פרוטוקול ישיבת מועצת עירייה מיוחדת מספר 25
שנערכה בתאריך 31.12.2019
בחדר הישיבות הגדול ,בניין העירייה החדש
נוכחים:
•

שושי כחלון כידור

 -ראש העירייה

•

שי רומנו

 -סגן ומ"מ ראש העירייה

•

ירון חדוות

 -סגן ראש העירייה

•

איציק דב

 -חבר מועצת העירייה

•

רם בליטנטל

 -חבר מועצת העירייה

•

מעיין חג'ג'

 -חברת מועצת העירייה

•

נחום ברזילי

 -חברת מועצת העירייה

•

אלברט טייב

 -חבר מועצת העירייה

•

גד רבינא

 -חבר מועצת העירייה

•

משה בוארון

 -חבר מועצת העירייה

•

ששי מגידו

 -מנכ"ל העירייה

•

צבי ימין

 -חבר מועצת העירייה

•

עמית אזולאי

 -חבר מועצת העירייה

•

יצחק בר און

 -חבר מועצת העירייה

2

בהשתתפות:
•

ששי מגידו

-מנכ"ל העירייה

•

אסנת טל

 -עוזרת מנכ"ל העירייה

•

עו"ד שלומית גבע

 -יועצת משפטית לעירייה

•

ענבל דרור היימן

 -גזברית העירייה

•

נאור דוידי

-סגן גזברית העירייה

•

רו"ח ניר ענבי

-משרד רו"ח זיצר

•

ירון חוכימה

-קב"ט העיריייה

•

אסנת חכמון

-מנהלת אגף חינוך

•

רונית בן יוסף

-מנהלת משאבי אנוש

•

אלברט מור

-מנהל מח' רווחה

•

אלי דיגא

-מהנדס העירייה

•

יריב ממן

-מנהל אגף שפ"ע

3

על סדר היום:
על סדר היום3 ....................................................................................................................... :
פרוטוקול 4 .............................................................................................................................
1.

אישור תקציב העירייה לשנת  2020בסך 4 ..................................................... ₪ 165,681,000
הצעת החלטה:

2.

מאשרים את תקציב העירייה לשנת  2020בסך 4 ................... ₪ 165,681,000

אישור תוכנית הפיתוח לשנת 49 ................................................................................. 2020

4

פרוטוקול
שושי כחלון כידור :טוב ,אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העיר.
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :לחכות?
ששי מגידו:

שנייה ,אני רק אפעיל.

(מדברים יחד)
ששי מגידו:

חברים ,השידור מופעל ,אנחנו מתחילים.

שושי כחלון כידור :טוב ,אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העיר .הישיבה כולה,
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :אנחנו צריכים לדאוג .לא אתה צריך לדאוג צביקה.
(מדברים יחד)

 .1אישור תקציב העירייה לשנת  2020בסך ₪ 165,681,000
הצעת החלטה:

מאשרים את תקציב העירייה לשנת  2020בסך ₪ 165,681,000

שושי כחלון כידור :אז אני חוזרת שוב .אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העיר .הישיבה
כולה תעסוק בתקציב העירייה לשנת העבודה  .2020אני מזכירה לכם
שהערב בשתיים עשרה בלילה ודקה אנחנו פותחים שנה חדשה ,עשור
חדש .2020 ,עברה שנה מאז אישרנו את התקציב של  .2019ושוב ,תקציב
 .2020האתגר היה גדול .הרבה בזכות העובדה שאנחנו חסרים מקורות
הכנסה .נושא שגם ,אפשר אוסנת ,קשה לשמוע .האתגר היה גדול הרבה
בזכות העובדה שמקורות ההכנסה של העירייה הם דלים ומתבססים
בעיקרם על ארנונה ממגורים .אנחנו תיכף נהייה חשופים להצגת הצעת
התקציב על ידי גזברית העירייה .אני חושבת שכולנו נחשפנו לאתגר הזה
בספטמבר כשישבנו ביחד והצגנו לכם את התחזית הכלכלית של העירייה
לשנים  .2018-2023סליחה .2019-2023 ,וכולנו מכירים שהמציאות היא
לא פשוטה ומורכבת ועד שאנחנו לא נדאג לייצר פה מקורות הכנסה
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מניבים ,כאלה שבאמת ישנו את האיזון בין הכנסה מארנונה למגורים
לארנונה מסחרית ,תעסוקה ,אנחנו נידרש להתמודד עם האתגר הזה.
לשמחתי אנחנו לפחות בשלב של פיתוח התשתיות באזור התעשייה ויכול
מאוד להיות שבאמת בעוד  4שנים נוכל כבר להניב כסף אחר ושונה
מארנונה למגורים .לתקציב יש ארבעה תפקידים מרכזיים ,כמו שגם
כתבתי ב דבר ראש העיר בחוברת ,גם להוות בסיס למימוש יעדי תוכנית
העבודה שהוגדרו על ידי  ...במועצת העירייה ,גם להגדיר את מסגרת
ההוצאות וההכנסות השנתית השוטפת והמאושרת של העירייה ,גם
לפרט את סעיפי ההכנסה וההוצאה לכל אגף ואגף ,וגם לשמש בסיס
לבקרה כספית של העירייה לאורך השנה .קבענו לעצמנו מספר יעדים
אסטרטגיים לשנה הזו .נושא של החינוך שכמובן תמיד עומד על סדר
יומה של העירייה ,הרבה בזכות העובדה שאנחנו נמצאים בתהליך פיתוח
מואץ והאוכלוסייה הנכנסת כל יום עוברת לגור בעיר שלנו .אז אנחנו גם
נפתח  5גני ילדים חדשים 3 ,בשכונת שרונה 2 ,במתחם דן .נסיים את
העבודות של בית הספר היסודי בשכונת שרונה .אנחנו בשלב של תכנון
חטיבת ביניים נוספת בשכונת שרונה ואנחנו גם בשלב של תכנון וביצוע
של בית ספר לחינוך מיוחד "נפלאות" .בכל ההיבטים התחבורתיים,
אנחנו גם החלטנו לשים את יהוונו .אני גם מחר נפגשת עם מנכ"לית
משרד התחבורה כדי לראות איך אנחנו משפרים עוד ועוד את נושא
התחבורה הציבורית בעיר .אז ב 13-בינואר גם ייכנסו מוניות שירות,
יהיה פה קו פנימי ,יהיה פה קו לרעננה .יש לנו כוונה שהקו לתל אביב
שעובד ועובד טוב וגם להכין עוד קו לפתח תקווה ,דרישות של התושבים.
אנחנו מתכוונים בהחלט לטייב את איכות החיים והסביבה ,בדגש על
הסדר והביטחון העירוני ואני אבשר לכם כאן ועכשיו שגם יחידת
השיטור העירוני עברה למשכנה החדש ,תודה לאל .כל הנושא של
הניקיון ,חזות פני העיר ותחזוקת הגינות ,אנחנו נכון לכרגע בונים תוכנית

6

רב שנתית על כל הנושא של חזות העיר ותחזוקת העיר והגינון .גם היינו
בעיריית הרצליה כדי ללמוד איך הם עושים גינון מאוד – מאוד יפה
ומאוד משובך .אנחנו גם כמובן ניתן את דעתנו על זה במהלך השנה הזו
ובכלל בשנים הבאות .הנושא של שיפור השירות לתושב הוא יום – יום,
הוא שעה – שעה ,הוא לא רק יעד אסטרטגי לשנת  .2020הוא משהו
שמלווה אותנו לאורך כל העשייה שלנו מול התושבים .אז בין היתר יש
לנו כוונה ,ואנחנו כבר בשלב הזה של להחליף את מערכת הטלפונים
במוקד העירוני ,שלא יגידו עוד מתקשרים למוקד העירוני ואף אחד לא
עונה מאחורי הקו .מערכת חכמה שהולכת להיות מותקנת שם .תו תקן
למתן שירות ,אמנת שירות ,הרחבת השירות לתושבים בערוצים
דיגיטליים מכוונים .גם פה ,כדי שהם לא יצטרכו לחכות מעבר לקו,
ושבאמת הדברים יהיו יותר נגישים ,זמינים וחכמים .אנחנו נמשיך
לקיים מתודולוגיה של שיתוף ציבור .עשינו את זה בכל מה שקשור ליום
העצמאות ואכן אנחנו יוצאים לפיילוט לגבי אירועי יום העצמאות השנה
ויש לנו כוונה בהחלט להמשיך ולקיים מפגשים שוטפים גם ברמה הפיזית
וגם ברמה הדיגיטלית לתושבים .אנחנו נמשיך להשקיע בתרבות
ובקהילה .אני חושבת שאחד האתגרים הכי גדולים פה זה לחבר את
הקהילה ולייצר פה ערבות הדדית והרעיון הוא באמת לחזק את הקשר
עם השכונות החדשות ,לעשות ,להמשיך ולקיים מופעים ואירועים בכל
העיר .שבת תרבות ,קבלת שבת ועוד הרבה מאוד דברים מהסוג הזה .בכל
מה שקשור לפיתוח העיר ,אנחנו בשלב מתקדם של הקמת מתחם מקורה
מבוסס מכולות ,תרבות ,אומנות ופנאי ,שיהיה פה מאחורי בניין העירייה
הזה .אנחנו נפתח את רחוב אח"י אילת .חלק מהתפיסה היא באמת
לפתח גם ישן וגם חדש ולא לייצר פה מציאות שאנחנו מתקדמים בפיתוח
המואץ ומפתחים פה את השכונות החדשות ובעצם שוכחים את ותיקי
הישוב .אז רחוב אח"י אילת יהיה רחוב שיהיה על הפרק בהחלט .בסוף
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השנה הזו ,בעזרת השם ,אני מקווה שנחנוך את מרכז הצעירים ,את מרכז
שירות ייעוץ לאזרח ,את מרכז הגישור והדיאלוג ,מועדון רב תכליתי שגם
ישמש את הגיל השלישי .אנחנו נרחיב את הספורטק ,נחדש את מגרש
הכדורגל העירוני ,נשדרג את הבריכה העירונית ,נתחיל גם את כל
העבודות שהבטחנו להנגשת המרחב הציבורי .אנחנו גם עובדים בו זמנית
על כל הנושא של פיתוח תשתית הפנים עירונית .אני מזכירה לכולם,
שאנחנו החלפנו פה את כל שדרת הניהול .יש לזה משמעויות .זה משפיע
על התרבות הארגונית ,זה משפיע באמת על עבודת הצוות ואנחנו התחלנו
כבר לעבוד יחד באמת לעבר חזון בתוכנית עבודה מקושרת תקציב .אני
מצטערת עם כל מי שמאוכזב שאין פה תוכנית עבודה מקושרת תקציב
על השולחן .ביוני ,בעזרת השם ,2020 ,אנחנו נגיש תוכנית עבודה
מקושרת תקציב חצי שנתית כפי שהתחייבנו עם יעדים ומטרות .אז זה
יקרה ביוני וכמובן שב 2021-זה יהיה לכל השנים .כמה אתגרים שאני
שמה אותם כאן בסיכומים שיכולים להיות במימוש התוכנית וגם באיזון
שלה .אני לא צריכה להגיד לכם שאנחנו במצב פוליטי לא ברור מבחינה
מדינית ויש לזה השלכות ואני מניחה שגם יהיו לזה השלכות על התקציב.
כבר עכשיו קוצצנו בלא מעט מענקים ואני מניחה שיהיו לזה גם
משקולות נוספים בעתיד .וגם יכול מאוד להיות ,אנחנו נכנסים לכאן עם
חברת גבייה חדשה .נפרדנו היום מ"מלגם" .ביום חמישי אנחנו מתחילים
לעבוד עם חברת הגבייה מגער .אני מקווה שנעמוד ביעדי הגבייה אבל
יכולות להיות סיטואציות שגם זה לא יקרה וכמובן חשיפה שנתית
שקיימת לתביעות ייצוגיות שהעירייה נדרשת להם .עיקר התקציב הוא
כמובן לנושא החינוך ,כמו תמיד .המשקולת העיקרית בתוך התקציב של
החינוך ,גם את זה צריך להגיד ,זה הנושא של שהשכר .אני חושבת שפה
המקום באמת שהיה ,אני רוצה רגע לדבר על התהליך של הצעת התקציב
הזאת שמונחת לפניכם .נראה נורא פשוט ,חוברת ,מספרים .הכול נורא
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יפה .לוקח הרבה מאוד זמן לגבש חוברת כזו לכדי הצגתה בפני מועצת
העיר .אנחנו קיימנו באמת מפגשים עם כל מנהלי האגפים ,כל אחד
בנפרד .כשאני אומרת אנחנו זה מנכ"ל העירייה יחד עם הגזברית .ישבו
עם כל מנהל אגף ,איגדו ביחד את הצרכים ואת היעדים ,הציגו את זה
בפני ועדת הכספים שעברה גם על סעיפי התקציב ,העירה את ההערות
שלה .אנחנו עשינו גם ,נתנו גם הזדמנות מן הסתם לאפשר לחברי
המליאה להשפיע על התקציב .לצערי רק שניים מחברי מועצת העירייה
שיתפו פעולה ,איציק בראון וגד רבינא .וההצעה מונחת בפניכם .אני
מציעה שענבל תרד לרזולוציה של ההצעת תקציב .ירון ,יושב ראש ועדת
הכספים ייתן את ה-input-ים שלו ואחר כך יהיה זמן כמובן לשאלות
והבהרות ואז נעשה הצבעה על התקציב.
ענבל דרור היימן:

