
 

 
 
 

 73מיוחדת מס׳ פרוטוקול ישיבת מועצת עירייה 

 20228.3.שנערכה בתאריך 

 שושי כחלון כידור, ראש העירייה   נוכחים:

 שי רומנו, סגן ומ"מ ראש העירייה 

 מעיין חג'ג', סגנית ראש העירייה 

 מועצת העירייהיגאל אשרם, חבר  

 עמית אזולאי, חבר מועצת העירייה 

 עומרי פרבר, חבר מועצת העירייה 

 אלברט טייב, חבר מועצת העירייה 

 איציק דב, חבר מועצת העירייה 

 משה בוארון, חבר מועצת העירייה 

 צבי ימין, חבר מועצת העירייה 

 גד רבינא ,חבר מועצת העירייה 

 רם בליטנטל, חבר מועצת העירייה 

 איציק בראון, חבר מועצת העירייה חסרים:

 ששי מגידו, מנכ"ל העירייה משתתפים:

 עו"ד שלומית גבע, יועמ"ש העירייה 

 מאיה, ע. מזכירת ראש העיר 

 ענבל דרור היימן, גזברית העירייה 

 אורית בז׳רנו, מבקרת העירייה 

 על סדר היום:

 2 .............................................. ש״ח 201,238,000בסך  2022אישור תקציב העירייה לשנת  .1

 31 ............................................................................... 2022אישור תכנית הפיתוח לשנת  .2

 31 .............................................................................. 2022אישור תקציב הקרנות לשנת  .3

  



 

 
 
 

 פרוטוקול

 ש״ח 201,238,000בסך  2022אישור תקציב העירייה לשנת  .1

 -ביום ה 73אנחנו מתחילים את ישיבת מועצת העירייה המיוחדת מס׳   :כידור שושי כחלון

-, אני אפילו אחר כך בישיבה מן המניין אתייחס ... יום האישה הבין8/3

לאומי ובעצם, אנחנו מעלים בפעם השלישית לדיון את תקציב העירייה 

. אני חושבת שאחרי ... התקציב בידיכם ואחרי לא מעט 2022לשנת 

פה, בין אם הן נעשו ביוזמתכם ובין אם הן נעשו ביוזמת  פעולות שנעשו

העירייה, כולל מפגש עם הגזברית של העירייה, כולל מפגש איתי, בו 

העליתם את הצרכים שלכם בתקציב, כולל קבלת טבלת האקסל כפי 

שביקשתם ועוד כהנה וכהנה דברים שכולכם מכירים אותם. אני אשמח 

ותו אנחנו נוכל להגיע גם להבנות לגבי שיהיה פה דיון שבעצם, אולי בזכ

התקציב. אני לא צריכה להגיד שעירייה שמתנהלת בלי תקציב, יש לזה 

משמעות בקצה והמשמעות בקצה זה שהעיר מתנהלת בלי תקציב, זו 

המשמעות הכמעט בלעדית של הדבר הזה וזה אומר שגם אנחנו 

העירייה. זה , שזה עוד יותר מכביד על גזברות 12חלקי  1 -מתנהלים ב

אומר שבין היתר, גם משתק את מה שאפשר לעשות במהלך שנת עבודה 

בעיר. אלו המשמעויות של אי אישור התקציב. כמובן, אנחנו נוהגים 

, לא חורגים מסעיפי התקציב ועושים כל 12חלקי  1 -כחוק ועובדים ב

מה שנדרש כפי ש... בהינתן והתקציב איננו מאושר. אז, חשוב לי שהדיון 

הזה יעשה כאן, כל אותם דיונים שנעשו בדלתיים אחרות שהן מחוץ 

למליאת המועצה וכל מה שעלה על ידי כל אחד ואחד מכם במסגרת 

הפגישות האלו, לי חשוב שזה יאמר פה ובקול רם לשולחן הדיונים כאן, 

יהיה מתועד בפרוטוקול, במסגרת הישיבה הזו אנחנו ננסה לראות איך 

כזה או אחר, אני לא יודעת להגיד אם באופן מלא,  אפשר להיענות באופן

אבל באופן כזה או אחר להשגות שלכם לגבי התקציב. אם נצליח להגיע 

להבנה, אז מה טוב. אם לא, נצטרך לדון פעם נוספת בתקציב. אז, אני 

אשמח שענבל, תציגי שוב קצת בצורה כללית את מסגרת התקציב, את 



 

 
 
 

שבאמת, חברי המועצה מחזיקים  הדברים העיקריים בתקציב מכיוון

הכל בסדר, אני  את התקציב כבר חודשיים, אמורים להכיר אותו על ...

רק רוצה שאחר כך זה לא יהיה כלי למינוף כמו עם התב״רים, שעברנו 

על זה מהר. אז אם אתם רוצים לוותר על החלק של ענבל, אז אני רוצה 

ו עוד לא שינינו את לשמוע מכולכם שמבחינתכם, זה אותו תקציב, אנחנ

מסגרת התקציב. אז אני רק רוצה לשמוע. איציק, אתה לא רוצה את 

הסקירה של ענבל? זה אותו תקציב. גד? אלברט? צביקה? אוקיי. יגאל? 

אתה רוצה לשמוע אותה? מצוין. אז מספיק שיש אחד שרוצה לשמוע 

יד בשביל שאנחנו ניתן לענבל את הזכות להשלים. שלומית, את רצית להג

 משהו או אחרי ענבל?

 אחרי ענבל. עו״ד שלומית גבע:

 בסדר גמור. :כידור שושי כחלון

 201׳, מסגרת הצעת התקציב היא 22טוב, אז תקציב העירייה לשנת  ענבל דרור היימן:

מיליון שקלים  195מיליון שקלים, בעדכון מסגרת התקציב הייתה 

׳, התקציב 22עד  2019ואנחנו רואים פה את התפתחות התקציב משנת 

שכרגע, אנחנו בבסיס  201 -ו 195, 174, 160אחוזים. שימו לב,  25 -עלה ב

התקציב המקורי, אנחנו עושים במחצית השנה עדכון, אז סביר להניח 

שזה יעלה יותר. אתם רוצים שאני אעבור על כל ההכנסות? אוקיי. 

 145נורי, מיליון שקלים. הנחות בארנונה, גידול מי 7ארנונה, גידול של 

 900,000אלף שקלים. אגרות, אין שינוי. מענקים, יש פה קיטון של כמעט 

שקלים שזה נובע מקיטון של מענק איזון ומענקים אחרים, גם קיטון של 

אלף שקלים.  200של  חצי מיליון שקלים וגידול של מענק לצמצום פערים

המענקים ׳, אנחנו רואים בעצם ש22עד  2019 -פה יש גרף של המענקים מ

הולכים ויורדים. תברואה, יש קיטון קטן בהכנסות, שמירה וביטחון, גם 

אלף שקלים. ועדה, אני  230קיטון קטן, תכנון ובניין עיר, קיטון של 

מזכירה לכם שההוצאות וההכנסות בעצם מתאזנות, מאוזן מהקרנות, 

אז לכן יש פה תוספת בתקצוב הכנסות מאגרות ביחס לשנה קודמת 



 

 
 
 

יש קיטון בסעיף ההחזר מקרנות, מה שאמרתי קודם. נכסים ומנגד, 

אלף שקלים,  50ציבוריים, אין שינוי. חגיגות ואירועים, יש פה גידול של 

, זה הכנסות מול הוצאות, מפעל הפיס. מוקד, יש בו 90 -זה חגיגות ה

אלף שקלים בהכנסות, הכנסות משילוט. פיקוח, ללא  100קיטון של 

מיליון, זה  2.2. חינוך, יש פה גידול בהכנסות של שינוי, מיליון וחצי

אלף שקלים  140 -בהתאמה גם בהוצאות. תרבות, יש פה גידול של כ

שנובע מתקצוב הכנסות מהמשרד לשוויון חברתי וממשרד החינוך, עיר 

ידידותית לילדים. בריאות, אין פה זה. רווחה, ברווחה גם ההוצאות 

יש פה איזה שהוא גידול. נכסים, יש גדלות וגם ההכנסות גדלות. מים, 

פה קיטון כתוצאה מ, לקחנו תקצוב גבוה בהשכרת משרדים ונכסים, אז 

מלוות, אני הסברתי את זה גם  ןעדכנו בהתאם לביצוע. זהו. פירעו

׳ מחזור הלוואות ולכן, גם בצד 21בישיבה הקודמת, אנחנו ביצענו בשנת 

כל ההלוואות ולכן,  ההכנסה וגם בצד ההוצאה נרשם כל המחזור של

מיליון  4השנה אנחנו נראה את זה גם בהכנסה וגם בהוצאה, קיטון של 

מיליון שקלים, זה צד ההכנסות.  201 -שקלים. סך הכל, מגיעים ל

אחוזים, הכנסות  34התפלגות ההכנסות, אנחנו רואים שארנונה, 

 , משרד החינוך,אחוזים 6אחוזים, העברה מקרנות,  8עצמיות נוספות, 

אחוזים. עדיין, רוב  8אחוזים ומשרדים אחרים,  8אחוזים, רווחה,  36

ההכנסות שלנו הן ממשרדי ממשלה ופחות הכנסות עצמיות. תשלומים, 

אלף שקלים, נובע מהתאמת תקצוב הוצאות  660מנהל כללי, גידול של 

שכר לשנת הכספים, תקצוב לשכת מבקרת העירייה בהתאם להוראות 

פה קיטון בתקצוב הוצאות מיתוג, תקצוב משרת  תקנות העיריות, יש

רכז כוח אדם במחלקת משאבי אנוש, גידול בתקצוב רווחת העובד 

בתקצוב השתלמויות לצורך השלמת עובדים. הכל זה ביחס וגידול 

אלף שקלים שנובע  193׳. מנהל כספי, יש פה גידול של 21לעדכון תקציב 

משרה מחויבת על פי  בעיקר מתקצוב משרת מנהל רכש והתקשרויות,

חוק והמשרה הזו לא קיימת בעירייה. הוצאות מימון זה בהתאם לביצוע 



 

 
 
 

