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 רוטוקולפ

  2022עדכון תקציב העירייה לשנת  .1

. על סדר היום, כמובן גם 27.12.2022, 91אנחנו בישיבה מיוחדת מספר   ששי מגידו:

, ובהמשך גם תקציב העירייה לשנה 2022עדכון תקציב העירייה לשנת 

 הבאה. 

'. התקציב המקורי עמד על 22טוב, אני מתחילה עם עדכן תקציב לשנת  דרור היימן: ענבל

-מיליון שקל, זה עדכון של כ 211מיליון שקל, והעדכון מדבר על  201.6

. אני אעבור על התוספות העיקריות של התקציב. 5%מיליון שקל,  9.5

ביית מיליון שקל, זה נובע מתוספת בתי אב וג 2.7-ארנונה, מדובר בכ

שקל הנובע מקיטון  400,000יתרות משנים קודמות. מענקים, קיטון של 

בצפי במענק המותנה. נכסים ציבוריים, יש פה קיטון בהכנסות, תשימו 

מיליון שקל, שזה פשוט מיון חדש. זה עובר לסעיף פירעון  2.3לב, של 

מלוות החזר מקרנות, זה הסעיף האחרון. אני אראה לכם פה. זה הסעיף 

מיליון שקל לעומת  2.7יש פה תוספת של  חרון פה, אתם רואים?הא

, זה פשוט מיון חדש. באגף החינוך יש גידול בצד 2,300,000קיטון של 

מיליון שקל, נובע בעיקרו מתגמולים ממשרד החינוך  4.3-ההכנסה, של כ

בגין שכר מורי התיכון. זה בהתאם לביצוע בפועל. ובצד ההוצאה, גם 

בהתאם למספר התלמידים במוסדות החינוך. בתרבות, גידול ותקצוב 

גידול בצד ההכנסה והוצאה, נובע מפעילויות תרבות וספורט, ותגמולים 

בלתי רגילים, יש גידול בהכנסות בעקבות קבלת כספים משרונים, 

כספים שהתקבלו כתוצאה מהתנתקות העירייה משרונים והקמת וועדה 

עיקר התוספת, בעצם מחצית עצמאית. אז אם תשימו לב, בתקבולים 
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מיליון שקל. אני עוברת לצד ההוצאה. מינהל  4.3ממנה, זה רק מהחינוך, 

כללי, התוספת נובעת מהוצאות של מכרזים בתחומים שונים, זה 

הוצאות של יועצים, פרסום מכרזים בעיתונות וכן תשלום דמי חבר 

הריבית לאיגודים שונים. פירעון מלוות גדל בעקבות עלייה בשיעורי 

במשק. שמירה וביטחון, חל גידול בהוצאות, נובע מעדכון הוצאות כיבוי 

' בשל 21אש, רישום עמלת גבייה ועדכון הוצאות שלא בוצעו בשנת 

' בוצע, ובהתאמה גם כמובן הגידול היה בהכנסה. 22-הקורונה, וב

חגיגות ואירועים, הגידול בהוצאות בין היתר זה גידול בשל דרישות 

נוגע לאבטחת האירועים. נכסים, גידול בהוצאות בשל גידול המשטרה ב

בהוצאות הביטוח בשל התייקרות הפרמיה, וכן גידול בהוצאות 

 המכשור. אז זה התשלומים. זה העדכון, אם יש לכם שאלות. 

 ... מה, הוא עושה קפה הפוך? אה, גם איציק עשה את זה.  שושי כחלון כידור:

 המים יתקררו. ... היה צריך לחכות ש דובר:

 כן, היה צריך לחכות. יצחק בראון:

 באמת? שושי כחלון כידור:

 פה לא עובד.  יצחק בראון:

 אין פה תנאים. שושי כחלון כידור:

 איפה, יצחק בראון:

 אין תקציב.  דובר:

 אין תקציב, לקחת את כוס הקפה האחרונה.  דובר:

 תאשר את התקציב, שושי כחלון כידור:

 הוא מכין ...   יצחק בראון:

 תאשר את התקציב, שנה הבאה יהיה.  שושי כחלון כידור:

 תתחילו, תרשמו את הנוכחים.  דובר:

 עדכון, כן. מישהו, שאלות, הערות ,התייחסויות? שושי כחלון כידור:

 רגע, על מה אנחנו, התחלנו? יצחק בראון:
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 התחלנו בעדכון.  שושי כחלון כידור:

 '. 22עדכון תקציב  דובר:

 התחלנו את ישיבה מספר,  יצחק בראון:

 .91 שושי כחלון כידור:

 .91 יצחק בראון:

 כן. שושי כחלון כידור:

 תודה רבה. רשום שאני נוכח? יצחק בראון:

 כן. שושי כחלון כידור:

 מצוין, אפשר להמשיך. יצחק בראון:

 )צוחקים(

 להצבעה. טוב. טוב, אם אין הערות, שאלות, אפשר לעבור  שושי כחלון כידור:

, ירים את 2022אוקי, אז מי בעד אישור עדכון תקציב העירייה לשנת  ששי מגידו:

 ידו. מי נגד? שניים נגד. בסדר, אלברט ואיציק. מי נמנע? אחד, ... 

 סיימנו?  דובר:

 אלברט, אתה נגד? דובר:

 ש"ח  222,568,000בסך  2023אישור תקציב העירייה לשנת  .2

. תשימו לב, גם בחוברת וגם במה 2023עוברים לתקציב העירייה לשנת  ענבל דרור היימן:

' לעומת 23שאני אציג, בעצם בטבלאות יש לכם השוואה של התקציב של 

. כשאני אדבר אני אדבר בהשוואה לתקציב 2022העדכון לעומת תקציב 

מיליון שקל,  222.5', לא לעדכון. אנחנו מדברים על מסגרת תקציב של 22

 10-', גידול של כ22מיליון מהתקציב המקורי של  21של  שזה גידול

מיליון מהעדכון תקציב. אנחנו רואים  9-מיליון שקל, וגידול של כ

, כל שנה אתם 39%-' התקציב עלה ב23עד  2019-שבמהלך השנים מ

רואים, הוא עלה בסביבות, בשנים האחרונות יש, כלומר, פה יש את 

 10-מיליון, והשנה, כמו שאמרתי, ב 3.2-' ב22-' ל21העדכון אבל פה בין 
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מיליון שקל  8-מיליון. אני עוברת לצד התקבולים. ארנונה, גידול של כ

שנובע מעדכון בתעריפי ארנונה בשיעור האוטומטי שפרסם משרד 

. עדכון אינפלציוני בשיעור של 1.37%, בשיעור של 1הפנים, בסך של 

נות שאנחנו לוקחים . דרך אגב, זה פעם ראשונה בשנים האחרו1.5%

בחשבון את העדכון הזה, בשל עליית האינפלציה. גביית ארנונה מלאה 

'. צפי לתוספת בגביית כספי ארנונה ממשרד הביטחון, 23מהקניון בשנת 

 צפי לאכלוס עוד בתי אב, ויתרות משנים קודמות. 

הצפי הזה זה לא משהו כזה, ישיבות, כלומר, משהו שבאמת אפשר  יצחק בראון:

 בנות עליו. ל

 עם משרד הביטחון? ענבל דרור היימן:

 כן, כן. יצחק בראון:

 כן, כן.  ענבל דרור היימן:

 יש בזה, לא,  יצחק בראון:

 לא סתם. לא סתם.  דובר:

שקל, זה מדובר על אגרות שילוט.  150,000אגרות, יש פה תוספת של  ענבל דרור היימן:

שקל. אנחנו לקחנו בחשבון  860,000מענקים, קיטון, צפי לקיטון של 

-מהמענק, זה בהתאם להנחיות של משרד הפנים, ו 90%במענק האיזון 

נותרים כהכנסות מותנות. במענקים מיוחדים כל הנושא של  10%

שקל. בצד ההכנסה זה  200,000ד ההוצאה הבחירות, אז תקצבנו בצ

שקל. אחרי  100,000נרשם במענקים מיוחדים, מחצית מהסכום, 

שעשינו את התקציב קיבלנו הנחיות ממשרד הפנים וראינו שאנחנו נעשה 

עדכון במהלך השנה, שהסכומים הם הרבה יותר גבוהים. ובמענקים 

ואה יש פה קיטון שקל. בתבר 960,000מיוחדים מותנים גם יש קיטון של 

שקל שזה קיטון בצפי קבלת כספים בגין מחזור. שמירה  106,000של 

שקל, זה בהתאם לעדכון של בתי האב. תכנון  409,000וביטחון, גידול של 

' 23ובניין עיר, יש פה קיטון, השתתפות מינהל התכנון, השתתפות בשנת 
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ה קיבלנו כל שנ 2018היא למחצית השנה, זה התקבל, אנחנו, זה משנת 

' נותר לנו מההרשאה מחצית מהסכום. נכסים 23-שקל. ב 400,000-כ

, זה בעצם עובר 2,300,000-ציבוריים זה כמו שהסברתי לכם קודם על ה

מסעיף של נכסים ציבוריים לפירעון מלוות החזר מקרנות. סך הכל, שני 

 ,2,300,000. צד אחד קיטון של 1,600,000-הסעיפים האלה יש גידול של כ

מיליון  5צד שני גידול בפירעון מלוות, זה בעקבות לקיחת הלוואה של 

שנלקחה בעצם בסוף השנה, ועדכון של ריביות. ממשיכה הלאה, חגיגות 

, שזה בעצם איפוס סעיף הכנסות 200,000ואירועים, יש פה קיטון של 

שנה לעיר. מוקד ושונות, יש  90ממפעל הפיס שהתקבל לטובת חגיגות 

, שזה בעיקר גידול בהכנסות צפויות 770,000י לגידול של פה בעצם צפ

ממתקני שילוט. חינוך, תשימו לב, חינוך בעצם מהווה גם את צד 

 ההכנסה וגם את צד ההוצאה. 