או קיי .ירון אתה רוצה להגיד או שאני,

ירון חדוות:

כן ,אני רק אשלים את הדברים של שושי .מה שניסינו לעשות השנה ברמה
של תקציב ,קודם כל ברמה של הנראות שזה היה המקום שהיו  ...בשלב
הראשון ,בתחילת השבוע השני של דצמבר חלקנו את הצעת התקציב
לראשונה .קיימנו דיון פנימי בקואליציה ואחר כך זה נשלח לכלל חברי
המליאה .המטרה הייתה שב 15-לחודש לפני שבועיים פלוס יום לצורך
הדיון קיימנו ישיבת המשך לאחר ישיבת מועצה שבה המטרה מבחינתנו
הייתה לעבור ,לענות על כל השאלות מרמת הסעיף עד לרמת סל הוצאות
ולהבין . 1 :האם יש דברים שאנחנו לא ראינו וחשבנו או מישהו חושב
אחרת ברמת כלל המליאה ,לאו דווקא חברי הקואליציה כדי לענות גם
על צרכים וגם כדי לראות האם אנחנו נכונים ,צודקים ונכון לנו לשמוע
ולהקשיב כי לא כל החוכמה אצלנו .אני חושב שראוי לציין לשבח פה
בפניהם גם של איציק בראון וגם של גבי רבינא ששמחנו מאוד שנשארו
ולאחד מהדברים שהם העלו התייחסנו ,או קיי? אנחנו נדבר על השינוי
הזה בהמשך אבל היה ,היו כמה בקשות שדיברנו עליהן אז ישבנו ,חשבנו
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והבנו שזה נכון .אז כן שינינו ,או קיי? לטובת העניין .יש לנו השנה כמה
אתגרים שאומרים בפנינו שנובעים בעיקרם מקיצוץ במענקים ,מענקים
של בעיקר מענקי איזון ... ,וכדומה ,שהשפיעו עלינו בצורה ישירה של4 ,
מיליון שקלים שאם אנחנו מסתכלים על  4מיליון שקלים בהכנסות אז
אנחנו צריכים להבין איפה פוגשים את זה בהוצאות מצד אחד .מצד שני
יש לנו אכלוס של כפר יונה ככה שחלק מהקיצוץ הזה יכוסה על ידי
ארנונה ,לא ברמה של העלאת הארנונה מעבר לטייס האוטומטי ,אנחנו
פשוט יש לנו יותר תושבים .בתוך התהליך הזה האתגר הכי גדול היה
התייחסות לתוכנית האסטרטגית של  ,2020להבין איך אנחנו לא פוגעים,
או קיי? בשירותים לתושב ,דברים שעל פנינו אנחנו עובדים ,כלומר אם
אנחנו נפצל מתוך העניין נושא של פינוי זבל ,הוספנו איפה שיכולנו .כל
הנושא של פני העיר קיבל את ההתייחסות המלאה .כל הנושא של שמירה
ואבטחה ובטח ובטח משעברנו ממוקד לשיטור משולב ,סל ההוצאות
שמה מן הסתם גדל .אנחנו נעבור עכשיו ,נדון בדיוק איך הדברים נבנו
ולמה .זהו.
ענבל דרור היימן:

או קיי .טוב ,אז אני אצלול לתקציב .אני לא יודעת ,אולי כדאי לכבות
את האור .מסגרת התקציב המעודכנת לשנת  156.5 2019מיליון שקל.
הצעת התקציב לשנת  165.7 - 2020מיליון שקל ,גידול של כ 9-מיליון
שקל .בגרף הזה אתם רואים בעצם את התפתחות התקציב במהלך
השנים מ 2013-עד  20ובעצם אנחנו רואים שמ 2016-17-התקציב הולך
וגדל .מ 19-ל 20-הגידול הוא  5.7אחוז .שימו לב שזה אחוז ,באמצע שנה
יהיה עדכון אז הגידול יהיה יותר גדול ,בגלל זה כרגע הוא יותר נמוך.
בדקנו גם לעומת הגידול בתושבים וב 2020-זה  4.94אחוז ,זאת אומרת
התקציב גודל ביותר.

צבי ימין:

השאלה אם זה במקביל או לא במקביל.

ענבל דרור היימן:

זה אנחנו רואים ש,

10

צבי ימין:

האם יש פה גידול או שאין פה גידול?

ענבל דרור היימן:

יש גידול .תשים לב לקו השחור .אתה רואה? אין לי פה את העכבר .אתה
רואה את הקו השחור? הקו השחור בעצם מראה את הגידול בתושבים.
אנחנו רואים שהמגמה בשנים האחרונות שיש גידול ,זה הולך ומצטמצם,
אתה רואה? את היחס בין בעצם הגידול ,התקציב לעומת,

דובר:

 ...נקודה הפוכה ,תסתכלי .שחור עולה זה בעצם התושבים ,נכון?

ירון חדוות:

כן.

צבי ימין:

ואם תיקחי את  2019התושבים היו פחות מאשר ב .2020-ביחס.

ענבל דרור היימן:

לא הבנתי מה אתה זה,

צבי ימין:

מה את מראה לי פה? השחור זה התושבים?

ענבל דרור היימן:

השחור זה הגידול בתושבים .הגידול בתושבים,

צבי ימין:

ביחס ל ...או ביחס לעצמו.

ענבל דרור היימן:

כן .כל שנה כמה יש גידול באחוזים לעומת שנה קודמת.

צבי ימין:

תסתכלי  2020בתושבים.

ענבל דרור היימן:

או קיי.

צבי ימין:

ביחס לתקציב ,ביחס לאוכלוסייה.

ענבל דרור היימן:

כן.

צבי ימין:

ב 2019-ביחס לתקציב ,ביחס לאוכלוסייה אני מזהה,

ענבל דרור היימן:

כן.

צבי ימין:

על פניו ,ככה בעין ויזואלית,

ירון חדוות:

זה בעיקר נובע מ,

צבי ימין:

רגע ,רק תן לי לסיים את מה שאני מזהה.

ירון חדוות:

מענקים,

צבי ימין:

אני מדייק על תושבים פה ,הם בעצם פחות והתקציב יותר,

ענבל דרור היימן:

כן.
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צבי ימין:

זאת אומרת אם ב 2019-אז ב 2020-אני מניח שהתקציב הוא פחות כי ...
תושבים.

ענבל דרור היימן:

אתה רוצה ,תיכף ,כמה הוצאה לנפש? הוצאה לנפש יש לנו גם את
המספרים ,תיכף אני אגיד .הוצאה לנפש מה שאנחנו רואים היא הולכת
וגדלה עם השנים ,זה  6,500שקל ב.2020-

צבי ימין:

אני רק אומר שאין פה עליה משמעותית .כן.

משה בוארון:

ב 18-19-אין 17 .ו.18-

(מדברים יחד)
ענבל דרור היימן:

טוב ,אני ממשיכה להנחות עבודה לבניית התקציב .אני מקריאה
בהכנסות :מבחינת הארנונה לקחנו בחשבון את העדכון האוטומטי
בשיעור של  2.58אחוז ,וגידול בארנונה כתוצאה מגידול טבעי של
האוכלוסייה ,בעצם השכונות החדשות .מענקים ,כמו שירון אמר ,יש
קיטון של כ 4-מיליון שקל .בחינוך נלקחו מרכיבי הכנסות בהתאם
לתקנים וכללים של משרד החינוך ואנחנו עובדים על מיקסום הכנסות
ממשרד החינוך .אנחנו בודקים כל חודש בדו"ח מיתר ,זה דו"ח ממשרד
החינוך .רווחה בהתאם להנחיות משרד הרווחה ,השתתפות של המשרד
בפעילות עומדת על  75אחוז והעירייה  25אחוז .יתר הכנסות העירייה
מתבססות על בסיס ניסיון העבר ותחזית לקבלת הכנסות בשנה הזאת.
מבחינת ההוצאות .אז נלקחו בחשבון הסכמי שכר ,זה תוספת של כ3-
אחוז .בחינוך נלקח בחשבון כל הסעיפים של גני ילדים ,בתי ספר
יסודיים ,תיכוניים ,חינוך מיוחד והשירותים הנוספים כגון הסעות,
שמירה ,שירות פסיכולוגי ,כמובן בהתאם למספר הילדים .השתתפות
העירייה בחינוך עומדת על  19מיליון שקל ,מעבר להשתתפות משרד
החינוך וזה מהווה כ 3,000-שקל לתלמיד בשנת  .2020רווחה .העירייה
משתתפת בשיעור של  25אחוז .הוצאות לפעולות ,אז לקחנו בחשבון עקב
גידול באוכלוסייה גידול במתן שירותים כגון פינוי אשפה ,ניקיון רחובות,
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פינוי גזם ,גינון וכולי .פירעון מלוות ,תוספת של  20מיליון שקל .אנחנו
מעוניינים לקחת ב .2020-כמובן בהתאם פירעון מלוות .אני עוברת
לטבלת התקבולים .אז מה שאתם רואים פה בעצם זה כל המחלקות,
ביצוע  2018הסתכם בכ 146-מיליון שקל .התקציב המעודכן  156מיליון
שקל שאישרנו בעצם ,שאישרתם באוקטובר וההצעה היא  165.7מיליון
שקל ,גידול של  .9.2אנחנו רואים שזה נובע ככה :מארנונה גידול של 5.2
מיליון שקל ,הנחות מארנונה הן מופיעות גם בהכנסות גם בהוצאות400 ,
אלף שקל ,מענקים ,שימו לב ,קיטון של  4.2מיליון שקל .שמירה וביטחון
גידול של  150אלף שקל בעקבות והיטל השמירה ,מספר התושבים
החדשים .תכנון ובניין עיר  1.8מיליון כנגד אגרת הבנייה שגובים והחזרה
מקרנות הרשות לאיזון הוועדה ,תיכף נלך להוצאות ואז תראו .נכסים
ציבוריים ,גידול של  1.1מיליון ,זה בהתאם ל ,זה פירעון המלוות בעצם.
זה מהקרנות .מוקד 280 ,אלף ,יש פה תוספת בהכנסות של שילוט
רחובות.
דובר:

שילוט חוצות.

ענבל דרור היימן:

שילוט חוצות ,סליחה.

איציק בראון:

מאיפה ההכנסות של המוקד?

ענבל דרור היימן:

שילוט חוצות .זה מוקד בשונות ,זה לא מוקד .מוקד בשונות ,זה שילוט
חוצות .פיקוח עירוני  750אלף שקל זה קנסות .חינוך,

איציק בראון:

רגע ,שנייה רגע .אבל קנסות,

ענבל דרור היימן:

כן,

איציק בראון:

פיקוח ,היה לנו ב 300 - 2019-אלף שקל הכנסה מקנסות כאשר ב,2018-

ענבל דרור היימן:

נכון ,היה ...

(מדברים יחד)
איציק בראון:

היה פקח אחד ברוב השנה.
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ענבל דרור היימן:

איציק ,הצגנו את זה בעדכון תקציב .עדכנו את זה בעדכון ,הורדנו .הצפי
בתחילת שנה היה הרבה יותר גבוה והורדנו .זה לא שהיה בפועל .בחינוך
גידול של  3.4מיליון שקל .תיכף תראו שבהוצאה הגידול יותר גבוה.
רווחה ,גידול של  527אלף זה בעצם מה שמקבלים ממשרד הרווחה ,תראו
שבהוצאה זה יותר .זה דברים ,נכסים ,תיקון של  140אלף זה השכר דירה
ממשרדי מכירות שיורד .זהו ,סך הכול  9.2מיליון שקל .ההתפלגות
בהכנסות ,שימו לב :תקבולים ממשרדי ממשלה ,לא רואים פה את
האחוזים.

איציק בראון:

כן ,אבל ארנונה זה שליש.

ענבל דרור היימן:

הכנסות עצמיות ,שנייה ,אני אראה את זה ככה ,זה  43אחוז .מענקים ,11
זאת אומרת זה  54אחוז שאנחנו נסמכים בעצם על גורמי חוץ לעומת
ארנונה  33אחוז והכנסות עצמיות אחרות  13אחוז .כעקרון זה צריך
לבוא ,אנחנו צריכים להגדיל את החלק הזה .הארנונה כללית ה 33-אחוז
אנחנו נסמכים ,כמו ששושי אמרה ,על  90אחוז מגורים ו 10-אחוז מסחר
ותעשייה ,שאנחנו צריכים לעשות שם,

משה בוארון:

והיחס הזה צריך,

ענבל דרור היימן:

והיחס הזה להפוך,

איציק בראון:

כמה אחוזי הגבייה?

ענבל דרור היימן:

אחוזי הגבייה,

שושי כחלון כידור 92 :אחוז.
ענבל דרור היימן:

 93 ,92אחוז .אחוזי הגבייה הם יפים .הבעיה היא שאנחנו צריכים להפוך,

איציק בראון:

את האיזון בין המסחר ל,

ענבל דרור היימן:

בדיוק .זה צריך להיות ברשויות איתנו ,זה  60תעשיה מסחר ו 40-מגורים,
זאת אומרת יש פה עוד דרך ארוכה .זה דבר אחד .דבר שני זה שצריך
להגדיל את ההכנסות העצמיות .אני עוברת להוצאות ,לצד ההוצאות.
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שי רומנו::

 ...זה אותו דבר .בין היתר הגדלת ההכנסות וה ...תביא בעצם להפיכת
הקערה ,ליחס בין הכנסה מארנונה מ ...והכנסה מארנונה ממגורים.

