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*** 

 
 
 
 

מונח  2017טוב ערב טוב, אנחנו אחרי הרבע שעה. טוב יש לנו תקציב   מר אפי דרעי, ראש העיר:
על שולחנכם. קיבלתם אותו לפני שבועיים בערך, ולפני שאנחנו ניכנס לדיון, ניתן ליעקב לתת בריף 
על כל התקציב, ואח"כ ליו"ר וועדת הכספים, ואח"כ ניכנס לשאלות, הערות, הצעות וכו'. יעקב 

 בבקשה.
 

ערב טוב לכולם אנחנו בדפים הראשונים, ניתן מבוא עם תמצית הסברים לגבי  ח יעקב זיצר:"רו
הקטע של התקציב, לאחר מכן גם הסבר בנושא התקציב עצמו. התקציב שכרגע מוגש לפניכם, 

וברשותכם הייתי רוצה לעבור לדפים המרכזים שנותנים תמונת ₪, אלפי  124,279 –מסתכם ל 
, חלוקת ההכנסות בעיר כפר יונה היא בערך 8. אנחנו יכולים לראות בעמוד מצב על נושא התקציב

, השתתפות 49.11השתתפות ממשלה. ליתר דיוק, הכנסות עצמיות  50%הכנסות עצמיות, ו  50%
, כאשר בהשתתפות הממשלה יש גם את ההשתתפות של הממשלה בנושא של חינוך 50.89ממשלה 

. ההכנסות העצמיות שמקודם 2017תקציב הרשות לשנת שהוא אייטם די גבוה ודי משמעותי ב
, בפירוט מספר 9מפולחות לפניכם בעמוד  61.036אחוז, ומסתכמים ל  49.11אמרתי שהם מהווים 

שאר ההכנסות העצמיות הם סכומים ₪3. אלפי  47.830, כאשר הסכום הדומיננטי זאת הארנונה 1
למעשה מורכב  47830מרכיב הארנונה  .61036נמוכים יחסית לסכום הארנונה, והסה"כ הוא 

זו ארנונת הפיגורים, ו  1,800,000זאת הארנונה השוטפת,  42030 –מארבעה סעיפים: אחד 



אלו ההנחות כפי שאתם יודעים ההנחות ברשות מקומית נרשמות גם כהכנסה וגם ₪  4,000,000
אחוז, ולמעשה  ₪50.89, אלפי  63243, 8כהוצאה. אני עובר להשתתפות הממשלה שהופיעה בעמוד 

, 38573הדומיננטי ביותר זה החינוך  אנחנו יכולים לראות שזה מורכב משלושה סעיפים עיקריים.
. לגבי מענק האיזון אני רוצה 9670, משרד העבודה 12910לאחר מכן משרד הפנים, מענק האיזון 

ל יצאה הנחיה , אב2017לציין שזה הנתון שכרגע יצא לפני שחולקו הנוסחאות הסופיות לשנת 
אני מציין גם יש שינוי, כי  2017. שנת 2017איזה סכום יש לקחת בחשבון במסגרת תקציב של שנת 
אבל כפי שצינתי עדין אין הנוסחה  2017נתקבלו כל מיני החלטות במסגרת תקציב מ"י לשנת 

 עצמה, כדי לדעת את הסכום המדויק.
 31ר אפשר לראות פה שמשרד החינוך הוא כאש 124279יש פילוח בשיטת עוגות על ה  10בעמוד 

אחוז מכלל התקציב זה אותם משרד יעודים  40אחוז, ובמילים אחרות  8אחוז, משרד הרווחה 
שכל שאני מקבל מהם יותר כספים זה גם אומר שאני צריך להוציא יותר כספים. שאר ההכנסות 

אחוז  50 –א אותנו לאותם כ אחוז, זה מבי 11אחוז, יתר העצמיות  39אפשר לראות הארנונה היא 
שדיברתי עליהם בפתיח. מענק הכללי לאיזון כעשרה אחוז, במשרדי ממשלה אחרים הסכומים 

 יחסית נמוכים.
, אני עובר מנושא ההכנסות לנושא ההוצאות, כאשר ההוצאות מפולחות בעמוד זה בין 11בעמוד 

אחוז, הוא חלק גדול  40.08חוז, א 40שכר לפעולות, פירעון מלוות והוצאות מימון. השכר מהווה 
כוללות גם את פעולות החינוך וגם את פעולות  70262ממנו זה שכר בתחום החינוך, הפעולות הם 

 3סכום שהשיעור שלו מכלל התקציב הוא שיעור יחסית נמוך  3779רעון המלוות הוא יהרווחה. פ
אין כמעט  422ון הם אחוז בלבד, ואפשר לראות את זה כבאמת כשיעור נמוך. הוצאות המימ

הוצאות מימון, יש גם רשויות שמתקצבות את עצמן באחוז וחצי וגם הוצאות מימון חלק מהם זה 
 בגין הסכומים הגלומים בתוך הארנונה. 

. הפירוט הראשון שמדבר על 11, שנותן לכם יותר פירוטים על מה שהיה בעמוד 12אני עובר לעמוד 
, סכום נוסף זה השכר 32737יננטי ביותר פה זה החינוך , הסכום הדומ49816שכר משכורות זה 

, שהוא למעשה כמעט ולא נמצא 3,904,000, אני רוצה לציין גם את סכום הפנסיה 9448הכללי, 
. מבחינת הפעולות, הפעולות 743, ושכר הנבחרים 2,984,000בשליטת הרשות. שכר הרווחה הוא 

כפי שאמרתי לכם ₪  4,000,000רנונה הם , הנחות הא70262מתוך  30416הכלליות שלנו הם 
הנרשמות גם כהכנסה כפי שראיתם וגם כהוצאה כפי שאתם רואים פה. פעולות החינוך הם 

. עיניכם הרואות עד איזה סכום גבוה מושקע בחינוך בעיריית כפר יונה. אם ניקח את שכר 24272
השקעה ₪  57,000,000מ ואת פעולות החינוך נראה שאנחנו נמצאים  33,000,000 –החינוך כ 

 .135, ופירעון ההצמדה 668, הריבית 2976, פירעון הקרן 3779בחינוך. פירעון המלוות שלנו הוא 
והוצאות מימון  10,000הוצאות המימון שלנו הם מאד נמוכות, אפשר לראות פה שתוקצב ריבית 

ה מאד מאד שזה ויזואלית מראה בצור 13. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לעמוד 412
, אפשר לראות שהשירותים 2017משמעותית לאן הולכים מרבית הכספים בתקציב רגיל של שנת 

אחוז  7אחוז, המנהל הכללי הוא  62הממלכתיים, קרי החינוך שבעיקר זה חינוך רווחה מהווים 
בתחתיתו, שהמנהל הכללי  13אחוז. אפשר לראות את זה בעמוד  21בלבד, והשירותים המקומיים 

, מפעלים ותשלומים 76952, שירותים ממלכתיים 25630, השירותים המקומיים 9332כספי וה
 .4201, פירעון מלוות והוצאות מימון 8,174,000בלתי רגילים 

ישנם פירוטים נוספים שמראים כבר פירוטי משנה למה שהקראתי מקודם בעמוד  14בעמוד 
, השירותים 5497המנהל הכללי הוא  9322הקודם, אז אפשר לראות שהמנהל הכללי והכספי ה 

₪  10,000,000, אפשר לראות שמה שבעיקר תופס זה התברואה, קרוב ל 25630המקומיים ה 
השמירה והביטחון, תכנון ובניין העיר והנכסים הציבוריים. השירותים הממלכתיים שהם תופסים 

₪,  57,000,000כמו שאמרתי לכם מקודם, החינוך הוא ₪,  77,000,000כ ₪,  77,000,000
הפירוטים הקודמים היו פר שכר ופעולות ופה פר נותן פירוט פר מגזרים. ואם תיקחו את סה"כ 
התקציב ותורידו ממנו את פירעון המלוות ותורידו ממנו את הגמלה שהרשות משלמת ואת 

 .2017ההנחות אתם תמצאו שההשקעה בחינוך היא מאד מאד דומיננטית לתקציב רגיל של 
אין לנו כמעט בקטע ביוב, מפעלים ותשלומים בלתי רגילים, אין לנו כמעט מפעל עמוד הבא 

נכסים, או תשלומים בלתי רגילים, זה בעיקר התשלום של הפנסיה, פירעון המלוות והוצאות 
 , פירטתי אותם מקודם וזה נותן פילוח עם צורה אחרת. 4.2המימון 

להצעת התקציב של  16לתקציב  15תוכלו לראות את ההשוואה בין ביצוע  16אם תעברו לעמוד 
, כאשר יש לכם את העמודות בצבעים שונים לכל שנה ושנה כדי שיהיה קל ויזואלית לראות 2017

הנתונים המספריים הם מופיעים בתחתית העמוד, אפשר את זה, ולאלה שמעוניינים לראות את 
, בפעולות הכלליות אנחנו 49.8מסתכם ל  45.2ותוקצב ל  15בביצוע  43.6לראות שהשכר שהיה 

ובהוצאות המימון אנחנו נשארים אותו  3.8ל  3.3, פירעון המלוות מ 70.2ל  67.2 16עולים בתקציב 
 הדבר.

ציב, כאשר כאן ישנו המבנה שרואים גם בדוח השנתי , לעניין התק17אני אסיים עם עמוד 
המבוקר, כאשר יש פה פילוח נוסף למספרים שנתתי אותם מקודם, כאשר בצד ימין יש התקבולים 



ובצד שמאל יש את התשלומים אפשר לראות פר נושא, ופר מגזר, מה יש לנו הכנסות ומה יש לנו 
, יש לנו את הצעת התקציב זה 18בעמוד . 124279הוצאות, וכמו שנאמר בהתחלה התקציב הוא 

הנושא של שכר, את הנושא של המשרות, את הצעת התקציב, והעלות הממוצעת לשכר. זה לגבי 
הקטע של התקציב הרגיל, אפי ברשותך אני אעבור על שני נושאים נוספים, אבל צריך להצביע 

 עליהם בנפרד. 
ם פה למעשה את קרן ההשבחה וקרן , אנחנו רואי2017אחד זה: הצעת התקציב לקרנות שנת 

וקרן מים ביוב, אבל בעיקר הפיתוח, אלה הדומיננטיים, ויש עוד שתי קרנות, קרן העודפים, 
, צופים, נקבל 3.3הסכום הדומיננטי הוא בקרן ההשבחה, אנחנו צופים שפותחים את השנה ב 

, 17בסוף  1.947עם נעביר אותם לתקציב הרגיל ולתקציב לתב"רים, סה"כ צפויים  10,000,000
. לאחר הפירוטים יש גם את תכנית הפיתוח של הרשות 1349ובקרן הפיתוח יש גם את התנועה, 

, מפורקת, נמצאת באותם העמודים שלאחר מכן מדובר בתכנית פיתוח רב 2017של הרשות לשנת 
 שנתית. עד לכאן תודה רבה ואם יש שאלות אני אשמח לענות. 