 מתקני שילוט? מתקני שילוט זה, איך זה נקרא?  שושי כחלון כידור:

 בורד,לבי ענבל דרור היימן:

נו הסכם כבר משנת תרפפ"ו, כרגע הם אמורים, בורדים שיש ללהבי שושי כחלון כידור:

ואנחנו מקווים שזה יתממש השנה. הם סוחבים אותנו כבר הרבה מאד 

 שנים, כבר נתנו להם ..., מקווה שזה יקרה. 

 תשימו, ענבל דרור היימן:

 זה חברה חיצונית, זה לא אנחנו. איך קוראים לחברה?  שושי כחלון כידור:

 יש,  ענבל דרור היימן:

 . דראפי ששי מגידו:

 . דראפי שושי כחלון כידור:

מיליון שקל. שימו לב שזה בעצם  9.4בסעיף החינוך יש צפי לגידול של  ענבל דרור היימן:

 319,000מהווה מחצית מהגידול של התקציב. תרבות, יש פה גידול של 

שקל שזה בעצם תקצוב, אה, בתרבות משהו חשוב כן להגיד, מה כולל 

ציב כולל תקציבי נוער, ספורט, אירועי תרבות, מרכז התקציב. התק
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קהילתי ותמיכות. התקציב השנה כולל אגף ספורט, אז תראו את זה גם 

בצד ההוצאה, ולקחנו בחשבון בצד ההכנסה גם הכנסות צפויות משימוש 

באצטדיון כדורגל. איפה אני? שירותים חברתיים, רווחה, יש גידול גם 

אה, זה בהתאם למשרד העבודה והרווחה. בצד ההכנסה, גם בצד ההוצ

תקציב העירייה בניכוי השתתפות עצמית.  25%זה משרד הרווחה,  75%

 ואחרון זה מה שאמרתי, פירעון מלוות, החזר מקרנות. 

 כמה יש לנו, דרך אגב, מה סך המלוות שיש לעירייה היום?  אלברט טייב:

מיליון שקל, והוא מהווה  70-, כ5ד סך המלוות, רשמתי את זה גם בעמו ענבל דרור היימן:

 ביחס לתקציב. 33%

 כמה נלקח בשנה האחרונה? אלברט טייב:

 מיליון. 5 ענבל דרור היימן:

 מיליון. 5 אלברט טייב:

אוקי? זה צד ההכנסה. ניתן לראות פה את התפלגות ההכנסות, ארנונה  ענבל דרור היימן:

. 48%נדמה לי זה  , ביחד6%, העברה מקרנות 7%, הכנסות עצמיות 35%

יריב. אני עוברת לצד . לתקבולים ממשרדי ממשלה 52%-ביחס, ו

 תשלומים. 

 מה, להקריא? להקריא?    דובר:

 כן, יאללה.  ענבל דרור היימן:

 צריך את כל זה?  דובר:

 מה? ענבל דרור היימן:

 צריך את כל זה?  דובר:

 שפ"ע אני מכיר בעל פה, אני לא צריך להקריא.  דובר:

 מה זה? שושי כחלון כידור:

 הוא שואל אם צריך את זה. ענבל דרור היימן:

 לא, צריך, ... ברצינות ... שושי כחלון כידור:

 בסדר. מינהל כללי,  ענבל דרור היימן:
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 ... להתייחס ברצינות שאנשים קוראים את החומר? דובר:

נו צריכים לשקף את לא. קודם כל בוודאי שכן, אבל אני חושבת שאנח שושי כחלון כידור:

 זה. כן, ענבל. 

מיליון שקל, נובע מכמה דברים. אחד זה  1.2מינהל כללי, תוספת של  ענבל דרור היימן:

התאמת תקצוב הוצאות שכר של סגני ראש העירייה לשנת כספים 

מלאה. תקצוב לשכת מבקרת העירייה בהתאם להוראות תקנות 

ובת יועצים להכנת העיריות. מזכירות, גידול בתקצוב הוצאות לט

מכרזים ופרסום מכרזים. משאבי אנוש, התאמת תקצוב משרד רכזת כח 

אדם לשנת כספים מלאה. שירות משפטי, עדכון סעיף הוצאות קבלניות 

בהתאם לצורך המחלקה וגידול בהוצאות אגרות לבתי משפט. ותוספת 

סעיף, הוצאות לטובת הבחירות, כמו שאמרתי ,בצד ההוצאה זה 

. מינהל כספים יש פה תוספת קטנה, 100,000בצד ההכנסה  ,200,000

שקל שנובע גם, מהתאמת משרד מנהלת  94,000שניה, מה עשיתי? של 

רכש לשנה מלאה, ואיזושהי הוצאות בהנהלת חשבונות. פירעון מלוות, 

 5-זה בעצם כתוצאה מעליית שערי הריביות במשק, וכן, ה 1,667,000-ה

מיליון, אז קיבלנו  5-תם את ההלוואה של המיליון, אתם זוכרים שאישר

שקל  66,000היתר ממשרד הפנים. תברואה יש פה תוספת קטנה של 

שנובע מעדכון של שירותי ניקיון. עדכון בעצם כתוצאה ממכרזים 

החדשים והתייקרויות במשק, ועדכון בשירות הווטרינרי של הוצאות 

המשרד לאיכות בתחום סירוס ועיקור חתולים בהתאם לקול קורא של 

שקל,  800,000-הסביבה. שמירה וביטחון, יש פה, ההוצאה, גידול של כ

זה גידול בתקצוב הוצאות קבלניות לטובת אבטחת אירועי תרבות, וכן 

כתוצאה ממיון הוצאות גבייה בגין אגרת שמירה ממרכז התשלומים 

לאגף הביטחון, וכן גידול בהוצאה של כיבוי אש בעקבות תוצאות מכרז. 

שקל, שנובע מהקיטון, יש פה  168,000תכנון ובניין עיר, יש פה קיטון של 

יש פה קיטון בסעיף הוצאות תכנון ומדידות. קיטון בסעיף שמאות, 
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בסעיף הוצאות מחשוב יש גידול, ובאגף ההנדסה יש גידול בתקצוב 

הנובע בעיקרו משכר, התאמה בעצם לשנת עבודה מלאה. נכסים 

שקל שנובע מעוד פעם, שכר, איוש  802,000ול של ציבוריים, יש פה גיד

של שנה מלאה של בעלי תפקידים, ורכישת ציוד ואחזקת רכבים 

תפעוליים. בחשמל ותאורת רחובות יש פה גידול הנובע מעליית מחירי 

החשמל, וכן מתוספת לסעיף עבודות קבלניות, ובוצע עדכון בסעיף של 

ה. גינון ונטיעות, גם, שכר ממונה חשמל, התאמה לשנת כספים מלא

גידול בתקצוב הוצאות גינון בהתאם לתוצאות מכרז. חגיגות ואירועים, 

. מוקד עירוני, יש פה 90-שזה איפוס של חגיגות ה 450יש פה קיטון של 

, זה גם שכר, זה התאמה לשנה מלאה. חברה 43.5, תוספת של 40גם 

 155,000ידול של כלכלית, טוב, זה איפוס בעצם. פיקוח עירוני, יש פה ג

מיליון  11.5שקל, גם, עדכון שכר מאיוש של שנה מלאה. חינוך, שימו לב, 

שקל תוספת שבעצם מהווה מחצית מהסכום, אפילו יותר ממחצית. 