מיליון בהכנסות, גם  4בפועל. פירעון מלוות, מה שראיתם, פחות 

בהוצאות. תברואה, יש פה גידול של מיליון שקלים שנובע מגידול 

אם בשירותי ניקיון, טאטוא רחובות, פינוי גזם ופינוי אשפה, זה בהת

אלף שקלים לטובת  100לתוצאות מכרז וכן תוספת בתי אב ותקצוב של 

תחזוקת פחי אשפה. רישוי עסקים, יש פה גידול בתקצוב הוצאות, נובע 

מהתאמת תקציב שכר לשנה שלמה ושירות וטרינרי, קיטון בהוצאות, 

סירוס ועדכון הוצאות קבלניות בהתאם לביצוע בפועל. שמירה בתחום 

אלף שקלים שזה קיטון של מל״ח, קיטון  128ה קיטון של וביטחון, יש פ

והוצאות שנלקחו בחשבו בשנה קודמת לטובת מרכז הפעלה ואיפוס 

, אלף שקלים 280תקציב שעת חירום. תכנון ובניין עיר, יש פה קיטון של 

, הפרויקט הזה זה בעיקר, יש פה קיטון בפרויקט סריקת תיקי העבודה

אלף שקלים שבוצע. נכסים  800הוא פרויקט חד פעמי בגובה של 

אלף שקלים שנובע מגידול בהוצאות  746ציבוריים, יש פה גידול של 

, אחזקת תחזוקת מעליות, מגידול כתוצאה מתוספת מתקני משחק

מתקני משחק מגידול בהוצאות תאורת רחובות, אחזקת בריכה ובגינון, 

בהוצאות קבלניות לטובת עבודות גינון בשכונת שרונה  שנובע מגידול

אלף שנובע מתקצוב של  900וברחבי העיר. חגיגות ואירועים, גידול של 

הוצאות חגיגות יום העצמאות, שואה ויום הזיכרון, מגידול בתקצוב 

ותקצוב לטובת קשרים בין לאומיים, עיר תאומה. מוקד  90 -חגיגות ה

אלף שקלים שנובע בעיקרו מתוספת  200של עירוני, יש פה גם גידול 

לטובת הטמעת מערכת שירות לתושב. מוקדן למוקד הרואה וכן, תוספת 

חברה כלכלית, יש פה קיטון, הסברתי, המנמ״ר קיבל את השכר דרך 

החברה הכלכלית, הוא מתוקצב בעירייה ולכן, פה יש ירידה ונראה 

אלף שקלים  400של יש פה גידול עלייה במקום אחר. פיקוח עירוני, 

יקוח העירוני. חינוך, יש גם שנובע מתקצוב לטובת מזכירה נוספת לפ

מספר הילדים בבתי בהכנסה וגם בהוצאה גידול, זה נובע גם מהתאמת 

, גם בהכנסה הראיתי גידול, אמרנו 129הספר. תרבות, יש פה גידול של 



 

 
 
 

, יש פה שנובע מתחום צעירים, להט״ב ועיר ידידותית לילדים. מצד שני

של ההשתתפות של העירייה במרכז קהילתי. מבחינת התמיכות, קיטון 

 200, תחום הספורט, 770 -ל 488 -אז יש פה גידול בתקצוב התמיכות ומ

, מצוינות טכנולוגית 300, מכינות קדם צבאיות, 250אלף, תנועות נוער, 

ן אלף שקלים. בריאות, ראינו גם בצד ההכנסה קיטון, קיטו 20בחינוך, 

נובע מעדכון טיפת חלב, שירותי הניקיון. רווחה, יש פה גידול קטן, גם 

... איזה שהוא קיטון בהשתתפות בהתאם להנחייה  בהכנסות היה גידול

אלף שקלים  878שקיבלנו ממשרד הדתות. נכסים, יש פה גידול של 

שנובע מגידול בתקצוב הוצאות מחשוב לטובת ביצוע פרויקטים 

״ל ומנהל כמנמ״ר, מה שאמרתי קודם, שלא דרך החמתוכננים ותקצוב ה

רשת וגידול בתקצוב הוצאות ביטוח. כל היתר, אין משהו משמעותי. 

מיליון שקלים, אנחנו רואים שההתפלגות של  201תקציב של 

אחוזים  4אחוזים, פירעון מלוות  3אחוזים, פנסיה  42התשלומים, שכר 

גות, אנחנו רואים שהרוב מתוך ההוצאות, ההתפלאחוזים.  51ופעולות, 

שזה בעצם עובדי אחוזים רווחה, הכללי  5אחוזים,  65זה חינוך, 

 אחוזים. 7אחוזים ופנסיה ופיצויים,  23העירייה, אנחנו רואים 

אני רק רוצה להזכיר, לפני שתעברו לדיון והצבעה, את הנושא של ניגוד  עו״ד שלומית גבע:

פשוט ברור שאחר כך, אף אחד עניינים שעלה פה בכמה הקשרים ושיהיה 

לא יעלה שאלות. כל מי שחושב, תוהה אם יש לו ניגוד עניינים ביחס 

לסעיף כל שהוא שבא לידי ביטוי תקציב, צריך להגיד את זה לפרוטוקול 

ולהימנע מהצבעה ונוכחות באותו עניין, אז תשימו לב. אם זה תקציב 

שיש לכם איזו מועצה דתית, אם זה כל סעיף תקציבי שאתם יודעים 

שהיא נגיעה אישית או מוסדית אליו, תעלו את זה אתם, זה 

 באחריותכם.

האמת היא שזו פעם שנייה שאני ציפיתי לראות איזה שהוא שינוי פה  אלברט טייב:

בתקציב. לא, פעם שנייה, התקציב הראשון היה, לאחר מכן היו עוד 

ך התקציב עם פעמיים. אני ציפיתי לראות איזה שהוא שינוי באמת בתו



 

 
 
 

הדרישות שלנו שהן לא רבות. אני שוב פעם חוזר ואומר, הדרישות שלנו 

הן לא היו רבות, הן היו במסגרת התקציב, להעביר בעיקר מסעיף לסעיף 

ולצערי הרב, אני לא רואה את זה כאן. אין לי שום כוונה לפרט את כל 

שבנו הדרישות שלנו, אם את רוצה את מוזמנת לעשות את זה, אנחנו י

איתך והסברנו לך בדיוק מה אנחנו מבקשים, כך שאין לי כוונה לחזור 

ולעשות את זה. מבחינתי, אני לא מצביע עם התקציב הזה פעם נוספת 

עד שלא יהיו בו את כל השינויים שאנחנו ביקשנו, אני אצביע נגד 

 התקציב הזה.

שלך לפרוטוקול  בשביל שזה יקרה, אתה צריך להגיד את ההשגות :כידור שושי כחלון

 ושאנחנו נעשה על זה משא ומתן. אני לא יכולה ...

 בשביל שזה יקרה, אנחנו ישבנו איתך, הצענו לך את הכל. אלברט טייב:

 ישבנו מחוץ לפרוטוקול. מה שישבנו מחוץ לפרוטוקול. :כידור שושי כחלון

 את יכולה לעלות את זה את,  אלברט טייב:

לה לעלות במקומך, כי אין לי בעיה עם התקציב. לי אין בעיה אני לא יכו :כידור שושי כחלון

 עם התקציב, לכם יש בעיה עם התקציב.

לי אין כוונה להעלות את זה, אנחנו ישבנו איתך. לא, אין לי שום בעיה,  אלברט טייב:

 מה שהבהרתי לך, מבחינתי הבהרנו את זה.

 לפרוטוקול.אז תגיד את זה שוב בקול רם  :כידור שושי כחלון

אין לי שום כוונה, לא. אין לי שום כוונה להגיד את זה לפרוטוקול, אני  אלברט טייב:

 אמרתי את כל מה שהיה לי להגיד.

 אין לך שום כוונה להגיד את זה לפרוטוקול? :כידור שושי כחלון

 לא. תשמעי את מה שאמרתי בישיבה הראשונה, זה אותו דבר. אלברט טייב:

אז אני מבקשת שתגיד את זה לפרוטוקול, מכיוון שאנחנו נוכל להתייחס  :רכידו שושי כחלון

 לזה במסגרת הישיבה.

אז אני לא רוצה להגיד. זה אצלך, את יודעת בדיוק מה ביקשנו, תעלי  אלברט טייב:

 את זה את.

 אני לא יכולה להציג בשמך את הדברים. :כידור שושי כחלון



 

 
 
 

 אנחנו אמרנו.לה את מה שאת לא מעלה בשמי, את מע אלברט טייב:

 לא, אני לא יכולה להעלות את זה בשמכם. :כידור שושי כחלון

 אז אל תעלי, הכל בסדר. מבחינתי, אל תעלי, הכל בסדר. הכל טוב. אלברט טייב:

 להעלות את ה? כן. צביקה, אתה רוצה :כידור שושי כחלון

חושב שמקומה של  כן, אני חושב שאני דווקא כן מסכים עם אלברט ואני צבי ימין:

הגזברית, כי היא אשת מקצוע שישבנו איתה, שהיא ריכזה את הנתונים 

בצורה מסודרת, יחד עם היועץ ניר, כמו שהיא כרגע הציגה את התקציב, 

היא יכולה להתייחס לאחוז הבודד שבו נתנו את דעתנו לנושאים, זה 

ר כל כולל סכומים שאת פירטת בפנינו וזה יהיה נכון יותר וחכם מאש

אחד יציין את הנתונים  ואת המספרים באופן הזה. הרצון הוא באמת 

, אני אומר את זה, אבל מצד שני, גם שהתמונה לא, שוב, לא להתנגח

תהיה ברורה. אם את רוצה שדברים יוצגו, הנתונים נמצאים גם אצלך, 

 גברת ראש העיר, וגם אצל ענבל שהיא תציג את זה

 ולא אני אמורות, באמת, בואו, אנחנו רוצים רגע,לא ענבל  :כידור שושי כחלון

 ישבנו איתך, איתך ועם ענבל בצורה מסודרת. צבי ימין:

במסגרת ישיבה שהיא לא ישיבת מועצת עיר. הצגתם את זה איתי  :כידור שושי כחלון

שלומית, את מבינה, את צריכה להיות פה בקשב איתנו לגבי הדבר הזה. 

