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 פרוטוקול

 

  ₪ 000722,451,בסך  2019ה לשנת יב העירייאישור תקצ .1

 . ₪ 000722,514, בסך 2019רים את תקציב העירייה לשנת מאש החלטה:הצעת 

 

ה עת תקציב העירייבאישור הצאז ערב טוב לכולם אנחנו בישיבת  שוש כחלון כידור:

, המבנה של הישיבה יהיה כזה שאני אתן קצת 2019לשנת העבודה 

יב. ל הגזברית תציג את הצעת התקצ, ענבקציבתה והדגשים לגבי רקע

יכול אחרי שענבל תציג את הצעת התקציב  כל אחד מכם כמובן 

ציב וכדומה ואחר כך נעבור לשאול שאלות לתת את דעתו על התק

צה רק לציין שבמעלה רו. אני רושואי, בגיית ההצבעה על התקציבלסו

האלה  יםימהדרך מרגע שקיבלתם את חוברת הצעת תקציב בעשרה 

לענבל אני יודעת שגם נעשתה  ניתנה אפשרות לכל חבר מועצה לפנות 

להגיע כמשקיפים לוועדת הכספים  תפשרופנייה לענבל הייתה גם א

עו סגרת וועדת הכספים, והיו חברי מועצה שהגיולשאול שאלות במ

וני וערכי לגבי כל העבודה של עקראכן לוועדת הכספים, כך שבאופן 

ה חלק תוף פעולה שקיפות מתן תשובות לשאלות זשיה מליאת העיריי

 גשים,מנדט של העירייה, כלפי חבריה אז כמה דמה

 ,סליחה שושי ק בראון:ציאי

 כן? שוש כחלון כידור:

 ?חה, לא מחכיםסלי איציק בראון:

 לא. שוש כחלון כידור:

 אוקי, איציק בראון:

אנחנו צריכים חושבת שעה המתנה אני דיניות הזאת של רבע שמה שוש כחלון כידור:

 לכבד את הזמן של מי שהגיע בזמן,

 מצוין, איציק בראון:
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 ת מי שהגיע בזמן, ה לטובוז. כן שוש כחלון כידור:

 שידעו תמיד, איציק בראון:

 י שמגיע בזמן משלם את המחיר על זה שלא מגיע בזמן,מיד מת שוש כחלון כידור:

 ן,חים בזמתוהלאה אנחנו פ, אז מהיום ונכון איציק בראון:

 כן פותחים בזמן, שוש כחלון כידור:

 מעולה,  איציק בראון:

כמה היבטים אם היה לי זמן ואם הבחירות היו  רוצה לתתטוב אני  שוש כחלון כידור:

את אחרת רהייתה נ 2019בחודש מאי כנראה שהצעת התקציב של 

התקציב שהיא נראת העיתוי הבחירה להביא את הצעת  מאיךלגמרי 

, אנחנו צריכים לפי החוק מהחובה שלנו עיתוי הזה נובעתלאישור ב

וכל לעבוד נ 1/1/19-בי , כד2018לדצמבר  31-לאשר את התקציב עד ה

עם התקציב. נכון שיש אפשרות לפי הפקודה היה והתקציב לא עובר 

ונכון שבעיתוי הזה שאפילו נקבעו  .2019לאשר אותה עד חודש מרץ 

ווקא טיות שלה דהתקציב והרלוונישראל גם הצעת בחירות למדינת 

ם מישהו בכלל הסתכל על ימן שאלה ספק אה היא אולי בסבעיתוי הז

אה מקיים, אה דורש נד עם זאת נקציב שלנו ויאשר אותו. יחהת

יה על העובדה יה הערתי כל הזמן לעירייצכחברת מועצה באופוז

אני  הערתי אזשאם אני שתקציב לא הובא בזמן לאישור ואני חושבת 

ימה ומהווה דוגמא היות זו שמושכת את העניין הזה קדריכה לצ

לנו באמת להשיג לבחירה שלמודל בהבאת התקציב בזמן, יש מגבלה 

ענבל  21/11-אני נכנסתי לתפקיד ב אחד. 31/12/18-את התקציב עד ה

וניר הרואה והמשמעות של  2/12-זברית נכנסה לתפקיד רק בהג

ם על ,  ואנחנו נסמכיכפר יונה וך עירייתחשבון לא יושב פיזית בת

 אני חייבת להודות שמתן שירות מלא זה לא שהוא לא שירות חיצוני.

מגביל את התקשורת ואת  נותן שירות מלא אבל יחד עם זאת זה יותר

ך הבית אלה מחוץ לבית ועסוק בעוד הקשר כשמישהו לא נמצא בתו

הייתה ה, אז אם ת לאשר את התקציב בעיתוי הזרשויות וכולם רוצו
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ראה שהצעת התקציב הייתה אם היה לנו יותר זמן אז כנאפשרות ולי 

סודות שלה על הצעות הזו נשענת ביהצעת התקציב ראת אחרת, נ

י אדגיש מות של עיריית כפר יונה, יחד עם זאת אנהתקציב הקוד

ואומר שבמהלך חצי שנה הקרובה אנחנו נעשה עדכון על תקציב 

-ו 2018הקודמת של עת התקציב שענת על הצבעיקר משום שהיא נ

 ,בע ולעשות שינויים בתוך התקציכוונה לנסות להשפי וכן יש לנו 2017

באמת את התקציב לצרכים בשטח וככה אנחנו נעשה זה  ולהתאים

ה לא רק בחירה שלנו לעשות את זה, אני גם החובה בחוק אגב ז

לא גדלנו כשאני אומרת אדגיש ואומר שאנחנו לא גדלנו תקציבית 

נובעת מאכלוס ת התוספת היחידה שתהיה פה היא תוספת שיביתקצ

לעירייה אין  2019בודה ורך שנת העשל שכונת שרונה שיהיה לא

תו מקורות שהיו בשנה הקודמת מטבע הדברים התקציב הוא או

תקציב.  ומספר הכללי שלו כמובן זה מה שחשוב לי להדגיש.  זה 

ת מציאות וזא נו יודעיםכמו שכול משהו שעיקר ההכנסה של העירייה

העירייה היא נהל בה, עיקר ההכנסה של לא פשוטה לעירייה להת

מסחר, מה מכנסה היא ורים, עשרה אחוז מתוך ההמארנונה למג

ייה לתלות גדולה במשרדי הממשלה בתקציב העיר ם אתשמחייב בעצ

השותף שלה ואני לא רוצה להגיד לכם אבל כולנו יודעים שמשנה 

 ך להיות עמוק יותר. שלוםקומיות  הופרשויות המהכיס של הלשנה 

 ברק מה שלומך?

 ם.שלום ברוכים הנמצאי ברק אשרם:

לה פך להיות עמוק יותר והממשמיות הוהכיס של הרשויות המקו שוש כחלון כידור:

מצמצמת את התמיכה שלה ואנחנו צריכים באמת לראות מה 

חס שלנו. יום יום הית מקורות התקציב  כדי שנוכל לתאם את שגר

ה הכנסה אחזו מהכנסה שלה ז 60תנהל זה כשטוב ונכון לעירייה לה

אנחנו רחוקים מהיעד הזה ותכף  ז מארנונהאחו 40, ויהממסחר תעש

תוך החוברת ואתם ים בגם נמצא ענבל תראה לכם את הנתונים הם
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צמכם, זו הסיבה שבין היתר אמרתי שבישיבת יכולים להתרשם בע

בתי יעדים המרכזיים שאני הצי שאחד המת שקיימתהמועצה הקוד

ת די שבאמכ ...בשייה והמסחר לעצמנו זה לקדם את אזור התע

לצד בעצם קידום גם נות ממנו ש השנים הקרובות נוכל להשלוב

ביצוע הפרויקטים המסחריים שנמצאים כאן חלקם גם באמת בשלבי 

וסף זה פרויקט חלקם בשלבי ביצוע מתקדמים, והפרויקט הגדול והנ

 היזם שכרגע  לא ממש אנחנו רוצים לקדם מולרונה. שגם אותו ש

וא יובא לאישור שהו הארנונה , בעניין צממצא את היתר הבנייה שלו

במהלך ישיבת פברואר אני רק רוצה לומר שיש מהלך של שלטון 

וזה אתגר לא פשוט אבל ומי לצו הארנונה האחיד לכל הרשויות המק

מענק האיזון ום שהנוספת שנעשית הידבר נוסף עבודה זאת הכוונה,  ו

,  רשות מקומית אחרתת של העירייה והתקדמות כלכלי יסתמך על

ם סתמך על המדד הסוציו אקונומי כרגע אני מניחה שאתלא יו

יודעים שככל שהמדד הסוציו אקונומי  של הרשות המקומית עולה 

יש הצדקה  כה התמיכה של ממשלת ישראל ברשות יורד ולא תמידכ

שכר ממוצע של משפחה  ד הזה מצביע עלה בעצם וגם שהמדלימהו

ימוש היום ה לטובת השגיע לעירייולא בהכרח השכר הזה הוא מבעיר 

יומי שלה, האתגרים שיש לנו בתקציב הזה הם עדיין אתגרים יותר 

מיכה היא מאוד מתוחה אתם ראיתם את התקציב שפשוטים ה

ים אותם מי שהיה אנחנו בעצם סוחבנו שני אתגרים שיש למיכה שה

ץ של הקיצוודמת גם מכיר אותה עכשיו פה חבר מועצה בקדנציה הק

לאורך השנים ויש לנו  ל שנעשה במענק האיזוןחמישה מיליון שק

זה אותה ארנונה שקיבלנו מהמחנה הצבאי  הרולינגמקיצוץ במענק 

 גמהרוליננסה מהכ אחוז 70באחוז מהכנסה. פוצצנו  70בשפוצצנו 

 גדול, תהיה לנו  יהיה לנו אתגר הרבה יותר 2020המשמעות היא שב

, מה שחשוב לי האתגר הוא לא קטן 2019יחד עם זאת גם ב 2019מ

הוספנו תוספת כוח אדם לתוך הרשות שתדעו שאנחנו אפילו לא 
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המקומית למרות שיש פה צורך בטיוטה נוספת של בעלי תפקידים 

אית שאני זכי אחד התפקידים ותר ככל הנראה לאני גם הולכת לו

גמישות תפעולית אז זה שתדעו ת ובטזה להשאיר פה כסף ללהם כ

למי שהיה כאן בקדנציה הקודמת  אני מזכירהלאן פנינו לגבי תמיכות 

לא רק  תקציב התמיכות בניהול העירייה,  שבשנה שעברה ויתרנו על

ם לא ניהלנו בשנה שעברה השנה אחת גם לא היה תקציב אז ג

מימוש טובת ל ס"מתנמיליון שקלים לו כעברנהכות באותה שנה ותמי

של  והספורט בנבחרת של אקרובטיקה נכון ס"מתנות הבהשתתפ

 אלף 200קלים עוד ם מיליון שנבחרת כזו בכדורסל בכדורגל אות

לטובת  ,קלש אלף 120, עוד תשהיו לטובת תרבות התורני ,שקל

 כנף כלוער בסיכון של שקלים לטובת נ אלף 120הגרעין התורני עוד 

 הולו,, והיו בניס"מתנקלים חנו בכסף הזה בעצם מיליון ש

 תנועת הנוער? איציק בראון:

 מה? ן כידור:כחלושוש 

 תנועת הנוער, איציק בראון:

ותנועות הנוער נכון איציק, ותנועות הנוער. כל הכסף הזה עמד  שוש כחלון כידור:

כשאתם רואים  ס"מתנה אחרונה על ידיובעצם נוהל בשנה  ס"מתנב

ששילמנו  2.4משנה קודמת  ס"מתנקיצוץ בהשתתפויות של ה

מיליון  1.4הזו אתם רואים   לים ובשנהמיליון שק 2.4השתתפויות ב

קלים האלה לאחריות העירייה שקלים למעשה העברנו את המיליון ש

 בניהול העירייה תחת תמיכות מי שלא מכיר יש נוהל תמיכות, 

 קוצץ, הז בראון:יק איצ

 שקובע, מה? שוש כחלון כידור:

צי יצצת רק חז קאם החזרת את המיליון ונותנת רק חצי מיליון א איציק בראון:

 ,מיליון

ם על העדכון בסדר עשינו לא רגע אנחנו עושים תכף אנחנו נעדכן אותכ שוש כחלון כידור:

ע' -באת העדכון הזה, אחרי כל הישיבות איתכם וכל הערות שלכם 
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ון שעשינו אותו ממש ככספים עשינו עדל הערות של וועדת הכולא' -וב

נבל עם ע פגשתיאני פשוט לא הייתי פה היום אז רק בחמש ורבע נ

ר יחידי וא הובא לידיעתכם במסגרת הישיבה דבועשינו את העדכון וה

שקלים לטובת המחלקה  אלף 200זה  ס"מתנשאישרנו תחת ה

ועובד גם בצורה  שוב נכוןה מיזם חלתרבות תורנית אני חושבת שז

 הכסף,טובה כמו שאר 

 זה גם גרעין התורני מה שנקרא? בראון: איציק

נת בות תורנית היא בעצם אותה מחלקה שנותמחלקה לתר, לא שוש כחלון כידור:

ן התורני. שאר הכסף גרעישירותי תרבות למגזר הדתי ממש לא ה

ות לאור עדת התמיכבעצם הועבר לאחריות העירייה לנוהל תחת וו

ב יעבדו תחת תבחינים שהעירייה קבעה גם תנועות הנוער אגה

 מיכות ותחת התבחינים,הת

 ,ם מחדש כדי שתבחינילעשות  אז צריך איציק בראון:

 בחינים,אתה דווקא מכיר את התלא תבחינים מי שמכיר  שוש כחלון כידור:

 נו? איציק בראון:

מצוינת היועצת המשפטית יחד  דהם עשו עבוה תבחינים ההם אחל שוש כחלון כידור:

אישרו נוהל תמיכות חדש ה. עשו עעם דני זה היה נכון? אם אני לא טו

 מופיעות בתוך נוהל התמיכות,תנועות הנוער 

 יהיה בסוף,וכמה  איציק בראון:

 ה?ואני מציעה, מ שוש כחלון כידור:

 ?ף יהיה סעיף לתמיכותבסוכמה  איציק בראון:

 חס לזה,יתינבל תתכף ע ור:שוש כחלון כיד

 אהה איציק בראון:

ות ואגב אני מציעה לכל חברי מועצת העיר לקרוא את נוהל התמיכ שוש כחלון כידור:

לכם  הוא נמצא באתר של העירייה אם אתם רוצים אפשר גם לשלוח

, לגבי החינוך אני ו במה מדובר ומה הואו במייל כדי שאתם תדעאות

ף בחינוך ראות הרבה יותר כסל צהייתי רום אני הרוצה להגיד משהו ג
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וסנת תחייך ככה לאורך כל השנה כמנהלת גם אני הייתי רוצה שא

וצה להעמיק יותר בהבנה לאן הולך הכסף של האגף וגם אני הייתי ר

תלמיד, עבור איזה  בית ספר בית ספר לתמיד הרשות המקומית ממש

ה העיריי תפות שלות ואיזה פעולות אנחנו משלמים את ההשתמשימ

קציב הכולל של החינוך, שוב אני חוזרת ללוח הזמנים כדי בת

נה התחילה אנחנו צריכים זמן, אנחנו גם צריכים לזכור שהש להמעיט

דים לעשות שינויים עכשיו אנחנו בארבעה חודשים בתוך שנת הלימו

ת הלימודים זה לא כזה פשוט בוודאי שמנהלת בית הספר בתוך שנ

והכנסות מה סעיף ההכנסות ות וצאעיף הה, מה סףיודעת מה סעי

היא אמורה להתייחס אליו, לכן וזה התחייבות שלי זה התחייבות של 

ל העירייה, ללמוד ולהעמיק את ההבנה שלנו לגבי ענבל ושלי ובכלל ש

יעים אותו ואיפה אנחנו יכולים משקהכסף לאיזה סעיפים אנחנו 

חנו אנם בתקציביהשימוש של  םואפקטיבייתייעלות להשפיע גם על ה

ת זה מן הסתם במעלה הדרך ואני מקווה שזה לא גם נציג לכם א

לעשות ם אוסנת יקרה מעבר לשלושה חודשים אנחנו צריכים לשבת ע

ותם בעצמנו ואנחנו גם נציג אותם. ניתוח של הדברים האלה ללמוד א

רוצה לראות שלא פספסתי שום דבר, אם פספסתי אביא את זה 

 ענבל,לסוף, טוב 

 , טוב ערב טוב לכולם בל דרור:נע

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

 שיו הנה,כע ענבל דרור:

י צריך להגיד עכשיו את אז מה כל מה שהכנתי את עצמי למה שאנ רט טייב:אלב

 שמר הכול?אומרת לא נ

 הגיד כלום,אני מקווה שלא תצטרך ל ענבל דרור:

 ן.נראה לי לענייאז למה זה לא  ט טייב:בראל

 ושי אמרה כרגע ישבנו  ועדכנו אז,אבל זה משהו שכרגע כפי שש ענבל דרור:

 זה נראה בסדר אני, היועצת המשפטית זה בסדר? ייב:אלברט ט
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 זה מספר אחד, ענבל דרור:

שלומית זה בסדר? שאני מקבל תקציב אני יושב עליו שבועיים וחצי  אלברט טייב:

 עכשיו המספרים משתנים לגמרי, וומד אותו ל

 לא המספרים לא משתנים לגמרי, ענבל דרור:

 לי,  עכשיו מודעים אלברט טייב:

 משתנה סעיף אחד, דרור:ענבל 

 ם ז תקין.ני רוצה לדעת רק אא אלברט טייב:

 רק סעיף אחד? שלומית גבע:

 רק סעיף אחד, ענבל דרור:

 י תגידו לו,אז אול שלומית גבע:

 אוקי... דרור: בלענ

 כן שלומית אני רוצה תשובה, אלברט טייב:

ב מותר ל, יצקינת התנהלות, בישיבת תם רוצים רגע תשובה מבחאת שלומית גבע:

כדי הדיון לעשות עדכונים גם לחברי מליאה וגם לראש העיר תוך 

שר אותם במסגרת כל שכמובן צריך להצביע עליהם ואחרי זה לא

דברים אני מניחה שגם  פשר לעלותן רק אם אהתקציב  הדיון הוא דיו

 יו דברים שתרצה לעלות,לך יה

 מה שקיבלתי,  אני רוצה לעלות את אלברט טייב:

 ,כמובן שאי אפשר בע:ית גשלומ

 לא עם מה שלא קיבלתי, אלברט טייב:

שהי חוברת תקציב שונה והביא איזמובן שאי אפשר לברור,  כ שלומית גבע:

דקות שהוא רוצה  ו את העשרחד יהיה ללחלוטין אבל כמו שכל א

 ,ה מידהבחינת ראש העירייה זה אותככה גם מ

 אגיד את מה שיש לי,  יאנאוקי,  לא נראה לי תקין אבל  אלברט טייב:

אם אתה שואל את היועצת המשפטית שאלה ומקבל תשובה אוקי לא  שוש כחלון כידור:

 ר שזה לאיא בעצם שומרת הסף של החוק ואתה אומממני ממנה כי ה

 תקין, נראה לך
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 נכון, אלברט טייב:

 ון שלך במערכת,אז יש לנו בעיה באמ שוש כחלון כידור:

 י אומר שלא נראה לי תקין,ם בעיה אנאין לי שו אלברט טייב:

 ך אני לא נכנסת ל,אבל זה של שוש כחלון כידור:

 בוודאי שזה שלי זה רק שלי, אלברט טייב:

 אוקי, שוש כחלון כידור:

י, היא אומרת את מה שהיא אומרת ואני אומר שזה ודאי שזה שלוב :טייב אלברט

 ה...נראה לי לא תקין זה הכול ז

 דעתה, ה שאלת אותה, אם שאלת אותה אז אתה סומך עלתא שוש כחלון כידור:

דבר זה בסדר היא ה להעיר על כל שוש את לא צריכ משנה,זה לא  אלברט טייב:

 ,שאלה אני

 נכון לעשות, ה לימה שנראי עושה נא שוש כחלון כידור:

גם אני עונה מה שנראה לי נכון, זה בסדר, היא העירה לא נראה לי  אלברט טייב:

אני יושב עם מלוא תקציב והיום יש פתאום איזשהו סעיף לעניין ש

 שמשנים את המספרים,

לפני עשרה ימים. במהלך העשרה  קודם כל אלברט החוברת ניתנת לך שוש כחלון כידור:

 ,גיע לענבלת להב יכולע על התקצילת להשפיימים יכו

חליטו אני לא צריך להגיע היא אמרה שהיא רק לפני חמש דקות הם ה אלברט טייב:

 לשנות את זה,

 ,ק רגער שוש כחלון כידור:

 עוזר אם הייתי בא אתמול?אז מה זה היה  אלברט טייב:

ות. ענבל הייתה הצעיע ולהצ יכולת להגיע לענבל יכולת להציג נייר שוש כחלון כידור:

ום במהלך העשרה ימים א ישבה איתי בכל ייושבת איתי כמו שהי

 האלה לתקציב.

 ?מה שהיא אומרת עכשיו למה שאני אומרר בין מה הקש אלברט טייב:
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אז זה מאוד דומה למה שאתה אומר. אם אתה רוצה להציג תקציב  שוש כחלון כידור:

את זה להציג ם אוקי, עשרה ימייכולת לעשות את זה בטווח של אחר 

 ,למול ענבל

 ספסנו אחד את השני,פ אלברט טייב:

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

 נמשיך הכול בסדר,בואי  אלברט טייב:

 זה ככה נראה, בשביל להתווכח אלברט.רק  א צריך להתווכח ל שוש כחלון כידור:

 זה נראה בדיוק מה שאת עשית. אלברט טייב:

 מה שאני עשיתי, לא זה לא ר:ון כידושוש כחל

 עשית, זה בדיוק מה שאת אלברט טייב:

מבינה שהייתי מודל  מבין. אהה אז אני זה בדיוק מה שאתה לא שוש כחלון כידור:

 ו נמשיך ענבל,בהשראה עבורך אני שמחה מאוד. כן בוא

 ,לא מה שאת עשית עכשיו טייב:אלברט 

 ך,בואו נמשי שוש כחלון כידור:

ני אתחיל בשינויים שנעשו אנחנו עדכנו את התקציב לעומת טוב אני א דרור:ענבל 

ההכנסות ובצד  שקל בצד אלף 375-בהחוברת ששלחנו אליכם 

במקום  שקל אלף 375 עדכנו בעודד ההכנסה הארנונה , צההוצאות

צד ההוצאה ל ₪אוקי אלפי  45,325לתם זה יהיה מה שקיב 44,950

קל, אוקי זה שאלף  875-עלנו ליליון ההחצי מ העלנו בתמיכות במקום

בות הערות שקיבלנו במהלך התקופה קינו וזה באמת בעהשינוי שעש

הייתה עמדה  2018עודכנת לשנת המהתקציב  מסגרת הזאת מחברים.

שקל מדובר  מיליון 146היא  2019שקל ההצעה שלנו ב מיליון 138על 

רואים את  צםבעהזה שקל,  בגרף  שמונה מיליוןבגידול של 

 2013, ש2019עד  2013הכנסות הוצאות בשנים  נתוניההתפלגות של 

ם תקציב אתם שמיוני ה נתז 2019-ו 2018-ותוני ביצוע זה נ 2017עד 

וציו ה בעצם  כפר יונה עלתה בסיש גרעון פ 2014-ו 2013-לב ב

ולכן המענקים ירדו ניתן גם לראות את הגידול את אקונומי 
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שבע שמונה שקל ב מיליון 40-כ 145-ל 105מ יבתקצההתפתחות של ה

ה גידול מאוד גידול מהותי וזה בהתאם לגידול באוכלוסייה. שנים שז

מדובר בעצם על אתגרים העבודה לבניית התקציב  נחותלהת אני עובר

בפני העירייה  בשנה הקרובה וגם בשנים הקרובות מבחינת שעומדים 

יש את העדכון נונה רבאל הכנסות העירייה אז ניקח בחשבון גידו

 0.32הגידול היה על ף של משרד הפנים שמקבלים כל שנה שנה טהשו

כלל שטחי ערכו בידות שנמדה בותקוספת ארנונה בעאחוז עודכנו ת

, שהוריד בעצם הירולינגכן שינוי מעמד ת נכסים חדשים והעיר וכניס

מהלך שקל בהכנסות מארנונה שיקבלו ממשרד הביטחון ב מיליון 7-כ

 נות,יים האחרושנתה

ת הארנונה זה השיעור האוטומטי בעליי %0.32ף של טעדכון שו שוש כחלון כידור:

 וט מסבירה למי ש,פששהמדינה קובעת ו, זה אני 

ת בארנונה שקודם שושי דיברה שבעצם מה שחשוב לי להראו ענבל דרור:

יחס לא  אוכלוסייה היחס הוא 10%-ו מגורים 90%ההתפלגות זה 

כל ארנונה שאנחנו מקבלים ממגורים זה לא בינו על שת טוב על כל

 המועדףלאותו בית אב ולכן היחס מכסה את השירותים שנותנים 

 למגורים, 40%-לתעשייה ומסחר ו 60%ות ברשות יציבה צריך להי

 אגב זה האתגר הגדול שלנו, שוש כחלון כידור:

 כן, ענבל דרור:

קדם את אזור התעשייה מות השקעות ליוזלמצוא פתרונות כלכליים  :שוש כחלון כידור

 באמת תהיה לנו הכנסה מניבה שנוכל להשקיע אותהומסחר כדי ש

 ל שלנו, אתגר הכי גדוזה באמת ה בפעולות לרווחת התושבים

מבחינת המענקים אז יש לנו ככה את מענק האיזון שהוא יקטן  ענבל דרור:

 אלף 450-ב ולענק צמצום פערים צפוי לגדמ 2018במיליון שקל ביחס ל

מיליון שקל כל מה  1.7טן כינג יק. מענק שיפוי בגין נושא הירולשקל

ה בגין היתרי בניי מענק שיפוי  2018-ת זה ביחס לשאני אומר

ומים נמוכים זה ללא שינוי, מה שכן אני רוצה להראות ומענקים בסכ
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שימו לב בין  2021-ל 2018-ההתפתחות של בעצם המענקים מלכם את 

יש  20-ל 19-משתיים וחצי מיליון שקל, קיטון של יש  2019-ל 2018

ר בעוד חצי מיליון מדוב 21-ל 20-משקל,  ארבע מיליוןקיטון של עוד 

 שקל שזה נצטרך וןשבע מיליהאלה על קיטון של ך הכול בשנים בס

 לראות אין מביאים את זה במקומות אחרים,

לב. יותר זה לתשומת האת ונה קחו של שככלוס קיטון למול א שוש כחלון כידור:

 סטנד...תים פחות כסף ועמידה ביותר שירותושבים 

ששמה  2020-בפנינו הוא בבואו נגיד ככה שהאתגר הגדול העומד  ענבל דרור:

, אני ממשיכה ארבע מיליוןשקל.  עוד ארבע מיליון הקיטון הוא 

סות י הכנמרכיב ,מבחינת הכנסות אז בחינוך עדכנו את ההכנסות

ד החינוך אנחנו מבצעים איקסום ם וכללים של משרקניבהתאם לת

חיות אז זה בהתאם להנבחינת רווחה הכנסות ממשרד החינוך משל 

 75%מפתח של לגבי השתתפות המשרד  ישתתף ב רווחהשרד השל מ

בת ויתר ההכנסות של העירייה מתבססות צעילות הרווחה המתוקמפ

ו,  אני עוברת ה זת הכנסות בשנחזית לקבלעל בסיס ניסיון העבר ות

אות מבחינת הסכמי שכר נלקחה בחשבון תוספת בגין עדכון צד הוצל

 2.5%בשיעור של ות בדי הרשויות המקומיהסכמי שכר של כלל עו

לות גם גידול משמעותי אות השכר כולרה בנוסף הוצלעומת שנה שעב

רישה,  יבית ועלויות פשל מיליון וחצי שקל של בגין עלויות פנסיה תקצ

עלויות חד פעמיות אבל פנסיה תקציבית זה כבר  פרישה הםות עלוי

ה ייהיה כל שנה, השנה יצאו כמה עובדים בכירים מאוד ויקרים לעירי

 דוק מה הלאה.יבית, כלומר הם ממשיכים צריך לבלפנסיה תקצ

אנחנו נעשה תחזית כן, אהה חינוך זה מורכב מסעיפים עיקריים של 

ינוך מיוחד ושירותים נוספים ם חניים תיכוילדים בתי ספר  יסויגני 

י השתתפות העירייה בחינוך זה גון הסעות שמירה שירות פסיכולוגכ

די ממשלה, רווחה העירייה השתתפות משרשקל מעבר ל מיליון 17

מסך ההוצאה,  הוצאות לפעולות זה הוצג  25%בשיעור של  משתתפת
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ה אשפמים גינון במתן השירותים בתחו הייבהתאם לגידול באוכלוס

 ,םזפינוי ג ניקיון רחוב

 ת עדכון,זה שכונת שרונה, זה התוספ שוש כחלון כידור:

ש, בתקווה שנקבל אישור אם להלוואה ת עודכן בהתרעון מלגויופ ענבל דרור:

טבלה הזאת מרכזת בעצם את התקבולים לפי  רעון מלוות יגדל,יוהפ

שקל  מיליון 146, 2019-קציב לת התמחלקות מה שרואים שהצע

שקל מדובר  מיליון 34לעומת ביצוע כמעט  מיליון 138 .2018מת לעו

סעיפים שקל שאם נסתכל ככה ב שמונה מיליוןעל עדכון של  על בעצם

עדכון של ם מיליון שקל יורדי 2.5שימו לב מענקים העיקריים אז ת

ל ינוך יש גידומיליון שקל, בח 5.7ארנונה למעלה בשורה הראשונה זה 

ות יותר גדולות כי יש גם יש הוצאות זה הוצא נגדמ 3.6בהכנסות של 

MATCHING  של העירייה זה מבחינת ההכנסות התפלגות

. 8%הכנסות עצמיות  .43%י הממשלה ההכנסות תקבולים ממשרד

תקבולים ם השימו לב שבעצ .35%וארנונה כללית  .14%מענקים 

שבעצם אנחנו . 50%ומענקים מהווים מעל ממשלה  במשרדי

צריכים לעבוד קשה שהגרף ל גורמים חיצוניים אנחנו ה עמוסמכים פ

יהיה ככה שארנונה והכנסות עצמיות יעלו על התקבולים ממשרדי 

ת בהתאמה להכנסות . מבחינת תשלומים אז הטבלה מרכזהממשלה

שום שאם יהרם לי הקיטון הוא בעצניתן לראות פה במנהל הכל

מיליון  4.7של ול תשימו לב זה עבר לנכסים בחינוך ניתן לראות גיד

גם של העירייה.  MATCHINGשקל בהתאם  היה גם בהכנסות זה 

 לויות פרישה. יה ועסוהגידול בפנ

 נכסים?בר למה ע קה:צבי

תחזוקה של העירייה אם זה ביטוח חשמל מים הם של הכל הרישום  ענבל דרור:

נו אותם לנכסים זה רק עד היום במנהל הכללי והעבר היו רשומים

 .וןישיבר

 למיון בלבד. קה:צבי
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למיון בלבד בדיוק מבחינת התפלגות התשלומים אז השכר מהווה  ענבל דרור:

 ,מבחינת  4%ופרעות מלגות 51פעולות  45%

 אה החדשה של העשרה מיליון?לל ההלווכו זה לא צביקה:

 ן כולל מה זה לא כולל בטחזה כלא  ,לא לא ענבל דרור:

 ?4%-ה קה:צבי

 בטח בטח, ענבל דרור:

 אהה את אמרת לא,  ה:יקבצ

הגידול נובע מזה בטח, ראתי רעון מלגות הילא זה כולל, אני גם בפ ענבל דרור:

ב שיש פה את שכר החינוך זה אז  שימו ל התפלגות הוצאות שכר

זה  6%ורווחה  30% הוי מהוכר המורים בעל יסודי השכר כללהש

-ל נותתוח תקציב קרהתקציב הרגיל אני עוברת עכשיו לתקציב  הפי

ם זה סוף שנה תחילת יתרת הפתיחה בעצש או שאנחנו רואים  2019

 ,2019חזית לקבלת תקבולים בשנת שקל הת מיליון 12זה  2019

  .אלפי  שקליםתרשמי תמיד שזה ברק  איציק בראון:

 2019-פויות במיליון שקל סך הכול צפי הכנסות  צ 7, זה דקוצאתה  ענבל דרור:

עברים לתקציב הרגיל זה יליון שקל מומ 8.2מתוכם  מיליון, 19זה 

פיתוח ככה שנשאר לנו  רעון מלגותילכיסוי פולאיזון הוועדה 

קציב הפיתוח זה לא כולל את בעצם לת קלש מיליון 9.5בסביבות 

מושים אז אנחנו ייעדנו מבחינת השי  ,לון שקמילי עשר ההלוואה של

וך  בציבור, חינץ מוסדות שקל לנושא של בינוי ושיפו ם שש מיליוןבעצ

וג חזות פני לשדר מיליוןאחד שקל לכבישים ותשתיות,   יוןשתי מיל

 י. סיימתאהה  העיר וחצי מיליון לאיכות הסביבה. 