. בתרבות, כמו שאמרתי, מתוקצב גם אגף 1,300,000תרבות, גידול של 

וב הספורט. אגף ספורט זה מנהל אגף ומנהל מתקנים, וכן עדכון בתקצ

אחזקת מתקני ספורט שזה בעיקר האצטדיון שזה הרבה מאד כסף. יש 

פה גם, כולל גם תקצוב הוצאות לטובת פעילויות תרבות כגון תרבות 

יהודית, אירועי קיץ וכולי. בנוער יש פה עדכון בתקצוב מנהל מחלקת 

צעירים, גם לשנה מלאה וקידום נוער. מרכז קהילתי, יש פה גידול 

יה בתקציב, ותמיכות, כמו שנה שעברה, סך של בהשתתפות העירי

 שקל.  313,500

 מה, למה? מה זה הגידול במרכז הקהילתי?  אלברט טייב:

 גידול בהשתתפות של העירייה. ענבל דרור היימן:

 של כמה? אלברט טייב:

 .200של נדמה לי  ענבל דרור היימן:

 שקל. 200,000 אלברט טייב:
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שקל. איפה אני? תרבות. שירותים חברתיים זה, הראיתי לכם  200,000 ענבל דרור היימן:

-קודם את ההכנסה, בהתאמה יש גם גידול בהוצאה. נכסים, ה

, קודם כל הוצאות ביטוח של העירייה, יש -נובע בעצם מ 1,672,000

ההתייקרות היא מעל,  2019עדכון של הפרמיה. עשינו בדיקה, משנת 

כלל הרשויות סובלות מהנושא הזה. יש פה . זה 200%הגידול הוא מעל 

גידול בתקצוב של הוצאות מכשור ותקשורת לטובת ביצוע פרויקטים 

מתוכננים, וגידול בתקצוב הוצאות חשמל, מים וניקיון לעירייה. זהו, 

מיליון שקל.  222.5הנחות רווחה זה בהתאמה גם להכנסות, סך הכל 

, פנסיה 41%, שכר 51%התפלגות תשלומים, אז פעולות אנחנו רואים 

. התפלגות הוצאות השכר, אנחנו 5%ופירעון מלוות והוצאות מימון  3%

. החינוך בעצם אתם 6.7, פנסיה ופיצויים זה 22%רואים שהכללי זה 

. דוח משרות, יש לנו פה דוח, אתם 6%, ורווחה כמעט 65%רואים, זה 

ת. עיקר בשנה קודמ 523משרות לעומת  553', סך הכל 23רואים, בשנת 

הגידול הוא בחינוך. מבחינת תקציב הפיתוח, אז אנחנו תמיד מציגים 

איזשהו תקציב ובמהלך השנה ברגע שאנחנו מקבלים הרשאות אז אנחנו 

מביאים למליאה בעצם לאישור. אז יש פה בתקציב הפיתוח, יש יתרה 

. פה יש איזשהו שינוי, אני כבר מעדכנת, לעומת 4.3צפויה בקרנות, 

, היטל פיתוח 900,000מיליון שקל. היטל שצ"פ  4.3זה  החוברת.

 , 8.7. הכנסות צפויות מהיטל השבחה 300,000

 מאיפה אנחנו מצפים לזה? אלברט טייב:

 יש פה, אלי, אתה רוצה להסביר? ענבל דרור היימן:

  מיליון שקל? 9אלי, מאיפה אנחנו מצפים לכמעט  אלברט טייב:

ה. בסדר? אזור התעשייה. יש מגרשים בשכונת בעיקר מאזור התעשיי אלי דיגא:

שרונה, גם המבנה המסחרי שמה כשיממש את כל הזכויות אז גם יהיו 

 פה. יפה נוף גם, חלק מההשלמות של הבנייה, ובעיקר ... המתנ"סים. 

 וזה דברים שהם, ...? אלברט טייב:
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 אתה יודע, שהם כבר במערכת. ברור.  אלי דיגא:

 ר?בסד ענבל דרור היימן:

זה חוץ מקרקעות נוספות שאנחנו פועלים היום לקדם אותם, יש עוד שש  שושי כחלון כידור:

קרקעות, אחת כבר אושרה לנו לשיווק, היא תצא ממש בקרוב לטובת 

מסחר ותעסוקה. וחמישה מגרשים נוספים אנחנו נדרשים בעצם לישיבה 

אנחנו  משותפת עם הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה. הוועדה המחוזית.

קבענו כבר פגישה, וככל שהוועדה המחוזית תיתן לרמ"י את האישור 

לגבי הנושא של תכנית אזור התעסוקה המשותף, הנושא של זכויות 

נוספות על המגרשים האלה, וככל שרמ"י ישתכנעו אז ישווקו עוד 

חמישה מגרשים במהלך השנה הבאה, ועוד שישה מגרשים צפויים. אחד 

 בסימן שאלה, אבל אני מניחה שאנחנו נצליח, בטוח וחמישה כרגע 

 איפה ... קרקע? צבי ימין:

 מה זה? שושי כחלון כידור:

 איפה ...?  צבי ימין:

 תמיד, אה, זה כרגע לא מופיע.  שושי כחלון כידור:

 לא, הנה, תיכף זה יופיע. ענבל דרור היימן:

 היטלי השבחה, ... שושי כחלון כידור:

 תראה. תיכף ענבל דרור היימן:

דבר נוסף זה שאנחנו צפויים להקים גם בברוש מרכז מסחרי, שגם הוא  שושי כחלון כידור:

 צריך, 

 איפה ...? צבי ימין:

 ברחוב הגליל, הגליל, שושי כחלון כידור:

 הגליל. דובר:

מטר. גם הוא  400אני לא מתבלבלת. אמור לקום שמה מרכז מסחרי של  שושי כחלון כידור:

 ך השנה הקרובה.אמור לקום במהל
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שושי, מה קורה באזור שם, איפה שהיה סדנת ...? גם שמה הבנתי, אבל  יצחק בראון:

 קנו את זה, 

 הסדנה כרגע תדהר, תדהר, נכון?  שושי כחלון כידור:

 סדנה, כן.  דובר:

 שתי חברות, תדהר וגינדי קנו את זה, יצחק בראון:

 כן. שושי כחלון כידור:

 ון,מילי 112-ב יצחק בראון:

 כן. נכון.  שושי כחלון כידור:

 שקל ,והם עושים איזשהו, יצחק בראון:

 הם מנסים למקסם שם את הפוטנציאל של ההשקעה שלהם. שושי כחלון כידור:

 ... ברור.  יצחק בראון:

 אז זה, שושי כחלון כידור:

 לא, לא, עכשיו זה שלהם.  אלי דיגא:

 זה ייקח קצת זמן.  שושי כחלון כידור:

אני באתי עכשיו מישיבה איתם, אבל אנחנו מקדמים את התב"ע על   דיגא:אלי 

 המגרש שלהם. 

 על כל הפס הזה של עד העלייה.  יצחק בראון:

... באמת כדי להתאים תכנון מיטבי, מה שלא היה קודם, יחד עם המגרש  אלי דיגא:

 רבין. תכנון כולל אחד לכל המתחם הזה.  הפינתי על רחוב

 אגב, גם תיקחו בחשבון, ... טוב, תמשיכי. דור:שושי כחלון כי

העברה, העברה צפויה מהקרנות לתקציב הרגיל, בעצם מכסה את  ענבל דרור היימן:

מיליון. סך הכל  13המלוות ואת הוצאות הוועדה, הנדסה, אז זה מינוס 

מיליון ההלוואה  5-. יש לנו, ה1,200,000תקציב קרנות העירייה עומד על 

מיליון. יש לנו מענק ממשרד הפנים,  5שאמרתי קודם, שלקחנו, כמו 

שקל, וצביקה, אתה שאלת לגבי הקרן ממכירת נדל"ן לטובת  462,000

, את 8,100,000-פרויקטי בינוי. אז כרגע לקחתי הנחה שמרנית, רק את ה
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מיליון  13.5מיליון. סך הכל זה  27-מסכום המכירה, מתוך ה 30%-ה

 14.7אז בצד המקורות כרגע זה  1,200,000-שקל. אם אני מוסיפה את ה

 מיליון שקל.

שחלק מהכסף הזה אמור להיות צבוע לדברים מסוימים, מה שאמורים  צבי ימין:

 לקבל?

 ,%30-זה בדיוק לזה. לקחנו את ה %30-ה ענבל דרור היימן:

 שהוא לא צבוע. צבי ימין:

 שהוא לפרויקטי בינוי. ענבל דרור היימן:

 אה. צבי ימין:

אוקי? היתר, אנחנו נלך ונבקש ממשרד הפנים אישור להשתמש ביתר  דרור היימן: ענבל

הכסף, כי אנחנו צריכים מצ'ינג לבינוי מוסדות חינוך. פה זה צד בעצם 

של השימושים, שיש פה תב"רים, תכנון וביצוע בית ספר שש שנתי שלב 

 א', יש פה פרויקט שסך הכל העלות שלו, 

 וף של הפרויקטים? אין לכם תעד יצחק בראון:

 זה התעדוף. שושי כחלון כידור:

 זה התעדוף. שמנו פה, ענבל דרור היימן:

 זה התעדוף, הסדר? יצחק בראון:

 כן. ענבל דרור היימן:

 אה, אוקי, מצוין.  יצחק בראון:

 שמנו פה גם את הפרויקטים, ענבל דרור היימן:

 כן, זה התעדוף. שושי כחלון כידור:

מיליון שקל. כרגע  57התקציב, עלות צפויה של בינוי בית הספר זה  ענבל דרור היימן:

מיליון שקל הרשאה ממשרד החינוך.  8.5, כמעט 8.4התב"ר עומד על 

 אנחנו אמורים לקבל בוועדה הקרובה עוד הרשאה. 

אנחנו היינו במינהל הפיתוח, אלי ... ואני, השבוע היינו במינהל הפיתוח  שושי כחלון כידור:

החינוך בפגישה כדי לקדם הרחבת ההרשאה כדי שנוכל של משרד 
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להתחיל בפברואר לבנות את, לפתח תשתיות ולבנות את התיכון. אני 

אומרת לכם כאן באחריות מלאה, אם אנחנו לא נפתח פה עוד שנתיים 

וחצי תיכון נוסף בעיר אנחנו בבעיה קשה מאד. אין לתלמידים שלנו 

שרד החינוך, וגם משרד החינוך איפה ללמוד. הבאנו את זה לידיעת מ

לגמרי לטובתנו. התחלף שם גם ראש מינהל הפיתוח ואני מאד מקווה 

שבינואר, בוועדה, אנחנו נקבל את ההשלמה של התקצוב, ושבפברואר 

נתחיל כבר לפתח תשתיות ולבנות את החטיבה, את התיכון, אחר כך את 

 החטיבה. 