 
 לא שאלות אחרי, קודם כל מיטל ואח"כ שאלות. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא שאלות הבהרה.  מר אבישי ברעם:

 
 בבקשה אבישי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 .13,186,000, שורה שנייה מלמעלה, 19, מספר 17המענקים בעמוד  מר אבישי ברעם: 

 
 עמוד איזה?  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 . מה זה כולל בדיוק?13,186,000. למעלה, שורה שנייה. מענקים: 17עמוד  מר אבישי ברעם:

 
 בעיקר מענק איזון, לא רק, אבל בעיקר. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא? 12.5מענק איזון אמרנו  מר אבישי ברעם:

 
 אני אומר מענק, זה מענק איזון בעיקר אבל לא רק מענק איזון. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 ד איזה? מה? מה?עו מר אבישי ברעם:

 
יש כל מיני דברים, שמקבלים שיפוי פנסיה, כל מיני דברים, השיפוי של ההנחות  ח יעקב זיצר:"רו 

 שנותנים לאזרחים וותיקים, סכומים לא משמעותיים.
 

 טוב, תודה. מר אבישי ברעם:
 

 מיטל, בבקשה.  מר אפי דרעי:
 

י אתמצת לכם דיונים ארוכים, אני כבר, קודם כל אם להעיר על הנושא של, אנ מיטל טולדנו: 'גב
לייט. קודם כל אם -מראש שכבר לעסנו את זה אצלנו בוועדת כספים אז אני אתמצת לכם את היי

אתם רואים את ההכנסות של העירייה אתם יכולים לראות שהעצמיות שלנו וההכנסות ממשרדי 
זה במרכאות כי זה לטובת אף  אני אומרת את הקלה לקב"צממשלה הם כמעט אותו דבר, הם לפי 

שההכנסות הם ממשרד ממשלה. מה שזה אומר בתווך הארוך זה שחסר לנו אזורי תעשייה אחד 
ומסחר, חסר לנו מה שנקרא רענון עסקי והדבר הזה לתווך הארוך אנחנו צריכים מה שנקרא 

יש להציב לעצמנו יעד להגדיל את ההכנסות שלנו ממסחר. כן חלה התקדמות בנושא הזה, 
התקדמויות גם בשטחי מסחר, גם בשטחי תעשייה, עדיין אנחנו לא כאלה שאנחנו שיכולים לעשות 

כבר תיראה קצת אחרת וקדימה. הדבר הזה  2018ואני מקווה ששנת  2017ארנונה בפועל בשנת 
כשלעצמו אילוץ מאד מאד גדול על התקציב. זאת אומרת מראש כשאנחנו צריכים להצטמצם עם 

לא זה שם אילוץ מאד מאד על התקציב. עוד גזירה שנחתה על כפר יונה היא הנושא הכנסות שהם 
שיש לנו זכויות כלכליות מאד מאד רציניות עלינו של הביטול של עיר עולים, זה אומר זה גזירה 

רוככה בעקבות התערבות של גזבר העירייה וראש העירייה ובאמת הירתמות שלמה הגזירה קצת 
₪  900,000יא רוככה, והמשמעות שבתקציב של השנה היא בסביבות של היא לא בוטלה אלא ה

 4,000,000ירידה בהכנסות, אבל ההכנסה לתווך ארוך היא הרבה יותר, וזה פגיעה גדולה של 
את הגזירה שכבר נחתה עלינו לפני  שקלים בתקציב השוטף שמדובר במכה. עכשיו תוסיפו לזה 



,  7איזון כיוון שעלינו במעמד הסוציו אקונומי לאשכול שנתיים וחצי שלוש, של הפגיעה במענק 
ותוסיפו לזה שלא קיבלנו רזרבת שר, ולא קיבלנו שום מענק, ותקבלו שהייתה לנו יחסית קיטון 
בהכנסות, גידול בצרכים, בכמות האנשים, ככה שהתקציב נעשה תחת אילוצים מאד מאד מאד 

צד אחד, אז אתה כמובן פוגע בצד אחר. יש קשים, מדובר בשמיכה מאד קטנה, שאם אתה מושך מ
הרבה דברים שאנחנו גם, עוד דבר שקרה, זה גם התייקרות השכר, ובמיוחד במגזר החינוך, יש 
הסכמי שכר חדשים, הייתה התייקרות שכר של שלושה אחוז, התייקרות הזאת י כמובן אנחנו 

 צריכים,
 
 גם במוניציפאלי.  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 , כיוון שהמשכורות מהחינוך הם הזה,-גם התייקרות מוניציפאלית, אבל זה ה נו:מיטל טולד 'גב
 
 והגמלאים.  ח יעקב זיצר:"רו 

 
" מה שנקרא, אז יש הוצאה מאד גדולה, גם הייתה  התייקרות בחוזה זה ה"ביגי מיטל טולדנו: 'גב
, התייקרות בחוזה התברואה, שהמכרז התברואה החדש הוא יצא בסופו של דבר יקר יותר -ה

מהחוזה הקודם, ז"א ההוצאות שלנו גדלו, ההכנסות שלנו קטנו, ובהתאמה יש הרבה דברים פה 
בוועדת הכספים שחשוב לי לעלות אותם פה שחלק  שהם... עדיין עלו דברים מאד מאד חשובים

מהם, בוא נגיד ככה, רובם צריכים למצוא את הפתרון שלהם במהלך ביצוע התקציב, ולכן אני 
, לשים את הדברים על השולחן פה, שידעו פה כל -מנצלת את הבמה הזאתי ע ל מנת למצוא את ה

התקציב מאד קשיח, אין הרבה יכולת  קובעי המדיניות את הדברים. וזה ככה, בעיקרון, אז שוב
לשחק, אז שיחקנו בסעיפים מאד קטנים, יש הרבה שכר, וכל מיני סעיפים כאלה: חוזים, שכר, 
דברים שאין לך יותר מדי מה לעשות, ומה שהיו ההערות, העיר אחד מחברי הוועדה ירון אני 

ן בו חזון, כולנו הסכמנו יכולה לצטט אותו: שהתקציב לא נושא אתו בשורה, אין בו השראה ואי
 אתו כי לאור הגזירות אנחנו מצליחים להשיג, 

 
 תקציב הישרדות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
כן מצליחים להשיג תקציב הישרדותי, זה תקציב מאד מאד מאד רזה, ומאד,  מיטל טולדנו: 'גב

וזה, כל זה קודם כל. ההערה השנייה והנכונה, הייתה אנחנו מהתקציב הרזה שלנו ומאד לא, 
מיליון שקל למתנ"ס ולא מקבלים שום מידע, וזה אמרה לנו חברת הוועדה ליהי  2.2נותנים 

איינס, ואני מצדיקה אותה, אנחנו לא מקבלים שום מידע על המתרחש במתנ"ס, אנחנו לא 
ים שום דבר, איך הדברים קורים, איך הדברים עובדים, אנחנו מקבלים דוחות, אנחנו לא מקבל

נמצאים באפילה  מוחלטת, שוב זה לא הערה על התקציב, כמו שזה הערה על הביצוע של התקציב, 
ואנחנו ביקשנו בוועדת הכספים לקיים דיון עם מנהל המתנ"ס שהדברים פה יבואו לביצוע,כדי 

בקרה על מה שמתרחש שם, אנחנו לא אוהבים את זה  פשוט לראות איך אנחנו מקבלים קצת יותר
מיליון שקל שזה הרבה מאד כסף יחסית לתקציב הזה, בלי לדעת בכלל  2.2שאנחנו הולכים לתת 

מה זה. הערה נוספת שעלתה היא נושא של בכל זאת ההוצאה הגדולה ביותר של המועצה הזאתי, 
מברכים על זה שההוצאה בחינוך היא הוא ההוצאה בחינוך, ואנחנו מודעים לצרכים, ואנחנו 

גדולה, אין לנו התנגדות להוצאה בחינוך, ועדין הצביעה חברת הוועדה ליהי איינס, על הפרויקט 
הוכח כפרויקט לא שהוא שש מאות ומשהו אלף שקל מכספי הרשות שהוא  מנגן למשלבבית ספר 

הפרויקט הזה וזה, והשאלה כל כך מוצלח, שעשינו וועדה בזמנו של מיפוי אז לא, לא התלהבו מ
היא אם אי אפשר לנצל את זה מבחינת סדר העדיפויות לדברים, לדברים טובים יותר, בצורה 
אחרת, ובאמת לעשות איזה שהיא חשיבה, אבל שוב ההערות שלנו רובן הן ברמת הביצוע של 

ל ידי התקציב. אני מבקשת , התחילה פה מגמה יפה, של מעקב הדוק על הביצוע של התקציב ע
וועדת הכספים, וגם על ביצוע של התב"רים ועל האומדנים של התב"רים ואני רוצה שהמגמה הזו 
תימשך כיוון שאנחנו רוצים בעיקרון לא לעצור את הפעילות של הרשות, אבל אנחנו כן רוצים 
שדברים מסוימים ישתפרו, למשל השקיפות במתנ"ס, למשל כינוס של וועדת החינוך הישובית, 

לקבל מידע מה עושים, זה דברים שלא קרה בעצם מתחילת הקדנציה, אז הדברים האלה וקצת 
פשוט ברמת הביצוע כדי שאנחנו יהיה לנו יותר שליטה. מה שכן יש בשורות מעטות מאד בתקציב, 
הבשורות שקיימות הם שיפור בתכנית הביטחון, ודברים שעשו שדרוגים במערך התברואה, על 

ש בפינוי האשפה והגזם את השיפור בתווך הממש מיידי ברגע שהדברים מנת שבאמת התושב ירגי
 האלה יצאו לפועל, זהו. 

 
 בבקשה ליהי.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 



התחיל ולהודות לחברי לומר לאני רוצה לומר כמה דברים. קודם כל אני רוצה  ליהי איינס: 'גב
שגם אני נמנית ביניהם, אני חייבת לומר שאף על פי שהרוחות מאד מתלהטות כאן  וועדת הכספים

אצלנו במליאה, העבודה בוועדה שלנו היא עבודה מאד יפה ועניינית, אני חייבת לציין את העבודה 
מול הגזבר, כל מה שאנחנו מבקשים ממנו, אני מדברת בעצם בשמי, כל מה שאני מבקשת אני 

שיתוף פעולה מלא, השיח הוא שיח ענייני ופורה אז אני באמת מברכת על  מקבלת את המידע, יש
עבודת הוועדה שלנו ואחרי שאמרנו את זה, אני חייבת לומר שאני מסכימה עם מה שאומרת יו"ר 
הוועדה מיטל לגבי התקציב עצמו, ואני רוצה לחדד כמה דברים. ראשית, וודאי אתם זוכרים את 

תי בשנה האחרונה בעניין המתנ"ס. אני סבורה שלאור הדוח ההתנגדויות הרבות שאני הבע
שהתפרסם, דוח המבקרת מלפני שנתיים שחשף ליקויים קשים מאד בפעילות המתנ"ס, חזקה 
היא על המתנ"ס לפתוח את ספרים שלנו בפנינו ולאפשר לנו בתור סוג של איזה שהוא תיקון 

וקים לעוד מידע על מנת להיות רגועים לאותו הדוח, סוג של הבנה, שלאחר הדוח הזה אנחנו זק
הדירקטוריון, ארדיית במגושקטים, שכן פרט למנהל המתנ"ס לא התחלפו שמה כמעט אף אחד 

אני סברתי שהם היו צריכים לפתוח את הספרים שלהם ולאפשר לנו שקיפות מלאה, בעיקר בעידן 
זה אחד, ולכן אני גם שאנחנו חיים היום ובעיקר לאור הדוח המאד לא מחמיא בלשון המעטה. 