 ותך?גה ברשאפשר רק לחזור לעו צביקה:

 ה?גואיזה ע ענבל דרור:

 עוגה ראשונה שהראית, צביקה:

 של ההכנסות? ענבל דרור:

 ,המענקים ו צביקה:
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 ה?ז של ענבל דרור:

 לא עוד אחד,  לא צביקה:

 זה? נבל דרור:ע

 כן כן תודה רבה. צביקה:

 ?לותתודה ענבל. שא שוש כחלון כידור:

 ?שמישהו אחר פשר להתחיל אוא יב:אלברט טי

 כן, שוש כחלון כידור:

 גברתי ראש העיר,לך קודם כל האמת שגם הפתיח שאני   :באלברט טיי

 שושי קוראים לי, שוש כחלון כידור:

 גברתי ראש העיר גם אפשר, אז אני מבין, ט טייב:בראל

 ני מבקשת ממך לקרוא לי שושי תודה,אז א שוש כחלון כידור:

אני אתחיל מהתחלה,  גם מהפתיח שלך שושי מבינים עד כמה  יב:אלברט טי

יוגש  הוא תקציב עלוב, הוא תקציב שאין בו שום הזה ש בהתקצי

ין בו שום מטרות קציב שאת תדשנון בו שום חשאייב חזון הוא תקצ

ם ולא שום תוכניות מקושרות תקציב כפי ששמענו הרבה שום יעדי

שום התייחסות להרבה מאוד פעמים לא מצאתי בכל התקציב הזה 

ות  כמו לנושאים לנגיש ית כמום שתכף אני אדבר עליהם ספציפדברי

 אים שלו נושם וכמטינדררים כמו לנושא של סטוחיילים משוח של

י שום התייחסות לתקציב הזה  ואם את שואלת ם לא מצאתחייבעלי 

אותי אין בתקציב הזה גם שום שינוי  שום שינוי אין בתקציב לפני 

ן רגע משהו תחיל ואני אתייחס גם ספציפית אני רוצה להבישאני א

שא של מנהל כללי יש שם ה בנואתחיל ברשותכם רגע מהתחל אני

י אשמח אם חסי ציבור  אנוי , של הסברהושא שלשהי עלייה בנואיז

עיף ף סליחה, סי הפירוש שנתתים את סעיף א' בסעיגע כתסבירי לי ר

כום שנמצא פה העירייה כלומר הס דוברן ביד' זה עדכון  שכר בכירים 

 ..המשכורת של ה. מה זה בעצם זה שקל אלף 485

 ,לא זה גם פעולות ענבל דרור:
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 ,בתזה מה שכת תסבירי לי אלברט טייב:

 איזה עמוד אתה? דרור: בלענ

 יש הסבר כאן נכון אני צודק אני בעמוד אחד עשרה ד' ' סעיף דב אלברט טייב:

 ,בהגברה ענבל דרור:

 כן בוודאי, אלברט טייב:

 ,כיריםדכון שכר בע ענבל דרור:

 יפה,  ברט טייב:לא

 נכון, ענבל דרור:

 מה עוד? אלברט טייב:

 העלייה? ענבל דרור:

 ,'ף דה בסעייהעלית מסבירה את ן עליה אכא כן יש אלברט טייב:

 עכבות שכר בכירים של התובע, ב נכון העלייה היא ענבל דרור:

 ם?רת הסכום הזה שיש כאן מה הוא מגלם בעצת אומאז זא אלברט טייב:

 ,הסכום שמגלם הוא מגלם  פעולות כמו שניר אמר :ענבל דרור

 ,יאוק אלברט טייב:

ת מהעדכון של השכר,  לא מעדכון עלייה נובהע , אבלוגם את השכר ענבל דרור:

 ,של

 לו,ון שמהעדכ אלברט טייב:

 ן, כ ענבל דרור:

 ?030בד היום על כמה התקציב עו איציק בראון:

 , 400 שוש כחלון כידור:

 שר להפריע בנושא הזה רק?פא איציק בראון:

 כן בטח, שוש כחלון כידור:

את מה  2018ה בישיבת תקציב שנ אני רק רוצה לצטט בדיוק לפני איציק בראון:

, כל כך ברור שושי אמרת על הנושא של יחסי ציבור אני מצטטשאת 

ציבור אם אני לוקחת את שני  יסעל הסברה ויחלדבר אני רוצה 

אומר את ויחסי ציבור יש פה עלייה לא  ההסעיפים שזה פעולות הסבר
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 שקל. יחסי ציבור אלף 82הכבוד לנוער יש רק  הסכומים עם כל

אנחנו אומנם בשנת  200-כר הדובר יותר מסברה קיבלו  עם שוה

ב ה במשאך בואו לא נגזים אנחנו צריכים לזכור שמדובר פבחירות א

עליה   והיום אנחנו חווים זה לא משאב פרטי של אף אחדציבורי ו

 ברט,תמשיך אל

יות אני אמשיך במה שאיציק הפסיק. העלייה הזו היא בין העל אלברט טייב:

הזה כי זה יחסי ציבור כי זה לכתוב בפייסבוק  שיש בתקציב דותהבוד

 ה כל היום,כל היום וזה לכתוב מה שושי עוש

 ממש לא, שוש כחלון כידור:

 ל,אב אבל אלברט טייב:

 י ...לדעת דרק תגי שוש כחלון כידור:

 זה הכול לדעתי, אלברט טייב:

בוק העסקי שלי הפייס את וללת את הפיסבוק שלי לבדי כאני מנהל שוש כחלון כידור:

, והעירייה ויגיד הדובר בעצמו שקיבל הנחייה חד משמעית מעצמי 

לא הדובר הפרטי שלי,  נכון את כל פעילות העירייה והוא  רלדבר

 בריאל?א

 אמת, אבריאל:

 קי,וא דור:ן כיולשוש כח

ייה אפילו את אבל מלבד זאת לא מצאתי שום דבר שנמצא בעל אלברט טייב:

 נטים אפילו,טודהמלגות לס

אני חושבת שאם אתה תהיה הגון כלפי עצמך אלברט אז נדמה לי  שוש כחלון כידור:

 ...ה ובי נשען על מה שהיה פואמרתי שהבסיס התקצי יתחתשפ

מת אל באי יעי לי אל תפריעי לר שלי אל תפרובשושי הזכות הדי אלברט טייב:

 תפריעי לי,

אפילו את התקציב  )מדברים יחד(פריע לך, לה מותר ליאני אפריע לך  שוש כחלון כידור:

 אחוזים, 33דנטים למלגות לסטודנטים הפחתתם בלסטו

 ולא נגענו בתקציב המלגות,שום דבר  לא הפחתנו שוש כחלון כידור:
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 זה,אגיע ל תכף אני אלברט טייב:

מה כ דעמלגות לסטודנטים שאתה תכשאנחנו נמצא את תקציב ה שוש כחלון כידור:

 למלגות  אז אולי תדבר אחרת, בגישים תקציה מדנטים פסטו

 בסדר, בסדר, אלברט טייב:

 נטים אז בוא...סטוד 4השנה הגישו תקציב למלגות  שוש כחלון כידור:

 שא של... אני אגיע לזה,ונאני רוצה להתייחס ברשותכם ל אלברט טייב:

 4ו יקשתלמיד בשקל לכל  3,000שקל אנחנו נותנים  אלף 60יש  שוש כחלון כידור:

 ים,סטודנט

  ,שיםי התבחינים שמה קשוש איציק בראון:

 מה זה? שוש כחלון כידור:

 התבחינים לשם קשים, איציק בראון:

 איזה תבחינים? כחלון כידור:ש שו

 ורים,השכר של הה הרוצים לדעת מ איציק בראון:

 ,לראות כמה סטודנטים יש אלברט טייב:

ר וועדת הביקורת, שאני מבינה שאתה יו"תי אלברט תקשיב אני היי שוש כחלון כידור:

רייה לפני וד על העילמל אגב זה מקום טוב ,וצה לעשות את זהגם ר

 על ראש העירייה,שאנחנו מתנפלים 

 בסדר, אנחנו שושי, ב:אלברט טיי

ני אגיד לך עוד דבר אחד הנושאים שהיו בסעיף הביקורת זה נושא וא דור:ן כיולשוש כח

 ,המלגות

 נו,אנח אלברט טייב:

הקשיב אז תקשיב אם אתה רוצה לשאול שאלות אם אתה רוצה  ל שוש כחלון כידור:

 לא לקבל תשובות זה בסדר,ו

 לא שאלתי,י אנ אלברט טייב:

והציבור שיושב בבית לציבור שיושב כאן  תואבל אני אתן את התשוב שוש כחלון כידור:

 אוקי,

 כן. אלברט טייב:
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ון וביקורת והיו הרבה מאוד אחד הנושאים לדי היהתקציב המלגות  שוש כחלון כידור:

הערות כולל כל השאלות שאתה שואל עד כמה מיצינו עד כמה 

 כלל ם הסטודנטים מה עשינו כדי להגיעהעמקנו את הקשר ע

ות שכולם אגב יוצגו לכם ובות מאוד לא טובשתהסטודנטים קיבלנו 

 2017ת העירייה לשנת העבודה כשנציג את דוח הביקורת ממבקר

קרובות,  אז תאמין לי שלא המצאת אוטוטו ממש באחד הישיבות ה

ות לא את השאלות  וגם לא את הניהול אני יודעת לנהל ולשאול שאל

נראה אני כשכמוך אז תסמוך עלי ב טומעט פחות טוב ממך אם לא כ

 כמה דברים כולל במלגות, מבינה ב

  ,עושה רושם שלא אבל אני אמשיך אלברט טייב:

לא נורא  את הרושם אני כנראה לא מרשימה אותך בכלל אם אתה  כידור:ון שוש כחל

ה לא נורא זה לישיבות מועצה אז ז יושב עם חצי גב אלי כשאתה מגיע

אש העיר אני מבינה ר ותיהללא נבחרת שלך הגיע הזמן שתבין עניין 

פן שיטתי אז אני מבינה שהחלטת להתקיף אותי באושקשה לך  ו

 ,תיקח את זה

 י את ראש העיר,שושי אני מבקש  בואי ננשום עמוק תירגע ייב:ט טאלבר

 לגמרי, האני רגוע שוש כחלון כידור:

אין סיכוי לאף אחד להחליף אותך נים האלה , בחמש שאת נבחרת אלברט טייב:

 עה תנשמי עמוק,וגר תהי

 תפנים את זה, שוש כחלון כידור:

 ,תנשמי עמוק אלברט טייב:

 ,אגב מת עמוקנושאני  שוש כחלון כידור:

 לא נראה לי שאת נושמת עמוק,  אלברט טייב:

 כל הזמן אני נושמת עמוק שוש כחלון כידור:

 רי מיותרת,לגמ הערה אלברט טייב:

 כל יום ויום, שוש כחלון כידור:



 
22 
 
 

 

כן יש לי  התבאורה ברשותך אבל לפני לשאני רוצה לדבר על הנושא  ב:ייאלברט ט

 נו?של נרריטווה של השאלה מה המשר

 אחוזי משרה? ענבל דרור:

 כן, אלברט טייב:

 ומשהו אחוז, 40 :דני לוין

 לא חצי? אלברט טייב:

 ב לחציקרו דני לוין:

 אבל הורדתם פה את השכר שלו, און:ק בראיצי

, א' בנושא של תבאורה אני לא רואה שם שום התייחסות ונואנח אלברט טייב:

ח לשמוע נגד אשמיסוסים למשל אני של ר להרבה מאוד דברים כמו

או עיקורי חתולים,  או האכלת בעלי  משוטטיםם או כלבייתושים 

א לכם רוצה לקרו חיים ברחוב, אבל אני אגיד לכם משהו אני גם

גם כן בשירותי  טרינריםובשירותים הומשהו, אתם קיצצתם 

 או לא?אתם קיצצתם אני צודק  ,13%-ב,  13%-בטרינר והו

 לא, ניר:

 ני רואה פה?לי מה א ביראז תס אלברט טייב:

 סביר לך,א ניא ניר:

 תסביר, אלברט טייב:

 מה שרצו לעשות בשנה הקודמת, ניר:

 כן? אלברט טייב:

 ה,ייטרינר שיהיה עובד עירוהייתה מחשבה להעביר את הו :ניר

 כן, אלברט טייב:

רר שזה לא הצליח הודה, עכשיו במהלך השנה התבן ילפני כן עבד באב ניר:

 אבל השאירו עשו תיקון תקציב החזירו לפעולותאז המהלך הזה ו

 משהו בשכר  עכשיו מבחינת השכר, יןדיע

קורא את הפירוט את סעיפי משנה לא מבין אני  רגע עצור שנייה אני איציק בראון:

 טרינר אין פה כלום,וו שכר
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 איציק אני אסביר,דקה  ניר:

 נכון, שוש כחלון כידור:

טרינריה השנה ושתכר כל הוה מאת רינר עכשיו אםטולא היה ו ניר:

 97-השקל אבל מה אלף  97 שללעומת  שנה קודמת כביכול יש ירידה 

רך הפעולות וזה לא שולם, שולם ד שקל היה בתקציב כשכר אלף

עשה פה איזה מהלך ויהיה יותר זול בסופו של נשלאבן יהודה חשבנו 

  2019-אר בנש 2018-טרינר היה בודבר זה לא צלח מה שהו

 אז איפה מופיע פה סעיף השכר תקציב לאיזה סעיף? ן:בראו קציאי

משתתפים טרינרי אנחנו ועברה לפיקוח וה 810של  יףסעסעיף העברה  ניר:

 טרינר של אבן יהודה,ובו

 טרינר?וה של הועלים את המשרלא מ ונלמה אנח אלברט טייב:

 אי אפשר, שוש כחלון כידור:

 אי אפשר,  אלברט טייב:

תקשרות ישנה של הרשות המקומית כפר יונה עם ניין של הכי יש פה ע :דורשוש כחלון כי

מבקרת  ורתביקל להטרינריה עובן יהודה אנחנו גם הנושא של הוא

המידע לגבי מה עלה  להעירייה גם הנושא הזה אנחנו ניתן לכם את כ

ביקורת כולל  ביקורת על בביקורת  ניסינו דווקא דרך תהליך ה

תנו וגם דני ישב א ...טרינר וגם את מנהל וות ההביקורת הזמנו גם א

ו את האחריות על כמנכל הרשות המקומית שגם מגלם בעשיית

טרינר צריך ושות שינוי אני בכלל חשבתי שהולע ינוריה ורצטרינוהו

משרד של העיר אבל זה בלתי יות חלק מהעיר  בוד בעיר להבעל

 בעיקר כלכלים,  אפשרי מכל מיני  היבטים

יישוב ין הצדקה להעסקה בבגלל שא הווטרינראסביר העסקה של י אנ דני לוין:

 ק עלהועסהוא  בגודל שלנו סדר גודל של משרה מלאה אז היסטורית

בזמנו  ם את חלקנו הלנחנו מעבירים ידי אבן יהודה הם משלמים וא

 זה היה אבן יהודה... 