ענבל דרור היימן:

לא ,אבל זה לא מארנונה .אני מדברת על הכנסות עצמיות אבל לא
מארנונה .הכנסות אחרות .לא מארנונה .אז זה משהו אחר .אנחנו
צריכים ללכת בשני,

משה בוארון:

 ...גם פרסומים ,גם הכול.

ענבל דרור היימן:

כל מיני השכרת נכסים ,כל מיני .מבחינת תשלומים אז ככה .מינהל כללי
גידול של  335אלף שקל ,פה בעיקר זה ,יש פה ככה .יש פה בהנהלה תקצוב
שכר של סגן ועוזר חצי שנה.

דובר:

על זה אני מוחה.

ענבל דרור היימן:

מזכירות יש פה קיטון בתקצוב הוצאות הנובע משינוי רישום .כיבוד
ומשרדיות שהפנינו לאגפים.

אלברט טייב:

מה זה עוזר לחצי שנה?

ענבל דרור היימן:

מה?

אלברט טייב:

מה זה עוזר לחצי שנה?

ענבל דרור היימן:

אין עדיין סגן .תקצבנו את זה לחצי שנה,

דובר:

עוזר.

ענבל דרור היימן:

סליחה ,עוזר.

דובר:

עוזר ראש עיר.

שי רומנו::

עד שנאתר ועד שזה .לא רק לחצי שנה ,אם זה שאלת .אנחנו לקחנו
בחשבון שעד שנגייס ועד שזה זה ייקח בין היתר חצי שנה.

ענבל דרור היימן:

או קיי .מחלקת כוח אדם ,גידול ותקצוב הוצאות  ...סעיפים ממחלוקת
אחרות למחלקת כוח אדם כגון רווחת העובד .שירות משפטי ,טיפול
בהוצאות הנובע מהפניית חלק מ ,אחוז מסוים מהשכר של היועצת
המשפטית לוועדה.

אלברט טייב:

ככה לקחו ממך כסף ,שלומית?
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עו"ד שלומית גבע :מאוד נעלבתי באמת.
ענבל דרור היימן:

מינהל כספי ,קיטון של כמעט  150אלף שקל .פה גם הפנינו שכר של
מנהלת חשבונות שעוסקת בתקציבי הפיקוח לרישום בוועדה ובעקבות
המכרז החדש של הגבייה .פירעון מלוות ,גידול ,עדכנתי תברואה ,גידול
של כחצי מיליון שקל נובע מ ,אה ,לא .שנייה .לא ,לא .נובע מגידול ככה,
בטיאוט רחובות ,אתם רואים .פינוי גזם כמעט ולא ופינוי אשפה .שמירה
וביטחון ,גידול של כמעט  450אלף שקל .אז פה כל נושא השמירה,
השיטור העירוני ,כל נושא השמירה מתנהל כמשק כספים סגור אל מול
השיטור העירוני ,סייע ומוקדן לילה .יש פה במינהל ,שמירה וביטחון
קיטוע בתק צוב הוצאות הנובע מניוד סעיף ממונה בטיחות לאגף שפ"ע
וניוד רכב ליסינג ממחלקת ביטחון לפיקוח העירוני .מנגד יש פה גידול של
שכר באגף ,בעקבות השיטור העירוני .תכנון ובניין עיר ,יש פה גידול של
כמעט  1.5מיליון שקל .פה יש פרויקט סריקת תיקי הוועדה .יש פה גידול
של  680אלף שקל ,זה פרויקט חד פעמי ,זה רק ל .2020-שנה הבאה הסעיף
הזה יורד .יש פה גידול בשכר ,נובע מכניסה של שני עובדים חדשים ,מנהל
מחלקת פיקוח וצוערת וכמו שאמרתי ,רישום שכר של מנהלת חשבונות
וחלקיות של היועצת המשפטית .נכסים ציבוריים ,גידול של כמעט 400
אלף שקל .פה ,מחסנאי העירייה היה תחת הגזברות ,הוא עבר תחת
שפ"ע ,הוא עבר לפה וגם ממונה בטיחות ,כמו שאמרתי קודם .גנים
ונטיעות ,יש פה גידול בהוצאות קבלניות .מוקד עירוני יש גידול של 84
אלף ,זה תוספת של מוקדן .פיקוח עירוני יש קיטון של  263אלף שקל ,זה
יש פה מבחינת השכר יש פה מנהל לשיטור ולפיקוח ,זה מנהל אחד בשכר
ובחלקיות  50-50וגם הפקחים עובדים פחות משמרות בעקבות השיטור
העירוני .חינוך .אז יש פה גידול של  4.6לעומת כמה היה?  3.4או 3.6
בהכנסות .זה בהתאם עדכון אמרתי למספר התלמידים .תרבות ,גידול
של  .110פה יש לנו ככה :בפרק הזה יש תקצוב של בעצם המרכז
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הקהילתי ,ספריה ,נוער ,פורום נשים ,אחזקת מתקני ספורט ותקציב
תמיכות .ירון ,אתה רוצה להגיד משהו על התמיכות?
ירון חדוות:

כן ,בתמיכות ,בהמשך או בעקבות או בזכות הדיון ,או קיי? שהיינו בפעם
שעברה בעצם החלטנו להעביר ,בעצם לשנות את ה ....הצעות ,בעצם הוא
הוריד את הסעיף של יום העצמאות ,או קיי? בכ 80-אלף שקל ,להעביר
אותו לטובת תמיכות ואז זה הגיע לוועדת תמיכות מן הסתם ויעבור
בנוהל הרגיל ,בזכות דוד ואיציק ה ...הזה.

איציק בראון:

כלומר תקציב התמיכות יגדל ב 70-אלף שקל? השאלה אם זה
פרופורציונלי ,אני אומר ,הרי פה מראים לנו יש תוספת של תלמידים אז
נוסף ככה וככה .הכפר גדל ,עוד שכונות וזה .תקציב התמיכות בעצם לאן
זה הולך? לחינוך של הלא פורמלי לא גדל באותו יחס.

ירון חדוות:

הוא לא גדל באותו יחס והוא לא יכול לגדול באותו יחס.

איציק בראון:

אבל החניכים שם בתנועות הנוער ,בכל תנועות הנוער אם תיקח לעומת
שנה שעברה או לעומת לפני זה יש גידול בהתאם אבל התמיכות,

ירון חדוות:

שיש גידול כי כנראה שאנחנו עושים שמה ,תנועות נוער ...

איציק בראון:

ברור.

ירון חדוות:

ושימשיכו ככה .זה מצד אחד .מצד שני ,או קיי? אנחנו מדברים על
תמיכות .זה משהו שהוא בסופו של יום הוא לא ,הוא תהליך וולונטרי,
או קיי? וברמת הכמה אני יכול ורוצה ,או קיי? יש איזה מסה קריטית ש,

שושי כחלון כידור :זה לא יכול להיות ביחס פרופורציונלי למספר החניכים.
ירון חדוות:

אני אקח את זה למקום אחר .אני אקח את זה גם למקום אחר.

שושי כחלון כידור :התבחינים נותנים מענה ב,
ירון חדוות:

אם אנחנו נעשה את זה ביחס פרופורציונלי,

שושי כחלון כידור :נותנים את המענה לגודל ,או קיי? למספר החניכים ,למספר המדריכים.
אז ביחס ל,
צבי ימין:

לא סימנו כאן מישהו מיוחד.
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(מדברים יחד)
ירון חדוות:

צריכים לזכור שאם אנחנו נחליט לעשות  ...פרופורציונלי ,אם נחליט
לעשות את זה אז רוב מוחלט אם לא  90אחוז מהסכום ילך ל ...ופה אנחנו
צריכים גם לייצר איזשהו מנגנון של וסתים ,תיקונים והתאמות כדי לא
לייצר מצד אחד סוג של מפלצת ועם כל האהבה והאהבה שיש לנו לטובת
ה ...שנמצאות שם הסיטואציה הזאתי אני לא הולך להגיד עכשיו  ...כי
זה לא ילך.

דובר:

לא ,אני לא דיברתי על ...

ירון חדוות:

אני בכוונה ,אני בכוונה מסייג ואומר .תמיכות,

צבי ימין:

זה לא ...

ירון חדוות:

בכוונה אני אומר .אני לא  ...תנועות נוער.

(מדברים יחד)
ירון חדוות:

איציק אמר ונכון אמר תנועות נוער ואני אומר,

דובר:

תמיכות בספורט,

ירון חדוות:

כן.

ענבל דרור היימן:

אז שושי ,צריך לשמוע רק את ה 70-אלף לאן זה הולך כי אנחנו צריכים
לאשר את זה ,כלומר לאיזה תחום .אנחנו צריכים לקבוע ,אתם צריכים
לקבוע לאיזה תחום.

ירון חדוות:

אנחנו צריכים לקבוע ואנחנו גם אחר כך,

שושי כחלון כידור :אנחנו לא רוצים שתיווצר סיטואציה כמו שהייתה לנו בשנה שעברה
שאנחנו אישרנו את זה בשלב מאוד מאוד מאוחר ואז העמותות חיכו עם
התמיכה ויש כאלה שהיו צריכים את הכסף כי זה חלק מהכסף השנתי
שהם מבססים את הפעילות שלהם עליו ,ואנחנו מחויבים לחלק את ה-
 70אלף שקל בין התחומים השונים של התמיכות ,או קיי? יש פה תחום
הספורט נוער ,זה לא רק ה ...יש גם רווחה,
דובר:

יש תחומים נוספים ,לא?
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שושי כחלון כידור :כן ,אמרתי .יש פה עוד תחומים ,רווחה ו ...יש פה תחומים נוספים שלא
מופיעים .אנחנו אחר כך יכולים לפתוח את זה לאיזושהי חשיבה
משותפת לגבי החלוקה ,בסדר?
דובר:

אנחנו מדברים על  70אלף שקל .אנחנו לא מדברים כרגע על איזה 7
מיליון.

שושי כחלון כידור :אבל עדיין ,זה  70אלף שקל 70 .אלף שקל זה כמעט  10אחוז מתקציב
התמיכות .בואו ,זה לא ,זה לא מעט.
ירון חדוות:

אנחנו מדברים על תוספת ,אנחנו לא מדברים רק על .70

שושי כחלון כידור :לא ,זה גם כן  10אחוז מתקציב התמיכות .בואו ,מה יש לכם? זה לא מעט.
ירון חדוות:

 ,with all the respectזה היה חשיבה ...

(מדברים יחד)
ענבל דרור היימן:

או קיי .מעבר לתמיכות ותרבות חשוב לציין בנוער תקצוב העסקת רכז
נוער ואחזקת מתקני ספורט ,יש פה גם גידול בהוצאות הפעלת אולם
שרונה .ברווחה גידול של  788אלף שקל לעומת ההכנסה שראינו קודם.
נכסים גידול של  140אלף שקל ,פה יש גידול גם בתקצוב הוצאות
המחשוב וגם בתחזוקה של משרדי העירייה ,הרחבת פעילות העירייה,
שיטור העירוני .בתי ספר ,עלויות פרישה .יש קיטון של  800אלף שקל ,זה
בעצם מה שתקצבנו השנה כל העלויות פרישה שזה עלויות חד פעמיות.
שנה הבאה ,ב 20-לא צפוי להיות ,והנחות בארנונה  400אלף כמו
בהכנסות .התפלגות התשלומים אנחנו רואים שהפעולות  ...בעצם 51
אחוז .שכר  38אחוז ,תיכף נראה איך זה מתפלג .פנסיה ופיצויים  7אחוז
ופירעון מלוות  4אחוז .השכר מתפלג ככה שהחינוך מהווה  65אחוז,
פנסיה  7אחוז ,כללי  23אחוז ורווחה  5אחוז .זה בעצם התקציב הרגיל.
לעבור לפיתוח? או קיי .אני עוברת לתקציב הפיתוח ,אני עוברת
להכנסות .מבחינת הכנסות הפיתוח ככה .אז יתרת פתיחה בקרנות 15.5
מיליון שקל .תחזית גביית היטלי פיתוח והשבחה עוד  4מיליון במהלך
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השנה .העברה צפויה מהקרנות לתקציב השוטף זה למלוות והוצאות
הוועדה זה פחות  8.2מיליון שקל .סך הכול תקציב הקרנות  .11.3אנחנו
רוצים לקחת הלוואה לפיתוח של  20מיליון שקל .אנחנו צריכים להעביר
למקבת ינוב ,אתם זוכרים את הגירעון של ה 17.5-מיליון שקל בתב"ר
שגילינו ,העברנו  10מיליון מההלוואה שלקחנו .נשאר עוד  7מיליון ויש
לנו מקורות ממפעל הפיס  10מיליון באמות מידה ,סך הכול מקורות
לתוכנית הפיתוח  34.3מיליון שקל .אנחנו מייעדים מבחינת השימושים
 27מיליון שקל שבעצם ראיתם את זה בפירוט אבל אני אגיד ,זה לבינוי
ואחזקת מוסדות חינוך לציבור  13.3מיליון שקל שמיועד לאחזקת
מוסדות חינוך ,גני ילדים ,בתי ספר ,אחזקת מוסדות ציבור ,התאמת
מבנה הצופים הישן למרכז צעירים ,שיפוץ היכל התרבות במרכז קהילתי,
שיפוץ בריכת השחייה העירונית,
איציק דב:

רגע ,רגע .שיפוץ בריכת השחייה העירונית ,יש שם איזה זקן שמקבל כל
שנה,

ענבל דרור היימן:

לא .כבר לא.