סבורה שבמקום הם לא משלמים שכירות ואנחנו ההורים משלמים ממיטב כספנו עוד ועוד 
כספים, החוגים מתפקעים מילדים, לא משלמים שכירות, אני לא נמצאת מדוע הם נמצאים 
בגירעון ואני לא מוצאת מדוע הם לא פותחים בפנינו את הספרים שלהם ואני לא מוצאת למה 

צריכים להעביר למעלה משני מיליון מהתקציב שלנו שעה שכולנו מסכימים שיש לנו תקציב  אנחנו
רזה, אין לנו רזרבות אין לנו מאגרים, ואנחנו פשוט מעבירים כסף ככה בלי שאין לנו שום פיקוח 
עליו אז זה ממש לא מובן לי, זה דבר ראשון. דבר שני, בעידן שבו אנחנו סוגרים תכניות, תכנית 

ל וצבע אהובה על כולנו, אני לא חושבת שיש פה מישהו שלא העריך את התכנית הזו, תכנית צלי
של קרן קרב שהפסיקו להיות מתוקצבות על ידינו על ידי העירייה, נסגרות, ומצד שני תכנית 
שעברה הערכת פרויקטים ונמצאה כתכנית כושלת, אין מילה אחרת לקרוא לה, כושלת, 

אתם מעלים בדעתכם מה יכולנו לעשות בשש מאות אלף שקל, שקל, מתוקצבת בשש מאות אלף 
סתם כרעיון, יש לנו את נושא הקייטנות, אנחנו היום ממנים א' וב', המדינה מסייעת לנו במימון 
של א' וב' אבל ילד בכיתה ג' זקוק לקייטנה, ולהורים אין כספים לעשות את זה, בשש מאות אלף 

כל הכבוד לרצון שלנו לתת לילדים לנגן זה באמת מאד יפה, אבל  שקל יכולנו לממן קייטנות, ועם
להכריח אותם לנגן זה משהו אחד ולתת להם את האפשרות לנגן זה משהו אחר, וכמובן שיש לנו 
תכנית שבנויה ברובה משכר של מבצעי התכנית, אני לא רואה בה באמת היום איזה שהוא סוג של 

אולי בזמנים אחרים, אולי, אבל היום אני באמת חושבת  קצפת שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו,
שהתכנית הזאתי היא תכנית ששואבת יותר מדי כסף בנתונים הקיימים, ואני רוצה לומר שיו"ר 
וועדת חינוך שאני חושבת שאילו וועדת חינוך הייתה מתכנסת, וחבל שהיא לא מתכנסת, אני 

אינני טועה אנחנו אמרנו שאנחנו בישיבות חושבת שמהבחירות היא התכנסה פעם אחת בלבד. אם 
חינוך נדון בתכנית הזו, ומאחר והוועדה לא מתכנסת אז הנה שוב אנחנו פותחים את ספר התקציב 
ומוצאים בו את התכנית הזאת שאין לה מקום לדעתי בימים אלו. דבר נוסף זה נושא הניקיון, אני 

ימי איסוף אשפה לשני ימי איסוף חושבת שהמעבר משני ימי איסוף אשפה, סליחה משלושה 
אשפה נותנים את אותתם שוב ושוב לכל מי שמסתובב בכפר יונה יש פחים מתפקעים, וגם 

לא מביא אתו שום בשורה בעניין הזה, עדיין יש כאן שני ימי  2017התקציב שמובא לנו כאן ל 
השקעה שלנו בחינוך, איסוף אשפה, בנתונים שלנו היום בכפר יונה זה לא מספיק לטעמי, ועם כל ה

אני מסכימה לגמרי עם מיטל שאומרת שכל השקעה בחינוך היא השקעה מבורכת אבל אנחנו 
נמצאים שבע שנים, בית ספר הדר, אני מכירה אותו, הילדים שלי לומדים שם, שבע שנים, ושבע 

ית ספר שנים אין שם  מחשב אחד, שאנחנו, העיריה נתנה מימון בשבילו. יש לנו בית ספר חדש, ב
עתיד יש שם כיתות כמו כיתות מופת, יושבים שם מיטב התלמידים, ולא רק במופת, הדור שלנו, 
אנחנו משקיעים פה הון עתק בחינוך, אבל אין בשורה טכנולוגית אין מחשבים בכיתות, איך יכול 

מחשב בכיתה, אין כיתת להיות שבמאה עשרים ואחת  ילדים מגיעים לכיתה שלהם ואין לה 
ים. דבר נוסף יש שעות תגבור, שאנחנו כל הזמן, מצומצמות, שעות התגבור שמה עוברות מחשב

לבתי ספר מצומצמות בלי הפסקה, כמו שאמרתי וועדת חינוך לא התכנסה, מיצ"בים שמראים על 
ירידה, הורים שנאלצים לממן מכיסם כל סוג של התפתחות או איזה שהיא השקעה בנראות בבתי 

תכם לראות את העבודה המדהימה שעשתה הנהגת ההורים בבית ספר הדר, ספר, אני מזמינה א
בואו תראו איזה חצר נהדרת, אבל זה הכל מכספי ההורים, אז מה בעצם אנחנו מביאים להורים? 

עדיין יש לנו  שפיןבסופו של יום אני חושבת שגם בתכנית שהיא רזה, גם אם אין לנו הרבה מאד 
קים את סדרי העדיפויות בתקציב הזה, היא חלוקה שאני חלוקת, החלוקה שבה אנחנו מחל

חושבת שהיא לא נכונה, במיוחד בתקופות שבהם אנחנו כבר רואים את הבאר, זה ברור לי, כולנו 
רואים את הבאר, אבל אנחנו עדיין רחוקים ממנו, אנחנו עדיין הולכים שמה במדבר הסזיפי 

עדיין לא שם, ובימים כאלה זה עוד יותר חשוב,  והחם, אנחנו רואים שתיכף נבנים פה, אבל אנחנו



שאנחנו כל שקל שאנחנו מעבירים יהיה שקל נכון, אני לא חושבת שזה מובא בתקציב הזה. תודה 
 רבה. 

 
 טוב. אפשר גם להתייחס לתכנית הפיתוח? או שזה אחר כך? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

את יכולה. אם את רוצה עכשיו, תעלי עכשיו, אין בעיה. אני לא חושב  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 שצריך לעשות, לא צריך לעשות הצבעה לזה.

 
צריך להצביע על כל אחד. אפשר להצביע עכשיו על התקציב. פשוט צריך  ח יעקב זיצר:"רו 

 להצביע על כל אחד בנפרד. 
 

 אוקי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז בואי נגמור את התקציב, ונעבור לפיתוח.  העיר:מר אפי דרעי, ראש 
 

אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו כאן, ואני חושבת שבסוף השכל  כחלון:-שושי כידור 'גב
הוא אצל כולם הוא שכל ישר, וכולנו יודעים לראות ולזהות את אותם דברים מתוך התקציב, 

ציב ובסעיפי התקציב ואין ספק שאין לדעת שיש ניסיון מצטבר של שנה שלישית בעיון בתק
בשורה, ואין חדש תחת השמש ולטעמי לפחות, יש אפילו ירידה בשירות לתושבים מתוך העיון 
בתקציב, ואני מבינה שיש אילוצים ויש גזירות והורידו את המענק איזון, הכל אני מבינה, כן? זה 

חס לזה אני חושבת, כן, שגם אם לא מה שגורם לי לישון טוב בלילה שאני מבינה את זה. ובהתיי
אנחנו יודעים להגיד זאת מציאות קיימת כרגע ויש היתכנות להתפתחות כלכלית של העירייה, אני 

שנשב כולנו ונתכנן עשר שנים קדימה את התכנון הכלכלי של עיריית כפר חושבת שיפה שעה קודם 
אני אמרתי ראש העיר אמר. יונה, דווקא בגלל שגם פה ראש העיר, אמר, תקציב בהישרדות, לא 

או נאמר גם בוועדת הכספים זה אפילו צוטט כאן על ידי חברי וועדת הכספים, אני חושבת שזה 
הזמן שלנו, לא לחכות עוד שנה ועוד שנה, וכל שנה מחדש למה אנחנו בהישרדות ואיזה אילוצים 

שור, חמש עשרה שנים חלים על עיריית כפר יונה, מכל מיני סיבות ובאמת לשבת עכשיו ולתכנן ע
 קדימה ולראות איך אנחנו באמת, כן איך אנחנו באמת,

 
 בשביל זה הוועדה אבל עובדת בימים אלה. מיטל טולדנו: 'גב
 

אין בעיה. אני לא, אני שמה את זה כי אני חושבת שזה האתגר האמיתי  כחלון:-שושי כידור 'גב
ב לאישור מועצת העיר, הוא לא עומד לפתחנו. אני רוצה גם להעיר על העיתוי של הבאת התקצי

על א' שקובע שהגזבר יכין הצעת תקציב לעירייה,  206בכלל בקנה אחד עם פקודת העיריות, סעיף 
פי הנחיות ראש העירייה וראש העירייה יגיש לאישור המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה 

ודשיים לפני וזה חוזר על עצמו לשנת כספים שאליה מתייחסת ההצעה, אנחנו חודשים אחרי לא ח
, כיוון שקיבלנו אותו ללא אישור 2013לדעתי שנה שלישית ברציפות, אני לא מתייחסת לתקציב 

, לצפי שנמסר לנו כי אני לא יכולה 2016המליאה היוצאת. אני רוצה כן להסתכל על תקציב 
ציב שהם בכלל לא לתקציב בכללותו וכן לראות שיש מתוך העיון בצפי, שיש חלק מסעיפי התק

מוצו כמו התכנון, למשל שכר ראש אגף החינוך, תכניות חינוכיות בגני ילדים, תגבור שעות בבית 
ספר, ועוד כהנה וכהנה סעיפי תקציב שלא מוצו, קיבלתי על זה תשובה למה זה לא מוצה מהגזבר 

סעיף לסעיף, אני לא רוצה להתייחס לתשובה, אני רק רוצה לומר שהיה ובאמת הכסף הזה עבר מ
נכון היה שאנחנו נכיר את זה כחברי מועצת העיר, וזה לא רק נכון היה זה מה שאומר וקובע 
המנהל התקין, זה מה שגם קובעת פקודת העיריות, שהעברה מסעיף לסעיף תועבר לידיעת חברי 

של א' מפרט את זה יפה מאד. מבחינתי גם כשאומרים ביטול  211מועצת העיר, וגם תאושר, סעיף 
שמונה מיליון שקל, בוא נהיה רגע זהירים, הגידול הוא אומנם בשמונה מיליון שקל מול שנה 
חולפת, אבל אם אנחנו מסתכלים על החלוקה של השמונה מיליון שקל, שלושה מיליון שקל 

, -מתוכם הם רק לטובת פעולות כאשר אחד מיליון שקל בכלל מיועד לתוך ההתקשרות של כל ה
 בלן פינוי האשפה, הגזם, וטאטוא הרחובות, אז מה שנשאר פה לפעולות הוא ההתקשרות מול ק

 
 

 יפה בים, בוודאי נוכח העובדה שחלקסכום כסף מאד מאד קטן שמבחינתי  הוא אפילו ט
 מהתקציב הזה מיועד לכיסוי התקשרויות. 