ים של האופוזיציה. מבחינתי, כשאני אני לא יכולה לייצג את הצרכ

מביאה תקציב, אוקיי? וזה התקציב, זה התקציב שאני נתתי עליו, אני 

כראש הרשות, אחרי שענבל וכל הצוות המקצועי עבדו עליו, זה תקציב 

 שאני עדיין חושבת שצריך להיות תקציב העירייה. 

 שושי, אז למה ישבנו עם ענבל? צבי ימין:

ישבתם עם ענבל, ישבתם איתי והצגתם את הדרישות שלכם מחוץ  :כידור שושי כחלון

עכשיו סתם לפרוטוקול. אני מבקשת שתשיגו את ההשגות שלכם. 

הורדת ידיים בעניין, זה לגמרי הורדת ידיים. מה הבעיה להגיד שוב את 

תגידו את זה שוב  אז כל הדרישות שלכם? אז תגידו מה אתם רוצים.

 לפרוטוקול.



 

 
 
 

מה אנחנו רוצים והפגישה איתך והפגישה עם ענבל היא את יודעת בדיוק  אלברט טייב:

 חלק מהפרוטוקול וחלק מישיבת התקציב.

 היא לא חלק מהפרוטוקול, ממש לא חלק מהפרוטוקול. :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

ישבנו פה, ישבנו איתנים, ביקשנו ... עם הגזברית. אני במקרה ביקשתי  דב: איציק

 שיגיד לך מה אני עכשיו ביקשתי. בשביל מה ישבנו? מצביקה

 ישבתם איתנו והצגתם את הדרישות. :כידור שושי כחלון

אין משא ומתן פה בישיבה. אין משא ומתן בישיבה. לא, זה לא יהיה. אז  אלברט טייב:

אני ברשותך, רוצה להגיד לפרוטוקול שאני, אני מדבר בשם אלברט 

בישיבה עם אף אחד. אני ניהלתי משא  טייב, לא מנהל שום משא ומתן

עם הגזברית. אני ניהלתי שיחה עניינית  ומתן, לא משא ומתן אלא הצעות

מאוד עם ענבל ואני ניהלתי שיחה, אנחנו, עניינית מאוד עם ניר, העלינו 

את הדברים שלנו, לאחר מכן הואלת בטובך להיפגש איתנו, אנחנו מאוד 

אחרת זה היה חודשיים. לאחר מכן מודים לך על זה. הואלת בטובתך, 

ישבנו איתך, את שמעת בדיוק, את ניהלת רישום על כל דבר ודבר, 

אוקיי? את אמרת לנו בדיוק, אמרת לנו וגם השבת לנו. אני ציפיתי היום 

לראות כאן לפחות פסיק, לא רק שביקשנו אחוז אחד מהתקציב שזה 

איזו שהיא פרומיל  לעג לרש מבחינתנו, אלא גם ציפיתי לראות פה לפחות

 ממה שביקשנו, לראות פה.

 לא, מכיוון שמה שאתם ביקשתם ומה שאנחנו הצענו כהצעה נגדית, :כידור שושי כחלון

אז אני אומר לך, אני מבקש גם מחבריי שלא ינהלו פה שום משא ומתן.  אלברט טייב:

 אף אחד לא מנהל פה,

בשלב הראשון שתשיגו את ההשגות זה לא משא ומתן, אנחנו ביקשנו  :כידור שושי כחלון

, יש פה שלכם לגבי התקציב בקול רם, שכל אחד מכם שהוא חבר בסיעה

, אחד בק״י, אחד במח״ל, אחד בח״י, ש״ס. שכל אחד בק׳, אחד בנ׳ 2

מכם ישיג את ההשגות שלו, מכיוון שגם כשאתם הצגתם את ההשגות 

העיר וגם  שלכם, זה לא היה בדיון פורמלי שהוא חלק מישיבת מועצת



 

 
 
 

כשאתם השגתם את ההשגות שלכם, אנחנו אמרנו לכם מה גבול היכולת 

שלנו עובר ביכולת שלנו  Limit -שלנו, כעירייה, לאפשר, כן? איפה ה

לאפשר את מה שדרשתם ואתם עדיין התעקשתם שמה שדרשתם זה מה 

פעם נוספת, אוקיי? שתשיגו את ההשגות שאתם רוצים. אז אני מבקשת, 

סיעה בנפרד, אוקיי? אתם רוצים ביחד, תשיגו ביחד. אמרתי , כל שלכם

 שהשגתם אותן בישיבה שהיא מחוץ לישיבת מועצת העיר.

אני רוצה להבהיר, לעשות הבהרה, ברשותך, שושי. אני רוצה להבהיר  צבי ימין:

משהו. בישיבת התקציב הראשונה, אכן התייחסנו על פי הסיעות כל אחד 

ב השנייה, כנ״ל. ישבנו אחרי זה, אני באתי לדרישותיו. בישיבת התקצי

ואמרתי, העברת התקציב בפעם השנייה, בפעימה השנייה, למה אנחנו 

מעבירים את זה? בואו נשב קודם עם הגזברית, כמו שבעצם סיכמנו. 

ישבנו איתה ושם הצגנו את הדברים בצורה מפורטת וגם הנושא תומחר 

נו ישבת איתנו ואמרת ל ,לעיונך על ידי הגזברית ועל ידי היועץ ניר והובא

מה העלויות ואמרת מה את מוכנה לעשות שינוי. מה יש להוסיף על זה? 

אין מה להוסיף, לא לי ולא לאף אחד, הדברים ברורים וכתובים ובתוך 

הפרוטוקולים. פרוטוקול פורמלי, בתוך הוועדה הראשונה והוועדה 

 השנייה של התקציב.

נו, כולם, כל מי שביקש, ישבנו איתך והגעת, באת עם אנחנו גם כן ביקש דב: איציק

 זה ואמרת, זה מה שאני מסכימה להגיע.

 יכולה, לא מסכימה. :כידור שושי כחלון

 יכולה להגיע, בסדר? דב: איציק

 זה שני דברים אחרים. :כידור שושי כחלון

 יכולה להגיע, אין בעיה. לא ראינו שום שינויים גם כן, שום דבר. דב: איציק

. כי אנחנו לא נעשה שינויים עד שאתם לא תשיגו את ההשגות שלכם כאן :כידור שושי כחלון

כל סיעה תשיג את ההשגות שלה במסגרת הישיבה ואז אנחנו נגיד לכם 

, אתם תרצו להצביע נגד, תצביעו Limit -מה אפשר לעשות, אוקיי? מה ה



 

 
 
 

ות שלכם נגד, זה תמיד עומד לזכותכם, אף אחד פה לא מתווכח על הזכ

 להצביע בעד, נגד או להימנע. אני מבקשת,

את אישרת את הסכום שמוגדר, שהגדרת אותו, אני לא ידעתי כמה הוא,  צבי ימין:

את הגדרת אותו, במיליון ומאתיים הדרישות שלנו. גם זה לא מופיע 

 בתקציב, נכון להיום.

 הייתה הסכמה בינינו.לא נכון, כנראה ש :כידור שושי כחלון

 אבל גם זה לא מופיע. ימין:צבי 

תקשיבו, אם אין בינינו הסכמה על הדברים, אז זה לא יכול להופיע  :כידור שושי כחלון

 בסעיפי התקציב. זה יכול להופיע,

במחילה מכבודך, מה שעשינו בישיבה הראשונה כשכל אחד מאיתנו  אלברט טייב:

 .העלה את הנושאים, זה נקרא דיון. היום את מצפה למשא ומתן

אני לא מצפה לשום משא ומתן. אני מצפה לדיון ענייני על התקציב, כדי  :כידור שושי כחלון

שנוכל לעשות פה שינויים כמו שאתם רוצים. אם אתם רוצים לעשות 

שינויים, המקום לעשות שינויים בתקציב זה בישיבת התקציב, זה לא 

רוצים  מחוץ לישיבת התקציב. אוקיי? זה המקום לעשות שינויים. אתם

 להשיג את ההשגות שלכם? אתם לא רוצים להשיג את ההשגות שלכם?

אף אחד מכם? תמשיכו לא להשיג את ההשגות שלכם ואנחנו נחזור 

 לשבת כאן,

את ההשגות שלנו כבר אמרנו וכל אחד הביע את הדעה שלו, אני חושב.  דב: איציק

שישבנו ישבנו ביחד והסברנו את הדברים, כנראה שחבל על הישיבות 

 ביחד גם כן.

אני לא מצליחה להבין על מה אתם מתעקשים. באמת, אני מנסה רגע  :כידור שושי כחלון

להבין בשכל הישר שלי על מה אתם מתעקשים? על להגיד עוד פעם את 

מה שאמרתם בישיבה שהיא מחוץ לפרוטוקול, על זה אתם מתעקשים? 

להבין, מה מה הבעיה להגיד את זה שוב? לא, באמת, אני מנסה 

האינטרס שלכם? אחר כך, כשאני אומרת לכם שאתם משתמשים 



 

 
 
 

לנגח, אז זה מה שקורה פה. אתם בדיוק מתנהגים כמו בתקציב כדי 

 בתקציב.אנשים שכל מה שמעניין אותם זה להתנגח 

זה מה שאת אומרת עכשיו. מה שאת אומרת עכשיו, זה כי אין לך מה  אלברט טייב:

יום לבוא לישיבה ולהציג לנו כאן את השינויים להגיד. את היית צריכה ה

 שאת הסכמת עליהם.

 לא, אני לא יכולה. אני לא יכולה לבוא לישיבה, אני לא יכולה, :כידור שושי כחלון

 את מבינה? אלברט טייב:

 אני לא יכולה. :כידור שושי כחלון

 בוודאי שאת יכולה. אלברט טייב:

 זה שאני הסכמתי עליהם, זה לא אתם הסכמתם עליהם.   :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

אני חושבת, חוץ מאשר להראות ששלך חזק יותר, אתה לא עשית פה  :כידור שושי כחלון

 שום דבר.

תמיד את לוקחת את זה לשם, כשאין לך מה להגיד את תמיד הולכת  אלברט טייב:

 לשם. אל תברחי לשם.