מיליון שקל סך הכל ממשרד  40-שאה, כאז אנחנו אמורים לקבל הר ענבל דרור היימן:

 החינוך. העירייה, 

 במכה אחת, עכשיו? יצחק בראון:

 אה, ענבל דרור היימן:

 לא,  דובר:

 לא, בשלבים. שושי כחלון כידור:

 בשלבים, בשלביות.  דובר:

 לא, לא, לא, במכה אחת, זה שלב א'. ענבל דרור היימן:

 ההרשאה היא במכה, כמובן התשלומים לפי,  אלי דיגא:

 )מדברים ביחד(

 לפי ההתקדמות של הבנייה והכל, אתה לא מקבל ...  דובר:

 בגלל זה שמחתי.  יצחק בראון:

 ... זה רק הרשאה, זה לא. והעירייה אמורה לשים,  ענבל דרור היימן:

קוראים לזה תביאי לי הרשאה של הפיס לבנק, תגידי זה רק הרשאה.  יצחק בראון:

 כרטיס זוכה.

מיליון שקל. כמובן זה  9.7' הסכום הוא 23מיליון שקל שבשנת  17.5 ענבל דרור היימן:

מותנה בקבלת הרשאה. התב"ר השני זה תכנון בית ספר בר אילן, זה 

 תב"ר חדש, גם על מיליון שקל. אנחנו אמורים לקבל הרשאה, 
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 זה הקדמה, הקדמת תכנון.  אלי דיגא:

 זה קדם תכנון.  ון כידור:שושי כחל

 מה זה חדש?  יצחק בראון:

 קדם תכנון, חצי מיליון.  ענבל דרור היימן:

 ,-מקום חדש או שאנחנו מדברים על ה יצחק בראון:

תכנון. התכנון זה של כל משבצת הקרקע שבר אילן חונה עליה יחד עם  שושי כחלון כידור:

חד עם בית ספר שלישי, הקמה של בית ספר יסודי נוסף לשכונת שרונה וי

נוסף, סך הכל שלושה מוסדות חינוך שאמורים לקום על משבצת 

הקרקע. אנחנו גם תעדפנו בדבר ראשון, אנחנו לא נוכל להקים את 

שלושת המוסדות בבת אחת כיוון שאנחנו נצטרך בזמן הבנייה של בית 

ספר בר אילן בעצם להעתיק אותם למקום אחר כדי שהם יוכלו ללמוד. 

זה, אני מזכירה לכם שנפסל שמה מבנה, ואמור להיות פה מימון של  וגם

בבניית המבנה החדש של משרד החינוך, אני מקווה שהם יעמדו  100%

בזה. אנחנו כרגע יוצאים לשלב של תכנון, הוא צריך להיות מאד מאד 

זריז, כי גם בית ספר בר אילן כבר אין שמה מקום עוד מעט של כיתות 

 לימוד. 

 אוקי, אז העירייה תידרש למצ'ינג של חצי מיליון שקל.  רור היימן:ענבל ד

 וזה השלמה, העניין הזה.  דובר:

 מה? ענבל דרור היימן:

 העניין, הסעיף הבא זה,  יצחק בראון:

 מבנים, בדיוק. שושי כחלון כידור:

 בדיוק.  ענבל דרור היימן:

 בדיוק, לצורך, יצחק בראון:

 בדיוק.  ענבל דרור היימן:

 ... לימוד. יצחק בראון:
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שקל, אמורים  750,000פה זה המבנים היבילים בבר אילן, אז בעלות של  ענבל דרור היימן:

 לקבל על כל, 

 זה קנייה או שאנחנו רק, התקנה? מה זה, יצחק בראון:

 לא, זה,  ענבל דרור היימן:

 זה מבנה, 750 יצחק בראון:

 , ... זה השכרה, לא, לא, זה מבנים אלי דיגא:

 זה מבנה יביל. לא, לא, זה לא השכרה.  ענבל דרור היימן:

 זה מבנה יביל,  שושי כחלון כידור:

 כולל הפיתוח.   ענבל דרור היימן:

 . 400, 350... בסדר גודל של  שושי כחלון כידור:

 אולי. נכון, אז אני אומר, מה זה, זה שני מבנים  יצחק בראון:

 שקל ממשרד ...  70,000אנחנו מקבלים  שושי כחלון כידור:

 זה שני מבנים. ענבל דרור היימן:

 שני מבנים.  אלי דיגא:

 שני מבנים.  ענבל דרור היימן:

 וזה מספיק יהיה לנו? בסדר.  יצחק בראון:

 כרגע כן. יש לנו גם כיתות קיימות שאנחנו, שושי כחלון כידור:

 ותר מהיביל.הרי התשתית ששמים את הזה עולה י יצחק בראון:

 נכון, נכון. ענבל דרור היימן:

 כן, זה הבעיה. דובר:

 שקל על יביל.  70,000וכמה מקבלים ממשרד החינוך?  ענבל דרור היימן:

 שקל ... נכון.  70,000 שושי כחלון כידור:

 התב"ר הבא זה חטיבת ביניים זמנים ... מתחם גן.   ענבל דרור היימן:

אבל כששמים אותו, שישימו אותו עם היתר. שלא יהיה לנו כמו  יצחק בראון:

 העירייה, 
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במקרה של בר אילן אין לנו בעיה, אתה צריך מיגוניות כדי שיהיה לך  שושי כחלון כידור:

 היתר. 

, אנחנו רוצים, מבקשים 7,960,000, נכון להיום עומד על 1047תב"ר  ענבל דרור היימן:

 ן שקל. אלי, אתה רוצה להסביר?מיליו 3.5בעצם להגדיל בעוד 

 כן. אנחנו,  אלי דיגא:

 לא, הוא הסביר לי מי הוציא עד עכשיו את ההיתר.  יצחק בראון:

עד אשר בעצם נתחיל לבנות  -עשינו את שלב א' ובאמת כרגע גם לאור ה אלי דיגא:

את התיכון ועד הפתיחה שלו, בעצם על כל תקופת המעבר הזאתי בעצם 

, בעצם שלושה שנתונים שיגיעו -גדיל כל שנתון עד לאנחנו נדרשים לה

כיתות. ואנחנו היום מימשנו חלק מהכיתות  12-לשמה בסופו של דבר ל

במתחם, וזה השלב הבא שכבר התכוונן באמת למספר המלא של 

 הכיתות שאנחנו נידרש אליו בתקופת השנתיים וחצי האלה של הבנייה. 

, הוא עומד 1033נחנו מבקשים עדכון זה תב"ר אוקי. תב"ר הבא שא ענבל דרור היימן:

מיליון שקל.  2.5שקל. העדכון הוא בעוד כמעט  8,241,000היום על 

והתב"ר האחרון זה הצללה במגרשים בבתי הספר. הראיתי קודם 

שקל. נידרש למצ'ינג  462,000שאנחנו מקבלים ממשרד הפנים מענק של 

 שקל להצללה בבית ספר.  70,000של 

 וזה כמובן מותנה,  ון:יצחק ברא

 אחד. אנחנו מתכוונים להצליל שלושה. ששי מגידו:

 הכל מותנה בקבלת, ענבל דרור היימן:

 ברור. יצחק בראון:

הרשאה. אבל ברגע שנקבל את ההרשאה נוכל כבר לשלוח למשרד הפנים  ענבל דרור היימן:

 לאישור. 

 ברור.  יצחק בראון:

 זהו, זה אני אמרתי, לא כולל תב"רים שיובאו אליכם בשוטף, ענבל דרור היימן:

 במהלך השנה. שושי כחלון כידור:
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 ברגע שנקבל הרשאות. זהו, סיימתי.  ענבל דרור היימן:

להתייחס, טוב, מה שאני רוצה להגיד לפני שאני מאפשרת לכם כמובן  שושי כחלון כידור:

 2023. אני רוצה לומר שהאתגר להכין את תקציב -לשאול, להעלות את ה

היה קשה ביותר. פה באמת נדרשה עבודה מאד מאד מדויקת בהובלת 

הגזברית ובהובלת סגן הגזברית, נאור, שיושב כאן יחד איתנו, יחד עם 

אתם, מנהלי ומנהלות האגפים, כדי לדייק באמת את הצרכים שלהם. 