 
 מרבית הגידול זה בחינוך.  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 



 בחינוך. :זיצררו"ח יעקב 
 

 מה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מרבית הגידול זה בחינוך. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 וגם שם זה בשכר בעיקר.    כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא אבל מה, בחינוך, :זיצררו"ח יעקב 
 

 אני ראיתי סייעות, כמויות הסייעות שיש כאן, אני אפילו לא,  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אבל בחינוך רוב, :זיצר רו"ח יעקב
 

 מה זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 רוב רובה של ההוצאה בחינוך היא שכר. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 בסדר, לא משנה אני לא מתווכחת עם זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 זה גידול ענק. 57ל  52.3וגדלנו, גדלנו מ  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 אני לא מתווכחת. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 רוב ההוצאה היא חינוך. רוב הגידול הוא בחינוך. ח יעקב זיצר:"רו 

 
הוא חושב שזה הוא חושב , רוב, כשאתה אומר רוב ההוצאה היא חינוך כחלון:-שושי כידור 'גב

, מתוך החמישים ושבעה מיליון -שבטח יש פה פעולות בחמישים ושבעה מיליון שקלים, אז רוב ה
 שקלים כמעט שישים אחוז מהכסף, זה מיועד לשכר. 

 
 , רק שנייה.-טוב אני, סליחה, אבל בתוך ה ח יעקב זיצר:"רו 

 
צריך גם את זה לזכור וגם את זה להציג.  לגבי המתנ"ס אני רוצה להגיד  כחלון:-שושי כידור 'גב

כמה דברים: מעבר לזה שיש פה תקציב, שאגב אני באופן אישי מבחינתי למתנ"ס יש חשיבות ויש 
ערך קהילתי ואם הוא זקוק לתמיכה תקציבית כדי לקיים את הפעילות השוטפת שלו למען 

, וגם הגיל השלישי, וגם כל מי שחי כאן בקהילה ומקבל את הילדים שלנו, אוקי, וגם המבוגרים
שירותי המתנ"ס לי אין בעיה עם התמיכה התקציבית, בוודאי אם יש איזה שהיא בעיה נקודתית 
סביב המתנ"ס. אני כן חושבת כמו שנאמר כאן זה שאם העירייה תומכת בסכום כזה או אחר, את 

ן וחשבון לגבי הסכום הזה, אוקי אני, לפחות הפעילות של המתנ"ס, אנחנו חבים לפחות בדי
בסכום הזה שהעירייה תומכת, ולהגיד שהם לא פתוחים לחופש המידע, או שנבחר ציבור לא צריך, 

העירייה תומכת זה יוצא מכספי העירייה, אני חושבת  oneכל הדברים האלה הם לא רלוונטיים, 
רוצה גם להעיר שרק בשנה החולפת שלפחות בסכום הזה אנחנו אמורים להיות חשופים. אני 

אלף שקל שמגולמים בתקציב  400אלף שקל לטובת תרבות תורנית ועוד  200המתנ"ס גם קיבל 
 אלף שקל לטובת המתנ"ס.  600לטובת הכדורגל, אוקי? ז"א סה"כ  2017

 
 זה חצי מיליון שקל. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 מה? כחלון:-גב'  שושי כידור

 
 חמש מאות אלף שקל לפי החלטת מועצה.  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 , אתה יודע, זה,200 –ו  400אני יודעת שזה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לא לפי החלטת מועצה חמש מאות אלף שקל תוספת למתנ"ס עבור  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 הספורט.

 



ון שקל לפי החלטת מועצה. עכשיו אם אתה יכול להיות שזה חצי מילי כחלון:-שושי כידור 'גב
נגעת בהחלטת המועצה, אז אני גם רוצה להיות חשופה לאיך הכסף הזה עתיד להיות מנוצל, וזה 
גם מה שמסוכם בהחלטת המועצה, לא רק שאנחנו נקצה את הכסף, אלא גם שאנחנו נדע איך 

 חשופים למידע הזה. הכסף הזה אמור להיות מנוצל, אוקי? אז אני אשמח שאנחנו גם נהיה
 
 היא צודקת. ח יעקב זיצר:"רו 

 
לגבי, תראו רוב הכסף ארבעים אחוז מהכסף פה מנוצל לשכר בכלל, לא  כחלון:-שושי כידור 'גב

רק של עובדי משרד החינוך, אלא בכלל למנגנון של העירייה, אני מניחה, ארבעים אחוז מהכסף כן, 
 ארבעים אחוז מהתקציב. 

 
 המנגנון הוא נמוך מאד. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 מה זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 המנגנון נמוך. ר:ח יעקב זיצ"רו 

 
 לא יודעת אין הפרדה במנגנון, אז אני לא יודעת להגיד את זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 יש מוניציפאלי, מנהל כללי.  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 מה זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 השכר, מנהל כללי זה שכר. הפרדה, יש לך סעיף  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 מנהל כללי מוניציפאלי. הקראתי את זה מקודם. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 סה"כ ארבעים אחוז. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה לא ארבעים אחוז, סליחה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אז כמה זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

תסתכלי ברובריקות עשו את זה עם טבלאות, את יכולה לראות הנושא  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 של כלליות, מה שקשור למוניציפאלי הוא נמוך מאד, ואולי בין הנמוכים בארץ. 

 
 אפי אני אחר כך אסביר.  אני אסביר אחר כך. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא יודעת, כדאי שתגיד לי מה הנתון. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לא, לא, אנחנו בין הנמוכים בארץ, יגיד לך את זה יעקב שמטפל  רעי, ראש העיר:מר אפי ד
 בארבעים רשויות. 

 
 אני מניחה שההוא בצפון יודע. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 חם בכינרת. ח יעקב זיצר:"רו 

 
רבותיי אני אמרתי היות והוא מטפל בארבעים וחמש רשויות, הוא  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 התחיל,
 

 להזיע? כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 לא אמרתי חם בכינרת.  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 קלקלתם אותו.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 



 . 9,448,000 12שכר כללי בעמוד  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 סה"כ אני מדברת. לא רק על המנגנון. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מיליון. 49סה"כ  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 אמרתי סה"כ. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מיליון זה כולל את החינוך ופנסיות. 9 מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נכון זה מה שאמרתי. זה מה שאמרתי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אוקי, אוקי. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

צריך לעשות הפרדה כשאת מדברת ועושה השוואות עם אחרים, לעולם  מר אפי דרעי, ראש העיר:
לא ניתן להשוות כל מגזר בפני עצמו. הדבר היחידי שניתן להשוות זה את המוניציפאלי. כי בחינוך, 
אם יש לי ישוב שיש בו בית ספר תיכון אחד, יש לי ישוב שאין לו בכלל בית ספר תיכון, אז 

ם אם הוא אותו מספר תושבים כמו שלי ההוצאות וההכנסות הפרמטרים משתנים לחלוטין, ג
 פעולה שונות. 

 
 שאתה מדבר באחוזים זה אותו דבר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הנושא של השכר כללי זה הנושא היחידי שאת יכולה להשוות.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 אחוז. 7.6כל השכר הכללי הוא  ח יעקב זיצר:"רו 

 
אלף  22בשכר כללי שאת משווה את כפר יונה לכל ישוב בסדר גודל של  מר אפי דרעי, ראש העיר:

תושבים, אני אתן לך את הרשימה אם תרצי, תראי שאנחנו אם לא הכי נמוכים, בין שלושת 
 חברים שיושבים פה.הנמוכים בארץ בנושא של מרכיב שכר, אז,  זה מרכיב עומס מאד כבד על ה

 
אני לא בדקתי את זה, אני לא בדקתי את זה, ואני כרגע נאלצת להאמין  כחלון:-שושי כידור 'גב

 לך.
 

 נוכל לעזור לך לתת לך את הנתונים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני אשמח. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 אחוז. 7.6כל השכר הכללי הוא  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 מה זה? אני לא מדברת רק על המנגנון, אני אמרתי גם המנגנון. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 אחוז.  7.6כל השכר הכללי הוא  ח יעקב זיצר:"רו 

 
אוקי? אני לא  אמרתי רק המנגנון, אל תצטטו רק חלק מהדברים שאני  כחלון:-שושי כידור 'גב

 המנגנון.  אומרת.  אמרתי גם
 

לא אנחנו מתקנים לא מצטטים, כי את אומרת ארבעים אחוז, זה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 נשמע מפחיד. 

 
אז כנראה שאני, אם אני מפחידה אני מצטערת, זה כתוב שחור על גבי  כחלון:-שושי כידור 'גב

כנית הפיתוח אני לבן בתקציב , בהצעת התקציב. אוקי, נעבור הלאה. טוב זה כבר אמרתי. לגבי ת
אגיד, אני רק רוצה רגע להעיר לגבי בית ספר מנגן. אני לא יודעת לומר בוודאות גמורה כמו 
שנאמר כאן על ידי חברת המועצה ליהי איינס שהתכנית הזו היא כישלון גמור, בטח לא למול 

 ממצאי הערכה שנעשה פה לפני שנתיים נכון? 
 