בוודאי שאני לוקחת את זה לשם, אתם יושבים כאן ולא אומרים את  :כידור שושי כחלון

 ההשגות שלכם. מה הבעיה להגיד את ההשגות?

 מה הבעיה שלך לעלות את זה? אלברט טייב:

 אני לא יכולה להעלות את ההשגות שלכם. :כידור שושי כחלון 

 אז גם אני לא יכול לעלות את זה, איך אני? אלברט טייב:

 ההשגות הן שלכם, הן לא שלי. :ורכיד שושי כחלון

 ההשגות שלנו עלו בפנייך.  אלברט טייב:

 זה התקציב שאני מציעה לעיריית כפר יונה. :כידור שושי כחלון

 את היום היית אמורה להביא תקציב עם העדכון שלנו.  אלברט טייב:

 ממש לא. :כידור שושי כחלון

 אז זו בעיה שלך, לא שלנו, זה הכל. אלברט טייב:

 )מדברים ביחד(



 

 
 
 

טוב, מה שלי חשוב, שוב, לחזור ולהדגיש את מה שכנראה אתם ממאנים  :כידור שושי כחלון

ישיבות תקציב ובין לבין, ישבנו  2לשתף איתו פעולה. אנחנו עשינו פה 

איתכם וכשאתם הצגתם את ההשגות שלכם, אנחנו נתנו את היכולת של 

העירייה להיענות להשגות שלכם העירייה, הצגנו בפניכם את היכולת של 

ואתם חתמתם בחתימה אחת שאתם לא מוכנים לסגת, אפילו לא 

במילימטר מההשגות שלכם. זה מחזיר אותנו שוב לנקודת ההתחלה של 

הדיון על התקציב וזו הסיבה שאני מבקשת מכם להשיג את ההשגות 

עכשיו  שלכם או שאם אתם רוצים, יש אפשרות שענבל תעבור איתכם

בתחום הזה אנחנו רוצים ככה, אנחנו רוצים ככה. תחום, תגידו, -םתחו

שאתם ביקשתם לשנות זו גם אפשרות, כדי לעזור לכם אולי להיזכר במה 

לטובת התקציב. אתם מבינים שבעצם, אנחנו בדיון הזה חזרנו לנקודת 

ההתחלה של הדיון על התקציב ולכן, זה התקציב שאתם רואים ואין בו 

רור לי גם, אחרי שאתם בעצמכם אמרתם שאתם לא זזים שינויים, לא ב

מיליון כשאנחנו אמרנו, אנחנו בעצמנו אמרנו, העירייה  2 -מילימטר מה

מיליון, אוקיי? ברור שחזרנו לנקודת  2אמרה שהיא לא יכולה לתת לכם 

ההתחלה. נקודת ההתחלה היא שאתם צריכים להשיג שוב את ההשגות 

 שלכם.

לא רק את תפקיד ראש העיר, אלא מנסה גם לבזות אותנו  את מבזה אלברט טייב:

 כחברי מועצה.

 תיזהר בלשונך. :כידור שושי כחלון

לא, אני חוזר, את מבזה לא רק תפקיד ראש העיר, אלא גם מנסה לבזות  אלברט טייב:

 אותנו, חברי המועצה.

 תיזהר בלשונך. חס וחלילה. :כידור שושי כחלון

אני אומר לך, את תסתכלי בסרטון, אנחנו הגשנו את זה בפעם הראשונה  אלברט טייב:

 בישיבה הראשונה, 

 איזה סרטון? :כידור שושי כחלון



 

 
 
 

ישבנו איתך. אני אומר לך ואני מציע בישיבה השנייה, ישבנו עם ענבל ו אלברט טייב:

לחבריי לא להגיד ולא לפרט שום דבר פה, אין משא ומתן, פה יש הצבעה, 

 צביע כאן.באנו לה

 .ממש לא :כידור שושי כחלון

חיכינו וציפינו שכאן, מה שכתוב כאן, ישונה עם מה שאנחנו ביקשנו, עם  אלברט טייב:

 מה שאת לפחות הסכמת.

 זה לא יכול להיות משונה עם מה שאתם, :כידור שושי כחלון

 אז אם זה לא יכול להיות,  אז תבקשו להצביע. אז תבקשי להצביע. אלברט טייב:

לא, זה לא יכול להיות כי אתם בעצמכם חזרתם, אתם חזרתם לנקודת  :כידור שושי כחלון

 ההתחלה, לא אני חזרתי. 

 אז חזרנו לנקודת ההתחלה, תבקשי להצביע. אלברט טייב:

 אחוזים, 75אם אתם הייתם מסכימים  :כידור שושי כחלון

הכל. תציגי את, תגידי השגנו בפנייך את כל מה שיש להגיד, את יודעת  איציק דב:

פה לכל החבר׳ה. חבל מאוד, יש פה עובדי עירייה שעובדים והם באמת 

 מסכנים, שכל היום הם פה ... אנחנו באנו מהבית.

למה את אומרת שאנחנו לא דואגים להם? למה אנחנו לא דואגים להם?  משה בוארון:

 מה את יודעת?

מחברי המועצה. אתה יודע, משה? תפסיק אני יודעת מה עושים פה חלק  :כידור שושי כחלון

 כבר גם אתה, כל פעם ללכת בעניין הקיפוח, בעניין לא דואגת,

 נכון, זה מה שאת עושה, שוש. זה מה שאת עושה, זו המציאות. משה בוארון:

 שנים זה מה שאני שומעת. 3מיציתי גם להקשיב לחלק הזה,  :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

טוב, אז אני אפרט את ההשגות של ישיבה שהייתה איתי, עם ניר ונאור.  היימן:ענבל דרור 

 אני אפריד בין כל אחד, כן? איציק שלא נמצא פה,

 איציק זה איציק בראון, ... :כידור שושי כחלון

 איציק. ענבל דרור היימן:

 לא, איציק זה כיו״ר הסיעה או איציק? :כידור שושי כחלון



 

 
 
 

. אני 750, 200אז בסעיף תמיכות תחום הספורט, הוא ביקש במקום  ענבל דרור היימן:

מדברת עכשיו על איציק בראון. סעיף של תמיכות, מצוינות טכנולוגית 

אלף. סעיף תמיכות תנועות נוער, במקום  60אלף,  20בחינוך, במקום 

. כל זה 250, 140. סעיף של עיקור וסירוס חתולים, במקום 750, 250

. אוקיי? בסך הכל, תוספת 110, 60סטודנטים, במקום איציק. מלגות ל

 מיליון מאתיים וחמישים. אני עוברת לאלברט. 

בואו נדייק את מה שכבר אמרנו בישיבה הראשונה. כשחבר מועצה בא  :כידור שושי כחלון

את זה ולא את זה, הוא גם צריך להגיד מה מקורות ואומר, אני רוצה 

מקורות המימון וזהו. כן. כן,  המימון, אתם בחרתם לא להגיד מה

אלברט. שנייה, אוקיי? אנחנו ממשיכים. אלברט. כדאי שתשב כאן, 

 אלברט. תעברי למישהו אחר, כן, עד שאדון אלברט,

 ... השתתפות.צביקה,  ענבל דרור היימן:

 צביקה ומשה. :כידור שושי כחלון

. בתמיכות 250, 70במקום צביקה ומשה. סעיף פני מאיר, השתתפויות,  ענבל דרור היימן:

 אלף. 200אלף במקום  300בתחום הספורט, איציק דב, 

 ?750 -אלף ל 300רגע, אוקיי. זה עוד  :כידור שושי כחלון

 ?200במקום  300או שזה  300זה עוד  ענבל דרור היימן:

 שנייה, אחרי זה נבין את זה. כן, מה עוד? :כידור שושי כחלון

 אלף, זהו. 70ות דת, טוב. תמיכ ענבל דרור היימן:

 ושיפוץ ...? לא העלו? :כידור שושי כחלון

כן, אני לא אומרת תב״רים, תב״רים אחרי זה אני אומרת. אני עכשיו  ענבל דרור היימן:

 .השוטףמדברת על התקציב 

 כן. :כידור שושי כחלון

עיקור . 120, 20ואלברט. תמיכות מצוינות טכנולוגית בחינוך, במקום  ענבל דרור היימן:

. 458, 405במקום  . פינוי מחזור,220, 140וסירוס חתולים, במקום 

אלף.  46. תוספת של 200,500, 154,500הדברת מזיקים בישוב, במקום 



 

 
 
 

ושיפוצי קיץ בתקציב השוטף,  110, 60מלגות לסטודנטים, במקום 

 . 489. תוספת, 300, 140במקום 

זה של איציק דב, זה לא של צביקה. רגע,  300 -אז התמיכות בספורט, ה :כידור שושי כחלון

 זה של איציק דב או של צביקה?

 איציק דב. צבי ימין:

  אז תוריד את זה. זה שלך? :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

... שהתחלתי כשאמרתי לך בדיוק מה אני ביקשתי. ביקשתי ממנו להגיד  איציק דב:

 לה מה אני רוצה, עכשיו אני...

 בתמיכות בספורט? 300אתה רוצה  :כידור שושי כחלון

 לספורט, לתמיכות. מה שאני מעלה זה תמיכות, ספורט, סטודנטים. איציק דב:

 נו, אז תגיד.  ענבל דרור היימן:

אתה לא העלית את זה, אף אחד לא העלה את זה בשבילך. תוספת  :כידור שושי כחלון

 למה שלא תענה?, מה עוד? אני רוצה רגע להבין. 300לספורט, עוד 

 )מדברים ביחד(

 אלף ספורט? 300ענבל, זה מה שנאמר,  :כידור שושי כחלון

 כן, אני רק לא יודעת אם זה תוספת או זה לא. ענבל דרור היימן:

איציק אומר שהוא ביקש בקשות  אז את זה צריך לשאול את צביקה. :כידור שושי כחלון

 אלף שקלים. 300 -נוספות, מעבר ל

 אלף זה? 300אלף זה תוספת או  300 היימן:ענבל דרור 

 איציק פה, דברו אליו. אני לא מייצג את איציק. צבי ימין:

 ?300ועוד  750 -עכשיו, השאלה היא האם מדובר פה ב :כידור שושי כחלון

אני רק רוצה להגיד משפט, אני חושב שיש פה הטעייה מכוונת או לא  צבי ימין:

מכוונת, אבל הבקשה שלנו, הבקשות שלנו מתייחסות לא בנוסף, אלא 

בהכללה וצריך לנתח את מה בנוסף יוצא מתוך המספר הקיים, כי גם 

ככה היה תקציב מסוים במקומות מסוימים ויש הגדלה בבקשות שלנו. 