בין שככל והעיר גדלה ויש בה יותר תושבים, גם ההוצאות הן צריך לה

יותר גדולות, וכשאין לך מקורות הכנסה מניבים אז זה הופך את האתגר 

להרבה יותר גדול. אנחנו כל הזמן עושים את כל מה שרק אפשר לעשות 

כדי לנסות ולאתר מקורות מניבים, חלק מהסיפור זה באמת תכנית 

יח לנו, אחרי שאנחנו נצא לדרך עם הייעוץ המראה שהיא אמורה להבט

הארגוני ועם הציר של הפיתוח הכלכלי, להבטיח לנו באמת פרויקטים 

שיניבו. הדבר הנוסף זה כמובן השיווק של המגרשים הנוספים באזור 

התעסוקה, שגם הם כסף שנכנס בעצם לקרנות וזה גם כסף שמאפשר לנו 

ומות, מרכזים מסחריים, בעצם להמשיך ולפתח את העיר, הקמה של מק

אחד בשרונה והשני, כמו שאמרתי, בגליל ברוש, גם הם יבטיחו מצד אחד 

היטל השבחה ומצד שני יבטיחו ארנונה אחר כך. זאת אומרת, יש פה את 

שני הצדדים של המטבע. אנחנו, מכירת הקרקע שאנחנו נמקסם את 

רד הפוטנציאל של קבלת הכסף לטובת פיתוח העיר ולא נאפשר למש

הפנים, ועל זה אנחנו נעמוד על שתי רגליים אחוריות כדי שהכסף באמת 

יאפשר לנו להמשיך לפתח את העיר כדי לא לעצור. יש פה דברים שהם 

obvious הם מחויבי המציאות, אנחנו לא יכולים לא לבנות תיכון, זה ,

לא משהו שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו לעשות, כולל עכשיו רצון שלנו 

לבדוק אפשרות להקים חטיבת ביניים ממלכתית דתית על אזורית גם 

בכפר יונה. בקיצור, יש פה הרבה מאד תכניות וצריך עבורן כסף. אנחנו 

גם ככל הנראה נמכור קרקעות נוספות שאנחנו נבין שאין להם שום 
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היתכנות שלנו, של העירייה, להשתמש בהם. אנחנו עושים גם כרגע מיפוי 

י שבאמת נוכל ממש להמשיך ולפתח את העיר לצד של הנושא הזה כד

הניהול השוטף שלה. אתגר לא פשוט, זה לא, זה אחד האתגרים הכי 

גדולים ולא פשוטים. מצד שני אני חושבת שהם מפתחים יצירתיות מאד 

מאד גדולה, והופכים אותנו למשתמשים באופן מושכל בתקציב של 

ולים לעצור ולא לגייס כח העירייה. ומנגד אני גם אגיד, אנחנו לא יכ

אדם, כי בסוף יש גידול פה בתושבים וצריך לתת להם שירות, ואי אפשר 

להשאיר את המנגנון צר ודק מבלי בעצם לשים בעלי תפקידים כדי שהם 

יוכלו לתת שירות לתושבים. אז עם כל, אנחנו גם כמו שאתם רואים, 

 50% החינוך תופס פה נפח מאד מאד גדול מסך התקציב, כמעט

מהתקציב. אנחנו נמשיך להשקיע בחינוך מתוך תפיסה שבסוף זה 

הבסיס שלנו לקיים חברה טובה ומיטיבה בעיר כפר יונה. אנחנו כמובן 

עלינו בתקציבים בכל מה שקשור בניקוי העיר, פינוי אשפה, פינוי גזם. 

מצד שני גם עשינו שינוי בכל מה שקשור לחזות של העיר בתחום הזה 

ויצאנו למכרז שהוא קצת יותר אפקטיבי ממה שהיה עד  של הגינון,

עכשיו, אז כמובן שכל דבר כזה זה תוספת של כסף. וכן, ואנחנו נמשיך 

לייצר פה פעילות קהילתית ותרבות, כיוון שבסוף אנחנו גם צריכים 

לייצר פה גאווה מקומית, שייכות ותחושת ערך לכל תושב ותושבת 

אמת רוצה להגיד תודה לכל מי שהתגייס שגרים כאן. ובעניין הזה אני ב

לכתוב את הצעת התקציב, מעבר לענבל, נאור, מנהלי האגפים, אני גם 

רוצה להודות באופן אישי לשי כיושב ראש וועדת הכספים, לניר, רואה 

החשבון שמלווה אותנו כבר הרבה מאד זמן, כמובן לרמי שיושב בוועדת 

ועדת הכספים, בסוף שיתוף הכספים ולצביקה שיצא, שגם הוא יושב בו

הפעולה של כולם ביחד ועבודת הצוות יצרה באמת את המציאות של 

 התקציב, אז באמת הערכה ותודה. כן, הערות, שאלות? 

 אני חושב, אתה רוצה להתחיל, צבי?  אלברט טייב:
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 לא, תתחיל, תתחיל.   צבי ימין:

 לא, לא.  אלברט טייב:

ציב. אני גם דיברתי איתך, שושי. נפגשנו וגם אני רוצה להשיג על התק צבי ימין:

כתבתי לענבל וגם שוחחתי איתה וגם בוועדת כספים, ציינתי את זה 

 250,000-שבעצם אני קצת, חסרה התייחסות, כמו בשנה הקודמת. ... ב

שקל. זאת אומרת, אם אנחנו ננתח את החמש שנים,  70,000-שקל ל

 2022, 70' 21, 2020, 250יב אישרנו תקצ 2019-ארבע שנים האחרונות, ב

 70,000עומד על  פני מאירשקל, ונכון להיות התקציב של  250,000-ב

, אני מבקש להביא את הנושא הזה להצבעה, להעלות -שקל. אני חושב ש

כפי שהיה שנה קודמת, וכמובן אם  250-, להחזיר את זה ל70-את זה מ

ם הקודמת, זה יוכר, זה יהיה במסגרת התקציב כמו שהיה גם בפע

 . 2022באפריל 

 אוקי. כן, עוד מישהו? שושי כחלון כידור:

כן, רציתי להגיד שאני לא כמוך, שושי, מתלהב מהעבודה המיוחדת על  אלברט טייב:

 התקציב,

 כמה מפתיע. שושי כחלון כידור:

 מאד מאד מפתיע. אלברט טייב:

 מאד מפתיע. שושי כחלון כידור:

מאד מפתיע. מילא אם היה איזשהו קיצוץ בתקציב אז באמת צריך  אלברט טייב:

לראות איך מצליחים לרצות את כולם עם קיצוץ בתקציב. אבל כשיש 

שפע, במירכאות, אז העבודה היא לא כל כך משמעותית. אבל אני רוצה 

להגיד משהו, אני קראתי את מה שאת כתבת כאן בתקציב, ובאמת אני, 

אמור לשקף חזון ותכניות עתידיות לטווח תקציב שנתי של עירייה 

הארוך, לטווח הקצר, של ראש העיר. לצערי הרב, מה שיש כאן במה 

שכתבת, אין כלום. לא חזון, לא תכניות, לא על מה שמים דגש השנה, 

לא איזשהם דברים ייחודיים שפה אנחנו נשקיע ואנחנו לא נשקיע. שום 
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הבאתי כאן את כל דבר. זה מספרים, לקחת מספרים מפה, ואני 

החוברות של השנים הקודמות, לקחת מספרים מפה ולהעביר מספרים 

לשם. עכשיו אני רוצה כמה דברים קצת יותר ספציפיים. קודם כל אני 

, יש לנו בפברואר את הערעור של תושבי השכונות לגבי אשמח מאד לדעת

הנושא של מרתפי החניה. הכסף שנגבה מהם עד היום נמצא מסומן 

 שאם בעזרת השם, שהו מקום?באיז

כל פעם אתם שואלים את השאלות האלו, וכל פעם אתם מקבלים  שושי כחלון כידור:

 תשובות, וכל פעם ... 

 מה התשובות? נכון. מה התשובות? אלברט טייב:

 מה זה מסומן? מה זה, יש סימן על הכסף?  שושי כחלון כידור:

 שהכסף,  הכסף הזה שמור באיזשהו מקום או אלברט טייב:

 מה זה שמור? בוא, הגדר שמור.  שושי כחלון כידור:

 צבוע.  דובר:

 הכסף הזה מסומן, צבוע?  אלברט טייב:

 למה זה חשוב לך?  שושי כחלון כידור:

 אני שואל, את יכולה לא לענות, זה בסדר גמור, אל תעני.  אלברט טייב:

 לך?אוקי, אני שואלת, אז למה זה חשוב  שושי כחלון כידור:

 לא רוצה להגיד לך למה. זה חשוב לי, אני שואל.  אלברט טייב:

 אני שואלת אותך, אתה שאלת אותי,  שושי כחלון כידור:

 אל תשאלי אותי, אלברט טייב:

 אני שואלת אותך.  שושי כחלון כידור:

 אל תשאלי אותי בשאלה, שאלתי תעני לי,  אלברט טייב:

 אלה. אני אשאל אותך בש שושי כחלון כידור:

 אל תשאלי אותי בשאלה.  אלברט טייב:

 ... תגיד לי מה לענות?  שושי כחלון כידור:

 אני שואל אותך שאלה, את לא רוצה לענות אל תעני.  אלברט טייב:
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 אז שאלתי אותך שאלה,  שושי כחלון כידור:

 המשכתי, אלברט טייב:

 אז אל תענה גם אתה.  שושי כחלון כידור:

 , המשכתי. אל תעני אלברט טייב:

 כן, נמשיך הלאה. שושי כחלון כידור:

 הלאה. אלברט טייב:

 כן.  שושי כחלון כידור:

הלאה. ואז אני מסתכל, אני רואה שרוב הגידול, רוב הגידול זה בנושא  אלברט טייב:

של הנהלת העירייה. אני למשל מסתכל עוד פעם על השכר של יחסי 

מי מהאנשים  שקל? 44,000-בציבור, איך השכר של יחסי ציבור גדל 

 שקל? מה קורה פה?  44,000-הנכבדים פה, המשכורת שלו עלתה בשנה ב

 .200, 60, 50-ב שושי כחלון כידור:

 שקל?  44,000עוד  שקל, השכר של מי זה? של מי, של הדובר? 44,000 אלברט טייב:

 ... בדיוק בגלל השאלה הזו שהייתה כל כך צפויה, שושי כחלון כידור:

 בסדר גמור,  לברט טייב:א

 כי כל שנה, שושי כחלון כידור:

 בסדר גמור. אלברט טייב:

 אתה מדבר על הדובר.  שושי כחלון כידור:

 כל שנה אני מדבר על אותו דבר, כי זה בדיוק העניין. אלברט טייב:

 אי אפשר לעשות, אי אפשר לקיים,  שושי כחלון כידור:

 שקל,  45,000כמובן שיש גם  אלברט טייב:

 עירייה בלי יחסי ציבור. מה לעשות? שושי כחלון כידור:

 בוודאי.  אלברט טייב:

 זה כאילו ... שושי כחלון כידור:

כמובן שהתוספת של יחסי הציבור, כל מה שקשור ליחסי ציבור, לא רק  אלברט טייב:

 שקל.  45,000השכר שלה, גם בעלייה של 
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 זה לא עלייה שלי, אני לא ביקשתי,  שושי כחלון כידור:

 אני יודע, לא, לא, זה לא את, ממש לא.  אלברט טייב:

 ... יש לי ...נבחרי ציבור, מה לעשות?  שושי כחלון כידור:

 לא, אני ... מה שאני רוצה,   :'ג'מעיין חג

 מעיין, אני אשמח,  אלברט טייב:

 אני פניתי לראש ממשלת ישראל, שושי כחלון כידור:

 אני אשמח אם לא תעני לי, תתני לי לסיים,  ברט טייב:אל

 ואני אשמח אם אתה לא תתייחס אליי באופן הזה, כי אני יכולה להגיב,  :'ג'מעיין חג

 אני אשמח,  אלברט טייב:

 ... על מה שאני רוצה.  :'ג'מעיין חג

 תני לי לסיים. אלברט טייב:

 העירייה,הגיע הזמן שתתייחס בכבוד לעובדי  :'ג'מעיין חג

 תני לי רק לסיים. אלברט טייב:

 ותפסיק לציין עובדים ספציפיים בשכר,  :'ג'מעיין חג

 אני אגיד מה שאני רוצה.  אלברט טייב:

 ... הם עובדי עירייה והם משרתי ציבור ואתה תכבד אותם,  :'ג'מעיין חג

 אני אגיד מה שאני רוצה.  אלברט טייב:

 י רוצה.גם אני אגיד מה שאנ :'ג'מעיין חג

 אז תגידי, רק תני לי לסיים ותגידי מה שאת רוצה.  אלברט טייב:

בבקשה. אני אחליט אם לתת לך לסיים או לא, כי כשאתה תכבד את  :'ג'מעיין חג

 ראש העיר אני אחליט לכבד אותך. 

אז בבקשה. אה, מגינת ראש העיר. את רוצה לדבר? תדברי, בבקשה. אני  אלברט טייב:

 שותק. 

 אני אדבר כשאני ארצה לדבר, לא ...  :'ג'חגמעיין 

עכשיו אני יכול לדבר? תודה רבה. תודה רבה. ואז אנחנו ממשיכים עוד  אלברט טייב:

שקל להוצאות משפטיות  500,000פעם, עוד פעם ועוד פעם, כשיש כמעט 
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קבלניות. אז אני אומר, ריבונו של עולם, ראש העיר, אם תפסיקי 

שקל לעשות דברים נפלאים  500,000להילחם בתושבים יהיה לך עוד 

 בעיר הזאת. 

 אני בכלל לא נלחמת בתושבים.  שושי כחלון כידור:

 אבל איך אנחנו רואים קיצוצים? אלברט טייב:

 ין את הסעיף שאתה קורא, מה יפה אצלך? שאתה לא מב שושי כחלון כידור:

 אני מבין הרבה יותר טוב ממך.  אלברט טייב:

 ואתה מחליט שזה לטובת, שושי כחלון כידור:

 אני מבין, אלברט טייב:

 מאבק בתושבים. שושי כחלון כידור:

 הרבה יותר טוב ממה שאת חושבת שאני מבין.  אלברט טייב:

 אוקי. באמת.  שושי כחלון כידור:

 . כן אלברט טייב:

 אתה ממש לא מבין. שושי כחלון כידור:

 הרבה יותר ממך.  אלברט טייב:

 אם אתה חושב,  שושי כחלון כידור:

 הרבה יותר ממך, אלברט טייב:

 שהכסף הזה, שושי כחלון כידור:

 הרבה יותר ממך. אלברט טייב:

 מיועד לטובת מאבק בתושבים,  שושי כחלון כידור:

 ואז, זה רק לזה.  אלברט טייב:

 אז אתה ממש לא ברור,  שושי כחלון כידור:

 זה רק לזה, תאמיני לי,  אלברט טייב:

 ממש לא מבין, שושי כחלון כידור:

 רק לזה. אלברט טייב:

 אתה קורא שורה ואתה לא מבין.  שושי כחלון כידור:
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 רק לזה.  אלברט טייב:

 אבל מה לעשות? שושי כחלון כידור:

 אבל יש ... כמובן, אלברט טייב:

  פופוליזם זה הצד החזק שלך, שושי כחלון כידור:

 בוודאי, בוודאי.  אלברט טייב:

 אוקי? זה הצד הכי חזק שלך. שושי כחלון כידור:

בוודאי, בוודאי. אז כמובן יש לנו קיצוץ במחזור, עוד פעם, כל מה  אלברט טייב:

שקשור בשירותים הווטרינריים כמובן קיצוץ, והתחזוקה של פינוי 

ד פעם קיצוץ, וזה בדיוק בא, וזה בדיוק בא על הפחים אשפה עו

 המוטמנים, 

 הוא לא מבין, הוא לא מבין את הטבלאות.  שי רומנו:

על הפחים. לא, לא, רק אתה מבין, אדון שי רומנו. ראינו מה עשית  אלברט טייב:

 בביטחון, שכל התושבים מסכנים ... 

 טוב, שמענו, שמענו.  שי רומנו:

ועוד פעם הסיפור של תחזוקה, תחזוקה של פינוי אשפה, עוד פעם קיצוץ,  אלברט טייב:

ובגלל זה נופל על שכונת שרונה כל הסיפור של הפחים המוטמנים עם 

 הרשלנות שעשיתם שמה ואתם רוצים לחייב אותם בעוד כסף. 

 אתה קורא יופי את הפוסטים בפייסבוק, אני רואה.  שושי כחלון כידור:

 אי, איזו שאלה? בווד אלברט טייב:

 אבל אתה לא בודק אותם, אבל אתה לא בודק אותם בצורה מקצועית.  שושי כחלון כידור:

 איזו שאלה?  אלברט טייב:

 מה שיפה אצלך, שושי כחלון כידור:

 אני אגיד לך משהו בעניין הזה,  אלברט טייב:

 זה שאתה קורא את הפוסטים, שושי כחלון כידור:

 הב אצלך, מה שאני או אלברט טייב:

 אבל אתה לא יודע שום דבר. שושי כחלון כידור:
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 את יודעת מה אני אוהב אצלך? אלברט טייב:

 כן, כן?  שושי כחלון כידור:

 כלום.  דובר:

 את יודעת מה אני אוהב אצלך? אלברט טייב:

 כלום.  דובר:

רק כשיש מישהו מתוך אלפים שכותב משהו חיובי, את פתאום עונה לו.  אלברט טייב:

 פתאום את כן משיבה. 

 אה, אתה עוקב אחריי.  שושי כחלון כידור:

 איזה שאלה? אלברט טייב:

 איזה יופי. שושי כחלון כידור:

 איזה שאלה? אלברט טייב:

 נהדר לי, יופי.  שושי כחלון כידור:

 בוודאי, בוודאי. לכן אני מציע לכולם לא להצביע בעד התקציב הזה.  אלברט טייב:

... גם בשנה שעברה אמרת את זה, למרות שקיבלת מה שרצית. כן. יש  שושי כחלון כידור:

לך מין גישה כזו לא להצביע בעד, אתה מציע את ההצעות שלך ואחרי 

יר זה אתה לא מצביע בעד. זה גם יפה, שיטה. עוד מישהו רוצה להע

משהו לגבי התקציב? אז אני אחזור ואגיד שנדרש פה מאמץ, זר לא יבין 

זאת, זה אני היום אמרתי את זה גם באחד מהראיונות עשיתי לקליטת 

עובדים חדשים לעירייה. זר לא יבין זאת עד שהוא לא מתמודד בעצמו, 

וזה מאד יפה לשבת פה ולהגיד אני לא כמוך, אני לא כמוך. אתה באמת 

ל. ואני אגיד שיש פה מאמץ מאד מאד גדול, ואני -ני, תודה לאלא כמו

אגן בחירוף נפש על כל עובד עירייה כשנבחר ציבור יחליט להשמיץ את 

 עובדי העירייה. אף אחד פה לא ישמיץ את עובדי העירייה, 

 אף אחד לא השמיץ, אלברט טייב:

 אתם יכולים להשמיץ אותי, שושי כחלון כידור:

 תבלבלי את המוח,  אל אלברט טייב:
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 אתם יכולים להשמיץ אותי, לא את עובדי העירייה.  שושי כחלון כידור:

 אף אחד לא השמיץ, אף אחד לא השמיץ, תפסיקי את גם כן. השמיץ.  אלברט טייב:

 אתה השמצת עכשיו את ...  שושי כחלון כידור:

 לא השמצתי, אני מדבר על הסכומים,  אלברט טייב:

 אם אתה היית יודע,  :שושי כחלון כידור

 אני מדבר על הסכומים, אלברט טייב:

 אם אתה היית יודע, שושי כחלון כידור:

ואני לא מדבר על הפרסונה, על הסכומים של התפקיד הזה. זה הכל. זה  אלברט טייב:

 הכל. אל תנסי,

 אם אתה היית יודע,  שושי כחלון כידור:

 להשמיץ. אלברט טייב:

זמן אנחנו עובדים, כולנו, על תקציב, אז כנראה שהיית מתייחס  כמה שושי כחלון כידור:

 אחרת, כולל בנימת קולך,

 בסדר גמור. אלברט טייב:

 המאד לא נעימה.  שושי כחלון כידור:

 בסדר גמור. רק שאלה אחת, הקול שלך הוא הכי,  אלברט טייב:

 הקול שלי הכי נעים בעולם. שושי כחלון כידור:

 . The voice-זמרת ב לכי תהיי אלברט טייב:

 לא, אני לא זמרת, שושי כחלון כידור:

 קול הכי נעים יש לך.  אלברט טייב:

 אבל ...  שושי כחלון כידור:

 הקול שלי.  אלברט טייב:

ואני אמשיך ואודה לכל עובדי העירייה, כי מי שחושב שלעבוד במגזר  שושי כחלון כידור:

הציבורי, כן, זה דבר שבאמת הוא מאד מניב לעובדי המגזר הציבורי, 

כנראה לא מכיר איזה שכר מקבל פה עובד במגזר הציבורי, ואני מודה 

לכל אחת ואחד מבין מנהלי האגפים ומנהלות האגפים שיושבים כאן 
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מש לא מובנת מאליה, על שכר, כן? שהם יכלו להרוויח בשעה כזו שהיא מ

הרבה יותר, אבל מה שמניע אותם זה שליחות ציבורית ושירות לציבור. 

 אז אני באופן אישי מורידה את הכובע לכל אחת ואחד מכם. 

 שאפו.  אלברט טייב:

א עם והמלחמות של נבחרי הציבור צריכים להיות עם נבחרי הציבור ול שושי כחלון כידור:

עובדי הציבור, זה מה שיש לי להגיד. לגבי פני מאיר, אחרי שפניתם אליי 

אתמול, שמעון, ביוזמתך, וצביקה הצטרף ליוזמתך, אז אחרי שפניתם 

אלינו אתמול אני עשיתי פגישה עם חבריי לקואליציה וקיבלנו החלטה 

כפי שהיה בשנה שעברה. זה  250,000-שאנחנו נגדיל את התקציב הזה ל

ר היחידי שמשתנה. הדבר הנוסף זה שלא התייחסת לזה, ענבל, זה הדב

שקלים לתמיכות לטובת דת שלא התייחסת לזה. זה  5,000תוספת של 

 שני השינויים הנוספים שאנחנו נצביע עליהם, במסגרת, 

 שקל,  5,000 ששי מגידו:

 בקשר, על מה?  דובר:

 בתמיכות, שושי כחלון כידור:

 תמיכות דת.  ששי מגידו:

 אה.   דובר:

 הוספנו עוד כסף.  ששי מגידו:

 אתה עושה ככה ואני רגע רוצה, שושי כחלון כידור:

 זה לא היה מובן? דובר:

 אני כל שנה אגיד את זה לגבי הדת.  שושי כחלון כידור:

 זה לא מובן, כלום לא מובן.  דובר:

 אני, רגע, רגע, שניה,  שושי כחלון כידור:

 אמרתי כלום.  אני לא דובר:

 אני רגע רוצה, אני רגע רוצה להגיד, שושי כחלון כידור:

 אני לא דיברתי.  דובר:
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 לגבי הדת.  שושי כחלון כידור:

 אם אני אדבר, ...  דובר:

אני אגיד משהו לגבי הדת ואני אחזור עליו כל שנה ואני אגיד אותו.  שושי כחלון כידור:

מתקציב המועצה הדתית.  50%עיריית כפר יונה משתתפת במעל 

המועצה הדתית בכפר יונה נותנת שירותי דת, זה תפקידה, לתת שירותי 

דת. אני חייבת להודות שמאז שיש ממונה, שירותי הדת פה תופסים 

 כיוון חדש לחלוטין. זה אחד.

 כן? אלברט טייב:

 הדבר השני, שושי כחלון כידור:

 ולי תספרי לנו על הכיוון הזה? אולי תספרי לנו על הכיוון הזה, א אלברט טייב:

 כיוון מצוין.  שושי כחלון כידור:

 אולי תספרי לנו על הכיוון הזה?  אלברט טייב:

 כיוון מצוין.  שושי כחלון כידור:

 אולי תספרי לנו על הכיוון הזה?  אלברט טייב:

אתה רוצה לספר לו? לא צריך, זה מיותר. כי זה לא משנה מה שאתה  שושי כחלון כידור:

תגיד, הוא יגיד מה שהוא רוצה. הדבר השני זה שאני אגיד זה שאנחנו 

במחלקה לתרבות יהודית, יש פה תקציב, אתם רואים אותו בתוך שורת 

שקל שהעירייה שמה בתוך התקציב, חוץ מקולות  270,000התקציב, זה 

 דואגת, כן? לקבל,  קוראים שהעירייה

 יש פה את הטבלה.  ענבל דרור היימן:

ויש גם פירוט, תגידי כמה קולות קוראים בתרבות יהודית גייסנו בשנה  שושי כחלון כידור:

האחרונה. אוקי? אז זה חוץ מהתרבות, זה חוץ מהקולות הקוראים 

שאנחנו מגייסים, וזה בזכות יגאל שביקש להגדיל את התקציב של 

תרבות יהודית, והתקציב הזה הוגדל. הדבר הנוסף, ועל המחלקה ל

שקל. אם אנחנו  5,000התוספת הזו, כן? יש עוד תמיכות בסדר גודל של 
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נתרשם, ואני אומרת את זה פה, אם אנחנו נתרשם שיש צורך ביותר, 

 נעשה על זה דיון בשנה הבאה בעזרת השם, שנהיה בריאים עדיין.

 אמן. דובר:

 כן.  שושי כחלון כידור:

 חצי שניה רק, ששי מגידו:

את צריכה להצביע, אנחנו צריכים להצביע על שתי שורות התקציב של  שושי כחלון כידור:

התמיכות ושל פני מאיר, ואחרי זה על התקציב כולו ואחרי זה על תקציב 

 הפיתוח. בסדר? אז, 

 אז אנחנו, את התקציב נאשר עם העדכון כבר של הזה.  ששי מגידו:

 כן, כן. כחלון כידור:שושי 

 שניה, רק שניה. ששי מגידו:

, אתם יודעים -שניה, רק לפני שעוברים להצבעה אני מזכירה לכל מי ש ד שלומית גבע:"עו

 את זה אבל אני עדיין מזכירה,

 על ניגוד עניינים. שושי כחלון כידור:

להצביע על איזשהו, שמי שיש לו איזשהו ניגוד עניינים ולא יכול או מנוע  ד שלומית גבע:"עו

 אני לא יודעת, כל אחד יודע לעצמו. 

 אוקי.  דובר:

אם יש למישהו איזשהו ניגוד עניינים בקשר לסעיף בתקציב, שיגיד את  ד שלומית גבע:"עו

זה לפני ההצבעה, ועל הסעיף הזה נצביע בנפרד בלעדיו. אז מי שיש לו 

 איזשהו ניגוד עניינים. 

 צה הדתית, צריך להצביע בנפרד. ... המוע שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד( 

 אנחנו לא בניגוד עניינים ...  דובר:

אני לא אמרתי, אמרתי שכל אחד, כל אחד יודע על עצמו, אני בטח לא  ד שלומית גבע:"עו

 יודעת, אם יש לו ניגוד עניינים ובאיזה סעיף יש לו ניגוד עניינים.
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על המועצה הדתית, הסעיף התקציבי, רגע, רגע, אז רגע, את רוצה,  שושי כחלון כידור:

 הסעיף התקציבי של המועצה הדתית, יגאל ו ... 