 בהחלט. נכון לגמרי, את צודקת  יעל נחמן: 'גב



 
הייתה פה הערכה של שתי התכניות גם של תכנית קרב, וגם של בית ספר  כחלון:-שושי כידור 'גב

מנגן. אגב גם לגבי תכנית קרב, וגם לגבי בית ספר מנגן, לא הייתה שם הערכה שלישית לגבי אף 
אחת מהתכניות, נהפוך הוא, היו שם המלצות שאם אנחנו רוצים ולקיים את התכניות האלה 

אותן. אני לא רואה ישוב בלי מוזיקה, אני מצטערת לומר את  כדאי שנאמץ אותנו לחיקנו ונקיים
זה יכול להיות שאני פה חוטאה לדברים של חבריי למועצה, אבל אני חושבת אחרת לגבי 
המוזיקה, אני חושבת שכל דיסציפלינה פה לצד הטכנולוגיה ולצד המדעים ועם האומנות ועם 

ות שהוא מנקה לכל תלמיד ותלמידה כאן, המוזיקה, הישוב הזה צריך להיות רב תרבותי באפשר
שקלים לטובת בית ספר  800ואני מבינה, אני מבינה שזה מכביד על ההורים התשלום הזה של ה 

יה ימנגן, אני מבינה את זה שזה הכתבה של העירייה, ואולי יש ציפייה שאם יש הכתבה של העיר
אבל אני גם מציעה מצד שני מנגן, אז יהיה גם מימון יותר גדול מצד העירייה, לטובת בית ספר 

 שאם באמת יש תחושות כאלה כמו שליהי מציגה כי אני לא נמצאת כיום בבתי ספר היסודיים. 
 

 היא אמרה משהו מעניין. מר איציק בראון:
 

 מה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לבין ילד שמכריחים אותו. היא אמרה משהו מעניין יש הבדל בין שילד רוצה,  מר איציק בראון:
 אני לא יודע מה המצב. אני לא יודע מה המצב.

 
אני לא יודעת,  אני הבת שלי, שתי הבנות שלי היו בבית ספר מנגן, אחת  כחלון:-שושי כידור 'גב

לצורך העניין. תראו זאת  בבית ספר רימון והשנייה בבית ספר הדר. את שתיהן הכריחו לנגן
מדיניות העיר, אני לא, זה, כאילו עכשיו צריך להתווכח עם מדיניות ראש העיר, אני לא מתווכחת 
עם זה כרגע. אז שתיהן לצורך העניין הכריחו לנגן, אוקי? שתיהן יצאו מורווחות מהסיפור הזה, 

 לל.יכול להיות שיש ילדים שמורווחים פחות, מהסיפור לא מורווחים בכ
 

 הם המשיכו לנגן? ליהי איינס: 'גב
 

 כן. נועה שלי עד כיתה ו' ניגנה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן, מי שנחשף. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 עד כיתה ו? ליהי איינס: 'גב
 

ו. והיום היא שרה בלהקת צעירי, לא משנה, אז היא -כן, מד עד ו', ד,ה ו כחלון:-שושי כידור 'גב
מוזיקה בצורה אחרת אבל היא מנגנת על גיטרה, כי בית הספר מנגן על גיטרה, אז ממצה את ה

 היא מנגנת על גיטרה. אבל אני לא מדברת על הבת הפרטית שלי.
 

 זה עוד בעיה, לא נותנים להם גם לבחור את הכלים. ליהי איינס: 'גב
 

אוקי, אני לא פותחת את הדיון על בית ספר מנגן, אני כן חושבת שנכון  כחלון:-שושי כידור 'גב
יהיה לשים אותו כדיון בוועדת חינוך, לבחון באמת מחדש, ויכול להיות שצריך לעשות שינוי בתוך 

 האופן התנהלות של בית הספר, אני לא יודעת להגיד את זה. 
 

 אני תיכף אענה לך.  יעל נחמן: 'גב
 

אבל אני כן יודעת וזה כן חשוב לי לומר שמתוך קריאת הערכת התכניות  כחלון:-שושי כידור 'גב
האלה, אף תכנית לא הומלצה לרדת מסדר היום החינוכי בכפר יונה זה אני יודעת לומר. אני 

 קראתי את הערכה, אז זהו זה לגבי התקציב. 
 

נות כי מרבית הנושאים בין כה וכה כבר הועלו כאן בסדר שתי ההערות קט מר אבישי ברעם:
היום, ומשום שההצבעה כנראה כבר סגורה מראש אבל בכל זאת שיהיה בשביל הפרוטוקול. 

. נכון? אתה 2,790,000ל  2,898,000זיצר כתוב שמירה וביטחון מראה כאילו ירידה, מ  14בעמוד 
 רואה את זה בבקשה?

 
 שלושה אחוז.₪  00100,0ב  ח יעקב זיצר:"רו 



 
 אני מדבר על כסף לא על אחוזים. מר אבישי ברעם:

 
 ₪. 100,000 ח יעקב זיצר:"רו 

 
, איפה זה היה כאן? כן, בעמוד -כן, נכון? עכשיו מצד שני בהוצאות אני רואה ש מר אבישי ברעם:

ולה אז זה עולה. אז איך? אז אם זה כאן ע₪, אלף  125, משכורות, עולה ב אני רואה שביטחון 24
 כאן יורד, הרי מרבית הכסף הולך על שמירה וביטחון נכון? אולי יש פה איזה טעות? 

 
 לא משנה אני נותן לך כבר תשובה. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא, זה השכר של, יש כאן תוספת שכר, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה גידול בשכר של הקבטיה מה שנקרא. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 של ירון, של הקב"ט. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 נו בסדר, זה לא משנה. גם שמה יש. מר אבישי ברעם:
 

 מר דני לוין, מנכ"ל: זה לא אותו דבר, זה לא הוצאות האבטחה. 
 

 פלוס. 125פה הוא מראה  מר אבישי ברעם:
 

 פה זה שכר אבל, זה ביטחון שכר.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 משכורות נכון.  מר אבישי ברעם:
 

 נכון. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז השאלה אולי אולי, , ירידה של, כאן הוא אומר שמירה וביטחון מר אבישי ברעם:
 
 אני אתן לך, תעלה את השאלה, אמרת שתי נקודות. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 בסדר, אוקי. דבר נוסף זה קצת יותר בעניין של שרידות. אמרת שרידות נכון. מר אבישי ברעם:

 
 הישרדות. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
הישרדות. בשנה של הישרדות בשביל מה צריך להוסיף לנבחר הציבור היחידי  מר אבישי ברעם:

 אלף שקל לשנה? מה, מה זה, בשביל מה הוא צריך "להישרד"?  80עוד 
 

 תשאל את הגזבר, גרעינים בוטנים אני יודע. עי, ראש העיר:מר אפי דר
 

 אתה לא שורד ככה גם כן? לא? מר אבישי ברעם:
 

 לא. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

מסכן האיש ברחוב, המשכורות מינימום שהם יקבלו הישרדות לא אתה, עם כל  מר אבישי ברעם:
 הכבוד.

 
 הלאה יש עוד משהו? ירון. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אחד הדברים שמתוך הניתוח של התקציב עלה זה שמצד אחד באמת אין בשורה.  מר ירון חדוות:

לאין בשורה שבחישוב ריאלי הייתה תמימות דעים שבתקציב הזה אין בשורה והכוונה היא 
ההוצאה לתושב בעצם יורדת. זה אומר שהתושבים יקבלו פחות שירותים לצורך העניין או שווי 

, זה 17 –ו  16, 15, 2014. אני מסתכל אחורה אז התחלנו את זה ב 2017של שירות נמוך יותר ב 
ושב. בתוך אומר שככל שהזמן עובר הרשות בעצם מוציאה פחות ופחות ברמת השירות לת



, אני לא יודע להגיד במדויק -התהליך הזה של קביעת תקציב מאד מאד צרם הנושא של חוסר ה
אם זה חוסר היכולת או חוסר הרצון להתמודד עם הניסיון לחסוך במקומות בעיקר בנושא כל 
הניהול של עובדי קבלן, מאחר והיום לצורך העניין שכולם יבינו כשמתקשרים עם עובדי קבלן 

אמור לשלם להם גם את השכר, וגם לגלם את כל הנושא הפנסיוני והסוציאלי ועל זה  אתה
המעביד של אותו עובד קבלן גם גוזר את הקופון, הוא קופון לא קטן, בתוך הסיטואציה הזאתי יש 
לנו, אנחנו משופעים, משופעים בעובדי קבלן שבעצם זה קצת מוזר מצד אחד, מצד שני הניסיון 

גנון הלפעמים מנופח ומיותר הזה לפסים של עובדי רשות שיכולים לחסוך להערתי להעביר את המנ
 outעל פי כל מערך הגבייה יש לנו כמעט כמה מיליונים בשנה, פשוט אנחנו נמנעים מלגעת בו, 

sourcing  חלק גדול מעולם החשבות שלנו הואout sourcing  זה אנשים שיושבים אצלנו במנגנון
ר בחלק מהמקרים, והשכר שלהם גדל ואנחנו משלמים את יתרת הבשר כבר עשר שנים ויות

החוצה בלי בעצם לדעת שאפשר לחסוך אין פה ניסיון אמיתי לחסוך בסופו של דבר, אין ניסיון 
להבין איך אנחנו מתייעלים ולמה אנחנו מתייעלים, אין שום מגמה של להחזיר משהו לתושב אלא 

ח שמסתכלים קדימה זה לא שאני רואה ניסים ונפלאות להיפך, וזה מאד מאד מאד חורה, בט
 ?17שמישהו מנסה להתמודד אתם. סתם כמה קוריוזים מה קרה לבריכה ב 

 
 מה קרה לה? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 אין הכנסות מהבריכה? פתאום השנה, אין בריכה השנה? מר ירון חדוות:

 
 אנחנו היינו צריכים לשלם. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 לא הייתה בריכה. 16גם ב  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה המכרז. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 זה המכרז. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 שהוא לא משלם לנו? מקבל בריכה מתנה? מר ירון חדוות:
 

 כן. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

ה בהתחלה.  היה רשימת מטלות שהיה צריך לעשות, השקיע בשיפוץ הבריכ מר דני לוין, מנכ"ל:
 הוא עשה.

 
אז מאחר והתקציב ובאמת הבשורה היחידה שצריכים להגיע לתושבים ולהגיד  מר ירון חדוות:

חבר'ה אתם תקבלו פחות השנה. אחד מהדברים שגם צצו והעלנו את גם בוועדת הכספים, ואח"כ 
מסתמן שקנסנו את התושבים הרבה מעבר לתקציב,  2016העליתי את זה בוועדת חוץ סביבה, ב 

אנחנו מכריזים שאנחנו הולכים  2017משמעותיות, והשנה ב ז"א היו הכנסות, הכנסות תקציב 
עכשיו אם אנחנו הולכים להכפיל את זה, אני הייתי מאד מאד מאד מבקש אפילו להכפיל את זה. 