ירון חדוות:

כבר לא.

דובר:

הזכיינות הסתיימה .אנחנו נשפץ ,העירייה תסדר את הבריכה ואנחנו
נוציא את זה החוצה לזכיינות.

איציק דב:

הנושא של קאנטרי קלאב,

שושי כחלון כידור :לא ,לא ,לא .מה שחשוב זה ,רגע .אז אולי צריך פה לתקן את מה ש,
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :אנחנו הקמנו ועדת היגוי לבריכה .הרעיון הוא משנה לשנה להוביל את
הבריכה לתפקודים נוספים שלה עד רמה של קירוי שלה והפיכתה גם
לבריכה שמשמשת חוגים לשחייה ,זאת אומרת יש לנו כוונה באמת לתת
ביטוי לאורך השנים לטובת הבריכה והשימושים שלה .מיצוי הפוטנציאל
של הבריכה .ללא שום קשר מינהל מקרקעי ישראל שיווק כבר ,הוא
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הוציא לשיווק את הקרקע של הקאנטרי קלאב בשכונת שרונה ,ממש לפני
חודש ,משהו כזה ,ואנחנו בהתלבטות כי אנחנו בוחנים באמת עד כמה
נכון לנו להקים קאנטרי קלאב ,מה ההשלכות של זה .אנחנו נמצאים
עכשיו בתהליך כזה של בחינת העניין .יחד עם זאת אנחנו לא יכולים
להישאר גם בקיץ ללא בריכה עירונית,
איציק דב:

אבל אנחנו נתחיל להפעיל ,לא זכיין או משהו?

שושי כחלון כידור :לא .אנחנו לא מפעילים .כרגע גם בחנו את זה .זה לא שווה לנו להפעיל
אותה.
(מדברים יחד)
ענבל דרור היימן:

להמשיך?

שושי כחלון כידור :כן.
ענבל דרור היימן:

הרחבת הספורטק ,שירותים עירוניים .שיקום תשתיות ,שירותים
עירוניים מיליון שקל .בספורט הקמת מגרשי כדורגל  10מיליון שקל.

שושי כחלון כידור :זה שני מגרשים במגרש אחד.
ענבל דרור היימן:

שיקום תשתיות הנדסה מיליון שקל ,שדרוג חזות העיר ,גינות ציבוריות,
מיליון שקל ו 700-אלף שקל לאיכות הסביבה להקמת  5מרכזי מחזור
ופינות גזם ורכישת פחים כתומים 27 ,מיליון שקל .סך הכול  27מיליון
שקל לשימושים .בעצם הדלתא בין ההכנסות שאמרתי קודם ,ה34-
מיליון שקל ל 27-לא מתוקצב פה תב"רים שנביא במהלך השנה לעדכון
והרשאות שהתקבלו ,אם זה ממשרד החינוך ואם ממשרד התחבורה.
זהו.

שושי כחלון כידור :טוב ,אז אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות גם לענבל ולנאור כמובן וניר
שמלווה אותנו מבחינה מקצועית וגם עם הידע המצטבר ולששי ולכל
מנהלי האגפים שחלקם יושבים כאן וחלקם לא .כמובן לירון ולוועדת
הכספים על המעורבות והמחויבות לתהליך שרק מי שמתמודד עם אתגר
שלכתוב הצעת תקציב מבין כמה זה לא פשוט וכמה זה מורכב ,על אחת
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כמה וכמה שמקורות ההכנסה שלנו הם דלים ולא קיימים ואנחנו צריכים
להמציא את עצמנו וזה חלק מהסיפור השנה ,זה גם וגם מנהלי האגפים
שביום ראשון ישבנו ודיברנו תקציב ,דיברנו באמת על איך אנחנו עושים
התייעלות ולא לוקחים את מה שיש כמובן מאליו אלא מצליחים למצות
יותר ממה שתכננו לעשות .שאלות? נושאים? הבהרות?
ירון חדוות:

הארות ב"א" ,ב"ע".

צבי ימין:

ברשותך לשאול.

שושי כחלון כידור :בבקשה.
צבי ימין:

לכאורה שלא הופיע לנו פה בעצם הפירוט המלא של ועדת תמיכות כי ...
גם כשאתה רואה את הדברים ,כשמדברים פה על תוספת של  70שקל ...
ועדה פחות או יותר לאן זה ילך ואיך זה יכול להשפיע.

שושי כחלון כידור :הפירוט של התמיכות מופיע 70 .אלף שקל זה החלטה של אתמול.
צבי ימין:

לא ,אני מדבר על הפירוט של ,יש שם רק לספורט ,יש שם,

דוברת:

לא ,יש שם,

צבי ימין:

לא רואים את זה פה .יש שם את הפירוט המוצע,

(מדברים יחד)
צבי ימין:

אז פה האם זה מופיע מתחת,

שושי כחלון כידור :יש דת בתמיכות .יש רווחה,
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :ועדת התמיכות היא ועדה מקצועית.
ירון חדוות:

בוא תשאל את השאלה אז אני ,עכשיו אנחנו לא מצביעים על תמיכות או,

דובר:

כן ,אבל אם יש תחום שלא מופיע,

(מדברים יחד)
דוברת:

זה לא יהיה .רק מה שמופיע,
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גד רבינא:

זה מה שאנחנו מכוונים .אני אחדד את צביקה ,ברשותך .יש תחומים
שלא מופיעים בתמיכות כמו דת או רווחה ,ומה  ...בעצם אומרת ,אם זה
לא מופיע כרגע גם במתן תמיכות זה לא יכול להיות.

שושי כחלון כידור :לכן אמרנו שתיכף נדבר על ה 70-אלף שקל האלה .למה אנחנו רוצים לתת
אותם.
גד רבינא:

נניח שנה שעברה זה כן עבר  ...בנושא ספורט.

שושי כחלון כידור :לא ,זה בסדר,
גד רבינא:

זה עבר ,זה עבר .זה עובדה שזה עבר .היה רשום סכום של  80או ,100
בסוף זה עבר לספורט או למשהו אחר.

עו"ד שלומית גבע :זו הייתה החלטה שלכם.
גד רבינא:

זה החלטה שהיא לא חוקית ואני לא רוצה להגיד לפרוטוקול ,גם ה,

שושי כחלון כידור :אנחנו לא פותחים את זה .החלטה חוקית לחלוטין וזה לא הדיון.
גד רבינא:

אז למה אי אפשר להגיד עכשיו שוב? או בעתיד?

צבי ימין:

אז מבחינתי זו הייתה הערה ,שאי אפשר להעביר,

שושי כחלון כידור :אפשר לתת לצביקה לדבר? תודה.
צבי ימין:

תמחקי .זו הייתה הערה שאני חושב שהייתה צריכה להופיע פה ועכשיו
הוא מקבל את התמונה הטיפה יותר רחבה .דבר נוסף שחורה ומפריע לי,
דווקא עם יושב ראש ועדת הכספים שמציג פה איזה בחינה ועשייה ואני
חבר ועדת הכספים ואני מטיל וטו על דברים שהוא אמר ובספק אם בכלל
הוא מבין על מה הוא מדבר ,ירון חדוות ,כי לא סביר ,לא הגיוני שלישיבה
ראשונה ,התקיימו שתי ישיבות ,בראשונה השתתפתי .הראשונה בעצם
דנה בזה שאנחנו לא יכולים לנתח את ספר התקציב כוועדת תקציב בפרק
זמן של שעה ,מה עוד שאנחנו חורגים .אנחנו ניתן למחלקות לנתח את
הנתונים ,לעבור אלינו ,כאשר הישיבה השנייה נקבעה לשעה אחת בלבד.
בהתחלה היא נקבעה לשעתיים ,ביקשתי להאריך אותה ל 4-שעות .לא
רק שלא האריכו ל 4-שעות ,צמצמו אותה לשעה .יתרה מכך גם לא
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קיבלתי התייחסות לא מיושב ראש ועדת הכספים ולא מהגזברית
להאריך את פרק הזמן שאני רוצה לקיים את הישיבה כדי ללמוד את
הנתונים ולהתייחס בצורה מקצועית.
ירון חדוות:

...

צבי ימין:

לא ,רגע ,תן לי לסיים .לא מקום של אופוזיציה ולא מקום אחר אלא
להיות ענייני ולהיות עירני לנתונים .אם אנחנו כוועדת כספים צריכים
לשבת לנתח תוכנית של שנה שלמה קדימה ,מן הסתם דבר ראשון בואו
נשב  4שעות לנתח את הדברים .לאחר מכן נחליט אם זה מספיק לנו או
צריך יותר .אבל לא לקבוע מראש ששעה אחת בלבד או להתעלם מבקשה
של חבר מוועדה כשאנחנו בסך הכול שלושה .דבר נוסף שאני רוצה
להתייחס אליו זה סחיטה פוליטית של הסגנים העתידיים .סגן יצחק דב,
סגן רמי בשם טוהר ההתנהלות שהם מוחים כנגד תקציבים כאלה
ואחרים .לא מסתפקים ב ...אנחנו נבחרנו על ידי הציבור לעשות את
הדברים בצורה הטובה ביותר ,ה ...ביותר ולא כדי לסחוט את ראש העיר,
לא כדי לסחוט את העירייה ,לא לסחוט את הקופה של העירייה .בושה
וחרפה שאנחנו נמצאים במצב הזה .שימו לב לתקציבים .אם אנחנו
מסתכלים על תקציב שגדל או יגדל ב 10-מיליון בזמן שאנחנו באמת עם,
כאשר אין לנו ניתוח מדויק מה יקרה ב 2020-ברבעון הראשון ,השני,
השלישי והרביעי שתושבים נוספים שאמורים להגיע לפה ,זאת אומרת
אני אמור להתנהל בתקציב כמו שנה קודמת עם אוכלוסייה שהולכת
וגודלת .נשמע לא הגיוני ,לא סביר .המצב הוא בכי רע ,הוא לא בכי טוב.
כי אם התקציב הוא כזה שאין השתתפות פעילה של תושבים מה יקרה
ב ,2020-הוא גדל ,הוא יגדל ב 10-מיליון לעומת  ,2019זאת אומרת שמצב
העירייה מבחינת התנהלות תקציבית הוא נקודה ,הזינוק שלה הוא לא
טוב כי אם אני יודע לדעת ולזהות מה האוכלוסייה שלי היום ומה יקרה
ב 2020-ועל פי זה אומר רגע ,רגע ,איך אנחנו מתכננים תקציב ,לדעתי זה
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יותר חכם ויותר נכון ולא ראיתי איפה אני שם את ה ,את הכספים .דבר
אחרון ,שוב פעם ,אני אומר שאני לא נגד ,אני בעד הרבה  -הרבה דברים
שקשורים ל ,רחבים ביותר ,קשורים לציבור ,אבל לא ייתכן שבאופן
מגמתי פוגעים בציבור ייחודי שזה קשור לבית ספר פני מאיר והם
מקצצים בתקציב מ 250-אלף שקל עשר שנים אחרונות זה היה  250אלף
שקל ולא גדל 250 ,אלף שקל והשנה האחרונה  2020מתוכנן  370אלף
שקל ממקום של אני קורא לזה רשעות ,לא משהו אחר .יש אוכלוסייה
ייחודית שצריך לחבק אותה ,צריך לתמוך בה .לא פשוט לה ,קשה לה
וראש הע יר את עושה את זה .את עושה את זה בדרך אחרת ,לא קשור
לתקציבים ועל זה יישר כוח ,אנחנו רואים את זה הלכה למעשה אבל
שקשור לנושא של תקציבים אני מבין שמי שנמצא איתך חלקם ,לא
כולם ,מוכנים לפגוע באותם אנשים יקרים שבסך הכול רוצים להתקיים
בייחודיות שלהם .אנחנו הרבה  -הרבה ,לא פעם בעצם ,לא דורשים
דברים ששווים לכולם כי אנחנו לא ,כמו למשל ביום העצמאות וכאלה
שקשה לאותם תושבים להשתתף אבל לימודים? ללכת לפגוע בתקציב
 250אלף שקל ל 70-אלף שקל? זה נראה ,דרך אגב ,מי שרוצה לדעת או
לא ידע ,בהתייחס לנושא הזה הרי יש את האפשרות לראש העיר ל ...את
ההחלטה הזאתי האם וכמה לתת בתקציב בלי שום קשר לשום חוק כזה
או אחר .זה באחריותך ,ראש העיר .אני אשמח מאוד שלפחות את הנושא
הזה ראש העיר תיקחי לתשומת לבך ותקבלי את ההחלטה כרגע לשנות
את זה ואני אשמח מאוד לתמוך בתקציב ,אם באמת אני אראה שתשני
את זה כי אני מאוד רוצה פה את בתקציב ,אני רוצה להיות חבר מלא
בכל התהליכים ,לא להתנגד ,נהפוך הוא .גם אם יש דברים שצריך
להשפיע עליהם אבל דבר כזה שהוא נמצא בסיטואציה כזאת לא תהיה
לי ברירה אלא להתנגד .אני לא רוצה להיות שם ,אני ממש לא רוצה
להיות שם .אני רוצה להיות בכל התהליכים הבריאים שקורים בעיר כי
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אני חושב שסך הכול כולם עושים עבודה מצוינת ,עושים עבודה טובה.
חורגים פה וחורגים כאן .אין מה לעשות ,אבל אני מבקש לא לפגוע
בתקציב של פני מאיר מה שהיה עד עכשיו .עד לפה.
משה בוארון:

אני רוצה להגיד משהו ,שוש.