וצג ככה. כשזה הוצג, אכן בפני ראש העיר, ראש זה לא הוצג, זה לא ה



 

 
 
 

העיר ידעה לנתח את זה, מה ההגדלה מכל סכום שהייתה הבקשה אליו. 

לא, אנחנו לא רוצים להיכנס לזה למשא ומתן, זה לא הוצג פה, חבל. 

 אבל אני רק אומר.

ביחד, אנחנו לא משא ומתן, קודם כל אנחנו בשלב של להבין את הדברים  :כידור שושי כחלון

כל חברי המועצה. אתם רוצים לתת את המידע הזה? בבקשה. אני לא 

מצליחה להבין מה הקטע. מה הקטע? מה, נכנסים פה לפינות מיותרות 

לגמרי, כל מה שאתם צריכים לתת זה את המידע. המידע הוא שלכם, 

אתם אמרתם, תייצגו אותי, אני לא לכן אנחנו לא יכולים לייצג אתכם. 

אתכם, אתם צריכים לייצג את עצמכם, הנה. נגיד שאנחנו  יכולה לייצג

מייצגים אתכם, שואלים אתכם, זה מה שביקשתם? עכשיו אתה אומר, 

 יש פה חוסר הבנה.

 בצורה מפורטת, לך יש את הנתונים בצורה אחרת.שושי, ישבנו איתך  צבי ימין:

 עוד פעם ישבנו איתך. הנה, אלה אותם נתונים. :כידור שושי כחלון

 אין שום בעיה. צבי ימין:

 בחיי, אלה אותם נתונים. :כידור שושי כחלון

 אוקיי, אין שום בעיה. הכל בסדר. צבי ימין:

 אני יכולה לחזור עליהם אם אתה רוצה. :כידור שושי כחלון

אני לא מבין מה הרעיון של ההצגה כרגע, אני יכול להבין מה הרעיון,  צבי ימין:

י יכול להבין מה הרעיון של ההצגה כרגע, אני לפני זה לא הבנתי, אבל אנ

 חושב שזו טעות מה שאת עושה, שושי.

 למה זו טעות? :כידור שושי כחלון

זו טעות כי אני חושב שאת לא אמורה להתנהל בצורה הזו, את אמורה  צבי ימין:

 להביא את זה להצבעה, כן כן, לא לא.

 לא, לא, ממש לא. :כידור שושי כחלון

 את זה, בחדר ישיבות. משא ומתן עשינו כמו שעשינו צבי ימין:

 ממש לא. :כידור שושי כחלון

 טוב. אין בעיה. צבי ימין:



 

 
 
 

 אני לא חושבת כמוך. אם הייתי חושבת כמוך, אז הייתי מתנהלת כמוך. :כידור שושי כחלון

שושי, תקשיבי, את אמורה להתנהל כמו שאת צריכה להתנהל לדעתך  צבי ימין:

שאני אתנהג כמו שאני מוצא לנכון ואת מאלצת אותי לעשות שלך והדרך 

 אני לא אומר לך, דברים אחרים ואני לא רוצה.

אני לא מאלצת אותך אבל. כרגע, בשלב הזה, אני מבקשת רק שלפחות  :כידור שושי כחלון

 בסיס הנתונים,

אז אני אומר שאני לא מוכן כרגע להיכנס למשא ומתן, זה נקרא משא  צבי ימין:

 ומתן.

 אני לא עושה איתכם משא ומתן. :כידור שושי כחלון

 הכל נמצא אצלך.גם בסיס הנתונים זה משא ומתן, כי הכל בפנייך.  צבי ימין:

 אבל אתה אומר שמה שהצגנו, :כידור שושי כחלון

 מה שהיא הציגה זה בסדר גמור. צבי ימין:

 זה אותו דבר. :כידור שושי כחלון

 , אבל מה שאת ניתחת והיו לך את הנתונים,גמורלא, זה בסדר  צבי ימין:

 אבל זה אותו ניתוח, אתה חושב שאני יושבת לבד? :כידור שושי כחלון

אמרת, רגע, זה, מה ידעת להפריד, להציג את הדברים בצורה שונה.  צבי ימין:

התוספת לדרישה? פה זה לא הוצג ככה וזו לא הנקודה המרכזית. 

ממנה וזה חבל, כל המשא ומתן  הנקודה המרכזית, שאת מתעלמת

שאנחנו מנהלים, אנחנו משוחחים ואנחנו מדברים, גם היום שוחחנו וגם 

 ומתכתבים, הרי זה נעלם מהתקציב. השבוע שוחחנו

 אין לזה קשר. :כידור שושי כחלון

 אין שום קשר, אין שום בעיה. אז תביאי את זה להצבעה. צבי ימין:

 שתבין שאין לזה קשר.חשוב לי  :כידור שושי כחלון

 יש לזה קשר, מה זה אין לזה קשר? צבי ימין:

 לזה קשר, אבל אין לזה קשר כרגע בניהול הישיבה.ברור שיש  :כידור שושי כחלון

תקשיב, גד, אני לא חושב שהיא מושכת אותנו בלשון, היא לא מושכת  צבי ימין:

 אותי בלשון.



 

 
 
 

 בלשון, גד, באמת. כשבסיס הנתונים יהיה בידי,אני לא מושכת אתכם  :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

אתם לא רוצים להגיד, אז חד חד ערכית, זה מסמן אתכם כמי  :כידור שושי כחלון

משתמשים בתקציב ככלי משחק... זה לא מה שאני אומרת, זה מה ש

שמשתמע מאופן ההתנהלות שלכם, אוקיי? לכן, מה שאני שאלתי, 

כל מה שהוצג כאן זה הדרישות שלכם. עכשיו אני שאלתי קודם כל אם 

יכולה להגיד לך, מה היה בבסיס התקציב שמופיע מול עיניכם ולדבר 

לבין מה שאתם רוצים. אוקיי? איתך על הדלתה שבין בסיס התקציב 

אלה פערים מאוד מאוד עצומים, לכן ניסינו, כן, להביא אתכם להבנה 

 את הדיון על התקציב, בסדר?שאי אפשר יהיה, בטח לא בשלב שעושים 

 אבל את זה כבר עשינו, שוש. גד רבינא:

 לא, לא עשיתם. :כידור שושי כחלון

, החבר׳ה שישבו איתה, כל אחת בסיעתו, בדרכו הוא, כשישבנו עם ענבל גד רבינא:

... מול ענבל, הם הציגו לנו את הנתונים האלה שכביכול נאמרו פה. לאחר 

... בשולחן כולנו, שמענו ממנה מה אפשר, מה אי מכן, ישבנו עם שושי, 

ניסינו להגיע להבנות, יצא מסמך, עוד אפשר באיזה שהוא סכום מסוים, 

לא קיבלנו עליו תשובה אם כן או לא, אז מה אתה רוצה? את הדלתה של 

הזה, עשינו אותו, עוד פעם לעשות אותו? עכשיו פרוטוקול, לא 

לפרוטוקול. גם לא סכומים. מה פרוטוקול, אני לא עושה משא ומתן 

, פגישות, בזבזנו, הגענו כל אחד מזמנו 2-3שנאמר נאמר, בשביל זה נעשו 

ישבנו, דיברנו בשביל להגיע להבנות. לא צלחנו את זה, חזרנו לאותה 

יעשה נקודת התחלה. בסדר גמור, לא קרה כלום. מי שרוצה לעשות דיון, 

, או שנגיע ות להגיע להבנותאותו בפורום בדלתיים סגורות, שנוכל לנס

 או שלא נגיע. 

 )מדברים ביחד(

דיוני תקציב, אני חוזרת. עם כל הכבוד,  2הסברתי לכם קודם שעשינו  :כידור שושי כחלון

, חברי הסיעה שלי וחברי הקואליציה כן, לכם, אל תטילו ספק בתמימות



 

 
 
 

יודעים בדיוק מה אני עושה, בסדר? טוב? אל תחשבו שיש פה סודות, אין 

פה סודות אויב, אוקיי? עכשיו אני עוד פעם אומרת, גם לך איציק, את 

חיצוניים ישיבות, בין לבין היו דיונים  2מה שאמרתי שחזרתי. קיימנו 

יים, לא הגענו להבנות, לא הגענו. לישיבות, עשינו את הדיונים החיצונ

אתם הייתם חד חד ערכית בתפיסה שמה שאתם ביקשתם זה מה שאתם 

לנקודת ההתחלה, שהדיון ממנה יוצא,  רוצים. זה אומר שחזרנו שוב

מהצעת התקציב, כן? שהעירייה מביאה. שימו לב למה שאני מה אומרת, 

אנחנו לא , הצעת התקציב שהעירייה מביאה. עכשיו, אמרתם אוקיי

, אין שום בעיה, אל תגידו מה ההשגות. רוצים להגיד מה ההשגות שלנו

מה שביקשנו זה שענבל תציג את אותן השגות שאתם הצגתם לענבל, 

ביקשתי  ההשגות האלו גם הגיעו אליי הרי, זה לא שיש פה דיון אחר.

מענבל שתציג את ההשגות שלכם, כי אתם לא רציתם להשיג אותן, 

להציג אותן, סליחה. אז הצגנו אותן, עכשיו אתה אומר משהו,  אוקיי?

צביקה, שאני לא מבינה אותו כל כך. אני לא מבינה כל כך את מה שאתה 

 אמרת, שאנחנו לא מציגים נתוני אמת? אני לא הבנתי כל כך.

שמיליון מאתיים וחמישים, הגעת והחלטת שאת זה  איך הגעת למסקנה איציק דב:

מאיפה הצלחת להגיע למיליון מאתיים וחמישים את יכולה לתת. 