אנחנו מתכננים לאכוף וזה בסדר לאכוף ביד  2017שיצא איזה קול קורא לתושבים להגיד רבותיי 
 נטויה. רמה ובזרוע 

 
 כולל מי שחונה על המדרכה. ברעם:מר אבישי 

 
 ובאופן שוויוני.  ליהי איינס: 'גב
 

 ובאופן שוויוני, זה תוספת של ליהי, זה תוספת של ליהי זה לא תוספת שלי.  מר ירון חדוות:
 

 ובאופן זהה לאותה אמירה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

יב שאני קשה לי להאמין שהם יש פה, יש פה לא מעט הנחות עבודה בבסיס התקצ מר ירון חדוות:
, מה זה היה היטלי השבחה, -כל הנושא של הכנסות מ 2016יתקבלו או יתבצעו, לצורך העניין ב 

מיליון ופתאום שנה הבאה זה היה אמור לא לגדול, ז"א יש פה מצד אחד  4היה פרומיל וקיבלנו 
קס, זה אומר שכנראה מרכיבי הכנסה לא צפויים ומצד שני אנחנו מסיימים את התקציב על הקס

שהיינו בגרעונים במקומות שבכלל לא צפינו מצד אחד, מצד שני, השנה, לא רק שאנחנו לא גדלים 
, בעדינות שהסבירות שהם יגיעו או יתקבלו באמת -אנחנו קטנים עם הנחות שאני לא תמיד יודע ש



יעל בטח במנגנון יקרו, אני הייתי מציע פשוט למשוך את התקציב הזה ולהבין איפה אפשר להתי
ולהשיג טיפה יותר ערך, חזרה לתושב, ולא להכניס כזה תקציב, אנחנו מנקים את הישוב פחות, 

 אנחנו,
 

 אבל זה לא נכון אתה שמעת בוועדת איכות הסביבה בדיוק מה, מר ערן לאופר:
 

 ולא רק שזה נכון, זה תלוש מהמציאות מה שהוא הציג. אוקי? מר ירון חדוות:
 

 לא, לא, לא, לא. פר:מר ערן לאו
 

 אל תגיד לי לא, לא, לא. מר ירון חדוות:
 

הוא הציג את עבודת הקבלן, הוא הציג את עבודת המטה שנעשתה..., לגבי כל  מר ערן לאופר:
 התוספות....

 
הקבלן ניקה פעמיים בשבוע והוא ימשיך לנקות פעמיים בשבוע, לפני שלוש שנים  מר ירון חדוות:

ניקו שלוש פעמים בשבוע, אוקי? אז עכשיו יש פער גדול מאד בין זה שניקו שלוש פעמים בשבוע, 
 לזה שעכשיו מנקים פעמיים בשבוע.

 
ך תשתדל להצטמצם, טוב ירון, ירון, בוא תסיים, כיוון שאתה בזמן של מר אפי דרעי, ראש העיר:

 יש לך עוד משהו?
 

 לא.  מר ירון חדוות:
 

 איציק. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני לא רוצה לחזור על דברים שנאמרו פה לפני זה אלא להוסיף משהו. אני  מר איציק בראון:
, 16מאוגוסט  65מבקש לעשות שינוי בתקציב ולעשות תוספת שבהתאם להחלטת מליאה מספר 

אלף שקל, אין לזה ביטוי בתקציב, אני  330אנחנו החלטנו פ"א פה, לתת בוועדת תמיכות לספורט 
 מבקש שזה יכנס לתקציב. 

 
 לתמיכות או למתנ"ס? אנחנו, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ההחלטה תמיכות ספורט. מר איציק בראון:
 

מתנ"ס והעברת כל הספורט  500תמיכות ו  300ההחלטה הייתה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 לאגודה.

 
וזה לא ידענו. וזה אני לא  2017מה שכן הם ממשיכים לפעול ככה עד  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 עתי. יד
 

ההחלטה פה עברה פ"א, אני אקריא את ההחלטה אם אתם רוצים, וועדת  מר איציק בראון:
 ₪.אלף  300תמיכות למתן תמיכה ישירה בסך 

 
 יש פה החלטה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 לעמותת שוחרי הספורט.₪ אלף  29וכן תמיכה עקיפה בסך של  מר איציק בראון:

 
זה ספציפית לאותה שנת תקציב שהם לקחו הלוואה ושילמו אותה ולא  כחלון:-שושי כידור 'גב

אישרנו את התקציב וזה היה אחד חלקי שתים עשרה, והם לא קיבלו, יכלו לקבל רק חצי שנה, 
וזה, סגרנו את החוב שלהם, סגרנו את החוב של הכדורגל ואז דיברנו, לא סליחה, לא העברנו, לא 

משנה לשנה עכשיו שלוש מאות אלף שקל זה לא היה הסיכום עם כל דיברנו על זה שזה עובר 
 הכבוד, זה חד פעמי לטובת כיסוי העלות הזו שהם הציעו.

 
 לא לא זה חד פעמי רק השנה מה שאמרנו, את צודקת זה חד פעמי.  מר איציק בראון:

 



 בואו נתקן את המעוות. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ה חד פעמי זה פעם אחרונה שזה מגיע.שלא נתבלבל ז מר איציק בראון:
 

 לא כי אתה אומר את זה שיטתי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא זה רק לאלפיים..., זה חד פעמי,  מר איציק בראון:
 

 .16, 2015לא  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 , את ההוצאות שהיו.-כן זה לכסות את כל ה כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז רגע, לא כיסינו את זה איציק? חדוות:מר ירון 
 

לא זה עדיין צריך לבוא לאישור התקציב, אנחנו דיברנו על זה באוגוסט  מר איציק בראון:
 והתקציב עכשיו הוגש. החלטנו וזה לא נכנס לתקציב.

 
 ולמה זה לא נכנס לתקציב? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כי לא היה תקציב. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 לא היה תקציב. מר איציק בראון:
 

 לא עשינו תקציב אז. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 .2016אבל מישהו אישר תקציב ב  מר ירון חדוות:
 

 . 17לא, למה זה לא נכנס לתקציב ב  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז זה מה שאני אומר.  מר איציק בראון:
 

 היה פה פספוס נו מה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 היה פה פספוס וזה צריך להיכנס. מר איציק בראון:
 

 אני אסביר. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 בכל מקרה זה לא היה יכול להיכנס לתקציב. 16ההחלטה הייתה בסוף  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

זה ההצעה שלו שושי בואו אנחנו נדבר אחר כך. אני צריך לענות על  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 ש פה עוד דברים.הכל, י

 
מה זה קשור להצעה שלו? זה לא הצעה שלו זה החלטת מועצה שחודשה  כחלון:-שושי כידור 'גב

 מה זה הצעה שלו? 2017בתוך תקציב 
 

 החלטת מליאה פ"א. מר איציק בראון:
 

 נכון. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נכון. מר איציק בראון:
 

 בואו נדייק.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 צודקת. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 לכל הסייגים,ולהכניס את זה לתקציב בכפוף כמובן  מר איציק בראון:



 
 אלף סגרנו פינה. 330תגדיל את ההכנסות בעוד  מר ירון חדוות:

 
 אז איפה להעלות את ההכנסה? ח יעקב זיצר:"רו 

 
יש פה שכר אגף חינוך, משהו לא  16לא שולם ב לא ברור לי אבל למה זה  כחלון:-שושי כידור 'גב

מסתדר לי באמת אני, אני חייבת להודות. סליחה שאני קוטעת. יש פה סעיפי תקציב שלא מומשו 
 אלף שקלים האלה? 330את ה  2016אז למה לא עשו העברה מסעיפי תקציב כדי לממן ב 

 
 מה זה? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
סעיפי תקציב שלא מיצינו אותם עד תום לפי התכנון. אוקי? למה לא  יש כחלון:-שושי כידור 'גב

 . 2016שילמנו את זה ב 
 

 אני רוצה להשלים אבל היא הפריע לי. סליחה שאני נכנסת. מר איציק בראון:
 

 שושי תני לו לסיים תני לו לסיים.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה לא ברור לי למה זה לא... כחלון:-שושי כידור 'גב
 

השינוי זה צריך להיות בסעיף תמיכות ספורט, ההכנסות לעומת זה אפי מאיפה  מר איציק בראון:
 אתה לוקח את ההכנסות?

 
 אלף שקל. 330גבייה בעוד ה העמקתצריך לעשות  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 . 8292אתה מדבר על תמיכות ספורט  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 איציק אין תמיכות ספורט. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אין בתקציב יש אפס.  אז זה מה שאני אומר צריך להיות באופן חד פעמי רק  מר איציק בראון:
 שנה הזו, יותר לא יהיה תמיכות ספורט.ה
 

 אין תמיכות ספורט בעצם לא יהיה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 .2016אין תמיכות ספורט כיוון שהסעיף הזה ירד בתקציב  כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 אז רגע לצורך הפרוטוקול צריך לצורך הפרוטוקול שיצוין, ח יעקב זיצר:"רו 

 
 
 

קל את אלף ש 330לצורך הפרוטוקול יהיה מצוין שיש בקשה להגדיל ב  מר אפי דרעי, ראש העיר:
תקציב הספורט במסגרת תמיכות וההגדלה תיעשה על ידי, ז"א הוספת התקציב הכיסוי שלה 
ייעשה על ידי העמקת הגבייה אני מקווה שנעמוד בזה. או אם תהיה לנו הפתעה נוספת במהלך 
השנה, אני תיכף אציין מה אני הולך לעשות במהלך השבועות הקרובים מול שר הפנים והאוצר, 

 סליחה...
 

 אני רוצה להבין את מה שאתה אומר עכשיו. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

את הסעיף שאתה אמרת עכשיו, אני רוצה להבין את זה, איך אתה הולך  כחלון:-שושי כידור 'גב
 לעשות את זה הלכה למעשה?

 
 אז רגע בואו תצביעו קודם על התקציב. אפי? אפי? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 כשאני אגיע לתשובות אני אתן לך פירוט. מר אפי דרעי, ראש העיר:



 
 קודם כל שיצביעו על התקציב, שנייה. ח יעקב זיצר:"רו 

 
בסדר  זה הוא אמר, זה הבנו, יעקב. מי יש לו, יש למישהו עוד משהו  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 להוסיף. יעל בואי תתייחסי לשאלות שהועלו פה בנושא של החינוך. בית ספר מנגן...
 

אני אתייחס רק לשני דברים אחד שעות תגבור כמו שנאמר פה שירדו שעות תגבור  יעל נחמן: 'גב
ט לא יודע מה הוא אומר, כי אנחנו עד לפני שבוע בסיכום אני חושבת שמי שאומר את זה הוא פשו

שעות תגבור לטובת  2000שעשינו עם כל הנהגות הורים בבתי הספר נאמר באופן מפורש שהועמדו 
 בתי הספר.

 
 איזה? ליהי איינס: 'גב
 

בתי ספר ניצלו רק חלק משעות התגבור האלה, ולכן להגיד שאנחנו צמצמנו שעות  יעל נחמן: 'גב
ור אני חושבת שזה היה מעשה יוצא דופן בשנה האחרונה שהוכנסו ונכנסה אפילו תכנית תגב

 לקידום הישגים לתוך בתי הספר.
 

 תגידי כמה שעות הקצינו וכמה נוצל? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שעות. 2000אמרתי  יעל נחמן: 'גב
 

 אבל למה זה לא נוצל? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זה צריך לשאול את המנהלות.  עיר:מר אפי דרעי, ראש ה
 

כי בבית הדר ניגשו למיצ"ב. אחד  את יודעת, אתה יודע זה מדהים אותי,   כחלון:-שושי כידור 'גב
 הדברים, איזה כישלון קולוסאלי במתמטיקה, באמת.