 )מדברים ביחד( 

 אז כדאי שהם יצאו. ד שלומית גבע:"עו

 אתה גם מצביע על זה בנפרד? שושי כחלון כידור:

 למרות שמועצה, זהו,  ד שלומית גבע:"עו

 )מדברים ביחד(

 לוותר על זה?אפשר  שושי כחלון כידור:

 שניר רגע יסביר את זה.  ד שלומית גבע:"עו

 ניר אומר שלא צריך.  שושי כחלון כידור:

 שניר יסביר, ד שלומית גבע:"עו

 אני אסביר,  ניר ענבי:

 את זה לפרוטוקול.  ד שלומית גבע:"עו

 )מדברים ביחד( 

 ... על סך זה. לא, לא, זה כבר לא על סך זה.  ענבל דרור היימן:

 טוב, ניר, אתה רוצה להסביר על המועצה הדתית?  כחלון כידור: שושי

 )מדברים ביחד( 

 על השינויים בנפרד את רוצה להצביע?  ענבל דרור היימן:

 על השינויים בנפרד?  דובר:

 על כל סעיף בנפרד ואז ביחד, ואז אנחנו ..., כמו שעשינו בפעם הקודמת.  שושי כחלון כידור:

 )מדברים ביחד( 

 על המועצה הדתית.  zoom in-ענבל, תגידי. וניר רק ייתן את ה כחלון כידור:שושי 

 טוב, אז תגיד, תגיד על המועצה הדתית.  ענבל דרור היימן:

בסדר? טוב, אנחנו מתכנסים חזרה, ברשותכם. אתה רוצה להצביע על  שושי כחלון כידור:

 הסעיף הזה ...? רוצים ... את הכל, לעשות את זה בהצבעה?

 לא. בר:דו
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 אז לא, אז תעשו בנפרד את הפני מאיר.  שושי כחלון כידור:

 פני מאיר עושים לבד.  דובר:

 בסדר, רק את פני מאיר. כל היתר ...  שושי כחלון כידור:

 טוב, אז,  ענבל דרור היימן:

 ... החלטה, צביקה, נו.  דובר:

 טוב, אנחנו, בואו. ששש.  שושי כחלון כידור:

 ניר, יאללה.  ששי מגידו:

 אתה ראית כמה השנה העלו ... ראית ...?  דובר:

 מה זה העלו? אתם כאילו ...  שושי כחלון כידור:

יאללה, חברים, נו, מספיק, די, חבר'ה, נו, זה לא ... האלרגיה מתחילה  דובר:

 לדבר. 

 ששי, ...?  דובר:

 העלו. נבחרי הציבור רצו, אמרו להעלות את השכר.  שושי כחלון כידור:

 אפשר להמשיך? דובר:

 נו, הנה, הוא רוצה להתחיל.  ענבל דרור היימן:

 שומעים? שומעים?  ניר ענבי:

 חברים, חברים, רמי, יגאל.  ששי מגידו:

ביקשו ממני להתייחס רגע לתקציב המועצה הדתית. תקציב המועצה  ניר ענבי:

זה תקציב נוסחתי שנקבע על ידי המדינה, לא על ידי  הדתית שמופיע כאן

החברים שיושבים כאן, מורכב מתקציב המדינה בהתאם לכל 

הפרמטרים, החלטת ממשלה, זה לא איזה משהו שמישהו יכול להחליט 

שהוא רוצה להקטין או להגדיל, זה מוכתב מלמעלה, לא מעבירים 

 ומקזזים ... זה מה, 

 נקבע על ידי המדינה.  אחוז ההשתתפות שלנו דובר:

 ולכן מה שניר רוצה להגיד זה שאין פה,  שושי כחלון כידור:

 לאף אחד.  sayאין פה  ניר ענבי:
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עניין בניגוד עניינים בכל מה שנוגע לתקציב. אוקי? לכן אנחנו מצביעים  שושי כחלון כידור:

 על זה כחלק מהתקציב.

 אתה יודע איך אומרים את זה ביידיש? דובר:

 בסדר? כן. כחלון כידור: שושי

, על 1813240810של פני מאיר, סעיף  טוב, אז אני עכשיו עוברת לסעיף ענבל דרור היימן:

 שקל.  250,000

 במקום,  דובר:

 במקום, ענבל דרור היימן:

 .70  דובר:

 שקל.  70,000במקום  ענבל דרור היימן:

 זה השינוי.  דובר:

 בצד השני זה, אנחנו מגדילים הכנסות מאגרת, זה בעצם אגרת שילוט.  ענבל דרור היימן:

 מצפי.  יצחק בראון:

 . מי בעד?1,030,000-ל 850-. מ1122000220סעיף  ענבל דרור היימן:

 זו הצעת ההחלטה. מי בעד, ירים את ידו. אוקי.  ששי מגידו:

 פה אחד.  דובר:

 ת בעד, כן? . מי נגד? סעדה, אתה הצבע10, זה 12 ששי מגידו:

 ברור,  שושי כחלון כידור:

 לא, הוא יצביע נגד.  דובר:

 נגד? דובר:

 הוא הביא את ההצעה.  דובר:

 שניים נגד.   ששי מגידו:

 בעד.  11  שושי כחלון כידור:

 בעד.  12 ששי מגידו:

 בעד. 11 שושי כחלון כידור:

 בעד, שניים נגד. 11 ששי מגידו:
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 שניים נגד.  שושי כחלון כידור:

שקל,  5,000, על סך 1829260810סעיף נוסף, תמיכות דת, סעיף חדש,  ענבל דרור היימן:

 , 18292108למול סעיף תנועות נוער, 

 איך? איך? איך? מאיפה? יצחק בראון:

 שקל,  5,000מתנועות נוער מורידים  ענבל דרור היימן:

 לא, לא מוכן.  דובר:

  לא, זה לא הגיוני בכלל. דובר:

 . 295,000, 300,000במקום  ענבל דרור היימן:

 לא, בשום אופן לא.  דובר:

 כמה? דובר:

 אז תצביע נגד.  דוברת:

 שקל מהנוער לדת,  5,000 דובר:

 מהנוער לדת.  דובר:

 מהנוער לדת.  דובר:

 מה לעשות? שושי כחלון כידור:

 מי בעד, ירים את ידו.  ששי מגידו:

 כמה? אני לא רואה. תגיד שמות.  דוברת:

 שושי, ששי מגידו:

 רגע, גם יגאל, יגאל, יגאל, תשאיר את היד למעלה. אתה מבלבל אותי.  דוברת:

 עומרי, מעיין, שי, שושי, יגאל בעד? יגאל בעד,  ששי מגידו:

 שמעון וצביקה. עד שמעון וצביקה. כל היתר נגד.  שושי כחלון כידור:

 מי נגד?  ששי מגידו:

 שמעון וצביקה גם? דובר:

 כן, שמעון וצביקה גם. דוברת:

 מי נגד?  ששי מגידו:

 אלברט, דוברת:
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 שלושה נגד. מי נמנע?  ששי מגידו:

 לא,  דוברת:

 רגע, רגע, שניה, נגד. אלברט,  ששי מגידו:

 מי נגד, מי נמנע,  שושי כחלון כידור:

 לא, אלברט לא,  דובר:

 אלברט, אתה נגד או נמנע?  דוברת:

 לא, הוא נגד. דובר:

 אתה נגד?  ששי מגידו:

 נמנע. נמנע.  דובר:

 פשוט התחלפה שם הקואליציה.  דובר:

 אז שלושה נגד, שלושה נגד.  דוברת:

 רק תצביעו, לא ...  דובר:

 )מדברים ביחד(

 גד ואיציק דב.  דוברת:

 עוד אין הרבה זמן, תאמין לי.  דובר:

 איציק, גד ואיציק דב.  דוברת:

 יאללה. ששי מגידו:

. צד 222,748טוב, עכשיו עוברים לאישור התקציב. מסגרת התקציב היא  ענבל דרור היימן:

 הכנסה, צד הוצאה. אוקי? זה התקציב השוטף, הרגיל. מי בעד?

 מי בעד, ירים את ידו. רגע, צביקה ימין בעד, ששי מגידו:

 גם שמעון סעדה.   דוברת:

 מי נגד, ירים את ידו. ארבעה.  גידו:ששי מ

 אין נמנעים.  דוברת:

', מאשרים את תכנית הפיתוח 23עוברים לאישור תכנית הפיתוח לשנת  ענבל דרור היימן:

 ' כפי שהוצגה. מי בעד? 23של העירייה לשנת 

 אין נמנעים.  דוברת:
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 מי בעד? עד צביקה ימין כולל. מי נגד? ארבעה.  ששי מגידו:

', מאשרים את תקציב הקרנות לשנת 23אישור תקציב הקרנות לשנת  דרור היימן:ענבל 

 ' כפי שהיא הוצגה לכם. מי בעד? 23

 עד צביקה ימין. מי נגד? ארבעה. ששי מגידו:

 אושר, 2023תודה, תקציב  שושי כחלון כידור:

 לא, לא, לא, לא,  ענבל דרור היימן:

 ... רגע.  שושי כחלון כידור:

 ', 23אישור תקציב כח אדם לשנת  היימן:ענבל דרור 

 יישר כח, ...  שושי כחלון כידור:

 הצעת החלטה, מאשרים תקציב כח אדם של העירייה, ענבל דרור היימן:

 ... נכנס בתוך התקציב, מה. שושי כחלון כידור:

 ' כפי שהיא הוצגה. מי בעד?23-ל ענבל דרור היימן:

 צביקה ימין. מי נגד? ארבעה.מי בעד, ירים את ידו. עד  ששי מגידו:

 . 2023תודה, אישור תקציב  שושי כחלון כידור:

 )מחיאות כפיים(

 בהצלחה. דובר:

 תודה רבה. תודה רבה.  שושי כחלון כידור:

_________________     _________________ 

 ששי מגידו                       שושי כחלון כידור    

 העירייה מנכ"ל                           ראש העירייה       

 