 הצדקה את זה תסביר לי,למה אין  אלברט טייב:
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כמו שלנו אין ים זה לפי גודל יישוב וגודל יישוב לש כלם ייש כללי דני לוין:

 טרינר,והצדקה למשרה מלאה של ו

 ?המשרה אין הצדקחצי  אלברט טייב:

 ,לא חצי משרה יש דני לוין:

 אנחנו לא... המלאז  אלברט טייב:

 יש לנו חצי משרה דני לוין:

 אחוז? 40ה מ אלברט טייב:

 שעכשיו אנחנו מנסים זה לנסותמה יותר קרוב לחצי משרה אבל  דני לוין:

לפרק את זה ובאמת להעסיק אותו ישירות  דרכנו אבל אנחנו גם לא 

איתו ועם  ל מיני  בעיות למשל אותו דבר קרהרוצים לפגוע בו כי יש כ

שמה את ההפרדה ועד היום מנסים למצוא את נד שהם עשו ומתל 

, דאח טרינר  שנייה עוד משפטוזה, כי בסך הכול הוהדרך איך 

מעולה שבאמת נותן שירות כמו שצריך והנושא הזה של טרינר והו

 של מגרש,ההפרדה הוא רק עניין טכני  

ינריה רטוירותי ות זה ששאחרות איך אנחנו מקדמים א ליםבמי לברט טייב:א

 בעיריית כפר יונה יהיו יותר  מהבדיחה שיש היום?

א טרינריה בווי הורותלמה אתה קורא לזה בדיחה מה חסר לך בשי דני לוין:

 תסביר לי?

בקושי נמצא בקושי אפשר להגיע והרבה  מצא פעם בשבוע,הוא נ אלברט טייב:

נים  אי אפשר לקבל שירות שמשעה ארבע פעם מאוד תושבים מתלונ

חנו לא משעה ארבע עד שש, זה לא לעניין השאלה למה אנ עבשבו

 ם משהו מעבר לזה? עושי

, השירות יש בעיה מבחינת קבלת ,הזה של ןנייאנחנו לא חווים בע דני לוין:

אבל אני שוב אומר הסברתי קודם לעשות את השינוי כפי שעלה בדוח 

 והבעניין הזה זה משועלים ייה אנחנו בהחלט פשל מבקרת העיר

י שממונה אצל אצל מחנו צריכים להסדיר את זה במשרד הפנים, שאנ

רות זה התעכב  בחילל הגכל נושא של כוח אדם זה בטיפולי ואנחנו ב



 
25 
 
 

 

פת יחד עם אבן הייתה צריכה להיות לנו פגישה זה פגישה משות

ה אבל שוב זה יקר יהודה אז אנחנו, אני מניח שבחודשים הקרובים

ת לתושב אני חושב מבחינת השירוב ששועוד פעם אני חאני אומר 

אנשים אין בעיות של לחסן את לם מקבלים את השירות שהתושבי

 ,הכלבים

 את גם חושבת ככה שושי? ב:אלברט טיי

 לגבי מה? שוש כחלון כידור:

 ם,השהתושבים יקבלו את השירות של אלברט טייב:

דברים אחד העובדה  תייחס אני רוצה להגיד שנילה ה אני יכולהארת שוש כחלון כידור:

אני כיו"ר וועדת ביקורת כתוצאה מזה  ש קבל מארבע נולדהשהוא מ

טרינר מקבל קהל כי והרים הובצ אמרתי שלא יכול להיות שבשתיים

ל לא נמצא כאן כדי שאפשר יהיה לקבל אותו בשתיים בצהרים.  הקה

גיד בשביל הדבר הנוסף שאני און הדוח,  אז זה שינוי שנעשה דרך תיק

בדיחה  אנחנו וא טרינרי הויד באופן גורף שהשירות הוו נגנחשאנ

לעשות  ני צריכים ללכת אחורה לבדוק את כל הפניות למוקד  העירו

אמת אנחנו נלמד דרך המוקד ניתוח של הפניות ללמוד אותם ואם ב

ות לי בוקר לעשבר מחר באוזה אני מוכנה לעשות אני אבקש את זה מ

טרינריה להציג אותם ובעניין הויות נפניתוח אחורה שנה אחורה של ה

חברי המועצה בשמחה רבה ואם באמת נמצא, אני יכולה להגיד  בפני

 שביעות רצון יש נוכחות שהיינו רוצים להגדיל אותהשל שאין בעיה 

יש פה עניין שאנחנו צריכים לפתור  אותו הוא עניין טכני אגב הוא 

ת מבחינת רשויו ב לכמהור של היכולת  שמחוי, יש פה גם סיפלא

כוונה לפצח את הסיפור בל יש גם מכם ד לרשותו אוקי אהזמן שעומ

ולה להגיד עושה אני יכ הואשלו מה ש תדיל את הנוכחוהזה ולהג

אלברט, שהוא עושה טוב והוא באמת שחקן נשמה בתחום 

 וטרינריה,הו

 ,טוב אבל את יודעתת יודעת הוא איש א אלברט טייב:
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 אם הוא איש טוב  טוב אני לא יודעת שהעו יאמרת שוש כחלון כידור:

רת לך את מה שאת אמ קרואלך למה, תראי אני רוצה לאני אגיד  אלברט טייב:

 ,אילנהבישיבה הקודמת את ו

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

 , אני רוצה לקרוא אלברט טייב:

 בעל פה, שוש כחלון כידור:

א לך, ני רוצה לקרוכי לא רק את היחידה שיודעת שיש פה מצלמה, א אלברט טייב:

 ,וטרינרלו ואת אומרת ככה

 למצלמה בסדר,ה מדבר את אהה שוש כחלון כידור:

את אומרת ככה בואו נדבר על הווטרינר אני חושבת שעירייה  אלברט טייב:

ות של כלבים וחתולים אני חושבת שמכבדת את עצמה ויש פה טונ

נחנו מדברים על כי אם א הווטרינרב את המשרה של יחשצריך להר

ם זה שהוא בא לפה פעם בשבוע לתושב כי מה שקורה היו שירות

ות בטח הציבור לא נמצא כאן בשעות שהוא נמצא ואם לא שעות ושע

פוץ למשרה מלאה אפשר להרחיב לו את המשרה אני אומרת לא לק

 מבין  אז עכשיו אני אומר לך מזה אני לחצי משרה לפחות

 בקרת העירייה,כל מה שאמרתי התקיים בדוח מ שוש כחלון כידור:

ן לא מרוצה מהשירות שנות בוראני מבין שושי שאת יודעת שהצי אלברט טייב:

 טרינר,הוו

לא אני חושבת שצריך להגדיל את השירות את היקף התעסוקה שלו  שוש כחלון כידור:

אין בנינו  חוסר  טמה שאמרתי בדברים שלי ואני גם אומרת אלברזה 

דת הביקורת  "ר וועיתי יוהבנה, אני אומרת כמו שאמרתי אני הי

טרינריה ונות הייתה על הוואחרקורת האחרונה אחת הביקורות ההב

ם נציג לכם את הממצאים אגב, אם אוסנת הייתה פה גם אנחנו ג

 , מה שאני רוצה להגיד לך, הייתם מקבלים את הדוח של המבקרת

 י,אנ אלברט טייב:

 רגע רגע רגע, שוש כחלון כידור:
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 חנו,בסוגיה הזאת אני רוצה להיות סגור שאנ אלברט טייב:

אחד הדברים שעשינו התאמה של השעות באמת עם השעות  רגע,ע גר שוש כחלון כידור:

אן הדבר הנוסף זה שאנחנו פועלים להגדיל את שהציבור נוכח כ

אין סטירה בינך  ,יםעלאוקי אנחנו פו 50%ו להיקף של רה שלנהמש

 אמרתי לפרוטוקול,לביני ולבין הדברים ש

 ובנייה ברשותך,ון של הוועדה של תכנ אני רוצה להתייחס לנושא אלברט טייב:

 כן? שוש כחלון כידור:

ני לא טועה נכון נכון קראתי שיש שמה נוספו שם שלושה תקנים א אלברט טייב:

ה אומנם יש פה עדוול, רגע בוועדה לנושא של האחד עשרה  ראיתי

אבל  ראיתי את זה בפרק של התקנים יש שם נספח אחד של תקציב 

 א של התקנים, בנושו נלנו נכון?, כן, גדגדלתקנים נכון? אז 

לפני שאתה שואל אני רק אגיד לך דבר אחד שאין תוספת תקנים  ניר:

ם שאתה רואה היא למעשה כלומר כל התוספת תקני 2019בחדשים 

יש בנאדם נניח יתחיל לעבוד בראשון ליולי אז הוא  18במהלך  קרתה

שנה הבאה כי הוא  19-הוא יהיה משרה מלאה ב 18-היה חצי שנה ב

 18וכולה ומי שיש הרבה מאוד אנשים ... במהלך שנת וד מלא יעבהוא 

אבל אין שום תקן חדש  אין שום, למרות שיש להם דרישה כזה

 .2019-ווסף בשית

 תקן של הוועדה נקבע על ידי מנהל התכנון,ן שהבילהצריך גם  שוש כחלון כידור:

 כן בדיוק, ניר:

  דה,הוועאנחנו לא קבענו את תקן  שוש כחלון כידור:

מה אנחנו עושים בשורה התחתונה שלי אוקי יש בעיות עם הוועדה זה  אלברט טייב:

נחנו נתנו את לי אם אלא חדש אני שומע את זה מאנשים השאלה ש

גורים יביק את כל הפבכדי להד 2019ת שנב עת בנושא כוח אדםהד

 שיש כאן,

 אז אני אתן לך תשובה, שוש כחלון כידור:

 איפה? אלברט טייב:
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הנושא של הוועדה הוא נושא בבדיקה אנחנו   תשובה היא כזו,ה כידור:חלון כש שו

מול תאלך שנכון ל יודעת להגידמכירים את תלונות התושבים אני גם 

הל ודווקא דה ישב אצלי בקבלת קועלו שאחד האדריכלים שהגיע

שיבח את השינוי שלך בעבודת הוועדה אבל הוא רק אחד וזה לא 

ם אחד כשאנחנו רוצים נשענים על בנאד לא מדגם מייצג, אנחנו

של גוף כזה או אחר בתוך העירייה בדיון אחרון לבדוק שביעות רצון 

דה על עווהעדה סיכמנו שאנחנו עושים דיון עומק על שקיימנו על הוו

ג במסגרת יועצים העלויות שלה על התקנים שלה על כוח אדם שהוש

ון קות הדיותפ מותמתוך כוונה באמת לבדוק את האפקטיביות עצו

ם הקרובים אגב בקטע של הזה צריך להתקיים לדעתי בשבועיי

ק הזמן מאז ך כל הפעולות שהם עשו בפרהתפוקות זה גם ממול ס

ים שאנחנו רוצים אחד הדבר  המעם הפנים קדי שהוקמה הוועדה

ולעשות לעשות זה להביא יועץ חיצוני שיבדוק את עבודת הוועדה 

פר של ה כדי ללמוד ולעשות שיהוועדם מסקר שביעות רצון תושבי

 העשייה שמה, 

ל אבהערת ביניים לגבי נושא של הוועדה אלברט אתה אולי לא יודע  דב: איציק

נגמר ואנחנו לא היינו  אלאתה יודע כמה תיקים הגיעו  מש... ש

 בכלל, ערוכים לדבר הזה

 ,אתה מדבר על היסטוריה אלברט טייב:

 .ושיכזה היסטוריה זה ע דב: איציק

 .אבל זה בדיוק מה ששאלתי אלברט טייב:

 בסדר, דב: איציק

 .אחורהנחנו מתמודדים עם זה אז אתה מחזיר אותי איך א אלברט טייב:

 זה היום.  תתמודד עם לךה פילו עליהם את הדבר הזה דב: איציק

 ל,ה גם לא הקשבת לשאלה שלי אני מקווה שזה לא בגלאת אלברט טייב:

 לך?ה שה לשאלתשובלת קיב שוש כחלון כידור:

 כן, אלברט טייב:



 
29 
 
 

 

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

הבין לפני כן רק ל צהרוושא של הפיקוח אני תייחס גם לנאני רוצה לה אלברט טייב:

שקלים  אלף 700ננים גידול של אנחנו מתכ 2019-משהו אנחנו בעצם ב

 בכניסות,

 אלף. 700 -להגענו  2018-ב חיים:

 הביצוע השנה כבר  400התקציב היה  007-זה לא גידול ב 700-ה לז ענבל דרור:

 ,הגיע

 ?070-? השנה אנחנו כבר נמצאים ב7201-ע באיך הוא הגיע לארב אלברט טייב:

 כן כן, ענבל דרור:

 כלומר אנחנו נשארים אותו דבר בעצם? ט טייב:אלבר

 כן, נכון זה הצפי, ענבל דרור:

 אם יהיה יותר זה הערכה, ור:כידשוש כחלון 

 יותר זה בסדר אם יהיה אלברט טייב:

שהתושבים יממשו ו שואבים לא מה זה אם יהיה יותר זה בסדר אנחנ שוש כחלון כידור:

 ,חוקי העזר ולא נצטרף לאת הם ביום יום של

האלה זה בעצם  700-בוודאי אבל נכון להיום ענבל זה לא גידול ה אלברט טייב:

 בפועל,

 דכנו בהתאם,ה בפועל,  עז ר:דרו בלנע

הסיפור של בנושא של שמירה וביטחון מה זה יש לי עוד שאלה לגבי  אלברט טייב:

 ה התקציב של המשמר האזרחי?שקלים ז 2,000מה ש

 שתי מיליון, איפה  בפירוט מה שמפורט? דרור: בלענ

 ? מה זה שמה המספר הזה?, כמה אנחנו מוציאיםכן אלברט טייב:

 ,שקלים 2,000המשמר האזרחי?  ן כידור:חלושוש כ

 זה בעצם? מה אלברט טייב:

 קפה תודה, דובר:

 קופה קטנה, ענבל דרור:

 פה קטנה?וק אלברט טייב:
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 כן. דובר:

י רוצה עוד הפעם לקבל ברשותכם הנושא הזה של התמיכות נא, אוקי אלברט טייב:

יזה ן אזה לא בדיוק מה שהיה פה עכשיו אני מבין, אני רוצה להבי

 נותן? ס"מתנזה שירותי דת הנותן אי ס"מתנשירותים ה

 יש את המחלקה לתרבות ה, שוש כחלון כידור:

יש עצם ב ס"מתנעם משהו, הצה להעביר עוד הפשנייה אני רוברשותך  אלברט טייב:

שקלים שהוא בעצם מעניק שירותים  אלף 200 לה תקציב של

 ה הדתיתים לאוכלוסיירותיש

 קטור הדתי,סל :שוש כחלון כידור

 לסקטור הדתי בכפר יונה כן,  אלברט טייב:

 ת כל סקטור כל רצף יש תוכנית עבודה שנתי שוש כחלון כידור:

 כן, יב:ט טיאלבר

קול קורא  לעמותות שהם עמותות מפרסם  הוא ס"מתנעושה המה ש שוש כחלון כידור:

 דתיות 

 כן? אלברט טייב:

בקשות על  להם קריטריונים להגשת דירלכנס אותם למפגש מג שוש כחלון כידור:

שקל ובעצם בונה תוכנית עבודה שנתית  200,000ל מסגרת התקציב ש

איזה  לך על דישענת על הבקשות השונות מהציבור הזה אני אגשנ

 ?רקע זה נולד

 נסת או שאני טועה?תי כזה בעצם ב אלברט טייב:

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

 ?לא עמותות של בתי הכנסת זה אלברט טייב:

שות לא אני אגיד לך על איזה רקע זה נולד מה שקרה זה שר שוש כחלון כידור:

ת הוצאות מתקצב ס"מתנהמקומית כפר יונה מתקצבת את ה

ומית, עכשיו לאורך השנים ל ידי הרשות המקמתוקצבות ע ס"מתנה

ענו שיושבת כאן טיה יה זה אגב אוכלוסיחלק מהאוכלוסי דקטענו ובצ

יה הזו שהם משלמים ארנונה כמו כולם אבל הם לא יובצדק האוכלוס
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כולם, כיוון שרוב התכנים או נאי ותרבות כמו פנהנים משירותי 