 
 אני אסביר לך, תני לי להסביר לך, תני לי להסביר לך.  יעל נחמן: 'גב
 

 ואנחנו חסכנו בשעות תגבור, אני פה משהו לא מסתדר לי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 חד משמעית, אדיר.  ליהי איינס: 'גב
 

 שושי תני לי להסביר לך. יעל נחמן: 'גב
 

 אוקי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 והמנהלת שלכם אומרת שזה לא נכון. ליהי איינס: 'גב
 

תני להסביר לך. אגב זה נאמר בפורום של כל הנהגות הורים ואף אחד לא  סתר את  יעל נחמן: 'גב
מה שנאמר שם, כל אחד, כולם אמרו חד משמעית, היו שם גם מנהלות בתי ספר וגם צוותים. 

מה שאנחנו יכולים לתת  הסיבה שאי אפשר להשתמש בזה כי כדי לתת שעות תגבור את יכולה,
כשעות תגבור, אפשר גם רק שעות אחר הצהריים כי המורים ברפורמה אי אפשר לעשות כפל שכר, 
ואז יוצא שכדי שמורים יוכלו להשתמש בשעות האלה את צריכה בעצם אחרי שעות הצהריים, 

 ה.אחרי שעות הלימודים. יש שתי בעיות עם הסיפור הזה: אחד משרד החינוך לא תומך בז
 

 לא תומך במה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לא תומך בזה שאנחנו נעודד הוראה מעבר לשעות הלימודים עם הצוותים  יעל נחמן: 'גב
 החינוכיים.

 
 בסדר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

והדבר השני שהיה שם, אני לא מתווכחת, אני אומרת מה היה, ותעשו עם המידע  יעל נחמן: 'גב
ם. והדבר השני שהיה שם זה שהמורים עצמם לא רצו להישאר מעבר לשעות הזה מה שאתם רוצי



הלימודים כדי ללמד. הדבר היחידי שהצלחנו לעשות וזה היה ממש כמעט בכח, זה היה מכינה 
 ,-שעשינו אותה בחופשת פסח שחוץ מל

 
 למעבר לו' לז. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

רף להשיג את המורים ואחרי שעשינו שמה, הגענו מ ו ל ז. אבל זה היה קושי מטו יעל נחמן: 'גב
שעות  2000בעצמנו ודי, די שידלנו מורים מסוימים לקיים את התכנית הזו, כך שזה שהעמדנו 

לטובת בתי ספר, זה לא אומר שבתי ספר יכלו להשתמש בזה. היחידים שיכולים להשתמש בזה 
יפוי הישגים ובהתאם להישגי באופן חופשי זה התיכון והתיכון השתמש בהם. עשינו שמה מ

, תגברנו קבוצות what everבערבית, אנגלית, מתמטיקה, התלמידים וזה לא משנה אם זה היה 
תלמידים של חמישה תלמידים בכל קבוצה, בית הספר השתמש בתקציב הזה ככל שהוא רצה. 

 גן,ואנחנו עקבנו אחרי זה שהם משתמשים בזה. זה לגבי שעות תגבור. לגבי בית ספר מנ
 

 אני יכולה לשאול אותך שאלה לגבי זה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן. יעל נחמן: 'גב
 

אם העירייה נותנת את התקציב, אוקי? בוא נגיד שהיא מחלקת את זה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 לבתי ספר לפי צורך, אפילו תכנית עבודה של מנהלות בית הספר,

 
 ככסף או כשעות? יעל נחמן: 'גב
 

 למה, אם העירייה, רגע, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני שואלת, אני שואלת, ככסף או כשעות? יעל נחמן: 'גב
 

 לא, הרי זה לא כסף של משרד החינוך זה כסף של העירייה. כחלון:-ידורשושי כ 'גב
 

 נכון. יעל נחמן: 'גב
 

אוקי? אז אם העירייה נותנת את זה אז מה איכפת לה כמובן על בסיס  כחלון:-שושי כידור 'גב
תכנית מסודרת, לא נותנים כסף עכשיו תעשו עם זה מה שאתם רוצים, אז שיתנו למנהלות 

 ם גם אם עלות השעה נגיד תעלה יותר מחמישים שקלים.תקציב, ושה
 
 
 
 

לא הייתה בעיה עם זה. את יודעת שבחופשת הפסח התחלנו עם תעריפים שמוכרים  יעל נחמן: 'גב
לשעת מורה רק שיבואו ללמד. עד כזה אבסורד זה ₪ בתוך מערכת החינוך והגענו למאה חמישים 

 היה. 
 

 יה למצות את זה בתוך שעות הלימוד?ואי אפשר ה כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא. את יכולה לתת משהו אחר בתוך שעות הלימוד זה להגדיל משרות. יעל נחמן: 'גב
 

 אוקי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

בשנה, זה לא פרופורציונאלי וה ₪  10000אבל משרה פרסונאלית של מורה היא  יעל נחמן: 'גב
 שעות.  150שעות האלה יהפכו להיות  2000

 
 לא, לא יהיה לזה ערך. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

וגם זה לא נכון כי את נותנת שעת תגבור ומשלמת את מלוא הזכויות הסוציאליות  יעל נחמן: 'גב
עם הצדקה, היא יקרה בלי פרופורציה, אגב כל משרד החינוך כולו, הפסיק למורה ואין לזה שום 

השעות הפרסונאליות ועבר לשעות בודדות, ואני רוצה להגיד לך שהמלחמה מול הפיקוח לקיים 
את המכינה הזו בחופשת פסח הייתה פשוט בלתי נסבלת ובגלל זה יצא ברגע האחרון, אנחנו עשינו 



שאישרו לנו לקיים אותה זה היה, היא פורסמה שבוע שבועיים לפני מלחמות מאחורי הקלעים ועד 
שהיא יצאה. אתם יודעים את זה. זה לגבי שעות תגבור. אבל לא ירדנו מזה והשארנו שעות תגבור 

 גם השנה הזאת, ואני מקווה שאולי בדרך,
 

 צמצמתם אבל את העלות. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

שעות, וגם אח"כ כל  2000ניצול של זה, ואין צורך להשאיר  צמצמנו כי לא היה יעל נחמן: 'גב
 הזמן להגיד להם אתם רוצים תקציב לא מנצלים. זה לא לעניין.

 
צריך גם משהו שהוא ריאלי לא לתת, חשבנו שינוצל מסתבר שיש כל  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 המחוז? מיני משתנים שלא תלויים בנו. לפני פחות מחודש מתי זה היה עם מנהלת 
 

 שבועיים שלושה. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 שבועיים שלושה. יעל נחמן: 'גב
 

היו כל המנהלות, עשינו מפגש בבית ספר עמל, היו כל, השתתפו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
בסיכום כל המנהלות, והוא בעייתי לא רק פה בכל מקום, זה לא שעכשיו נגיד שריינו בשביל 

 נתנו להם את הכסף.לעשות פוזה, ובסוף לא 
 לא אני לא אומרת את זה, אני שאלתי, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אז את רואה שהייתה כוונה טובה, הכוונה הייתה באמת טובה, ואיפה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
שיכולנו לדחוף, הנושא של ההכנסה בפסח, בחופשת הפסח הייתה באמת מה שנקרא עבודה 
הסיזיפית של כל, של יעל ושל כל אגף החינוך למצוא מורים שיתנו את הנושא הזה של המעברים 

 ות את זה... אז זה בעייתי. מו לז ועשינו מזה משהו. השנה ניסתה לעש
 

זה לגבי שעות תגבור. בית ספר מנגן כמו שציינה שושי ואני חוזרת על זה, הערכת  יעל נחמן: 'גב
מנגן ככישלון. נהפוך הוא היא הציגה את פרויקטים בשום פנים ואופן לא הגדירה את בית ספר 

 זה...
 

 נהפוך הוא... כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לדייק אותם. אחד הדברים כתכנית שיש להתייחס לכל מיני פרמטרים שצריך  יעל נחמן: 'גב
 שציינו שמה בעיקר, שזה היה, 

 
 

שצריך להפוך את כל התכנית. לא קוראים לזה כישלון פשוט צריך להפוך את  ליהי איינס: 'גב
 כולה.

 
 אני לא הפרעתי לך לדבר אל תפריעי לי.  יעל נחמן: 'גב
 

 אבל תני לה לדבר.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

מבינים את דעתך, את דעתך אנחנו מכירים עוד לפני הערכת פרויקטים אני אנחנו  יעל נחמן: 'גב
מבינה את מה שאת  אומרת, אני מבינה את דעתך אבל דעתך היא לא הרוב. מה שעשינו ואנחנו 
עובדים על זה בשת"פ גם עם הנהגות בתי הספר וגם עם הצוותים החינוכיים, שאלנו את זה יותר 

זמן, יש מישהו שמתחזק את התחושה הזו באוויר שלכאורה בית מפעם אחת, כי זו שאלה שכל ה
ספר מנגן הוא פרויקט כושל, הוא ממש לא. כל שנה מחדש אנחנו מעלים את השאלה הזאת, לא 
בספטמבר, אנחנו קיימנו כבר השנה דיון אני תיכף אגיד מה עשינו בו, מקיימים לגביו כל שנה 

מעית נאמר כל פעם מחדש, שהתכנית הזו חייבת הערכה מחדש עם הצוותים החינוכיים וחד מש
להמשיך. יש שאלה מאד גדולה לגבי המתכונת שלו והשאלה הגדולה זה באמת האם אנחנו רוצים 
להמשיך בית ספר מנגן במתכונת הנוכחית או רוצים לשנות אותה. יש לזה השלכות לכאן או לכאן. 