 שקלים?

 מצמצום סעיפי תקציב. :כידור שושי כחלון

אז איך הצלחת להגיע לסכום הזה, פתאום הנה את אומרת, לא הגענו  איציק דב:

 לשום מסקנות.

אתה יודע, מה שמדהים אותי זה שאתה היית כל כך הרבה זמן חבר  :כידור שושי כחלון

ם סגן ראש העיר ואתה עדיין לא מבין שרוב סעיפי מועצה, היית ג

התקציב בתקציב העירייה הוא תקציב קשיח, כנראה שאתם לא כל כך 

 מבינים את זה. אתה מבין את זה?

 תאמיני לי שאני מבין טוב מאוד. איציק דב:

 אתה מבין? אוקיי. אז אם אתה מבין, למה אתה שואל את השאלה הזו? :כידור שושי כחלון



 

 
 
 

 אני לא שואל, כי אני שואל. מאיפה הורדת דברים? דב: איציק

 צמצמתי. :כידור שושי כחלון

 )מדברים ביחד(

את מצפה שנבוא לפה, לישיבה הזו, הנה, מפה צמצמתי, מפה צמצמתי  איציק דב:

 ואני עכשיו עושה את זה.

מי שהיה צריך לעשות את זה, כשאתם באתם עם ההצעה, אתם הייתם  :כידור שושי כחלון

צריכים להגיד איפה לצמצם. אוקיי? זה לא אני הייתי צריכה להגיד. 

אוקיי? זה רק לידיעה, בסדר? עכשיו, לעניין התמיכות בדת, אני אגיד 

את זה כאן ועכשיו, שמאחר ותמיכות דת הן לא חלק מהתבחינים 

תי את זה כבר פעם אחת ויותר, אין אפשרות שאישרנו בספטמבר ואמר

בדיעבד להכניס תמיכות לדת, כן יש אפשרות שבתבחיני שנה הבאה, 

, שאנחנו צריכים לאשר אותן. תתקני אותי אם אני טועה, היועצת 2023

, אנחנו בהחלט נכניס תחום דת 2023בספטמבר  1 -המשפטית. עד ה

תובה בפרוטוקול ואתם לתוך התבחינים, זו התחייבות שלי, היא גם כ

עכשיו, גם אם אתם, גם . 2023תוכלו לראות את זה גם קורה לקראת 

לספורט, איציק אלף שקלים לתמיכות  200אם איציק פה ביקש מעל 

בראון, הוא לא נמצא כאן אבל אני מעלה את זה ואני מצטערת שאני 

אלף שקלים  550עושה את זה שלא ברשותו. הוא הגיש גם תוספת של 

 -אלף השקלים לא קשורים ל 300 -ציק דב, מה שאתה רואה זה שואי

בראון מסיעת כ״י ביקשו, זה מה שאמרת אלף שקלים שאיציק  550

קודם. זו השאלה שאני שואלת אותך, האם זה בנוסף, או שזה כלול בתוך 

אלף שקלים שאיציק בראון ביקש להגדיל את תחום התמיכות?  550 -ה

עכשיו, לגבי התמיכות לספורט, אם זה כלול, אז מדובר פה  אין תשובה.

. אם זה לא כלול, מדובר פה בתוספת של אלף שקלים 550בתוספת של 

אלף שקלים לתוספת תמיכות בפספורט. בערך, זה יותר מסך כל  850

על, לא , אז כשאנחנו מדברים 2022 -שעיריית כפר יונה שמה בהתמיכות 

 2ים, הם לא רוצים לדבר, אז אני לוקחת תרחיש 2משנה, אני לוקחת 



 

 
 
 

אלף שקלים.  550שזה כלול, מדובר בתוספת של תרחישים. תרחיש אחד 

אלף שקלים. אנחנו רואים פה  850 -תרחיש אחר שזה לא כלול, מדובר ב

בכלל תוספת לא פרופורציונאלית למה שהוקצה כתמיכות לספורט, 

אלף  850התמיכות, שלא לדבר על זה שזה הרבה מעבר לסך כל עלות 

אלף שקלים רק לספורט, זה יותר מסך כל  750שקלים רק לספורט או 

. עכשיו, אני רוצה לשאול 2022התמיכות שאנחנו הגשנו בתקציב של 

לשמור על אתכם רגע, אל תענו לי כי אסור לכם לענות, אתם החלטתם 

זכות השתיקה, אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה היפותטית, האם 

שות, כל אחד מכם רוצה להיות ראש רשות, האם אתם הייתם כראש ר

לתחום מוכנים, אם זה בכלל עושה שכל, להוסיף תוספת גדולה כל כך רק 

אחד בספורט שהוא גבוה יותר מסך כל העלות של התמיכות עבור כל 

התחומים? נראה לי קצת לא מדבר שפה שמבקשת לאשר תקציב, 

 תסלחו לי שאני אומרת את זה. 

שמע, אני חושב שזו פגיעה באינטליגנציה. שושי, את עושה משהו לא  ימין:צבי 

אני עד עכשיו הערכתי ומחזיק ממך, מבחינתי לא היה פייר, לא נכון, 

 צריך להביא ...

אני אמשיך ולהגיד את  מה אני עושה לא פייר? אני לא הבנתי כל כך. :כידור שושי כחלון

ההשגות שלי, ההשגות שלכם, אתם לא חייבים להקשיב, אתם יכולים 

 לעשות מה שאתם רוצים.

תמשיכי לדבר לבד כי את מדברת לעצמך, את מדברת לעצמך ואת  אלברט טייב:

מדברת לבד וגם מדברת וזה לא מעניין אף אחד, תמשיכי לדבר, את לא 

 מפריעה לאף אחד.

איזה מזל שאני לא צריכה לבקש ממך רשות לדבר. אני ממשיכה הלאה.  :דורכי שושי כחלון

, 250 -, מה שביקש איציק בראון, על ה500תנועות נוער, תוספת של 

אלף שקלים. אני אומרת לכם שוב, אלו עלויות  500תוספת של עוד 

מטורפות, אי אפשר לעשות קפיצות כאלו בבקשות כאלו, אפשר לדבר 

 ,2022 -יאלית, מה אנחנו רוצים בתוספת דיפרנצעל 



 

 
 
 

אלף שקלים? מאיפה הגיעה הדרישה הזו,  500הסבירו למה התוספת של  עמית אזולאי:

 על סמך מה?

 לא, זרקו מספרים. זרקו מספרים ולא הסבירו למה. :כידור שושי כחלון

 יש איזה גידול בחניכים, יש איזו תנועה חדשה? עמית אזולאי:

לא, לא הסבירו, מניחה שאלה התחומים שמעניינים את אותו חבר  :כידור שושי כחלון

להשפיע עליהם ועדיין, גם אם זה מעניין אותי להשפיע כחבר מועצה 

מועצה על תחום כזה או אחר, זה צריך להיות באיזו שהיא פרופורציה 

 ולסך כל התמיכות. לא יעלה על הדעת,להצעת התקציב 

 זה סתם לזרוק מספר. עמית אזולאי:

אלף שקלים, שאנחנו  750 -, נדמה לי שעומדות על כאם סך כל התמיכות :כידור שושי כחלון

מיליון שקלים. זה לא סביר, העירייה גם  2נגיע היום בתמיכות לכמעט 

. אם לא יכולה לתת כל כך הרבה תמיכות מהתקציב השוטף שלה

העירייה הייתה יכולה, אני האחרונה שלא הייתי נותנת תמיכות 

ב׳ של ראש -רט, לתנועות הנוער, למצוינות בחינוך, חבר׳ה, זה הא׳לספו

במרחב הציבורי ותהיה רשות, שכל התחומים האלה יבואו לידי ביטוי 

אז זה לגבי התמיכות. אמרתי פה מצוינות בכל אחד מהתחומים האלה. 

ביניים שמדברת על את זה, ולכן גם בין היתר, הצענו איזו שהיא הצעת 

 פת יחסית ולא תוספת גדולה כל כך.איזו שהיא תוס

 מה יוצא סך כל הבקשות? עמית אזולאי:

אם אתה לוקח את כל מה, את רוצה לחשב את זה, ענבל? כבר חישבת  :כידור שושי כחלון

 את זה.

 .2,000,049אם זה תוספת, זה  ענבל דרור היימן:

 זה נראה לי יותר. :כידור שושי כחלון

 .1,700,049זה לא, בלי איציק  ענבל דרור היימן:

לזה שזה אחוז מהתקציב, גם עכשיו, זה לא קשור , אוקיי. 2,000,049 :כידור שושי כחלון

כשאתה משפיע על תוך תקציב באחוז, זה צריך להיות פרופורציונאלי 

גם לסך כל העלות שהעירייה שמה בתוך סעיפי התקציב. זה לא יכול 



 

 
 
 

אלף שקלים, בטח לא בסעיף  750 -אלף שקלים נקפוץ ל 250 -להיות שמ

של תמיכות. אני גם אגיד משהו על עיקור וסירוס חתולים, שבאופן אישי 

אין לי שום התנגדות לזה, אבל בשנה האחרונה עשינו עבודה מדהימה 

שכבר לא היו חתולים לעקר ולסרס. אז אין בעיה להגדיל את עד כדי כך 

שקלים, באמת מדובר  250 -אלף שקלים ל 140בין  התקציב, זה לא כי

פה בדלתא שהיא עושה שכל, היא לא מייצרת פה איזו שהיא משמעות 

סעיפי התקציב לא יכולים   שהדעת לא יכולה לסבול אותה ובטח לא

לסבול אותה. אז גם זה, זה. אם אנחנו מדברים על מלגות, לנו אין שום 

ות, אנחנו בשמחה, לצערי הרב, אני רוצים לתת עוד מלגבעיה עם מלגות, 

נושא המלגות, אגיד את זה בהכי כנות, יושבת כאן מעיין שאחראית על 

לקבל מלגות כי הם לא אנחנו אפילו לא מצליחים לאתר סטודנטים 

מסוגלים לתת מהצד השני את מכסת השעות, מכסת השעות שהם 

ות מחויבים בה כדי לקבל את המלגה, למרות שעשינו גם מכסת שע

שעות ויש  140שעושים . זאת אומרת, יש פה סטודנטים דיפרנציאלית

שעות וכמובן שגם המלגה שלהם היא  50כאלה ואחרים שגם ... רק 

 60 -ל 110בהתאמה, אז לנו אין בעיה, נהפוך הוא. עכשיו, גם פה, בין 

הדעת סובלת , 110 -אלף שקלים שזה מה שניתן בתקציב ל 60אלף, בין 

גם הסעיף של ההדברה אחוזים.  500ה קפיצה מטאורית של את זה, אין פ

וגם הסעיף של המחזור, זה באמת קפיצות קטנות שבהחלט אפשר 

לעמוד בהן, גם הנושא של שיפוצי קיץ, למרות שאנחנו נותנים תב״ר 

משמעותי מאוד אבל אם רוצים שזה יהיה גם בשוטף, אז אין שום בעיה, 

את שיפוצי הקיץ. אגב, הסעיף  זה לא משנה מאיפה אנחנו מוציאים

זה כסף שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך, נכון, ענבל? בתקציב השוטף 

 בדרך כלל לשיפוצי קיץ.