עכשיו מה שעשינו  ות אותם,עיקרם זה תכנים שהם לא יכולים לרא

ך נוהל התמיכות הל התמיכות זה בעצם אישרנו להם להגיש דרנוב

המקרים אישרו ולא אישרו זה עבד מ חלקלהם, ובאת הדרישות ש

כמו שצריך לא עבד כמו שצריך מה שאנחנו הבנו מזה שעדיף כדי שזה 

 יוביל את זה כגוף שבעצם מוביל ס"מתנקיים כמו שצריך זה שהית

סקטור הדתי  גם את התרבות להתרבות פה בעיר אז הוא יובל  ת כלא

 אוקי יש לזה בקרה ומאגר 

שקלים אין לסקטור אלף  200ציב שיש את זה שיו מלבד התקעכ אלברט טייב:

 ?יב נוסף של תמיכות פההדתי איזשהו תקצ

ת כאלה ואחרים עדהנגיד לשירותי  יש בתוך התמיכות אפשרות שוש כחלון כידור:

 ית לא נותנת עליהם את הדת אוקי,התורנ שהתרבות

 יפה זה בא בתקציב לידי ביטוי?א אלברט טייב:

 תמיכות, דובר:

 יב של התמיכות, תקצאמרתי ב דור:שוש כחלון כי

 בתקציב של התמיכות כן, אלברט טייב:

בתוך תקציב התמיכות בכוונה לא חילקנו  ולקנחנו לא חעכשיו אנ שוש כחלון כידור:

ויש שקל האלה  אלף 875 -הות שאנחנו ניקח את ראוקי יש אפש

שו את ים עמותות יגיפן לוקלי שמגישאפשרות שאנחנו נתייחס באו

לתת יותר לתנועות הנוער בחינים יכול להיות שנוכל של הת הבקשות

שנוכל לתת יותר לספורט  תהיה לנו יתרה בתוך התמיכות יכול להיות

 תגשנה לזה, עמותותהשבכל מקרה  אנחנו גם את זה נציג לכם אחרי 

 טאין יותר ספור איצק:

 כדורגל כדורסל ואת ההיש לך ספורט בתוך הספורט יש לך את  שוש כחלון כידור:

 אמרנו ש,אבל  איציק בראון:

 יש קבוצת בוגרים, שוש כחלון כידור:

 ,ס"מתנול המעבירים את זה לניה חלטנו שאנחנועברה האבל שנה ש איציק בראון:
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 ,ס, הייתה שנת מעבר"נלא זהו שהמת :שוש כחלון כידור

 ,עמותהתה היי אלברט טייב:

 ה,הקים עמות ס"מתנהם הקימו עמותה ה איציק בראון:

מותה של הכדורגל של הבוגרים יש את עמותת שוחרי הספורט שזה ע שוש כחלון כידור:

סל נשען על העמותה הזאת מכיוון שעמותת ל הכדורשאגב התקציב ש

 הפרק זמן, ממשה אתהכדורסל עוד לא 

 אז זהו שהשנה היא צריך ל, איציק בראון:

 ולא הגיש את זה.הציג את זה  יודעת אף אחד לאאני לא  שוש כחלון כידור:

 השנה כבר הגיע מועד שלהם שהם יכולים לקבל, איציק בראון:

 יש תמיכה לעירייה בשמחה אנחנו בעד לא הם יוכלו להגז א שוש כחלון כידור:

 טוב. ון:איציק ברא

ים אנחנו מצביעים בנפרד נכון ההתייחסות היא על הנושא של הנספח אלברט טייב:

 נפרד?ב

 ?של הנספחים :ענבל דרור

 של תקציב ה, כל זה הצבעה בנפרד? אלברט טייב:

 כן, ענבל דרור:

 זה בא בנפרד, אלברט טייב:

יתוח פנית הפיתוח, כל עוד התוכנית בי תוכרוצה שתבינו לגאני גם  חלון כידור:שוש כ

נו בקרנות אנחנו לא מתייחסת לסכומי הכסף שעומדים לרשות

אנחנו  ה הכנסותהמותנות איז יודעים כרגע להגיד מה הם הכנסות

ברור לגמרי ברגע שיכנסו הכנסות נוספות  לתוך נקבל במהלך  השנה ו

כן  נחנו נממש אותם לטובת פרויקטים מה שאנחנוקרנות הפיתוח א

של פרויקטים אנחנו קיבלנו רק אתמול  הנעשה אנחנו נכין כן רשימ

אשר להגיש בקשה ל ממחוז מרכז  איזשהו מסמך שמאפשר לנו בעצם

הגיש באופן חד, פעם אחת ל 2019שלנו לשנת העבודה  בריםהת את כל

ש רך כל פעם מחדאת הכול ולקבל אישור על כולם כדי שלא נצט

אישור לך לבוא מובן שכל תבר כזה צרילקבל אישור לתבר מהמחוז כ
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ב אז המסמך הזה הגיע רק אתמול מה המליאה ולקבל תמיכה ברו

, אנחנו נציג גם כן שיש אוקימה  למולשאנחנו מאשרים כרגע זה 

עדכון של תוכנית הפיתוח אחרי שנדע מה הכנסות המותנות שלנו 

ם תנסות מותנות נציג לכם יש דברים שאלנו הכבפיתוח שונתייחס 

 בבקשה אתה יכולים ל,  םרוצים לנסות ולהשפיע עליה

איזה  קבל ממךיכים לינו צרשהי ןיש עוד שתי דברים ענבל אני מבי אלברט טייב:

 עת ממך?חוות ד

 על מה? ענבל דרור:

 על זה שהתקציב הזה הוא בתקציב מאוזן הוא בר ביצוע בהתאם אלברט טייב:

חוות להכנסות והוצאות אנחנו אמורים לפי פקודת העירייה לקבל 

 דעת,

 חוות דעת? ל דרור:בענ

 כן, ייב:אלברט ט

 אוקי אז תקבלו, ענבל דרור:

ציב אנחנו שאנחנו מאשרים תקשאומר שלפני  206 ףיש את סעי אלברט טייב:

 אמורים לקבל חוות דעת, אני לא רואה פה חוות דעת כזאת,

 יקאו ענבל דרור:

 עירייה איתנה אבל בואו נסתכל ביחד,לדעתי זה רק  שלומית גבע:

 ה איתנה?לא עירייאנחנו  טייב: טאלבר

 ,לא שלומית גבע:

 מתי נהיה עירייה איתנה, אלברט טייב:

 ענק איזון אתה לא יכול להיות איתן,בל מל עוד אתה מקכ ניר:

 אתה לא יכול להיות איתן, שוש כחלון כידור:

 נכון, אלברט טייב:

 רה.אז כנראה שזה לא יק שלומית גבע:

 אישור שר הפנים אז לא נדרש ה,בתקציב ל כפופים מכיוון שאנחנו  ענבל דרור:

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

 סליחה אלברט טייב:

אתה צודק שכתוב  620שות את ההפרדה כי סעיף אני רק רוצה לע ור:ענבל דר

ר הוא זה שנותן את חוות הדעת כי הם בשבעירייה איתנה  בעצם הגז

 משרדשור ן נדרשים לאילא נדרשים לאישור משרד הפנים,  אנחנו כ

 הפנים,

 אמן בחמש שנים הקרובות,הלוואי  שוש כחלון כידור:

ג בסעיף נפרד בתקציב את כל ותגידי אנחנו לא אמורים לקבל להצי אלברט טייב:

 ומדים בזה?נחנו עאך אי פעילות מעמד קידום האישה?הנושא של ה

 מבנה תקציב, ענבל דרור:

ישה התקציב הוא דום  מעמד האכרגע אין לנו בכלל יושב ראש לקי שוש כחלון כידור:

ולא מנוהל על ידי העירייה   ס"מתנל תקציב שמנוהל על ידי הבכל

למכרז אהה  התקציב, כרגע אנחנו יוצאים רקבה ושקלים זה ג 50,000

הייתה היועצת לקידום מעמד האישה  בליכופנימי וחיצוני דפנה 

 -בוהממונה על הטרדות המיניות אז אם אתה רוצה לדעת מה נעשה 

ענבל בשביל  ס"מתנמנהל הלים אפשר לבקש את זה משק אלף 50

 ,להציג

 תודה,  אלברט טייב:

ה? או אני?, אני מדבר על התקציב את הפירוט רובוטיקה צמישהו רו איציק בראון:

גם בישיבות קודמות אין פה ביטוי לרובוטיקה  אנחנו דיברנו על זה

 י שזהמן הראויבות קודמות בקדנציה קודמת  שכבר דיברנו ביש

ה הם יזכו ואנחנו נעמוד עוד יליתוקצב אנחנו נגיע למצב שחס וחל

יטוי , אתה יודע שאין ביכולים פעם לפני מצב שהם אנחנו לא

 בתקציב, 

קה הוא סביב ההכנסה שאנחנו עתידים יהביטוי בתקציב לרובוט שוש כחלון כידור:

שקל  ףאל 400לקבל מהקול קורא של משרד המדע שעומד על כמעט 

וצות שקל יחד עם הקב אלף 152היה ב.. של שנה אחרונה, מה ש זה
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י בראלי הציג הרובוטיקה רמ האחרות שלהם לנסיעה לחול  מנהל

  ,בת הדרישות שלהם, וזה יגולם יכנס והם יקבלו את התקצילהם א

 יב אמור,צמה שאת אומרת זה בעדכון תק איציק בראון:

מדע ולדעתי זה נמצא שמה, משרד ה הקול קורא שלזה יכנס במסגרת  שוש כחלון כידור:

 בתוך אה, 

 ,שקל אלף 08יש יש  דובר:

 ,קל שהםש אלף 80יש  שוש כחלון כידור:

 שקל זה,אלף  80יש  ניר:

 אין כלום, 904 ףבסו וטכנולוגיהיש מדע  איציק בראון:

 ,לא זה הכנסה ניר:

 נסה,זה הכ שוש כחלון כידור:

 בהוצאות, ניר:

 סה,זה הכנ ידור:שוש כחלון כ

 לשם,להגיע אבל היא אומרת שזה אמור  איציק בראון:

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

 ב אותה יכולים לתקצאנחנו לא  ענבל דרור:

 ףאל 80לתקצב את ההכנסה זה אי וודאות בהוצאה יש ם לא יכולי ניר:

 ,פעם בפני נחנו לא נעמוד השנה עוד א איציק בראון:

ור  הסעת שקלים שלהם עבור התחרות עב אלף 142-קבלו את ההם י וש כחלון כידור:ש

ה שזה מה שרמי ביקש לטובת הרובוטיקה הזה עבור הטכניון כל מ

שלו  WHATS APP ה ה להראות לך אתשקלים יכולאלף  152

 ששלחתי,

 אני מאמין השאלה אם להשיג את זה צריך ביטוי, איציק בראון:

 יקבלו את זה, ם ה :כחלון כידור שוש

 שקל, אלף 80יב ציש בתק ניר:

 מה? שוש כחלון כידור:
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יה בקדנציה הקודמת הדרישה הזאת כמובן כמו שהאני רק מזכירה  שלומית גבע:

עת יך לבוא אליכם לקביצרשכל הנושא של תקצוב של משלחות 

קריטריונים מועצת העיר צריכה לאשר את הנושא של משלחות לחול 

ובאיזה היקפים ובהקשר הזה אני גם מתארת לעצמי  עדוףיואיזה ת

 ברורים שהתקציב יהיה תואם זה חייב להיות בצורה של תבחינים

 וקבועים,

 אלף 30-ידול מג יששאלה לגבי סעיף מזכירות כנראה משכורת אוקי  איציק בראון:

   אלף. 70-ל

 ,יהקה שהייתה פה היא עזבה  ואז זה ההייתה מנקה המנ ניר:

אז אני אמשיך  טוב, אני לא רוצה לחזור על דברים שאמר חברי און:איציק בר

רבות וגם בשולחן הזה שושי נחנו דיברנו עיקור חתולים א הלאה, 

דיברנו ו אנחנ 50אנחנו מדברים על  ועכשיו 80קציב קוצץ היה הת

 ?ישצריך להכפיל אותו הר

 , אותשל משרד החקלידי קול קורא  תהיה עלההכפלה  שוש כחלון כידור:

 ירוט.אני ביקשתי פ איציק בראון:

 פירוט של מה? שוש כחלון כידור:

 ,50-ל 08-יקור חתולים התקציב ירד מע, אז לא יש פה איציק בראון:

ד רא של משרבמסגרת קול קוה אני אומרת שוב ההשלמה תהי שוש כחלון כידור:

 קלאות,הח

תקציב יותר ה באמת שעבר ד תקצבו שנהוגם אין ביצוע עם כל הכבו ניר:

 גבוה,

 ,חתולים קים בזה בעניין הזה שלמואנחנו נ איציק בראון:

למרות שהתקציב יש ביצוע  25,000צוע יהיה שנייה הבייק רגע איצ ניר:

 בחסר 

 בלן, ק לא לוקחים אז כנראה איציק בראון:

 לוקח,מי לא  ניר:

 לא עושים את זה, איציק בראון:
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עשינו עיקור  םפתאום לא לוקחיקבלן מה ה לא לוקחים מה ז שוש כחלון כידור:

 ה,פלא היית  ..., אתה יודע שעשו עיקור חתולים כאילו לא חתולים

 ,שקל אלף 25אבל הוא אומר  איציק בראון:

 אתה בעצמך, שוש כחלון כידור:

 הלא עש יק בראון:יצא

ו לך יווח אז ייתנעיקור חתולים, אתה רוצה שיתנו לך ד בוודאי שעשו שוש כחלון כידור:

 דיווח,

 80-אנחנו ו 80אמרנו  80-לא אני אומר שזה לא הספיק  לנו אז ה איציק בראון:

 ,משרד הזה

 לפנות וע בפועל, יש  לנו כוונהיחסות כמו שאמר לך ניר זה לביציההת שוש כחלון כידור:

לנושא קולות קוראים  אגב אני לא יודעת אם אתם יודעים יש רפרנט

וק שלו מה שהוא עושה זה הוא יושב על רייה זה העיסשעובד עם העי

ים לנו תקציבים בין קול קורות הקוראים של משרדי הממשלה  ומזר

 היתר על הסיפור ה,

 שושי את צודקת  איציק בראון:

 זה של ה,העל הסיפור  שוש כחלון כידור:

 ,MATCHINGאבל קול קורא  יש  איציק בראון:

 מה זה? שוש כחלון כידור:

אז אנחנו  80תנו של אחד לאחד, שאנחנו נ MATCHINGזה  ק בראון:איצי

  80ים מקבל

 ,160 דובר:

 קבל,לא נ 50אנחנו נקבל רק   50רדנו לאם י אבל 160 איציק בראון:

 , ועלפתדע לך שזה לפי ביצוע ב שוש כחלון כידור:

 תוצאה היא שיש לנו פה מכה של חתולים,ה איציק בראון:

 ,הגיד את זה כמו שאתה יודע להגיד את זה באופן חדי לא יודעת לאנ שוש כחלון כידור:
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ייסבוק הרבה יותר ממני ואת פאנחנו חווים את זה, את יושבת על ה יציק בראון:א

ם שלהם כל שלושה ות הייחונרואה בדיוק את התגובות על כל מיני בע

 חודשים,

תר זמן עתי לך יש יואני לא יושבת כבר חמישה שבועות אחרונים לד שוש כחלון כידור:

מלי בפייסבוק, ודבר שני מה זה קשור שאני יושבת על הפייסבוק 

 עיקור חתולים, ת לך  מדדים ברורים שלבשביל לת

 לא רואים שמה את התשובות, איציק בראון:

לנו כו ייסבוק למדד אז אנחנו בבעיה קשהם את הפאם אנחנו לוקחי שוש כחלון כידור:

 לנואגב לא רק אני גם כו

 אוקי הבנתי איציק בראון:

אנחנו רוצים לדעת האם מה נעשה בפועל  ק הוא לא מדד אםהפייסבו שוש כחלון כידור:

בר ענבל ולשלוח לכל חברי אבקש  את הנתונים האלה משר לאפ

 חתולים בשמחה רבה. רהמועצה את הנתונים עיקו

 שיפוצי קיץ, איציק בראון:

 כן? שוש כחלון כידור:

תברים.. כמו שנה שעברה יש  142קציב פה המהות של  התמה  איציק בראון:

  )מדברים יחד(

  )מדברים יחד(בל בטח לא זה עבור אני לא יודעת מה א שוש כחלון כידור:

ולחן הזה חברי מועצה שהיו גם שאוקי,  דבר נוסף יושבים פה סביב ה איציק בראון:

בית  הזה שלתבטאו על הסעיף בקדנציה הקודמת וגם חדשים שה

 אלף 82שקל ופני מאיר סייעות  אלף 250השתתפויות  ספר פני מאיר

זכיר לכולם שקל ואני זוכר את ההתבטאויות שלהם קודם כל אני מ

צה ובניהול העירייה ואיך, אני לא רשזה בית ספר פרטי, לא בית ספר 

חלק אמרו פה הם  ההתבטאויותשל  ףלהגיד את הסף את הרצ

בשמות חלק  נוקטא אני בכוונה ליד השולחן הזה ויושבים פה על 

ל אנחנו ות חלק נקטו באמירה הזאת שתנקטו בעניין הזה של שחי
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ם הם יית פשוט  יהיה מעניין לראות אדהילה החרנותנים יד לק

 יצביעו על הסעיף הזה היום 

 עוד מעט תראה, ב:יאלברט טי

ט את מה אבל אלברט ציט זה לגבי הסעיף הזה, ואני לא רוצה לחזור איציק בראון:

 אמרת  על התקציב הזה, שאת

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

 היום זה קל, ן:איציק בראו

הציטוטים שלי זה  תבבית ספר אשים א הלדעתי אני גם בכל כית שוש כחלון כידור:

 ממש מעורר השראה,

 את לא היית כל כך מבסוטית, אלברט טייב:

 מאוד מבסוטית דווקא שאתם מצוטטים אותי, אני ן כידור:שוש כחלו 

 אלה דברים הפוכים בדיוק, אלברט טייב:

 אומר שעשיתי עבודה טובה עשיתי עבודה טובה כנראה עם ה,ה רק ז שוש כחלון כידור:

 הפוך בדיוק, 2019גשת לנו כאן מהתקציב הזה שאת המ אלברט טייב:

 שום דבר לא הפוך, שוש כחלון כידור:

 פוך בדיוק,ה לברט טייב:א

 עתך,זה לד שוש כחלון כידור:

 נכון אלברט טייב:

 תמיד תגיד לדעתי,  שוש כחלון כידור:

 לא אני אומר  רט טייב:אלב

 מעניין למה זו דעתך, שוש כחלון כידור:

 וגם את אומרת זה לדעתך, :ןאיציק בראו

 נכון. לדעתי תמיד זה לדעתי, שוש כחלון כידור:

 בדיוק,  איציק בראון:

 אוקי כחלון כידור: שוש

 ,ס"מתני העניין הזה של הלחזור על זה לגבזהו אני לא רוצה  איציק בראון:

 ,א הבנתי מה אמרת אבלל לון כידור:שוש כח
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 מה? איציק בראון:

אלף  250-היג על זרת על שום דבר, יש לך את ה, אתה משחלא  שוש כחלון כידור:

 ים,שקל

 כן, איציק בראון:

 ,בית ספרב לון כידור:שוש כח

 נכון איציק בראון:

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

 ?יקאיצ

 זהו, איציק בראון:

 רי המועצה?במישהו עוד רוצה מח שוש כחלון כידור:

 אני רוצה להגיד משהו בבקשה, ברק אשרם:

 בשמחה, שוש כחלון כידור:

הם היו שותפים רצינו להכניס  כנסתתורנית גם בתי לגבי התרבות  ברק אשרם:

שהגישו  תאותם לתקצוב הזה שגם שמה יש תרבות והרבה בתי כנס

 ,וברוב השנים

 אתה מדבר? ס"מתנל שוש כחלון כידור:

דחו אותם כקש לא  איפה שזה לא היהולמועצה לא חשוב  ס"מתנל :ברק אשרם

כולנו בוודאי יודעים   התחלק לשנייםקיבלו שום דבר התקציב הזה 

טריונים ם הקרימת רוצה שגת,  אבל הייתי באלאן, לא חשוב לבריאו

גם ב, הרי שמצאנו גם דרכים שאפשר עצה אם זה ימצא כאן במו

 אף מקום  הם מתחזקות את עצמם,בלא מתוקצבות  ת פהסהבתי כנ

 נחנו משלמים חשמל ומים,א שוש כחלון כידור:

 מי? ברק אשרם:

 העירייה, ן כידור:שוש כחלו

 ממי לא יודע ברק אשרם:

 אני אומרת לך שכן, שוש כחלון כידור:
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אולי לא כולם, ואני חושב שיהיה כדאי שגם לא ל לא כולם אבבסדר  ברק אשרם:

להיות שותפים  מתאימים שגם הם יכוליםה לחפש את הקריטריונים

 ה שהם יכוליםגם, מצאנו גם תבחינים אם יש עמותה או אין עמות

מא איזה, בצדיקים או לעשות פעולות שהם למשל עשו סתם דוג

גם ב,  י חושב שזההביאו איזה מרצה, הם יוכלו גם להשתתף אנ

 ,לא יהיה כי סךבתמיכות או איפה שזה 

 שירותי דת בתמיכות, תתח שוש כחלון כידור:

 תי כנסת כאילו זה לאי פה שמעתי שבלא כ ברק אשרם:

תמיכות עם יש נוהל  אחד שאתה יכול להגיש דרך התמיכותיש ערוץ  ור:שוש כחלון כיד

 הדת אוקי אזום התבחינים חלק מהתחומים של התמיכות זה תח

אתם מיכות להרצאה ובית כנסת איפה שאפשר להגיש בקשה לת

צריכים להציג אגב לא רק  זה, אתםה או לא עושים את זעושים את 

נתית צריך כנית עבודה שיג הרצאה אתם  צריכים להציג תולהצ

נותנת לזה אישור נים שלה, הרשות המקומית לאשר אותה עם האומד

צריכים להציג פה   ה שאתם עושים אתםעקרוני אחרי כל הרצא

 בלות וחשבוניות,ק

 ודאי,בו ברק אשרם:

 עם הגזברית,כל נוהל העבודה, יעשה  כידור: ןשוש כחלו

 אז זה נשאר ככה, ברק אשרם:

עכשיו האלטרנטיבה  ר לרשות המקומית אוקי,ן בעיה זה חוזאז זה אי ור:שוש כחלון כיד

אפשר ם של התרבות התורנית גם שם שקלי אלף 200-השנייה זה ה

 ואחרות, להגיש בקשה לפעילויות כאלה

 ריכים,שמעתי מקודם לא לבתי כנסת אז הם לא צ טפשובסדר גמור  ברק אשרם:

עושה לכל ציבור הדתי נסת אם זה עילות בבתי כאני בעד בתי כנסת ופ שוש כחלון כידור:

 ,טוב נפלא ונהדר

 שותפים לכל התרבות, ,לא כי סך הכול מה  ברק אשרם:

 עוד שתי ערוצים,  בשמחה לכן אמרתי יש פה ן כידור:שוש כחלו
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 בסדר גמור, :םברק אשר

 ק ערוץ אחד,עם זה היה רפ שוש כחלון כידור:

קטנה שנזכרתי להסכמים  וד שאלה אחתאני רוצה רק ע אלברט טייב:

הוגשו בעזרת ה' במועצה יש את ההסכמים האלה ש םהקואליציוניי

 ?עה על התקציבפהש איזשהו הםעם בעיקר עם הסיעות הדתיות יש ל

עם הסייעות הדתיות בעיקר בואו נתחיל מזה הדבר  קודם כל, הם לא שוש כחלון כידור:

אם הוא שאל , ממש לא, וםש ם השלכות תקציביותהשני אין להם שו

 שילמתי לכם כסף תמורת הסכם קואליציוני,

 ,לא אני לא שאלתי את זה אלברט טייב:

 ירייה זאת הפרשנות לשאלה שלך, מכספי הע שוש כחלון כידור:

 אפשר להמשיך?אני לא סיימתי  אלברט טייב:

 זה הרמז שאתה רומז, שוש כחלון כידור:

ה הסכמים אם יש ל ה פשוטה מאודאני אומר שאלתי שאל אלברט טייב:

איזשהו השפעה לתקציב מה מה הקשר אם אני משלם  םקואליציוניי

 ?אומרת לי דבר כזה בכלל להם למה את

 זה מה שאתה אומר לי במילים אחרות אגב, ש כחלון כידור:שו

 לא זה מה שאת אומרת לא מה שאני אומר טייב: טאלבר

 לא זה מה שאתה אומר, שוש כחלון כידור:

 ע המשיך פשוט הפסיק אותי באמציכול לש אני וש ברק אשרם:

ו הרבה אתה יודע אני רוצה להגיד לך שבחמש שנים הקודמות שילמ שוש כחלון כידור:

 םקואליציונייכסף להסכמים 

 ,כן כן, שמענו אלברט טייב:

 ?ט לךרתה רוצה שאני אגיד לך ואפא שוש כחלון כידור:

 לי,ביקשתי שתגיד  לא אלברט טייב:

 אז שתדע, ן כידור:שוש כחלו

 כשאני אבקש אני אפנה אליך,  :אלברט טייב
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... בי אף אחדפשר גם לגנכנסו לדבר אם א שושי אפשר הם פשוט ברק אשרם:

ם או מצרכי מזון בראש שישל תלו , הייתה חלוקהבתקציב ...הרווחה 

נה, היה בהתחלה בפסח,  אספנו גם בראש השנה בשיתוף יחד עם הש

ת שיש שמה אז כנראה בפסח עיגנו את זה זה ה עם כל השמוהרווח

נו עם צץ לנו איזה בעיה כן לא הכנסשנה כל פנמצא בפנים וראש ה

 ממש שחיכו ל, לא עם מרצדסים כן, קציב משפחות שלתקציב כן לת

 אבל בראש השנה אף פעם לא היה בראש השנה, רון:ואמשה ב

 ,היש בראש השנאז אני אומר לך כבר ארבע שנים  ברק אשרם:

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

 אם אפשר ש, ברק אשרם:

ב התמיכות נותן ת מתייחס לתחום הרווחה תקציקציב התמיכוגם ת שוש כחלון כידור:

שא הרווחה מה שאני ביקשתי יושב כאן אלברט ראש נובגם מענה 

ות נדמה י שלושה שבועלפנאגף הרווחה אנחנו ישבנו בפגישת עבודה 

את כל העמותות שמסייעות  ך שלפיה אנחנו נעגןלי ודיברנו על הדר

שת של העירייה ת הרווחה ומדיניות מגובלכל המשפחות תחת וועד

כי יש פה כפילויות ה כל שלא תיווצר פה סיטואציכדי שבאמת נו

ה אחת בסיוע כדי שלא תיווצר סיטואציה שאנחנו נותנים למשפח

ת אנחנו לא נותנים בכלל אז אנחנו נעשה ולמשפחה אחר פעמים שלוש

וועדת  ראשכוז של הדבר הזה תחת וועדת הרווחה מי שיושב רי

 עדת הרווחה,ון אתה מוזמן להיות חבר בווהרווחה זה משה בואר

 סדר,ב לא משה בוארון:

 אנחנו בראשון בינואר נדון בנושא של הוועדות בישיבה ביום שלישי שוש כחלון כידור:

ולהשפיע על התהליך הזה  מן להיות חבר בוועדההבא אתה מוז

 ,והתמיכה בעניין הזה מן הסתם דרך תקציב ה

 אפשר? :דב צביקה

 כן, ידור:שוש כחלון כ
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לא פשוט מעכשיו לעכשיו קציב התא' אני מברך על הישיבה הזאת על  צביקה דב:

  ...ערות על ה ...רק עכשיו הסתיימו הבחירות  הרבה אומץ, אבל 

 תודה צביקה, כידור: שוש כחלון

ערות מתוך האין לי ניסיון בזה אני חדש מאוד אבל אני לומד מתוך  צביקה דב:

א טובה הישמדובר בתוכנית הגונה ו ,ואני חומר שלמדתי וקראתי 

בה שינויים אני מניח שיהיו בה דברים שהעסק הוא לא מאוד יהיו 

אבל אני  ...ל בחירותלבוא, בתקופה שבעתיד  ,פשוט מורכב ואנחנו

חברי המועצה כל  יודע שהכוונות של כולנו הם כוונות טובות, כל

ה אם זה קואליציואני בטוח שנשלב ביחד לא משנה   עובדי המועצה

באמת לטובת התושבים ולא  ...הייתיכרגע לא יה  הם או אופוזיצ

ען נו למאני נבחרתי למען התושבים וכולנו נבחר ...משנה לי איזה

 יח,י אעשה הכול שנצלשה הכול שנצליח אנאני אעבים. ושוהת

 ,סחיתיתודה רבה עוד מישהו רוצה להעיר הערות לשאול שאלות  לה שוש כחלון כידור:

תו מספיק אני לעומק אני עוד לא מכיר אואני לגבי תקציב החינוך   רם בליטנטל:

על שכולם מדברים  ... ושוויוןבין כל הילדים  שוויוןאחפש לראות בו 

כן זברות ותשובות מהגשאלות שעוד לא קיבלתי  ,הם ואניהצרכים של

ד מאו ...תי ספר אחד גנים ובבית ספר חשוב לי להבין שי שתמיכה בב

על פי החוק, חוק אנחנו אמורים לשלם  מוכשר וביקשתי לראות מה

  ,נהרי ו, ואין לי עדיין תשובות אני מקווה מאוד שזה תואם לתקציב

אמרתי ופתחתי בדברי כשלא היית כאן דיברתי על הנושא אוקי אני  ר:שוש כחלון כידו

מית לתקציב החינוך של תקציב החינוך והתמיכה של הרשות המקו

ת לעשות ניתוח מעמיק של דברים שדיברנו עליהם זה באמאחד ה

התקציב נכון ללוחות הזמנים שאנחנו נדרשנו מהם אי אפשר לעשות 

מה אנחנו בעצם וללמוד על ת ניתוח מעמיק נכון כן יהיה לשב

מוציאים את הכסף בכללותו כולל הכסף גם שמגיע ממשרד לחינוך 

ת שנדע באמת מה עשות טבלאות מסודרוצמי לבמסגרת הניהול הע

ידים של וועדת החינוך שהיא תעשה זה חלק מהתפק פרבכל בית ס
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זה   אין פה, ואנחנו מן הסתם ניתן את הביטוי שלברשותך  כאילו 

הבאה זאת אומרת שאנחנו כבר התחלנו את  שנת הלימודיםלקראת 

דשים מתוך חו 4השנה היא יצאה לדרך אנחנו עוד מעט כבר מסיימים 

קציב שנת הלימודים ע על זה בתחנו מן הסתם נשפיתחילת השנה אנ

את הפוטנציאל התקציבי לטובת  זאת הכוונה למקסם תשע"פ

שעוד זון החינוכי ן באמת החמעהפעולות והרווחה של התלמידים ול

 , ת ספרלא נקבע שנקבע אותו וזה כאן אני רוצה להגיד משהו לגבי בי

ד לכם שהבית ספר פה הרמת גבה אני רק רוצה להגי אני מבינה שיש

ה בפני מאיר בית ספר של העירייה הקרקע הוא בכלל לא הוקצהזה 

ירייה מעולם לא הוקצה זה היא של העירייה וגם הקראוון הם של הע

י חמישה שבועות שאני בתפקידי כל אחר י אותוו שהיום למדתמשה

חקר שלמה צריך  תהנושא של הקצאות קרקע ומבנים משהו שעבוד

ם חוזה התקשרות בין שבאמת וגם אגב אין שולעשות כאן כדי 

הסדירו בכלל דות פני מאיר שהרשות המקומית כפר יונה לבין מוס

בית ורך העניין הת הקרקע ואת המבנים  עבור העמותה כך שלצא

ת שלו  היא של העירייה של ספר הזה הוא בית ספר שהאחריות הכולל

ה צריך פה ל אם זה בסדר זה לא בסדר אם הימי שמשתמש פה בפוע

לעשות פה הקצאת קרקע ומבנה אם ומבנה היה צריך  הקצאת קרקע

להיות פה חוזה  חוזה התקשרות היה צריך היה צריך להיות פה 

י אומרת את זה אני לא אומרת ינו לשם כשאנהתקשרות ואגב פנ

לא  שאנחנו לא, וזה אגב יעלה למליאת המועצה לאישור לדעתי אם

ל ב של בית הספר קודם כו לגבי התקצואחרי זה עכשיבישיבה הבאה  

חרונות  אנוי  בתקצוב בית הספר לפחות בחמש שנים לא נעשה שום שי

וץ רות תלמידי חאגל זה הכנסה  משק אלף 250שקל מתוך  אלף 60

 אלף 190וך בית הספר ככה שמה שנשאר ביתרה זה שלומדים בת

 יחד עם את גני ילדים, ...ים בתוך חוק שקל  נכון שאנחנו לא סופר

תלמידי  90-פה שלושה גני ילדים שלומדים בהם למעלה מזאת יש 
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תלמידים שלומדים בתוך בית ספר  פני מאיר,  85-כפר יונה לצד עוד כ