שושי כחלון כידור :כן.
משה בוארון:

אני חושב זה לא קיצוץ ,זה ממש למחוק אותם .ואם ה ...תסגור את הבית
ספר הזה אז תהיה בעיה לתת מענה לכל התלמידים האלה .אם תוציאי
אותם החוצה הרבה  -הרבה כסף יעלה לך יותר מזה .צריך לחשוב על זה
וכמו שצביקה אמר ,באמת תחזירי למצב הקודם ,יש על מה לדבר
שנתמוך בתקציב הזה.

שושי כחלון כידור :מישהו נוסף רוצה להתייחס?
איציק בראון:

כן.

שושי כחלון כידור :כן ,בבקשה.
איציק בראון:

קודם כל אני אצלול לאיזה עניין פה .עמוד  .22חינוך יסודי ,עמוד 22
חינוך יסודי .בתקציב  20מול  2019ירד  42אחוז.

ענבל דרור היימן:

תשים לב ,חינוך יסודי וחינוך מיוחד ,או קיי?

איציק בראון:

מה?

ענבל דרור היימן:

עמוד .22

איציק בראון:

 ...חינוך מיוחד.

ענבל דרור היימן:

בחינוך היסודי זה ירד ובחינוך המיוחד תשים לב זה עלה .הרישום אנחנו
שינינו את הרישום .כל הסייעות של החינוך המיוחד בבתי ספר היסודיים
היו רשומים בחינוך היסודי .אנחנו פשוט,

איציק בראון:

זה הגענו ל,

ענבל דרור היימן:

זה עניין רישומי וגם הוצאות ו,

איציק בראון:

או קיי .מלגות לסטודנטים .נשאר  40אלף שקל.
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שושי כחלון כידור :אני אתייחס לזה ,בסדר? לגבי ,אם אתם רוצים אני אתייחס בסוף ,אם
אתם רוצים עכשיו אין לי בעיה .אז המלגות לסטודנטים זה מתחלק לשני
חלקים .יש תקציב שמנהלת אותו מנהלת אגף החינוך שיושבת כאן,
אסנת .זה תקציב שהוא בעצם מיועד לתלמידים מצטיינים ,לספורטאים
מצטיינים וגם לסטודנטים אבל זו מסה של  40אלף שקל שזה מה ש40 ,
אלף שקל .אנחנו השנה יוצאים במיזם חדש שזה בעצם מלגות שאנחנו
נותנים אותם דרך מפעל הפיס ,דרך ,מפעל הפיס מחלק את התמורה
הכלכלית שהוא נותן לנו לשני חלקים .הוא אומר חלק מהדברים זה
כמובן מבנים וכל מה שקשור בזה והחלק הנוסף שאנחנו רוצים שאתם
תגדירו מתוך סך כל התקציב זה עבור פעולות שאתם נותנים למען
התושבים .אז אנחנו השנה הולכים בפעם הראשונה ,נכון מעיין? להעניק
מלגות לסטודנטים בסדר גודל של  10,000שקל לסטודנט .סך הכול כרגע,
בהתחלה ,בשביל השלב הראשון יהיו  20סטודנטים ,סך הכול תעשו את
התחשיב 200 ,אלף שקל.
איציק בראון:

השאלה אם הקריטריונים יאפשרו ל 20-סטודנטים,

שושי כחלון כידור :זה לא בתקציב השוטף .מה שאני אומרת עכשיו הוא מחוץ לתקציב
השוטף ,הוא תחת מפעל הפיס ,הוא תחת התקציב של מפעל הפיס ובתוך
מפעל הפיס תקציב פעולות ,לכן אתם לא רואים את זה בתקציב השלם.
איציק בראון:

הבנתי .אני שואל רק לגבי הקריטריונים אם הם השתנו או שזה עדיין,

(מדברים יחד)
איציק בראון:

הייתה בעיה עם הקריטריונים ,לכן סטודנטים לא מימשו וקיבלו מלגות.

שושי כחלון כידור :אנחנו גם משנים את הקריטריונים ,אם זאת השאלה.
מעיין חג'ג':

כן .עשינו תהליך בעקבות הדו"ח של מבקרת העירייה .מלגות בשנים
האחרונות לא מוצו בגלל שהקריטריונים בעצם לא היו,

איציק בראון:

על זה אני מדבר,

מעיין חג'ג':

כן .אז התהליך,
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איציק בראון:

או קיי .הלאה ,לגבי תמיכות אמרתי את דעתי שצריך להגדיל .עמוד ,29
הכנסות משכר דירה ,משרדים ועסקים.

ענבל דרור היימן:

זה אני אמרתי ,זה ממשרדי מקורות של הקבלנים .נסגרו.

איציק בראון:

או קיי .הלאה .עמוד  34בנושא הקמת ,שכתבתם :הקמת מגרשי כדורגל,
 10מיליון שקלים .אישרנו בעבר משהו כמו ,5.6

ענבל דרור היימן:

זה מצטרף.

איציק בראון:

כלומר סך הכול יהיה כמעט,

שושי כחלון כידור 15 :מיליון.
איציק בראון:

 15מיליון .על מה ,על דשא? זה כולל טריבונה? מה זה כולל?

שושי כחלון כידור :זה כולל הכול .אתם לא מכירים את התכנון?
איציק בראון:

לא.

דובר:

לא.

שושי כחלון כידור :אז אנחנו נציג לכם אותו אבל ,אנחנו נציג לכם אותו אם תרצו.
איציק בראון:

זה נשמע לי פשוט ,אומרים כאילו שיפוץ של המגרש.

שושי כחלון כידור :לא ,לא ,לא ,זה ממש פיתוח מחדש של המגרש .טריבונות עם הצללה.
מקלחות ,משרדים ,שני מגרשים .מה?
דובר:

במקום הנוכחי?

שושי כחלון כידור :במקום הנוכחי .שני מגרשים ,תאורה ,מצלמות .זה הולך להיות מגרש
חדש לגמרי.
נחום ברזילי:

העיקר שיהיה לו רישיון עסק ,זה הכי חשוב.

שושי כחלון כידור :מה?
נחום ברזילי:

העיקר שיהיה לו רישיון עסק.

שושי כחלון כידור :יש לו רישיון עסק ויהיה לו רישיון עסק .אתם יכולים לגחך מהיום עד
מחרתיים .זה מאוד,
דובר:

לא מגחכים.

שושי כחלון כידור :לא אתה איציק ,אתה לא מגחך .יש אחרים שמגחכים.
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(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :אגב ,לעניין הזה אפשר להיות רגועים .אנחנו עם יד על הדופק וביום
ראשון הכול יהיה סגור ומסוגר.
נחום ברזילי:

כי ביום שישי לא יהיה משחק.

שושי כחלון כידור :אז לא יהיה משחק ביום שישי .מה לעשות? הבטיחות יותר חשובה
מהמשחק.
נחום ברזילי:

אז למה לא  ...לפני כן?

שושי כחלון כידור :מה זה?
נחום ברזילי:

למה לא לטפל בזה מלפני כן?

שושי כחלון כידור :למה אתה חושב שלא טיפלו בזה מלפני כן?
נחום ברזילי:

הנה .אין.

שושי כחלון כידור :בסדר .לפני שאתה אומר למה לא טיפלו קודם כל תבדוק את הנתונים
ואת העובדות.
נחום ברזילי:

אני יודע  ...שהמגרש הזה קיים ,אף פעם לא היה בעיה.

שושי כחלון כידור :אז הנה בפעם הראשונה .לפני זה היינו יותר מוצלחים ,אין מה לעשות.
גד רבינא:

סגן ראש העיר ...

שושי כחלון כידור :אז הנה ,אנחנו מנסים ...
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :איציק ,אנחנו איתך.
איציק בראון:

אני מנסה אבל ,אני נכנס לפירוט ,עמוד .5

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :סליחה .כולכם מצולמים ,סליחה .סליחה .רגע ,רגע ,רגע ,רגע ,רגע.
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :משה וצביקה .באמת ,כולנו נבחרי ציבור ,זה לא מכבד אותנו הסגנון
הזה.
דובר:

שיתרשם הציבור.

29

שושי כחלון כידור :אז בואו נתאפק ,גם אם אנחנו כועסים ,בסדר?
דובר:

איציק.

שושי כחלון כידור :כן ,איציק.
דובר:

איציק ,תמשיך.

איציק בראון:

אני נכנס לפירוט של התקציב .עמוד  ,5טיאוט רחובות ,פינוי גזם ,פינוי
אשפה .יש תוספת מינורית לכל אחד מהסעיפים ,נדמה לי שזה סך הכול
יוצא כ 300-אלף שקל בשלושת הסעיפים.

שושי כחלון כידור :כמעט חצי מיליון שקל ,הציגו לכם את זה.
איציק בראון:

כן ,כן ,אני מסתכל פה על המספרים 3600 .לעומת  3470אז אפשר לחשב
את זה ... .בדברי פתיחה של ראש העיר ,הרי לא  ...כלומר גם במספר
התושבים ,גם בשכונות .שתי שכונות שמאוכלסות .לדעתי זה לא מספיק
ואני אמרתי את זה גם בדיון המקדים שאמרנו .זה לא מספיק .אנחנו
רואים את ה,

צבי ימין:

זו הנקודה שאמרתי ,ב 2020-מה עם התושבים שילכו ויגדלו ,זה לא ייתן
את המענה אולי.

שי רומנו:

אבל הקפיצה הייתה בין  18ל .19-תסתכל.

צבי ימין:

לא ,אני אומר ב.19-20-

שושי כחלון כידור :העלויות האלה,
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :לא ,לא ,לא ,לא ,לא .רגע ,רגע .שנייה .יש פה ,אני רוצה רגע ,אנחנו עשינו
עדכון תקציב אז אתם כולכם פה מבולבלים מהנתונים .אנחנו ב2019-
באוקטובר לפני פחות מחודשיים עשינו עדכון תקציב והייתה שם קפיצה
מאוד משמעותית ב 2019-בכל אחד מהפרמטרים האלה ,או קיי?
שמתייחסת .מן הסתם הקפיצה הזו היא תוצאה ותולדה של זה שאנחנו
לא גילמנו בתקציב ,לא גילמו בתקציב  2018את כל הפיתוח המואץ
והאיכלוס ומה שקרה זה שאנחנו ב 2019-נסמכנו על הנתונים של 19
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ומצאנו את עצמנו במהלך  2019מוציאים הוצאה מאוד מאוד גדולה ,רגע,
אז הוספנו עוד  25אחוז 25 .אחוז הוספנו לשלושת הפרמטרים האלה אז
זה ,עכשיו ,אם אנחנו נצטרך להוסיף יותר נוסיף וזה יגולם בעדכון
תקציב .אגב ,לכל מי ש,
(מדברים יחד)
ענבל דרור היימן:

 ...ב 1.4-מיליון הוספנו לעדכון תקציב 1.4 .מיליון.

שושי כחלון כידור :זה המון כסף.
צבי ימין:

 ...אני אומר ,באמת ... ,של  ... 2020יכול להיות שגם,

שושי כחלון כידור :יכול להיות ואם נצטרך לתת יותר ,ניתן .ברור לגמרי ,בואו ,אני רוצה
שתהיה פה הנחת עבודה שתהיה ,שתהיה משותפת לכולם .ברור לגמרי,
ואני אומרת את זה ,שתמיד תמיד תמיד יפנו אשפה ,יפנו גזם ,או קיי? זה
תמיד יהיה? גם אם זה יעלה לנו יותר מהתקציב שנתנו היום .זה מה
שעשינו גם ב .2019-נדרשנו לתת מענה הרבה יותר רחב שלא היה מגולם
בהצעת התקציב ,או קיי? נתנו את הכסף ,עובדתית היה שם גידול של 1.4
מיליון שקל בשלושת הפרמטרים ,זאת אומרת השקענו את הכסף וגם
נתנו לזה ביטוי בעדכון התקציב והראינו לכם שהגדלנו .אז אני אומרת
שוב ,אנחנו מתבססים היום על נתונים שהם יותר נכונים ומדויקים
למציאות שקיימת היום בעיר.
איציק בראון:

שושי ,זה מופיע פה .אתם כותבים גם :תקציב  2019לאחר העדכון .אתם
מתייחסים לזה ,אני מבין.

שושי כחלון כידור :לא ,אני רק מחדדת את הדברים .ברור לי שאתם מבינים ,זה לא תורה
מסיני.
איציק בראון:

עמוד  ,7תאורת רחובות .היה לנו  ,800אנחנו החלפנו את הכול ללדים.

ענבל דרור היימן:

כן ,אבל יש עוד,

איציק בראון:

אנחנו ,וזה הושלם העניין הזה .אמור להיות פה חסכון של לפחות 370
אלף שקל.
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ענבל דרור היימן:

נכון ,אבל יש תוספת של עמודים.

דובר:

לא עשו לדים?

דוברת:

לא ,תוספת של עמודים חדשים.

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :השכונות החדשות הן כבר עם לדים.
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :יריב רוצה להגיד משהו .כן ,יריב.
יריב ממן:

אנחנו לא עלינו בכסף בגלל שגדלנו בשכונות ונשארנו באותו מחיר כמו
שנה שעברה ,באותו סכום .עלינו בכמות העמודים,

איציק בראון:

הבנתי ,הבנתי.

יריב ממן:

באיזה כמעט  17אחוז אבל נשארנו אותו סכום צריכה על כמות הרבה
יותר גדולה של חשמל.