 אלף ממשרד החינוך. 140כן,  ענבל דרור היימן:

זה כסף ש... ממשרד החינוך, זה רק בשביל לסבר את האוזן ולהראות  :כידור שושי כחלון

שמשרד החינוך בכלל לא מסייע בידי העירייה בשיפוצי קיץ ולכן, היא 



 

 
 
 

נדרשת לתת תב״רים לא קטנים גם כתוצאה ממספר לא קטן של 

זהו, אנחנו יכולים, אם אתם רוצים לייצר מוסדות חינוך שיש ברשותה. 

סביב נושא עיקור החתולים, אני אומרת את זה פה איזו שהיא הסכמה 

סביב המחזור, סביב ההדברה, סביב המלגות, סביב בקול רם, אוקיי? 

אוקיי? בהחלט יכולים לייצר פה הבנה. אגב, גם לגבי שיפוצי קיץ, 

התמיכות, בספורט ובתנועות נוער, אנחנו בהחלט יכולים לדבר על 

אלף שקלים לכל תחום,  200תוספת. על כמה דיברנו, ענבל? בערך 

 תוספת?

 ממה,. מחצית 250אלף ובנוער,  275בספורט, תוספת של  ענבל דרור היימן:

, נכון? ובתנועות נוער 275תוספת. ממחצית ממה שביקשתם. אז בספורט  :כידור שושי כחלון

 50 -על מה שמופיע, זאת אומרת חצי מ. זאת אומרת, זו תוספת 250

במצוינות, נכון? גם במצוינות, מכינות, גם אחוזים ממה שביקשתם. 

אלף שקלים, זו תוספת  100 -אנחנו יכולים לעשות את הקפיצה, נכון? ל

 אלף שקלים, נכון? 80של 

 .100. מה שאני אומרת זה תוספת, תוספת 100לא, התוספת היא  ענבל דרור היימן:

פני מאיר, שזה השוטף. על , נכון? מה עוד יש לנו כאן ששכחתי? פני מאיר :כידור שושי כחלון

 איזו תוספת דיברנו?

 .180 ענבל דרור היימן:

אלף  200אלף שקלים, נכון?  200, ודיברנו על תב״ר שיפוצי קיץ של 180 :כידור שושי כחלון

זה הדברים שאנחנו, כמה זה יוצא בסך הכל, ענבל? את רוצה שקלים. 

 לדבר על כל תוספת ותוספת, עיקור חתולים, כמה?

 .110עיקור וסירוס חתולים, תוספת של  דרור היימן:ענבל 

 . רק על התוספת תדברי. מחזור?110 :כידור שושי כחלון

 . 50מלגות לסטודנטים, . 46. הדברת מזיקים, 53פינוי מחזור,  ענבל דרור היימן:

 תוספת. :כידור שושי כחלון



 

 
 
 

. תמיכות, כמו 160תוספת, אני מדברת רק על תוספת. שיפוצי קיץ,  ענבל דרור היימן:

. 100. תמיכות מצוינות טכנולוגית, 250שאמרת, תמיכות תנועות נוער, 

 . 180. פני מאיר, תוספת 275תמיכות תחום הספורט, 

 כמה זה סך הכל? :כידור שושי כחלון

 .1,224,000 ענבל דרור היימן:

טוב, אני מציע שאנחנו נצביע על כל אחד מהסעיפים האלה, נקיים  :כידור שושי כחלון

הצבעה על כל אחד מהסעיפים האלה. אלה הסעיפים שחלקם הם תוספת 

 מלאה למה שביקשתם וחלקם זו תוספת חלקית למה שביקשתם. 

אם זה מה שאת מציעה, אז לדעתי, צריך להצביע, שלומית, אני שואל  אלברט טייב:

הצבעה חדשה, צריך להעלות את זה לסדר היום אם יש איזו שהיא 

ולהצביע בעד מה שמציעה ראש העיר. אני צודק או לא? לא צריך? זה 

 הסתייגויות, אוקיי, בסדר גמור.

דקות הפסקה, כי אנחנו צריכים לנסח  10טוב, ברשותכם אנחנו ניקח  :כידור שושי כחלון

אני מצטערת שזה אז טוב,  את סעיפי ההצבעה, בסדר? אז אנחנו חייבים.

להיערך לכל השינויים. אז מה לקח קצת יותר זמן, כי היינו צריכים 

שאנחנו עושים עכשיו, אנחנו נצביע על סעיפי התקציב שהם במחלוקת, 

... השגות כפי שאתם השגתם אותן וכפי שאנחנו יכולים ומציעים לפתור 

בסעיף לכל שינוי אותן. אנחנו נציג גם את מקורות המימון, מכיוון ש

תקציבי, מן הסתם שאנחנו צריכים להציג את מקורות המימון לטובת 

סעיף, כל אחד יצביע כפי -השינוי שמתבקש. אנחנו נעשה את זה סעיף

אנחנו נצביע גם על המועצה הדתית בנפרד, כי יגאל  שהוא רוצה ואחר כך

לא יכול להצביע במועצה הדתית, ואז נצביע על התקציב כולו, נכון, 

 ?שלומית

שושי, אני חושב שמה שאת עושה זה לא פייר, את עושה כיפה אדומה,  :צבי ימין

 1,200,000היינו במשא ומתן מתקדם לקראת סיום, אפילו הסכמנו על 

ואת לוקחת אותנו למקום לא נכון והחברים שלך, חברי המועצה אפילו 

לא יודעים באיזו מועצה ... אם אנחנו לא מדברים. אני כל כך השקעתי 



 

 
 
 

את אומרת לי, כי אתה לא מאמין בי, האמנתי בך וזה מה ווהאמנתי בך 

 שאת עושה?

אני לא יודעת על מה אתה מדבר, אז. לא יודעת על מה אתה מדבר  :כידור שושי כחלון

בהקשר הזה שאחת, אתה לא יודע מה חברי הסיעה שלי והקואליציה 

. זה אחת. אתה יודעים או לא יודעים כי אתה לא יושב איתנו בישיבות

בטח לא יודע איך אנחנו מתנהלים, אז צריך קצת מידה מסוימת של 

צניעות כדי להגיד את המשפט הזה. הדבר השני, אני לא חושבת שאני 

ולאשר אותו עובדת על אף אחד, יש לי אחריות להביא את התקציב הזה 

בדיוק כמו שלכם יש את אותה אחריות. אתם לא רציתם לשתף פעולה 

ת הישיבה ולא רציתם להשיג את ההשגות שלכם לגבי התקציב, בתחיל

מאחר וכך אנחנו הצגנו בפניכם את ההשגות שאתם הצגתם גם בישיבה 

, נדמה לי, הצגתם בשתי הישיבות האלו 1/2/22 -וגם מה 28/12/21 -מה

 השגות,

שאת רוצה ועדה קרואה. שושי, יכולת להגיד מהתחלה ולומר מהתחלה   צבי ימין:

 עיה, לכי לוועדה קרואה, אבל אל תעשי את המשחק הזה.אין ב

אתה שוב נכנס לתוך המחשבה שלי, באמת, צביקה. אל תיכנס למחשבה  :כידור שושי כחלון

יש  שלי, כי אתה לא יודע מה המחשבה ואיך הגעת בכלל לוועדה קרואה?

עוד דרך ארוכה. אני שוב אגיד את מה שאמרתי קודם, שהכוונה שלי זה 

לאשר את התקציב ואני אעשה את כל המאמצים, כמו שאתם הייתם 

עושים את המאמצים אם הייתם ראש רשות, לאשר את התקציב. לכן, 

אז החלטנו מוכנים להשיג את ההשגות שלכם אמרתם שאתם לא 

 28 -ות שאתם הצגתם בישיבה מהשאנחנו נציג בפניכם את ההשג

׳. אחרי שהצגנו את ההשגות, כמובן שאתם 22בפברואר  1 -בדצמבר וה

שמרתם על זכות השתיקה כי אסור לכם לדבר ולהגיד כן או לא. אז 

שיש, נציע לכם כרגע את האפשרות אוקיי, אז אנחנו לקחנו את מה 

מבחינת התקציב למתוח בסעיפים כאלה ואחרים שאתם ביקשתם 

לכל הסעיפים. אתם צריכים גם להבין שבהבדל התייחסנו להערכתי, ו



 

 
 
 

גם להציג מקורות מכם, שלא הצגתם מקורות מימון, לי יש אחריות 

להציג למשרד הפנים תקציב מאוזן, לא מימון מכיוון שאני אמורה 

תקציב שאינו מאוזן. לכן, למול הבקשה שלכם, אני צריכה לקצץ 

מת ההשגות שלכם, כמו שאני חושבת במקומות אחרים כדי לאשר בא

בתוך התקציב וככה גם הצלחנו לאפשר לבוא לידי ביטוי הן יכולות ש

שהיה לכם חשוב להשפיע עליהם, לכם להשפיע על סעיפי התקציב 

גם הצלחנו לשמור על תקציב מאוזן, שאני חושבת שגם אתם  אוקיי?

