית אזולאי ,רם בליטנטל ,משה בוארון,
צבי ימין ,איציק דב ,ירון חדוות ,הדס אגוזי פרקש ,ברק אשרם.
נגד :אלברט טייב ,איציק בראון
מאשרים את תכנית הפיתוח ותקציב הקרנות לשנת .2019

__________________

___________________

שושי כחלון כידור

מר דני לוין,

ראש העירייה

מנכ"ל העירייה