איציק בראון:

הבנתי.

שושי כחלון כידור :אם חברת החשמל רוצה לעשות לנו הנחה ,אנחנו נשמח.
איציק בראון:

אני רק רציתי לתת לכם הנחה באופן אישי אבל,

דובר:

אז תיתן .זה ילך לקאנטרי קלאב.

איציק בראון:

יום העצמאות .אני מבין אז פה ש 770-זה השתנה? אתה אמרת ,ירון,

שושי כחלון כידור :זה ישתנה עכשיו.
איציק בראון:

כרגע מופיע פה  .770לדעתי ,לדעתי בכלל ,גם אם באופן מפורש ...

(מדברים יחד)
גד רבינא:

לא ,באמת .אני ביקשתי להוריד ,אני גם שמח שקיבלתם את הבקשה וזה
באמת מכבד .טוב שהיה פה את השיח הזה כי אם אומרים שזה יצא מזה
היום תוצאות שזה אני ושופרי אבל הסכום אני לא נקבתי בסכום .אמרתי
להוריד את ה ,אנחנו חשבנו יותר לכיוון הלהוסיף לתמיכות בסביבות ה-
 200אלף שקלים .לא אמרתי אם יקרה או לא ,אמרתי,

שושי כחלון כידור :אמרת לא יהיה.
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גד רבינא:

אמרתי מה אנחנו חשבנו .אמרתי מה יקרה .זה החלטה של ראש העיר
לצאת בתקציב .זה מה שאנחנו רצינו .ב 70-אלף שקל זה לא היה הבקשה
שלנו.

איציק בראון:

אני אומר ,לגבי יום העצמאות ,זו דעתנו ,זה הכי אפשר יהיה לצמצם את
זה ,לעשות ,להישען על כוחות מקומיים ולהעביר את זה לתקציבים,
למקומות שיותר צריכים את זה .במילא בהכירי גם את הנוער בפועל הם
עוזבים פה ,הם הולכים לרעננה איפה שהתקציבים שם,

שושי כחלון כידור :לא עושים יום העצמאות רק לנוער .יש פה משפחות ,יש פה,
איציק בראון:

אז יש ,אפשר לעשות את זה בפחות  ...כשנגיע לשנת בחירות אפשר
לעשות את זה גדול.

שושי כחלון כידור :סך הכול היה שיתוף ציבור על אירועי יום העצמאות .חבל שלא הגעתם
כדי לקחת חלק ולהשפיע על התהליך ועל המאמץ שמיועד להיות .זה
מתחיל מזה וכמובן שאנחנו מתבססים על כוחות מקומיים .המסה
הקריטית של ההוצאה גם היא לא ממש  ...לא התוכן ,או קיי? אתם
צריכים לקחת את זה לתשומת לבכם .זה לא המסה הקריטית שלנו ואני
רוצה גם להזכיר לכם שאם אתם כבר מדברים על פיתוח מואץ של
אוכלוסייה אנחנו כבר עומדים היום על  24אלף תושבים והתקציב של
אירועי יום העצמאות לא עלה בכלל באופן יחסי למספר התושבים שגדל
כאן .גם את זה אתם צריכים לקחת בחשבון .מה?
משה בוארון:

למה זה משנה?

שושי כחלון כידור :קודם כל אירועי יום העצמאות ,אתם יודעים שיש פה ציפייה של
התושבים ,אתם מתייחסים רק לנוער אז בנינו היום מודל חדש,
משה בוארון:

גם על משפחות ,שוש.

שושי כחלון כידור :רגע ,איציק התייחס רק לנוער .אני רגע רוצה להגיד .אנחנו התייחסנו לכל
האוכלוסיות שיש כאן .גם הדתית ,גם החרדית .אגב ,הם היו בשיתוף
ציבור והם השפיעו על התהליך ,או קיי? וגם הגיל השלישי ביקש שתהיה

33

לו פעילות ייחודית משל עצמו ביום העצמאות וגם אלה שהם בני  45פלוס
אמרו רגע ,גם אנחנו רוצים .לא רוצים לבוא עם המשפחות הצעירות ,עם
כל הבלגן והרעש של הילדים .אנחנו רוצים שתייחדו לנו זמן משל עצמנו,
או קיי? אז בנינו פלטפורמה חדשה שהיא תפורסם בקרוב .אנחנו
הולכים ,לא נעשה את זה במגרש הכדורגל השנה .אנחנו עושים את זה
במקום אחר ואנחנו בעצם נותנים מענה לכל הציבורים.
דובר:

גם הציבור החרדי?

שושי כחלון כידור :גם הציבור החרדי .כשאמרתי שאני ראש העיר של כולם אני התכוונתי
לזה.
צבי ימין:

הסגן של כולם זה חשוב.

שושי כחלון כידור :הסגן שלי גם של כולם .אם ראש העירייה של כולם אז גם הסגן.
(מדברים יחד)
איציק בראון:

לסיכום אני רוצה להגיד,

שושי כחלון כידור :כן.
איציק בראון:

בלי לחזור על מה שטענתי פה ,לגבי החינוך הלא פורמלי לתנועות הנוער
 ...בזה ,אני ,אנחנו רואים ,אני חושב שאתם בדיוק כמוני רואים את זה.
הם גדלים וגדלים וגדלים וכבר נדרש פה ,נאמר אפילו מבחינה  ...שבט
נוסף ... .את הכול ,זה לדעתי בצורה אחרת ולהגדיל את זה כמובן .לא
יכול להיות שבחינוך הפורמלי התקציבים גדלים ,שם נותנים ,אבל
בחינוך הלא פורמלי שזה אותם ילדים רק במסגרת אחרת משנים .חבל
שילדים שרוצים להשתתף בתנועות נוער ואין להם יכולת כספית לא
יכולים בגלל שאי אפשר לתקצב אותם.

שושי כחלון כידור :אני לא חושבת שזאת המציאות.
איציק בראון:

יש גם את זה ,שושי.

שושי כחלון כידור :אני ב ,תראה איציק ,אני יכולה להגיד לך שאני מאוד מעורבת במה
שקורה בתנועות הנוער .אני גם נפגשת עך ההנהגות של תנועות הנוער.
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אני יודעת מה קורה ואם יש סיטואציה שאנחנו צריכים ונדרשים לתת
מענה רווחתי לילדים שלא יכולים לשלם אנחנו גם נותנים את זה.
איציק בראון:

אני לא מדבר על פרטני.

שושי כחלון כידור :לא ,אבל חשוב שאתה תדע את זה.
איציק בראון:

אני יודע .אני מכיר את העיר,

שושי כחלון כידור :אף אחד לא מתעלם פה מהצרכים של הילדים כולל לא בחוגים אגב .גם
בעניין הזה יכול להעיד אלברט שאנחנו ,אני ביקשתי רשימה של 20
ילדים ,כן? שאנחנו יודעים להגיד שהם לא יכולים לצרוך חוג ואנחנו ניתן
להם חוג בעלות סמלית במרכז הקהילתי .אנחנו ,נכון אלברט? זה דברים
שנאמרים פה .כי יש דברים שהם לא לדיון של תקציב ,זה כאילו השוטף
של העירייה.
איציק בראון:

אנחנו מדברים על תקציב שוטף.

שושי כחלון כידור :לא .השוטף של העירייה לא מבחינת התקציב השוטף של העירייה .זה
השוטף .זה דברים שמתנהלים בשוטף ,זה לא דברים שבאים לדיון
במליאת העירייה.
איציק בראון:

לגבי ניקיון אמרתי ולגבי קאנטרי נתת תשובה שזה משווק .שאלה
פשוטה .האם יהיה שם מישהו ייקח את זה או שזה ייפול בסופו של דבר
על העירייה ויכול להיות? הרי אין ,זה לא להיט להקים קאנטרי קלאב
וזה לא סטארט אפ שרצים אחריו .יכול להיות שזה יהיה על העירייה ופה
אנחנו נצטרך לקחת את הזה .אנחנו כבר חשבנו על זה ודיברנו .אבל הדבר
הזה מאוד חשוב .מאוד מאוד חשוב לזה .אני ושי עשינו את העבודה,
לקחנו אותם לפני כמה שנים? עשר? שאז בחנו את זה לעומת מספר
התושבים וזה היה כדאי .זה כבר מזמן כדאי.

שושי כחלון כידור :אני אגיד כזה דבר לגבי הקאנטרי .הקאנטרי היא קרקע של המינהל ,היא
לא קרקע של העירייה ,אנחנו מיועדים להיפגש עם מינהל מקרקעי
ישראל גם ,לגבי הרבה דברים ואחד הנושאים שאנחנו בין היתר
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מתכוונים להעלות זה שהם יתנו לנו את השיווק ,או קיי? שאנחנו נעשה
את השיווק .כי כמו שאתם מבינים ,מינהל מקרקעי ישראל זה לא מעניין
אותם לשווק את זה באמת.
איציק בראון:

נכון.

שושי כחלון כידור :ולכן אחד הדברים שאנחנו מתכוונים לעשות זה לבקש שאנחנו נשווק את
זה .אז אם אנחנו נצליח במהלך הזה ואנחנו נשווק את זה אז אני חושבת
שאנחנו נגדיל את היכולת לממש את זה ,או קיי? אבל אני לא רוצה
להקדים את המאוחר כי אני לא יודעת להגיד עד כמה באמת מינהל
מקרקעי ישראל ישתפו איתנו פעולה .אם זה יקרה אני אעדכן אותכם.
אבל בכל מקרה גם הבריכה הנוכחית ,אתם צריכים לזכור שבעיר הזו יש
אוכלוסייה מגוונת עם יכולות מגוונות ועדיין אנחנו צריכים לקיים פה
בריכה עירונית שתאפשר באמת לילדים שלא מסוגלים מבחינה כלכלית,
אתה קודם דיברת על חוגים .זה לא רק חוגים ,זה עוד הרבה דברים
אחרים .אז הבריכה העירונית הזו צריכה להמשיך ולהתקיים כאן לצד
קאנטרי ,רגע ,לצד קאנטרי קלאב.
דובר:

למה ,הקאנטרי לא נותן פתרון?

שושי כחלון כידור :רגע ,לצד קאנטרי קלאב .לא ,קאנטרי קלאב,
איציק בראון:

תסבסדי את אלה שצריך .זה עניין אחר .במקום להשקיע לא יודע כמה,
 10מיליון,

שושי כחלון כידור :איציק ,ביום שנגדיל את מקורות ההכנסה של העירייה ותהיה פה הכנסה
מניבה אני מסכימה איתך אבל תקשיב ,השמיכה היא קצרה .אתה בסוף
צריך לקבוע סדר עדיפות .יש דברים שהם א' ב'.
איציק בראון:

אבל את מדברת היום על שיווק קרקע לקאנטרי קלאב ומבחינת לו"ז אם
היום רק אנחנו נתחיל לשווק,

שושי כחלון כידור :אבל זה לא קרקע שלי.
איציק בראון:

 ...בעוד חמש שנים.
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שושי כחלון כידור :זה לא קרקע שלי.
איציק בראון:

אני אומר בעוד חמש שנים זה יהיה מוכן .הרי אנחנו פה לא מדברים על,

שושי כחלון כידור :איציק ,אני איתך .אבל זה לא קרקע שלי.
איציק בראון:

לא ,אבל אז תצטרכי בעוד  5שנים לסבסד ,לא עכשיו.

שושי כחלון כידור :זה לא קרקע שלנו ,זה קרקע של המינהל.
איציק בראון:

עכשיו זה כרגע הבריכה הזאת .אני מניח ש,

(מדברים יחד)
שי רומנו:

שמנו מיליון שקל לשפץ אותה ,נפתח אותה.

שושי כחלון כידור :ויש תוכנית לשדרג אותה כדי להביא אותה באמת ליכולות יותר גבוהות
ממה שהיא מעניקה היום לציבור .קירוי שלה ,חימום כדי שהיא תעבוד
כל השנה ולא מה שקורה עכשיו .יש לנו תוכניות כאלה.
צבי ימין:

הכוונה קאנטרי קלאב זה כמו  ...או ...

שושי כחלון כידור :כן ,כן .שהוא גם מפעיל חוגים והוא גם ,כן.
איציק בראון:

אני סיימתי .אם מישהו רוצה להוסיף ,בבקשה.

שושי כחלון כידור :זהו?
דובר:

תודה איציק.

שושי כחלון כידור :הצבעה .אנחנו מצביעים על התקציב השוטף בנפרד ועל תוכנית הפיתוח
בנפרד .אה ,מה שאנחנו צריכים כן להחליט זה על ה 70-אלף שקל לאיזה
תחומי תמיכות אנחנו רוצים לחלק אותם .קודם כל זה מקובל עליכם
להגדיל את הסעיף הזה ב 70-אלף שקל?
איציק בראון:

אני רוצה  700אלף שקל.

שושי כחלון כידור :אני רוצה,
דובר:

אי אפשר יותר?

שושי כחלון כידור :אני אתייחס .אז אתם רוצים להציע הצעה ואז נקבל החלטה משותפת?
מישהו רוצה להציע הצעה? כן.
אלברט טייב:

מה היא ההצעה?
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שושי כחלון כידור 70 :אלף שקל.
איציק בראון:

סליחה רגע .איך זה מחולק היום מבחינת אחוזים בין הקטגוריות? אפשר
לדעת?