תושבי העיר, גם המבנים ר כשאני מדברת זה י העישבולם תאוקי, שכו

עלים תת פני מאיר הם מופאגב של גני הילדים לא הוקצו מעולם לעמו

לא  ...בנים של העירייה תחת אחריות של העירייהין למלצורך העני

וא באופן וודאי הוקצו הקרקע ולא המבנה, זה נושא אגב שיב

ל על המבנה ריך גם להסתכון בינואר, צתחכם בראשלאישורכם ולפ

סליחה לא גרים לומדים בו תלמידי העלוב שגרים בו ולומדים בו,  

ת שאחריות שלי י בדעה אחרת מה לעשופר, נכון שהייתבית הס

יציה השתנתה האחריות שלי השתנתה אוקי אני כבר לא חברת אופוז

שאני ראש  2018הראייה שלי היא כוללת אני הבטחתי בבחירות 

ואני עדיין עומדת בזה שאני ראש העירייה כל התושבים  העירייה של

באלוהים ובין מינים פה מאישל כל התושבים בין אם הם חובשים כ

ם כיפה ולא מאמינים באלוהים. אפשר להרים גבה אם הם לא חובשי

כן אבל היום יש לי אחריות אחרת ומותר לכם לאופוזיציה להגיד 

ות זאת זה מתוך אחריהכול רק כשאתם אומרים משבו להגיד את 

התשובה שלי לשאלה שלך רמי גם בעניין  הזה אני אומרת שפנינו 

רשמי עם די מוכר ובית ספר ממלכתי חר בע ממחלהקמת מבנה ק

 ע והמיצב עם פיקוח של משרד החינוך  עםלימודי ליבה עם המיד

וח של אגף החינוך כל התופעה הזאת שאנחנו לא יודעים מה פיק

ת שאני יודעת להגיד שמאז שאוסנת א שות.. למרוקורה בבית ספר ול

מנהל בית הספר בין ף החינוך אז יש יותר קשב בתקשורת  מנהלת אג

בשנת שבתון יש שם מנהל מטעם ויה הוא שאגב הוא לא הרב הלל

קשב בתקשורת בין בית הספר לבין   מעיין החינוך התורני אז יש יותר

י אומרת ציב כמו שאנקהת ם להגיד הרבה תקציב מהאגף החינוך היו

יב אני אומרת באחריות מלאה כי שאלתי על מה יוצא התקצ

הגיד לי צערי הרב לא ידעו לכה להיות מלאה לקיפות פה היא צריהש

הסכום כסף שמועבר על מה הוא יוצא פשוט משלמים זה מה שהיה 
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עד עכשיו אם זה יהיה מעכשיו לא, כל כסף שיצא מהקופה הציבורים 

ו זאת אומרת יהיה ל ...שלמה יהיה לו יות זה באחר ואני אומרת את

 ם...סתמן ה

רוצה רגע, לא היה פרסום של הרשת מעיין החינוך שושי סליחה  איציק בראון:

 המנכל שלהם ביטון? לסגור את הבית ספר נדמה לי של

 ם,אני לא ראיתי כזה דבר, יש שם מנהל מטעמ שוש כחלון כידור:

א גם התראיין אני טא הוהוא התבמה ר של הרשת עצלא לא אני מדב איציק בראון:

 ה...רוצ הואשמעתי אותו ש

 להגיד  היה שמה,אני לא יודעת  ר:שוש כחלון כידו

 מטעמו נכון הוא אמר שהוא רוצה לסגור את זה, ראון:איציק ב

רו אגב ירה אותו עד סוף שלאוהיה שמה מהלך משפטי שאני לא מכ שוש כחלון כידור:

הספר הנוכחי אז אני מבטיחה  יתב מונה מנהל בהליך של גישור

א מהקופה הציבורית שיוצכל שקל  שמרגע שאני נבחרתי לתפקידי כן 

כל שקל שיוצא מחויב למתן דיווח מלא על להגיד לכם ענבל  יכולה

מה יצא ההוצאה אוקי, ויש דברים שאני לא מאשרת אותם וראה זה 

 פלא ואנחנו בבעיה, אז...

לא  ...עצמו שנקבע אני ביקשתי לקבל חישוב  לשימוש הסכוםמעבר  רם בליטנטל:

 קיבלתי אותו,

 תן לך אותו,אני א אז כידור:שוש כחלון 

 הבין,חשוב ל רם בליטנטל:

 תן לך אותו,אני א שוש כחלון כידור:

 יש אותו? רם בליטנטל:

את ו תחשיב אנחנו נשלח לך כן עשינו פה תחשיב ודני עשה פה איזשה שוש כחלון כידור:

  זה למייל,

 חוק נהרי זה חובה או המלצה, איציק בראון:

 חובה, דוברת:

 ,זה המלצה כידור: שוש כחלון
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 ,המלצה איציק בראון:

 ,חובה חובה דוברת:

 ליט?תח איציק בראון:

 ,חובה ..לא שוש כחלון כידור:

 תחליטו אני זוכר את שושי מתבטאת שזה היה פעם המלצה,  בראון: איציק

 ,וי היה תיקוןהיה שינ דור:שוש כחלון כי

 נהרי, קכשיאיר לפיד היה שר החינוך הוא ביטל את חו רם בליטנטל:

א יודעת יותר רגע יש פה יועצת משפטית הירגע יש פה יועצת סליחה  איציק בראון:

 היא ה, זה חוק נהרי,טוב מכולנו 

 חובה לא חובההיה תיקון לחוק נהרי אוקי אגב בואו נגיד ככה  2013ב שוש כחלון כידור:

 ,הרוצה לא רוצה, יש פ

 החוק, ןאומר אני שואל לעניי לא קודם כל מה החוק איציר:

 יש חובה בחוק, רם בליטנטל:

 פתח את הגוגל תראה אם זה חובה או לא חובה,ת ן כידור:שוש כחלו

 ואני מבקש לדעת את ה... החוק חזר להיות חובה רם בליטנטל:

 ,0132ב שוש כחלון כידור:

, היום חובה ביקשתי את 2018, אנחנו עד היום קימות שלואת הע יטנטל:רם בל

ום להבין שזה הסכום שבאמת החוק משקם כהסכום לקבל את הס

זה הכול משם  ...דסוך במנחנו צריכים כטריוויאלי לתמולמה שא

 נתגלגל הלאה, 

ין צה שאני אגיד את הנותנים שאתה אספת לטובת הענידני אתה רו שוש כחלון כידור:

 ?הזה

 ה לי,אאת זה לכולם אין טעם נר איך שאת רוצה אבל אני יכול לשלוח לוין:דני 

 תקציב,  אבל תגיד את המספרים פה בישיבת איציק בראון:

 אני אתן לך את הזכות לדבר. שוש כחלון כידור:

בקדם תי זה לקחתי את ההכנסות זה שני סעיפים  תראו מה שעשי דני לוין:

 ,תההוצאוהכנסות  מול יסודי וביסודי את ה
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 ?קדם יסודי אתה מדבר עכשיו על חוק נהרי רם בליטנטל:

 ם מידיאני מדבר עכשיו על תל י לוין:נד

 אתה עונה לשאלה של חוק נהרי  בלא רם בליטנטל:

 כן כן, דני לוין:

 חוק נהרי לא תקף על קדם יסודי  רם בליטנטל:

 כון,נ דובר:

 תלמידים שהעירייה,יש גם לעשות אבל שושי אמרה קודם שמה  דני לוין:

 חוק נהרי, אבל השאלה שלי על רם בליטנטל:

 תה תעשה,א בסדר תקבל את התשובה לוין: דני

 בל לא חייב לקבל אותה,א דור:שוש כחלון כי

 ה אבל,בדיוק לא חייב לקבל אות דני לוין:

 התשובה תהיה לשאלה אז אני אוכל לקבל אותה. ם אפשר שא רם בליטנטל:

 אז אני, וין:דני ל

 נהרי, אני שאלתי על חוק רם בליטנטל:

 אז בסדר,  דני לוין:

 110ריכים לקבל צני חושב שכולם אחרי זה תרחיב תגיד לדעתי א יטנטל:לרם ב

 טרות קטנים ולא מסומנים ...ש יתהבחבילות כל שבוע הב אלף

 ז אהה,א דני לוין:

 שה לענות,רמי תן לדני  בבק שוש כחלון כידור:

 בסדר, יטנטל:רם בל

 ודהת שוש כחלון כידור:

 רק תשובה לשאלה, רם בליטנטל:

י אתחיל ך אנהיסודי  בשבילי אסביר לקחתי  בסעיף אז בואו אנ :דני לוין

בסעיף היסודי  שאומר שאנחנו ההכנסות שלנו בסעיף היסודי הם 

  זאת אומרתמיליון  9,708,000וההוצאות שלנו מיליון  6,350,000

שקלים לקחתי את מיליון  3,358,000אה מכספה העירייה מוצי



 
50 
 
 

 

לות ע ילקתי אותו למספר תלמידים ביסודי וקיבלתיהמספר הזה וח

 שקלים, 1,304היא  פר תלמיד ועלות פר תלמיד

 כמה? איציק בראון:

 ,פר תלמיד 041,3 דני לוין:

 אוקי, איציק בראון:

 אלף, 219תלמידים קיבלתי  148-לתי  באת המספר הזה הכפ דני לוין:

 ור רגע,עצ 148למה  בראון: איציק

  ,זה מספר של התלמידים שלומדים דני לוין:

ילוני הוא מא' עד ו' אנחנו מדברים חהבית ספר היסודי ה, נייהש עצור איציק בראון:

 על.. מאיר שזה א' ח',

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

 ו', לא א' עד אז תיקח איציק בראון:

 זה יותר זה מגדיל ... ון כידור:שוש כחל

את הפילוח  אני לא יכול לעשות  נותקשיב אנחנו לא עושים כי אין ל דני לוין:

בחינוך העל יסודי ילוח בעל יסודי אם אתה רוצה לדעת איך בדיוק פ

 ,של העל יסודי אז אני אתייחס יש לי את המספר

 ,מה האמצעים שהגעת איציק בראון:

 דים  זה כולנו של...תלמי 140 יב:אלברט טי

 לא לא כולם, דני לוין:

ם בתוך ולומדים היתלמידים  148תלמידים יש שם ה אני אמרתי כמ שוש כחלון כידור:

 סליחה,  62הם תלמידי חוץ  148תלמידים מתוך ה 63היישוב 

אז כשאתה מדבר אתה מדבר רק על תלמידים שלנו שאנחנו משלמים  אלברט טייב:

 ם.חריתלמידים אמממנים 

 תלמידים זה, 149לא  דני לוין:

 אבל אתה מקבל הכנסה דובר:

 מקבל כמו שניר אמר אנחנו מקבלים.. תהלא א דני לוין:

 תמורת שקל אותו דבר, אחד תמורת אחד שקל ברט טייב:אל
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לימודי חוץ ואי אפשר לעשות הפרדה  יש אגרתלא עשיתי את החישוב  דני לוין:

רגע לומר משהו למרות שאני תכף יו אני רוצה , עכשלילד בין ילד 

 אתייחס, אני אתייחס בכל זאת החישוב הזה, 

 ץי חותלמידשקלים זה אגרת  850 כחלון כידור: שוש

ים בהם כאילו אגרת תלמידים חוץ ואנחנו משקיע 850אנחנו מקבלים  איציק בראון:

 .שקל 304

ו אותו לא כזה דבר זה ההסבר רוצים תקבלאלברט בואו נעשה  ששו:

 ,ציםרו

  סליחה, זה מזכיר לי ימים יפים מה שאת אומרת עכשיו,  אלברט טייב:

אחד כשכולם פה מנהלים דיונים  ףאני לא יכולה לשמוע פה א שוש כחלון כידור:

רגע סליחה סליחה, דני דני רגע,  ו, ם, תנו לדני לסיים את דבריינימיפ

וכח אפשר לא סליחה רגע אי אפשר לנהל ככה דיון אפשר להתו

להסכים אפשר להסכים שלא להסכים אפשר לא לקבל את ההסברים 

ושב ה כל אחד חוצה גדולאנחנו קב בסדר  ויכול להתקיים כאןהכול 

 , דני תסיים את ההסבר שלך,אחרת

בחינוך הקדם ם ילדים שלומדים ל הכבוד עדיין יש לנו גכ עכשיו עם דני לוין:

שהיא שאני חושב  בים זאת שאלהמחויבים או לא מחוי יסודי בין אם

התלמידים הזה ששלנו כתושבים כמנהיגים של היישוב שאלה ערכית 

הורים שלהם משלמים האלה מה לעשות הם לומדים פה גרים פה ה

ארנונה אני חושב שהם זכאים לקבל  לפחות כמו התלמידים האחרים 

מעבר לזה אני רוצה גם להגיד עוד משהו שלא קשור בחוק נהרי זה ו

כתוב בחוק נהרי אבל בואו לא נשכח שהעירייה משקיעה לא  ון שזהנכ

למידים שלנו למשל ניקח דוגמא מאוד פשוטה שזה פר בתבבתי הס

ל שיפוצים קיץ או שיפוצי מוסדות חינוך אז אנחנו למשל נושא ש

המוסדות האלה לצערי הרב אני אומר את זה אני אומר את זה לצערי 

, רק משקיעים את הבתי הספר האלם במשקיעיהאישי שאנחנו לא 

ורני כי למשל ממעין החינוך הת הכסף שאנחנו מקבלים בבית ספר
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 140נה שעברה  השקענו לי ש שקל נדמה אלף 140 אישרנו  קיבלנו

שקל ולא השקענו  יותר ואני לא רוצה, אם אתם רוצים לדעת   אלף

 לצורך ה.. כמה אנחנו משקיעים בבתי ספר אחרים אז,

   ?חהם התוספת של הרוודני מה ע ון:איציק ברא

מבין את הפוליטיקה בעניין  שמעו אניעם, פד כן אז לכן אני אומר עו לוין: דני

בחינתי כמנכל ואני חושב יטיקה רבת שנים  אסבל מהזה וזה כבר פול

ככה צריכים תלמידים שלנו  של כולנו אנחנו תלמידים האלה הם

 להתייחס אליהם וזאת ההתייחסות, 

 אני חדש, אני לא מבין בפוליטיקה עדייןטוב  ליטנטל:רם ב

 בסדר, דני לוין:

לא פוליטיקה  ב, איך אמרת את זה אני מבין דווקא אז אני אלמד נטל:רם בליט

ב שוכל החי בלא פוליטיקה. אני רוצה להגיד לך כמה דברים קודם

אני יודע לחשב, כשמחשבים למיטב ידיעתי בסדר  ,שנקבת ברגעשלך 

מה שאנחנו הרי אומר  שני אסביר חוק נ, אריחוק נה אחרת את

משלמים בבית ספר אחד מגיע גם לילדים משלמים בעצם מה שאנחנו 

וחשב הסכום עצמו מתחלק לשני חלקים  בבית ספר אחרים ממ

לסכום שאנחנו משלמים דברים תפעולים והסכום השני שאנחנו 

ה שאנחנו לכם תוכנית העשרערה ומשלמים לתוכניות ספציפיות ההש

כאים גם תלמידי לצורך העניין כיתה א' זפר הדר ס מים בביתמשל

נו ה א' של ..מאיר לקבל שיטה של החישוב היא אומרת כמה אנחכית

משלמים פה, האם מתקיימת שם אותה תוכנית העשרה היא 

, בסדר, אז מספר מתקיימת שם... ונגיד לצורך העניין זהירות בדרכים

פר תלמיד כמה זה יוצר עושים חישוב  התלמידים שיש בשכבה ה'