רוצים וגם אנחנו רוצים. אוקיי? אז, הסעיף הראשון זו ההצעה שלנו 

לעריכת השינויים בסעיפי התקציב כמו שאנחנו מפרטים אותם כרגע 

ביקשתם לערוך בהם שינוי. אז נתחיל עם סעיף פני מאיר, וכמו שאתם 

להגיד את סעיף התקציב, את המספר השתתפויות, ששי. אתה צריך 

, מה תוספת 2022שלו, את שם הסעיף, מה הייתה הצעת התקציב של 

ההצעה ומה ההצעה לאחר, על זה אנחנו נצביע. על כל אחד ואחד אנחנו 

 מצביעים בנפרד.

הראשון בסדר, זה סעיף פני מאיר הצעת ההחלטה לאשר את הסעיף  ששי מגידו:

, הצעת 1813240810, המספר שלו זה השתתפויות. הסעיף התקציבי

אלף, סך הכל התקציב  180אלף, התוספת היא  70התקציב עמדה על 

 אלף ש״ח. מי בעד? ירים את ידו. 250יעמוד על 

זאת גם הייתה ההצעה שלכם, סיעת כ׳, שהתקציב השוטף יחזור להיות  :כידור שושי כחלון

 אלף שקלים. 250 -, ל2019מה שהוא היה בשנת 

נגד, עם יגאל.  6. 2מי נמנע? מי נגד? ירים את ידו. מי בעד? ירים את ידו.  מגידו:ששי 

עמית ורמי נמנעים. הסעיף הבא, תמיכות תחום הספורט. מספר סעיף 

 275אלף, התוספת היא  200, הצעת התקציב עמדה על 1829200810זה  

ד? אלף שקלים. מי בע 475אלף, סך הכל אחרי השינוי, הסעיף יעמוד על 

תמיכות מצוינות בטכנולוגיה,  .6. מי נגד? ירים את ידו. 6ירים את ידו. 

בהצעת , התמיכות במצוינות בטכנולוגיה עמדו 1829250810סעיף 

אלף  120, סך הכל עומד על 100אלף ש״ח, התוספת היא  20התקציב על 



 

 
 
 

. סעיף הבא, 6. מי נגד? ירים את ידו. 6ש״ח. מי בעד? ירים את ידו. 

, בהצעת התקציב 1829210810תנועות נוער. מס׳ סעיף זה  תמיכות

אלף ש״ח, סך הכל חצי  250אלף ש״ח, התוספת היא  250הסעיף עמד על 

סעיף . 6. מי נגד? ירים את ידו. 6מיליון שקלים. מי בעד? ירים את ידו. 

, בהצעת 1714100750הבא, עיקור וסירוס חתולים. מס׳ סעיף זה 

 250, סך הכל התקציב יעמוד על 110התוספת  ,140התקציב זה עמד על 

. הסעיף הבא זה פינוי 6. מי נגד? 6אלף ש״ח. מי בעד? ירים את ידו. 

, בהצעת התקציב הסעיף עמד על 1712300751מחזור. מס׳ הסעיף זה 

אלף ש״ח, סך הכל התקציב יעמוד על  53אלף ש״ח, התוספת היא  405

. סעיף הבא, הדברת 6מי נגד?  .6אלף ש״ח. מי בעד? ירים את ידו.  458

, בהצעת התקציב הסעיף 1715300780מזיקים בישוב. מס׳ הסעיף זה 

אלף, סך הכל הסעיף הזה יעמוד  46, התוספת היא ש״ח 154,500עמד על 

. סעיף הבא, 6. מי נגד? גם 6ש״ח. מי בעד? ירים את ידו.  200,500על 

, הצעת התקציב עמדה 1816000810מלגות לסטודנטים. מס׳ הסעיף זה 

אלף ש״ח, סך הכל הסעיף יעמוד  50זה אלף ש״ח, תוספת לתקציב  60על 

. הסעיף הבא, 6. מי נגד? 6אלף ש״ח. מי בעד? ירים את ידו.  110על 

 140, הסעיף השוטף עמד על 1811000751מס׳ הסעיף זה שיפוצי קיץ. 

אלף  300אלף ש״ח, הסעיף הזה יעמוד על  160אלף ש״ח, התוספת היא 

 .6. מי נגד? 6ש״ח סך הכל. מי בעד? ירים את ידו. 

שאתם השגתם עליהם טוב. לצורך העניין, אף אחד מהסעיפים האלה  :כידור שושי כחלון

יהיו בתקציב כפי שאתם רציתם,  והם בעצם סעיפים שאתם רציתם

החלטתם לא לאשר אותם והם לא עברו. זה מה שאתם רציתם. רוב 

הסעיפים כאן זה סעיפים שאתם ביקשתם, אמרתי לכם לגבי התמיכות 

אלף שקלים  250שאין שום דרך לעשות כזו קפיצה. אז גם פני מאיר, 

אתם רציתם בשוטף, אם הייתם מצביעים אז התקציב הזה היה עובר ו

בחרתם שלא להצביע, אוקיי? זו הייתה הבקשה שלכם. גם ללא 

זה הרוב וזה עובר ואז היה אפשר  10, 10תמיד זה  6ועוד  4הקואליציה, 



 

 
 
 

אלף שקלים, גם בלי שרמי ועמית הצביעו בעד  250לשים את התקציב על 

זה, רק שאתם פספסתם את ההזדמנות. הדבר הנוסף, כל מה 

רוס חתולים, פינוי מחזור, הדברת מזיקים, שביקשתם, גם בעיקור וסי

ביקש והצביע נגד מלגות לסטודנטים, שיפוצי קיץ, זה דברים שאלברט 

 עצמו, אוקיי? אז זה גם כן דברים שאתם ביקשתם והצבעתם נגד. 

 את עושה עכשיו מניפולציה בשקל, זה נקרא.   אלברט טייב:

 )מדברים ביחד(

, 185000780דתית, הוצאות אחזקה. מס׳ הסעיף זה הסעיף הבא, מועצה  ששי מגידו:

. 5. מי נגד? 6. מי בעד? ירים את ידו. ש״ח, ללא שינוי 3,000הוא עומד על 

 ,185100הסעיף הבא זה מועצה דתית, השתתפויות. מס׳ הסעיף זה 

שנים ראש העיר הצביעה נגד  5שנים היא הצביעה נגד התקציב,  5 אלברט טייב:

אחת מצביעים נגד, תראו איך אתם מתנהגים  אנחנו שנה התקציב.

תראו איך אתם מתנהגים כולכם בלחש, מה קרה? מה קרה,  כולכם.

 לא להתרגש, הכל טוב. ידידי?

אני רוצה להתקדם. הסעיף הבא זה מועצה דתית, השתתפויות. מס׳  ששי מגידו:

ש״ח, ללא שינוי. מי  1,174,000, הסעיף עומד על 1851000810הסעיף זה 

אנחנו נעבור להצבעה על כל התקציב.  .5. מי נגד? 6בעד? ירים את ידו. 

 את רוצה לפני זה משהו, שושי?

לא, הרי כל ההשגות השגנו, מועצה דתית ... וחבל שלא הצבעתם על  :כידור שושי כחלון

התקציב של המועצה הדתית ומזל שבעניין הזה יכולנו להבטיח 

 דתית והמגזר...שהתקציב הזה יישאר לטובת המועצה ה

 )מדברים ביחד(

אני עובר להצבעה על שאר סעיפי התקציב, אתם מכירים אותם. הצעת  ששי מגידו:

 201,238,000בסך  2022תקציב העירייה לשנת ההחלטה זה לאשר את 

 .6. מי נגד? 6מיליון ש״ח. מי בעד? ירים את ידו. 



 

 
 
 

 החלטה:

ש"ח 201,238,000בסך  2022מאשרים את  תקציב העירייה לשנת   

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.
 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יגאל אשרם, צבי ימין.

 

 לא אושר

  2022אישור תכנית הפיתוח לשנת  .2

, מי בעד לאשר 2022צעת החלטה לגבי אישור תוכניות הפיתוח לשנת ה ששי מגידו:

 .6. מי נגד? 6את הצעת ההחלטה, את תוכניות הפיתוח? ירים את ידו. 
 

 החלטה:

2022מאשרים את תכנית הפיתוח לשנת   

 בעד: שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג.
 נגד: איציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון, יגאל אשרם, צבי ימין.

 
 לא אושר

 

 2022אישור תקציב הקרנות לשנת  .3

. 2022הקרנות לשנת הצעת החלטה לאשר את תקציב הסעיף האחרון,  ששי מגידו:

 . 6. מי נגד? 6מי בעד? ירים את ידו. 
 66666 החלטה:

 החלטה:
 

 2022לשנת מאשרים את תקציב הקרנות 
 

 שושי כחלון כידור, שי רומנו, רם בליטנטל, , עמית אזולאי, רם בליטנטל, מעיין חג'ג. בעד:
 , צבי ימין.יגאל אשרםאיציק דב, אלברט טייב, גד רבינא, משה בוארון,  נגד:

 
 לא אושר  

 

אני רק אגיד שהתקציב לא עבר בפעם השלישית ומה שחשוב לי להגיד  :כידור שושי כחלון

זה שאנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה, אין יותר השגות, לא השגתם שום 

  השגות מבחינתי, הכל מתחיל מנקודת ההתחלה.

 )מדברים ביחד(



 

 
 
 

אז אני אגיד, כדי שלא יהיו פה אי הבנות, השגנו, לא השגנו, כן השגנו,  :כידור שושי כחלון

ההתחלה.  לא אמרנו, כן אמרנו, ישבנו, לא ישבנו, אנחנו חוזרים לנקודת

מיליון ש״ח ועוד קצת, מאחר ואתם  201נקודת המוצא היא התקציב של 

בעצם ביקשתם בקשות שגם נתנו את דעתנו עליהן בדיוק כמו שרציתם, 

ברוב סעיפי ההשגות ואתם בחרתם להצביע נגד עצמכם, אז אין לי אלא 

  להגיד שתמה הישיבה.

 בברכה,

                                              ___________________          _______________________ 

 ששי מגידו                     שושי כחלון כידור      

 מנכ"ל העירייה                   ראש העירייה        