שושי כחלון כידור :יש להם היום ספורט,
דובר:

 60אחוז ספורט,

שושי כחלון כידור 435 :אלף שקלים,
דובר:

באחוזים.

שושי כחלון כידור :תנועות נוער  300אלף שקלים,
דובר:

 39אחוז בערך.

שושי כחלון כידור :ויש לכם חינוך .שירותים פרטיים ,קהילה ובריאות  3,000שקל.
דובר:

אז זה בערך .60-40

צבי ימין:

רגע ,רגע ,רגע ,לא פספסה ,היא לא רשמה .מה עם דת ,כמה?

שושי כחלון כידור :רגע ,זאת החלוקה שיש ל ,755-בסדר? יש עכשיו היתכנות להגדיל את זה
ב 70-אלף שקל ,או קיי? עכשיו ,כמובן שאפשר להרחיב את התחום הזה
מעבר למה שיש כאן.
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :אפשר שלא תנהלו את השיחות האלה רגע? הצד הזה הוא לא צד שמקבל
החלטות ,הוא צד מבצע החלטות ,או קיי? אנחנו מקבלים את ההחלטות,
בסדר? עכשיו ,מה שאפשר ב 70-אלף שקל זה כמובן לתת לזה ביטוי בכל
תחומי התמיכות .מה שיש פה זה תחומים מצומצמים של התמיכות .יש
רווחה ויש דת ,או קיי? ויש תרבות? או קיי ,יש כל מיני דברים נוספים
שהם כרגע לא מופיעים אבל אנחנו יכולים לקחת את ה 70-אלף שקל
האלה ולהחליט בחלוקה כזו או אחרת שמוסיפים .נותנים את זה
לרווחה ,לדת .מה שאתם רוצים .בואו תציעו הצעות.
צבי ימין:

אני מציע לדת.

שושי כחלון כידור :דת ורווחה.
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דובר:

והספורט.

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :ששש .ה 70-אלף שקל יהיו לדת ,בסדר?
צבי ימין:

לדת .כן.

שושי כחלון כידור :כן .לגבי הנושאים שאתם העליתם ואיציק ,ביקשתם ,נכון? לגבי צביקה,
הנושאים שביקשת שאני אתייחס אליהם .כרגע  ...ה 70-אלף שקל נתנו
מענה לגבי התמיכות וזה ילך לדת .לגבי ועדת כספים .אני לא יודעת
להתייחס לזה ,אני לא חברה בוועדת כספים.
ירון חדוות:

אני יודע,

שושי כחלון כידור :רגע ,שנייה .אני לא יודעת להתייחס לזה ,אני לא חברה בוועדת כספים.
מה שאני רוצה להציע זה כזה דבר .שאתם תגבשו מדיניות בוועדת
הכספים לגבי איך אתם נערכים כוועדה לקראת הצעות התקציב ואם
אתם תחליטו החלטות משותפות לפיהן אתם מקיימים במדיניות שלכם
מפגש עם ענבל הגזברית ואחר כך עם מנהלי אגפים ,מה אתם תחליטו
כמדיניות של הוועדה ,מבחינתי אין שום בעיה .תגישו את זה אלי
לאישור ,אני אתן לזה את הגושפנקה .זה מה שאני מציעה כדי לפתור את
הפלונטר הזה .אני לא יכולה לפתור אחורה ,אני יכולה לפתור קדימה וזה
מה שאני מציעה .אם זה מקובל עליכם ,רמי ,צביקה וירון אז תקבעו את
המדיניות הזו ואנחנו לקראת תקציב  2021נקיים אותו .בסדר? מקובל?
לגבי הנושא של להתנהל עם התקציב כמו בשנה קודמת .אני חושבת שמה
שמבלבל אותנו זה באמת עדכון התקציב ,זאת אומרת שאנחנו לא
מתנהלים עם תקציב כמו בשנה קודמת .התקציב של  2019לא דייק את
עצמו עד אוקטובר  2019או אז הבנו שהתקציב שלנו גדל בכמה מיליוני
שקלים שלא גולמו בהצעה הראשונה שאנחנו אישרנו אותה כאן במליאת
העירייה .לכן זה לא נכון להגיד שאנחנו מתנהלים כמו בשנה שעברה.
התקציב גדל בכמעט  9מיליון שקל משנה קודמת.
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צבי ימין:

זאת לא ביקורת ,זאת עובדה.

שושי כחלון כידור :לא ,אני לא יודעת אם,
צבי ימין:

היא לא ביקורת ,היא עובדה כי האוכלוסייה גם תגדל ב,2020-

שושי כחלון כידור :עכשיו מה אני רגע רוצה להגיד לגבי תחזית הגידול של האוכלוסייה ב-
 .2020אז אני רגע רוצה לדבר איתכם על מה קורה כאן ב .2020-ב2020-
מי שחושב שנסיים את אכלוס שכונת שרונה טועה טעות מרה כי אנחנו
לא נסיים את אכלוס שכונת שרונה ב .2020-להערכתי הגסה מאוד
בהתייחס למה שכבר אכלסנו ומה שאנחנו עתידים לאכלס אנחנו נסיים
את אכלוס השכונה אולי ב .2023-אולי ,או קיי? ולזה אני גם מצרפת
כמובן את שני ,את ארבעת הבניינים של בריגה שנבנים היום שלדעתי
בעוד שנתיים הם גם יאוכלסו ,שזה גם מסה קריטית של תושבים .אז
אנחנו כן גילמנו את היחסיות של הגידול באוכלוסייה אבל גם אני אומרת
לכם פה ,וכדאי שתלכו עם זה בסוף הדיון הזה .העירייה מתנהלת עם מה
שהיא יכולה להתנהל .אין לה משהו אחר .אני לא יכולה פה לדמיין
מספרים .אפשר ,אתם רואים ,רואי חשבון יודעים לסדר יופי את
המספרים על הנייר .אין שום בעיה ,אנחנו יכולים לסדר את המספרים
אבל המציאות בסוף תכתיב ,כן? המציאות הכלכלית תכתיב את מה
שאנחנו יכולים כן או לא לקיים במהלך השנה .עכשיו ,אני יכולה לפנטז
פה ,ותאמינו לי ,יש לי מלא פנטזיות ,אבל בסוף אני צריכה להתיישר
לשורה הכלכלית .לא יכולה לעשות מה שאני רוצה .אני לא רוצה לסיים
את השנה בגירעון ,כמו שלא סיימנו את השנה הזו ,ויש לנו אתגר גדול.
זה לא יהיה כזה פשוט ,אני אומרת את זה ואנחנו פה בשיניים נצטרך
להאחז כדי לא לסיים את השנה הזו של  2020בגירעון כלכלי .אני בעוד
שבועיים נפגשת עם מנכ"ל משרד הפנים אני גם ביקשתי פגישה עם שר
הפנים כדי שיפרסו לנו פה אחרת את המענקי איזון שקוצצו לנו כדי
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להגדיל אצלנו את מקורות ההכנסה .אני אומרת את זה בשיא הכנות .לא
פשוט .אז כדאי שגם אתם תביאו את זה .זה לא ,אתם כאילו אומרים
 200אלף שקל נשמע נורא מעט כסף .אני מבינה ,ביחס לתקציב של 165
מיליון שקל זה זניח .אבל בסוף כשאתה לוקח  200אלף שקל ואתה אומר
או קיי ,למה אני נותן את זה? לתמיכות או שאני באמת נותן את זה לעוד
משרה של סייעת ,לעוד משרה .אתם צריכים להבין שזאת ההחלטה.
אנחנו עובדים עם ארגון שטוח .אתם פה מדברים על חזות וזה וזה וזה.
יום בחייו של מנהל אגף השפ"ע משש וחצי בבוקר ולפעמים גם בארבע
וחצי בבוקר ,נגמר בשמונה בערב והוא כל היום מפרפר פה.
אלברט טייב:

זה העבודה שלו.

שושי כחלון כידור :לא ,זה לא העבודה שלו ,סליחה.
אלברט טייב:

מה זה לא העבודה שלו.

שושי כחלון כידור :לא ,זה לא העבודה שלו .אתה חצוף.
אלברט טייב:

בוודאי שזה העבודה שלו .איזה שאלה.

שושי כחלון כידור :בסדר,
אלברט טייב:

אני חצוף? את חצופה.

שושי כחלון כידור :בסדר ,אני חצופה .אתה חצוף.
אלברט טייב:

את אומרת לי חצוף .זה העבודה שלו.

שושי כחלון כידור ... :שאתה חצוף .אתה לא מקבל את זה אז אני חצופה ,או קיי?
אלברט טייב:

מה את אומרת לי שאני חצוף?

שושי כחלון כידור :כמו ילד קטן ,בחיי.
אלברט טייב:

סליחה? עם כל הכבוד לך ,זה בן אדם שעובד .זה העבודה שלו.

שושי כחלון כידור :לעבוד מארבע וחצי בבוקר או שש וחצי בבוקר עד שמונה בערב?
אלברט טייב:

גבירתי ,הוא צריך לעבוד.

שושי כחלון כידור :אל תגיד לי גבירתי .יש לי שם ואל תקרא לי גבירתי.
אלברט טייב:

אני אקרא לך איך שאני רוצה.
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שושי כחלון כידור :לא ,אני לא גבירה שלך ,מצטערת .יש לי גביר אחר וזה לא אתה .לגבי
פגיעה בציבור של בני מאיר ,בסדר? פלפולי מילים תאמין לי ,אני יותר
חזקה.
אלברט טייב:

את לא חזקה בכלום ואל תבלבלי את המוח .חצופה .בבית תגידי חצופה,
לא לי.

שושי כחלון כידור :גם בבית אני אומרת אם אני צריכה .בואו נעבור לגבי הנושא של פגיעה
בציבור,
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :או קיי ,לגבי נושא של פגיעה בציבור הדתי .אני רוצה להגיד ,לחרדי .אני
רוצה רגע להתייחס .אני נפגשתי איתך ועם הרב הללויה .נתתי לכם את
כל הנתונים .צריך להבין שאנחנו בסופו של דבר עשינו ניתוח של עלות
שעולה תלמיד בשנה לעיריית כפר יונה .זה עומד על  605שקלים ,או קיי?
זה נכון? אני צודקת?  ...פישמן ,עשינו את הניתוח .אנחנו אמורים לתת
 75אחוז לפי חוק נהרי וכמובן שאם אנחנו רוצים אנחנו יכולים לתת גם
 500אחוז ,או קיי? זה לא ,רוצים ויכולים .זה לא ,עכשיו לצורך העניין
לפי מספר התלמידים שלומדים בבית הספר ,תלמידי כפר יונה ואני
מדגישה תמיד ,תלמידי כפר יונה .אנחנו נותנים תקציב שהוא כפול
מהתקציב שאנחנו אמורים לתת ,זאת אומרת אם אנחנו אמורים לתת
 75אחוז מ 605-שקלים עלות תלמיד אנחנו אמורים לתת בערך  36אלף
שקלים לבית ספר בני מאיר לשנה .זה מה שאנחנו חייבים לפי החוק.
אנחנו עומדים בחוק ונותנים אותו .אנחנו הגדלנו לתת .נתנו כפול ולא
נתנו  36אלף שקלים .אנחנו יודעים שהמעבר מ 250-אלף שקלים ל70-
אלף שקלים הוא מעבר לא פשוט .אנחנו יודעים את זה .אף אחד פה לא
מתעלם מזה ,מהקושי הזה ,ואני אומרת בשיא הכנות ,זה מה שאנחנו
יכולים לתת.
משה בוארון:

ומה תעשי אם הוא ייסגר?
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שושי כחלון כידור :מה?
משה בוארון:

מה תעשי אם הוא ייסגר?

שושי כחלון כידור :קודם כל בית ספר ,אם הוא ייסגר או לא ייסגר זה לא תלוי בי.
משה בוארון:

למה?

שושי כחלון כידור :כי זה לא תלוי בי.
משה בוארון:

ודאי שכן.

שושי כחלון כידור :אני לא ,יש מעיין החינוך התורני ,או קיי?
משה בוארון:

אז הוא ייסגר ואם הוא ייסגר תצטרכי להוציא יותר הרבה כסף .כל
תלמיד שייצא החוצה את יודעת כמה  ...זה? עשינו את החשבון,

שושי כחלון כידור :תראה .אין שום סיבה שהבית ספר ייסגר .מי שתומך את הבית ספר הזה
זה רשת שהיא מאוד חזקה מבחינה כלכלית .אז הגיע הזמן שהרשת הזו
תיקח אחריות על הבית ספר הזה מהתחלה ועד הסוף ותיתן לו את
המענה הראוי ,או קיי? כמו שהיא נותנת להרבה מאוד בתי ספר שהיא
בעצמה ,כן? זה זכות הקיום שלו.
צבי ימין:

כן ,אבל גם ראש העירייה ,אמרה הגזברית בהצעת התקציב ,אמרה
הגזברית בהצעת התקציב שההשקעה של העירייה בכל תלמיד בכפר יונה
 3,000שקל .היא בעצם הציגה לנו כרגע נתון .זאת אומרת ש ,אני לא
אומר ,אני בא ,תומך ,אני חושב שצריך לתת יותר ואם יש אפשרות ניתן
יותר .אני אומר שהעירייה ,הרשת נכון שהיא צריכה לתמוך והיא
תתמוך .א ני אומר כראש עירייה אני חושב שהתמיכה צריכה להיות כמו
שיש תמיכה בציבור החילוני,

שושי כחלון כידור :התמיכה המחייבת אותנו היא תמיכה לפי חוק נהרי,
צבי ימין:

לא בגלל ...