עשה כפול מספר התלמידים אומרים אותו דבר אנחנו נ ,בבית ספר ה

שבי כפר יונה אליהם אנחנו בכיתה ה' שהם תושבי כפר יונה תו

? משום שהעיקרון שמ... 75%, למה 75%משלמים ואת זה כפול 

בוחר להקים מוסד שהוא לא מוכר ברשמי רשמי אומר שמי ש שאינו
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ו רשמי אומר אני מפחית את ההשתתפות המדינה לה מוכר שאינא

ת חופש לזה אני מקבלאני לוקח עלי בתמורה  25%-וז בלבד אחו 75ל

ח יותר בחירה יותר עצמאות שלי זאת הבחירה ב... שאינו פחות פיקו

ה תוכניות איז פעם אחת צריך לבדוק אך 75%רשמי לכן זה כפול 

 75% שתיים כפול  לפי פר תלמידהכפיל את הסכומים מתקיימות ול

שבון הזה אתה תגיע לסכומים שתספר ואז אם אתה תעשה את הח

כאמור כמו שאמרתי  לנו כמה הם יוצאים זה דבר ראשון ודבר שני

 י ההסתכלות שלנו מה אנחנו נבחרקודם הגנים לא כלולים בזה. לגב

מוכר ב מקומות שהחליטו להיות לעשות איך אנחנו נבחר לתקצ

יה צים להיות מוכר... לא רוצים להיות בעירירשמי ולא רו שאינו

מנו בזה דיונים אני יכול להגיד צריך לבדוק  לדון בזה, עדיין לא קיי

הם תת פרים שאתה נט שהסכומים שמועברים כרגע לפי המסבהחל

עברים בפועל גבוהים משמעותית נמוכים משמעותית הסכומים שמו

הרזולוציה שאני י שעשינו את נקבת בחישוב אפילו לפנמהסכומים ש

 , בנתיהעשות לפי אמרתי שצריך ל

א זה אחד קודם כל אתה לא יודע אם הנתונים האלה שגויים או ל שוש כחלון כידור:

דה על תקציב הדברים שאני אמרתי זה שאנחנו בעצמנו נעשה עבו

ברים ועאותו ואני אומרת שלפני שאתם  מנתביםנחנו החינוך ולאן א

אז וגים ונותנים פה נתונים לא נכונים, עירייה שהם שי דפה על עוב

 כם הרגע,חד היה לא

 מה שאמרתי אני עומד מאחורי זה, רם בליטנטל:

ת מחקר כם עשרה ימים לעשות עבודרגע, עכשיו אני אגיד כשהיה ל דור:שוש כחלון כי

הנתונים אז בפעם הבאה תעשו עבודת מחקר  קודם כדי לקבל את כל

אגב עוד דבר שאני ו, יםת כל הנתונשייתנו לכם איותר רצינית כדי 

ופיקוח על כל ני .. תשלחו במייל אלי ואז אני אעשה בקרה אאגיד 

 לכם את כל התשובות,ם וייתן הבקשות שלכ

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

 לת,את קיבזה ו לא קיבלתי אתק אני ר רם בליטנטל:

והעירייה רוצה  %75חוק נהרי קובע  לחוק נהרי, אגב גם אםשך מבה שוש כחלון כידור:

 ,75%-מהיא יכולה להשקיע יותר  75%-מלהשקיע יותר 

 נכון, אנחנו צריכים להחליט על זה, רם בליטנטל:

התייחסתי  אוקי עכשיו תראו ואני גם אמרתי בתחילת דברי כש שוש כחלון כידור:

זה על יסודות התקציב של שנה הבתקציב קציב שאנחנו נשב לת

יק דם הרבה בזכות העובדה שלא היה לנו מספקודמת ושנתיים קו

כדי לתת ביטוי אמיתי נכון ומדויק לכל הצרכים ובכל התחומים  זמן

 אן,לת דברי אתה פשוט לא היית כתחימרתי את זה בא

 בסדר בסדר,  רם בליטנטל:

בה וכמה שיותר מהר אנחנו הקרו גם הבטחתי שבמחצית השנה לכן ן כידור:שוש כחלו

 כמה שיותר אמיתינעשה עדכון תקציב כדי שבאמת הוא יהיה 

גיד עוד דבר דרשת בשטח בכל אחד מהתחומים אני גם אות הנאלמצי

יב של ר חזון אם הוא נשעם על תקצשהוא חז התקציב הזה בוודאי

ברור שגם התקציב  חסר חזון אז ואני אמרתי שהתקציב הוא 2018

חזון מה שיש לנו כוונה כן לעשות במהלך  השנה הזו זה  רהזה חס

ה  עם עובדי עירייה כולם גי ביחד עם העירייך אסטרטלעשות תהלי

זון מית כפר יונה על בסיס החזון העירייה רשות המקולכתוב את ח

 2020ך שבאמת שנת הזה לבדוק תוכנית עבודה מאושרת תקציב כ

 כתובאגב פה יידרש ל ללא רק חוברת דקה וזה לכ אנחנו נדגיש

ה עדים ומטרות זה אני מבטיחתוכנית עבודה מקושרת תקציב עם י

א יודעת י אי אפשר לעשות את זה מישהו רובין הוד או לבאופן איש

כולה להגיד שבחמישה מה לא יודעת מה סופר מן סופר וומן אני י

י שום יכולת הייתה ללא ת י שום יכולראש עירייה אין לשבועות שאני 

ח לא כשיש גזברית חדשה לעשות תוכנית אסטרטגית לכתוב חזון בט

-ב הב אם יש מוכשרים כאלב תוכנית עבודה מקושרת תקצילכתו
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ויעשו את זה בחמישה שבועות.  2023-ש בחירות שיתמודדו בי 2023

 שאלות נוספות 

 לגבי,עוד משהו אחרון אני רוצה להגיד  ברק אשרם:

 כן, לון כידור:שוש כח

 ס, "צב מטעם שגבי בית ספר הבית ספר הזה מתוקל ברק אשרם:

 מטעם מעיין החינוך, שוש כחלון כידור:

 מעיין החינוך התורני,  אשרם:ברק 

 אממ, שוש כחלון כידור:

 ,רוצים לדחוק הצידהאה כאילו פה שכאילו ואני ר ברק אשרם:

 את מי? שוש כחלון כידור:

 מח דוגמא כן,מ זהלקרוא לנוך התורני ולהגיד מעיין החי ם:ברק אשר

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

 יה,בסדר, אין בע ברק אשרם:

 גם אתה רוצה, שוש כחלון כידור:

אין בעיה. נכון אבל אני אומר למה גם לא לשתף אם הם עצמם  אשרם:ברק 

להיות  ושב שגם צריךחמשקיעים כסף לא מעט כסף לבית ספר אני 

ם משקיעים שמה כסף הם משלמים שמה צמלהם הכרת הטוב הם ע

ליצור בבית ספר הזה אז למה לא משכורות  הם משקיעים משאבים 

 איזה פגישה ולשתף אותם, 

י שרוצה מחברי מתוכננת פגישה בביקור שלי בבית ספר פני מאיר מ שוש כחלון כידור:

 רקון אותו לביהמועצה להצטרף שיגיד אנחנו נזמי

 אני אשמח להגיע, דובר:

 בשמחה רבה, כחלון כידור: ושש

 רוחזה נראה כמו שרוצים לב כי ברק אשרם:

 לא, אל שוש כחלון כידור:

 רוצים להתנתק, ברק אשרם:
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אני מבינה שאתם מנכסים לי יכולות גבוהות אני בחמישה שבועות  שוש כחלון כידור:

 לא יכולתי לבקר ב...

 י,לת.. שום דבר אני רק העלא מ לוםשלא חס ו לא ברק אשרם:

 לזה אני שמחה ש, שוש כחלון כידור:

 ך הכול בערך,זה בסאלף  250 ברק אשרם:

בל אני מתכוונת לקיים ביקור ויש כבר  מועד לביקור שלי בבית ספר א כידור:שוש כחלון 

קור בשמחה ביפני מאיר אני מזמינה  את חברי המועצה להצטרף ל

לא בורח  פהתשאלו את השאלות אף אחד  ים את הדבריםיתראו בעינ

 מתשובות,

די  ים ומביניםכירכול גם שמה יש אנשים די בך הי רק אומר שבסאנ ברק אשרם:

מאוד בחינוך שעד עכשיו הוא היה, זה שפשוט מאוד הבית ספר כושל 

 , י זה לא אומר שהם אשמיםמאיזה סיבה כלשה

 ת א..אני לא מאשימה א שוש כחלון כידור:

 ישהו,מגם אם מחפשים שמישהו יעזור ו סףעל הכ לא אני אומר חבל רם:ברק אש

האלה  אוקי אז תציעו אותו תציעו ם יש לכם פתרון יצירתי לילדים א שוש כחלון כידור:

 ותו אם יש לכם פתרון יצירתי,א

 אותם מה הכי טוב, גםני אומר אולי לשמוע לא א ברק אשרם:

 זה אותם  יאת מ שוש כחלון כידור:

 ,רשת החינוכי ק אשרם:בר

 אנחנו נשמע גם אותם ברור לגמרי שוש כחלון כידור:

 אוקי,פר יונה ה ילדים מכבינתיים יש שמ ברק אשרם:

ת כמה תתני אני אין בעיה אני לא נגד אין לי בעיה לי זה לא אכפ ברק אשרם:

סומך על חדוה ואני סומך עליך אם את חושבת שזה נכון תתני להם 

 א אכפת,מיליון לי ל גם

חזור על זה ואני אחזור הזמן אני כל הזמן אות אני שוב אומרת במגבל ור:ידשוש כחלון כ

להצבעה, פני שאנחנו מעלים את תקציב ה לפת ואחרונסום נעל זה פע

תי את זה בתחילת אמרבמגבלות הזמן שנוצר כן אנחנו לא עשינו 
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א נעים לי גם ל רדינליםקי אני אגיד את זה שוב לא עשינו שינויים דבר

לא כל כך אפשר לעשות שינויים בתוך התקציב,  הלוואי ם להגיד לכ

יבי כדי שתהיה פה יא כסף יותר מכל סעיף תקצוהייתי יכולה להב

אגף ושאיכות השירות לתושב בסופו רווחה וגמישות תפעולית לכל 

  ,נת אנחנו נעשה עדכון תקציבשל דבר תהיה מצוי

 אותו,מר ומאוד שאני חייב ל ר אחרון חשובשי רק דבשו צביקה:

 התחייבתי לזה, שוש כחלון כידור:

יר עצוב מאוד ט שעה אנחנו מתעסקים בפני מאה וחצי כמעתוך שעמ :ביקהצ

מתעסקים מיליון מעל  145שבתוכנית תקציבית של שנה שלמה 

שחלקו הגדול גם מגיע מהמדינה  וזה מה שיש לנו  ,מבסכום שפחות 

 בפני מאיר, ים מתעסק חס בשעה וחצייילומר ולהת

ני מאיר במרכז אין כל קדנציה פתו סיפור אוכל קדנציה שימו לב  משה בוארון:

 ן,ואותם אנשים כל הזמ

 ,זה עצוב דובר:

 טוב אנחנו עוברים להצבעה, שוש כחלון כידור:

 משפט קצר, ירון חודוות:

 כן, שוש כחלון כידור:

מהדברים שקראתי חד כספים איו"ר וועדת  באמת משפט קצר בתור דוות:ירון ח

אני ממשיך לקרוא זה הישיבות של וועדת הכספים מבחינתי כל מי 

ה חמח שיבוא יצטרף ישאל ידאני אש תעצת העיר ראשיר מושחב

ויענה היו חלק שנענו ובאו היו חלק ששאלו אותנו אותי לפחות 

שאלות וקיבלו תשובות כמיטב ה, והמטרה פה באמת שתהיה 

מי שרצה לשאול אותי וידע גם  כמוד ואחד ות מול כל אחשקיפ

אם  להתקשר וקיבל תשובה ידע גם לבוא, וקיבל תשובות גם

לא  ם לא נוחות הםואני מודה שהתשובות הם לא נוחות התשובות ה

, 90נוחות גם לי לפעמים אבל במסגרת הסיטואציה הזאת שבה אנחנו 

ו נון שלנן שהיכולת מימהארנונה של המגורים צריכים להבי זואח 10
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יא באמת באמת מוגבלת יחד עם זאת גם מצד קרנות הרשות הוא ה

כה אחרי ש, בהלל בקיצוניות ברמה הנמו ו אם יתרת פתיחעל פני

לקראת סוף הקדנציה הקודמת היה תהליך מואץ שהשאיר אותנו עם 

וזה אחד הסיבות שלקחנו את ההלוואה הזאת , יכולת מאוד מוגבלת

 כלי, להכאת הקיום  וגם הצטרכנו

 2020בא זה אני רוצה להוסיף פה משהו היעד של כולנו פה הנתיב ה שי רומנו:

קשה מאוד חנו הולכים למקום א יותר טוב אנאנחנו נהיה במקום שהו

טובים, אנחנו נהפוך נמצא את  כמה מיליונים הוא הציג את זה חסר

סה אפשר הדרך בשנה הזאת כולנו ביחד בשולחן הזה נייצר עוד הכנ

ף בוא נחשב ביחד איך ח אפשר לריב  אפשר הכול אבל בסוגהתנל

 ות דרך לשבת עם שושי לחשוב קדימה איך אנחנו מייצרים עודהוועד

אחרת יהיה לנו עוד יותר קשה בתקציב ויהיה לנו עוד  הכנסה 

צים שצריכים לחשוב עליהם במקום להגיד איך אנחנו מגדילים קיצו

י וזה מבחינתשלנו המטרה  לא אתשז ...את היישוב אנחנו

של כולנו צריכה להיות, איך אנחנו באים עכשיו ביחד  האסטרטגיה

קציב ולא פחות כסף ודואגים ששנה הבאה יהיה יותר כסף בת

 בתקציב. זה המסר שלי לכולנו בתוך השיח הזה.

 ?9201אוקי מי בעד אישור תקציב העירייה  לשנת העבודה  שוש כחלון כידור:

 יקון,כולל הת ע:גבשלומית 

 מה? שוש כחלון כידור:

 התיקון? כולל שלומית גבע:

שעומדת על  2019ודה הוצאת תקציב לשנת העב כולל התיקון, מי בעד שוש כחלון כידור:

שזה לאחר תיקון בסעיף תמיכות, לא נוספו מיליון  146,097,000

עד? בסדר היועצת המשפטית? בסדר.  מי נגד? ם. מי בשקלי 375,000

 מובן, ן כנמנעים אי
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  ₪ 046,097,001בסך  2019מאשרים את תקציב העירייה לשנת  החלטה:

 

 .ם פה אחדמאשרי
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 2019לשנת יב הקרנות ותקצהפיתוח תכנית אישור  .2

 2019לשנת ותקציב הקרנות מאשרים את תוכנית הפיתוח הצעת החלטה: 

ירה ברגע שקלים ואני מזכ מיליון 9.5ציב הפיתוח עומד על תק שוש כחלון כידור:

י א אותה לאישור בתקציב פיתוח. מואה אנחנו נביר ההלוושאתש

שעה שבע ראה ביום שלישי בד? מי נגד?  תודה רבה ערב טוב נתבע

 ,וחצי

 

 2019לשנת ותקציב הקרנות ים את תוכנית הפיתוח מאשרהחלטה: 

 

 מאשרים פה אחד.

 

 

 

__________________ 

 

___________________ 

 שושי כחלון כידור 

 ההעיריי ראש

 ר דני לוין, מ

 מנכ"ל העירייה

 