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :לא ,התמיכה שמחייבת אותנו היא לפי חוק נהרי .אנחנו לצורך העניין
נותנים יותר ממה שאנחנו צריכים לתת לפי חוק נהרי ,או קיי? אנחנו
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נותנים יותר ,או קיי? עכשיו ,אנחנו לא יכולים לתת יותר מזה ,או קיי?
זה מה שאנחנו יכולים כרגע .יחד ,ואני גם אמרתי ,אם תהיה פה אפשרות
לתת יותר זה יבוא לדיון פה בתוך המליאה .זה לא החלטה פרטית שלי.
זה החלטה שלנו.
משה בוארון:

ניקח את שלושתם ,מה שיש שמה זה לא כמו ש ,זה לא בניין.

דובר:

זה בית ספר פרטי.

משה בוארון:

מה פרטי? למה פרטי?

שושי כחלון כידור :אבל זה המבחין בין בית ספר ממלכתי וממלכתי דתי לבין בית ספר
שהוא,
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :משה ,זה בדיוק המבחין בין בתי ספר ממלכתיים למוכרים ואינם
רשמיים .אין מה לעשות .המדינה יצרה את ה ...לא אני .אני מוכנה לבוא
אתכם לעמותה ,יש יופי של מנכ"ל ,יש להם מספיק כסף כי שר הפנים
הוא שר פנים שדואג לרשת,
משה בוארון:

ונגיד שהוא לא דואג להם והוא רוצה לזרוק אותם ,אז מה ,גם את תזרקי
אותם?

שושי כחלון כידור :אני לא זורקת אף אחד.
משה בוארון:

הם ילדים שלך בדיוק כמו של כולם.

שושי כחלון כידור :נכון ,אני גם אמרתי לרב את מה שאני אגיד לך שמה שאני אצטרך לדאוג
להם אני אדאג להם אבל אתה רואה עכשיו את השחור ,מי אמר שהבית
ספר ייסגר?
גד רבינא:

אבל שוש ,הקיצוצים שלכם תמיד מגיעים מתחום הדת .שנה שעברה
אמרתם  80אלף שקל לתרבות תורנית .עכשיו החלטתם להחזיר ,בוא
נראה אם זה יגיע כי פעם קודמת זה היה ככה .הורדתם  120אלף שקל
בתרבות יהודית ,צבעתם את זה שנה שעברה בכסף אחר כמו שאמרה
הגזברית ,עכשיו העברתם גם מפה .הורדתם לבני מאיר כמעט  180אלף
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שקל בתקציב ,זאת אומרת הכי נוח לכם תמיד לבוא ולהוריד מהתחום
של הדתיים וזה לא אמור להיות ככה .אם זה האג'נדה שלכם ,זה מה
שאתם רוצים אז בסדר אבל אם אתם סיעה של כולם,
שושי כחלון כידור :אני לא הורדתי לפני מאיר  180שקל .אם אני אהיה איתך ,אם אני אתן
לך,
גד רבינא:

עזבי את מה ש,

שושי כחלון כידור :לא לא לא לא.
גד רבינא:

את נתת להם שנה שעברה  250אלף שקל.

שושי כחלון כידור :אני נתתי,
גד רבינא:

זה ...

שושי כחלון כידור :אנחנו נתנו  250אלף שקל כיוון שלקחנו את התקציב כמו שהוא ואישרנו
אותו כמו שהוא ,כמו שהוא היה ב 2017-ו 18-אישרנו אותו ב 19-ואני גם
אמרתי את זה ,או קיי? עכשיו,
גד רבינא:

אז זה האג'נדה שלכם,

שושי כחלון כידור :מה לעשות ,לא ,מה לעשות ,אבל במהלך השנה הזו בחנו הרבה מאוד
דברים בתוך סעיפי התקציב וירדנו לעומק של דברים ,או קיי?
גד רבינא:

נכון שבתחום הדת אפשר לפגוע כמה שרוצים.

שושי כחלון כידור :לא ,ממש לא .ממש לא .אל תהיה ,אל תשים את זה על תחום הדת .עם
כל הכבוד ,או קיי? יש פה מועדון,
גד רבינא:

ואם אנחנו ...

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :מה זה אם לא הייתם באים בבקשה? באתם בבקשה והתחשבנו בזה.
התחשבנו בזה ולקחנו את זה ל,
גד רבינא:

הפגיעה הכי נוח זה בדתיים.

שושי כחלון כידור :אני לא מסכימה איתך.
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גד רבינא:

זה בא לידי ביטוי ,שוש .במספרים .זה כתוב שחור על גבי לבן הקיצוצים
של,

שושי כחלון כידור :עדיין אני לא חושבת שאנחנו צריכים לשלם  120אלף שקל ל 20-ילדים
שלומדים בקרוון .באמת ,כאילו ,שיעורי דת כשאפשר לעשות את זה,
באמת ,יש פה כל כך הרבה,
גד רבינא:

עוד פעם .את ה 120-אלף  ...בתרבות יהודית?

שושי כחלון כידור :בתרבות תורנית שהורדנו ,תרבות יהודית הורדנו  120אלף שקל ,הורדנו
אותה מהשכר של אותם  ...כן ,יש פה מספיק  ...בשטח.
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :עכשיו אני אגיד משפט סיום אחד ,או קיי? ואחרי זה אנחנו עוברים
להצבעה .עכשיו ,אני אגיד משפט אחרון ואנחנו עוברים להצבעה.
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :המשפט האחרון שאני רוצה להתייחס אליו שאתם כל הזמן חוזרים אליו
כמנטרה בכמה חודשים האחרונים זה הסיפור של סגן בשכר .אני הצעתי
לכם יותר מפעם אחת שאם מישהו מכם מבקש להיות סגן שלא בשכר
הוא מוזמן להציע את המועמדות שלו .אז תפסיקו פה עם כל האמירות
של סחטנות פוליטית או לא סחטנות פוליטית ,סדר? יש לכם הזדמנות
להיות סגנים שלא בשכר אם אתם כל כך כועסים על הסחטנות הפוליטית
אבל מאחר ואף אחד מכם לא הציג את המועמדות שלו ואפילו לא ביקש
שאני אבחן את האפשרות הזו אז בואו נעבור לסדר היום .כמו שאתם
מבינים כל מי שהיה פה ראש רשות במקומי ,או קיי? והיה צריך
קואליציה ויש אפשרות ,כן ,בחוק לשלם סגן בשכר ואגב ,לזכותו של
איציק ייאמר שהוא אפילו ,וגם רמי ,שאין להם שום כוונה לקבל שכר
מלא אלא רק  85אחוז שכר .אז בואו ,בואו נעבור להצבעה.
(מדברים יחד)
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שושי כחלון כידור :כן ,אנחנו עוברים להצבעה .הצבעה מספר  ,1הצבעה מספר  ,1אישור
תקציב העירייה לשנת העבודה .2020
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :אנחנו עוברים להצבעה.
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :אנחנו עוברים להצבעה.
גד רבינא:

רגע ,רגע .מה אנחנו ,הוא צודק מה שהוא אומר ,את עושה שתי הצבעות
או הצבעה אחת?

שושי כחלון כידור :אחת על התקציב השוטף ואחת על תקציב הפיתוח.
גד רבינא:

לא ,מצביעים גם על המעבר שאנחנו בעצם תומכים בו מאירועי יום
העצמאות לתמיכות או שזה נחשב בתוך?

שושי כחלון כידור :אני אכניס את זה לתוך התקציב השוטף.
גד רבינא:

אנחנו בעד השינוי הזה אבל,

(מדברים יחד)
אלברט טייב:

אבל נעשתה הצבעה  ...אני לא מבין את העניין .יש כאן ,עמדה לסדר היום
הצעה,

שושי כחלון כידור :זה חלק מהתקציב השוטף.
עו"ד שלומית גבע :זה בדיוק כמו כל הסעיפים האחרים.
אלברט טייב:

לא ,זה לא היה .זה בא עכשיו,

עו"ד שלומית גבע :זה לא משהו שהוא בא בנפרד .זה כל סעיף פה,
שושי כחלון כידור :התמיכות הן חלק מהתקציב השוטף,
אלברט טייב:

אבל זו הצעה שעלתה עכשיו ,להעביר את זה לדת.

עו"ד שלומית גבע :נכון ,אבל אנחנו לא בישיבה רגילה .אנחנו בישיבת תקציב .בישיבת
תקציב אפשר להתייחס ל ...ולעשות שינויים בתוך הישיבה ,לא צריך
להביא את זה עכשיו לסדר היום ,לא צריך להביא את זה מראש בכלל.
לא צריך שום דבר .זה דיון וזה לא ישיבה מיוחדת שמתנהלת אחרת.
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שושי כחלון כידור :תקשיבו כי אתם תשאלו .רמי.
(מדברים יחד)
עו"ד שלומית גבע :בהצבעה על התקציב יש ככה.
שושי כחלון כידור :כן ,שלומית.
עו"ד שלומית גבע :אני רוצה רגע להקריא את הסעיף הזה ,גם יענה על מה שאתה אומר וזה
ייתן לך גם את הפתרון ,או קיי? סעיף  42לתקנון בנושא הצבעה מתייחס
באופן נפרד לנושא תקציב ואומר ככה :לבקשת חבר מועצה ובהצבעה על
התקציב הצעת החלטה כוללת מספר סעיפים שלגבי אחד או יותר מהם
יש לחבר מועצה הסתייגות ,תקויים הצבעה נפרדת לגבי כל הסתייגות
ולגבי כל נושא שלגביו עלתה הסתייגות במסגרת הצעת ההחלטה .אז אם
אתם רוצים להסתייג ולהחריג אז אפשר לעשות את זה ולעשות את זה
בהצבעה ספציפית על העניין הזה.
אלברט טייב:

נחריג את זה .נצביע רק על זה.

עו"ד שלומית גבע :אבל לא נדרש עכשיו להעלות את זה לסדר היום או לעשות ,מצביעים על
העניין הזה,
(מדברים יחד)
משה בוארון:

בסדר שוש ,נעשה הצבעה אחת.

דובר:

אבל בואו נעשה את זה כבר.

שושי כחלון כידור :אז אנחנו עוברים להצעת החלטה מספר  1זה לאשר את התקציב השוטף,
תקציב העירייה השוטף לשנת  2020שעומד על  165,681,000שקלים .זה
התקציב ,מתוכו ,כן? תקציב התמיכות עומד על ,785
ענבל דרור היימן:

,755

שושי כחלון כידור 755 :אלף שקלים?
דובר:

 755פלוס .70

שושי כחלון כידור :פלוס  70אלף שקלים שמועברים מתקציב ,מסעיף אירועי יום העצמאות
לסעיף התמיכות עבור דת .או קיי? זה ,על זה אנחנו מצביעים .מי בעד?
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ירים את ידו .עמית אזולאי ,גד רבינא ,עמית אזולאי ,רמי בליטנטל,
איציק ...
(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :מי נגד? ירים את ידו .גד ,אתה לא יכול להצביע .לא שמעת?
גד רבינא:

לא שמעתי ,חשבתי שעושים את זה בנפרד.

שושי כחלון כידור :אתה הכי צעיר ,אתה אמור לשמוע הכי טוב.
גד רבינא:

יש לי בעיות.

שושי כחלון כידור :או קיי  .מי נגד ירים את ידו? נחום ברזילי ,גד רבינא ,איציק דב ,אלברט
טייב ,משה בוארון וצביקה ימין.

החלטה:

בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,איציק דב ,עמית
אזולאי ,רם בליטנטל,מעיין חג'ג.
נגד :נחום ברזילי ,אלברט טייב ,גד רבינא ,משה בוארון ,יצחק
בראון ,צבי ימין
מאשרים את תקציב העירייה לשנת  2020בסך ₪ 165,681,000
 ₪ 70,000מתקציב יום העצמאות יועברו לתקציב התמיכות
לתחום דת.
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 .2אישור תוכנית הפיתוח לשנת 2020
שושי כחלון כידור :בואו נעבור לתקציב הפיתוח לשנת  .2020תקציב הפיתוח של עיריית כפר
יונה לשנת העבודה  2020עומד על  27מיליון שקלים .מי בעד? ירים את
ידו .צביקה ימין ,עמית אזולאי ,רמי בליטנטל ,איציק דב ,שי רומנו... ,
ירון חדוות ,מעיין חג'ג' .פספסתי מישהו?
לא.

דובר:

שושי כחלון כידור :מי נגד ,ירים את ידו? משה בוארון ,אלברט טייב ,איציק בראון ,גד רבינא
ונחום ברזילי .נגמרה הישיבה ,תודה רבה.

החלטה:
בעד :שושי כחלון כידור ,שי רומנו ,ירון חדוות ,איציק דב ,עמית אזולאי ,רם
בליטנטל ,מעיין חג'ג ,צבי ימין.
נגד :נחום ברזילי ,אלברט טייב ,גד רבינא ,משה בוארון ,יצחק בראון.
מאשרים את תקציב תכנית הפיתוח לשנת .2020

דוברת:

רק רגע ,אבל יש את הקרנות.

שושי כחלון כידור :רק רגע ,תקציב עיריית כפר יונה לשנת  2020אושר .תודה לאל.
דוברת:

רגע ,תקציב הקרנות.

(מדברים יחד)
שושי כחלון כידור :תודה רבה ,שנה טובה.

שושי כחלון כידור

_________________
ששי מגידו

ראש העירייה

מנכ''ל העירייה