היה לזה השלכה על הקונסרבטוריון אם מפסיקים את בית ספר במתכונת הנוכחית ככל הנראה ת
סגר גם. זאת החלטה מאד גדולה זה אחד. אבל נניח שיימצא ישלנו ויתכן שהקונסרבטוריון י

שהמודל הזה לא מתאים אז אנחנו לא נכפה אותו על תלמידי בתי הספר כי הוא חייב להתקיים , 
ובדיון האחרון שעשינו שהתקיים לפני בערך חודש וחצי כינסנו את כל מנהלות בתי הספר ביחד 



במתנ"ס, יחד עם צוות אגף החינוך והעלנו את מנגן עם המתנ"ס, עם הצוות המוביל של בית ספר 
השאלות מחדש. השאלה הגדולה הייתה האם אנחנו משנים את מתכונת בית ספר מנגן ונותנים 
אותו לבחירה של מה שילד רוצה, אגב אני תומכת בבחירה הזו שילד בוחר את מה שהוא רוצה 

ת יחד עם הצוותים שלהם התבקשו לנגן, ומצד שני האם להשאיר את המודל כפי שהוא. המנהלו
כל בית ספר לשבת עם הצוותים החינוכיים שלהם ועם הנהגות ההורים ולעשות בדיקה בתוך בית 
ספר, איך הם רואים וכמובן שיש שאלות מנחות שהם קיבלו, איך הם תופסים את הפרויקט בתוך 

ה שבה אנחנו יושבים בית ספר, כל בית ספר יעשה את העבודה אצלו, יחזור אלינו לאותה מליא
ובעצם נוכל להתייחס לממצאים בהתאם לאיך שהם עלו מהשטח. הדבר הדומיננטי ביותר שנאמר 

, איזה שיטה אנחנו נבחר, לא אמור what everבכל בתי הספר ללא יוצא מהכלל בית ספר מנגן 
להסתיים ולא אמור לצאת, ואני אזכיר לכם את תקופת הערכת הפרויקטים שלא אמרנו  

סיימים בית ספר מנגן איזה תגובה הייתה לכל הורי בתי הספר, ואני זוכרת את הקונצרט מ
שעשינו שקמו הורים לקחו את המיקרופון וביקשו באופן נחרץ שלא נפגע בבית ספר מנגן. אז אם 
אנחנו קשובים לכל הדברים האלה אני מסכימה שיש לדייק את הפרויקט כל שנה מחדש ולראות 

כונת וזו השיטה שלנו אגב לכל הפרויקטים אנחנו עושים הערכה מחדש. האם האומנם זאת המת
בית ספר מנגן ימשיך במתכונתו או לא, אנחנו נראה אחרי שנקבל את כל המידע ונקבל החלטות 

 בהתאם. אז זה מה שיש לגבי שני הדברים האלו. 
 

נסת אנחנו לא מקבלים חבל שזה לא בא אבל לוועדת חינוך ואז חינוך כבר מתכ ליהי איינס: 'גב
 את המידע. אגב נשמח לראות פרוטוקולים של הישיבות הללו. 

 
 אתה רוצה לענות על משהו? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 רק לנושא הביטחון אמרת שהייתה ירידה בהוצאה זה נכון. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא זה מה שכתוב לא אני אמרתי. מר אבישי ברעם:

 
רגע אבל הייתה אבל יש גם גידול שכר. כלומר הייתה המרה מפעולה לשכר.  ח יעקב זיצר:"רו

ולגבי הקטע של החינוך ששאלת אז אני רוצה לציין שכל ההוצאה היא באמת לחינוך, אם תסתכלי 
 2017מיליון שקל על הנטו וב  14היינו בתקצוב של  2016על הנטו של השתתפות הרשות אז תקציב 

 . 15גדלנו ל 
 

 מהכיס, מהכיס. ל יחזקאל, גזבר:מר יחזקא
 
 ז"א יש גידול משמעותי הן בעלויות החינוך, ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לכיס של מישהו אחר אתה לא דואג אבל לכיס שלך אתה עם שני ידיים. מר איציק בראון:

 
 צודק. דבר רציני.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 
אני אומר יש גידול בחינוך, יש גידול בהשקעה בחינוך בכפר יונה, גם בנושא של  ח יעקב זיצר:"רו 

 השכר, שזה מטבע הדברים וגם בנטו שהרשות משתתפת.   
 

 התשובה שלך לא ברורה. זיצר? מר אבישי ברעם:
 
אני רק רוצה לגבי הצעת החלטה, אני אקריא אותה. כי צריך פה לתקן את ה  ח יעקב זיצר:"רו 

 אני, , אז330
 

 רגע אבישי רוצה להגיד פה משהו. דובר:
 

אני אשמח אם נקבל מיצוי התקציב בחלק מהסעיפים שלא עבר פה את  כחלון:-גב' שושי כידור
 אישור המליאה מהעברה מסעיף לסעיף.

 
 זה לא העברה מסעיף לסעיף. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 לא אבל, שושי אנחנו בדיון על דוח כספי. מה שצריך לתת, ח יעקב זיצר:"רו 

 



 בדוח הכספי, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 , סליחה ברשותך אפי.-בדוח, מה ש ח יעקב זיצר:"רו 

 
אני לא בטוח מה שהיא מתכוונת, אני רוצה להבהיר את השאלה שלה,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

שכל אלה שיושבים פה הבינו למה היא מתכוונת. כשאתה במשך תקופה ארוכה, לא מימנו את 
השכר של מנהלת האגף, לזה היא מתכוונת, כאילו היה צריך להיווצר עודף בסעיף הזה. למעשה 

לא שהוא עבר למישהו אחר, הוא נשאר בתוך תקציב  העודף הזה נטמע בתוך תקציב החינוך וזה
 החינוך.

 
 ,-לא זה ברור, זה גם מה ש מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 אבל הוא עבר מסעיף שכר לסעיף חינוך אחר, אין לי בעיה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

ח לא משנה אבל זה מופיע בדוחות הכספיים, את זה את תראי בדו מר אפי דרעי, ראש העיר:
 כספי בסוף את תראי על מה בוצעה ההוצאה. העברות מסעיף לסעיף, 

 
 לפני שאני אראה את זה בדוח הכספי אני אמורה לאשר את זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 אפי, אני רוצה משהו אחד להסביר. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא אין פה מה לאשר כי לא בוצע. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אוקי, אין מה לאשר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 זיצר? מר אבישי ברעם:
 

 את מאשרת דוחות כספיים, בדוחות הכספיים... מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 אני רוצה נקודה, שוש אני רוצה, ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא זה לא קשור לדוח הכספי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 

 זה קשור מאד לדוח הכספי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 אני רוצה רגע, ח יעקב זיצר:"רו 

 
 זיצר תסביר אתה אני לא יודע להסביר.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 זה גם קשור לדוח הכספי אבל לא רק. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
ד"כ אני, אני רק רוצה, שנייה אני רוצה רגע להסביר משהו. שמגישים תקציב ב ח יעקב זיצר:"רו 

, להראות את 2015צריך להראות את הדוח הכספי המבוקר האחרון, שנכון להיום הידוע זה 
אין צורך, זה גם לא ניתן, פה לפנים  16, אין צורך להראות את הביצוע ב 17ותקציב  16תקציב 

לא מבוקר, לא סופי, יש הרבה מאד סכומים  16משורת הדין נתנו ביצוע של ינואר אוקטובר 
עוד מתקבלים ממשרדי ממשלה. זה נתון שניתן באמת מה שנקרא לפנים  17רואר שהיום בפב

 משורת הדין.
 

 לפי בקשה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 
ולפי בקשה זה לא היה צריך להיות פה, וזה גם לא דיון על הדוח הכספי אני רק  ח יעקב זיצר:"רו 

נכנס לדברים, לנקודה הזו. אני  מבהיר את הנקודה, אני לא פוסל את מה שאת אומרת, אבל לא
רק מציין שהטור אחד עד עשר, שש עשרה, הוא מיותר פה, הוא ניתן כדי לשפר את המידע לחברי 

 המועצה.
 



 אוקי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אני רוצה לחזור ברשותך עוד פעם לעניין הביטחון. אני קצת לא הבנתי מצד  מר אבישי ברעם:
אחד כתוב כאן ביטחון משכורת, מצד שני כתוב כאן שמירה וביטחון, זה לא אותו תקציב? זה שני 

 תקציבים אחרים?
 
 לא אני אראה לך איפה זה. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 אני לא מבין את זה. מר אבישי ברעם:

 
 אז אני, שנייה תקבל תשובה, שנייה. זיצר: ח יעקב"רו 

 
 מה אתה צוחק יא ממזר מה אתה צוחק? מר אבישי ברעם:

 
 אני מספרים לי פה בדיחות אני צוחק.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 כן, כן. מר אבישי ברעם:

 
 מה זה קשור אליכם? הוא צריך להסביר שיסביר. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
בפרק הביטחון יש לנו בנושא של השכר, יש גידול בנושא של השכר, ויש קיטון  ח יעקב זיצר:"רו 

 סה"כ ההוצאה. כי נתקבל מישהו שמקבל שכר.₪ אלף  100של 
 

 יש קיטון. מר אבישי ברעם:
 
 במה בשכר? איפה יש קיטון בשכר? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 יש קיטון בהוצאה בשמירה וביטחון. מר אבישי ברעם:

 
 זה פעולות וזה שכר.  מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 אני אומר יש קיטון בפעולה ויש גידול בשכר. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 גידול בשכר. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 נו כן. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 זה מה שאמרתי. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 קיטון בפעולה וגידול בשכר זה מה שהוא מסביר. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 זה המשכורות. מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 אבל השכר הוא הפעולה. מר אבישי ברעם:

 
 לא זה לא.  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 מה לא? מר אבישי ברעם:

 
 לא יש קיטון בפעולה ויש גידול בשכר.  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 ל להסביר לך אבישי?אני יכו מר דני לוין, מנכ"ל:

 
 חצי משרה נוספת של קב"ט. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 שהיא ממומנת ממשרד החינוך. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:



 
 חבר'ה תפסיקו להפריע תנו לו לענות, נו? ליהי, ליהי זה מפריע. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
לא ניתנה התשובה, נו? אפי ההחלטה צריכה להיות אני רוצה ברשותך להקריא  ח יעקב זיצר:"רו 

 אותה.
 

 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
אז ההצעה צריכה להיות ככה: מי בעד  124609נותנים  330ועוד  127,279ה  ח יעקב זיצר:"רו 

₪ אלף  330והכולל הגדלה של  124609המסתכם לסך של  2017אישור התקציב הרגיל לשנת 
 להגדלת הכנסות ארנונה מאידך.₪ אלף  330לתמיכות הספורט מחד, ו 

 
 אוקי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בסדר? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 זה הנוסח שהצעתי.  אני מציע,  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אני גם רוצה להוסיף אפי, בקשה. מר אבנר משה:

 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
הובטח לנו על ידי ראש העיר פה לכמה חברי מועצה, חברי העירייה, שיוכנס  ר משה:מר אבנ

לתקציב תמיכות עבור עזרה לנזקקים, לעמותות שמתעסקות עם נזקקים. לא היה התנגדות, אאני 
חושב של אף חבר עירייה לדבר הזה, הצבענו על זה גם לפני תקציב שעבר, והובטח שזה יכנס 

ואני לא חושב שיש מישהו פה מחברי העירייה ₪ אלף  300ור לי דיברנו על בתקציב הזה, כמו שזכ
שמתנגד לתת סכום עזרה לכל חברי עמותות שמתעסקות בחלוקת מזון וכדומה לנזקקים. כי 
לקבל מהרווחה לא ניתן. אתה אמרת במפורש צריך להכניס את זה לסעיף, צריך להכניס את זה 

 לסעיף...
 

 אבל למה לא? :מר יחזקאל יחזקאל, גזבר
 

 סליחה, אתה ענית לי שאי אפשר, עכשיו אתה אומר לי למה לא? מר אבנר משה:
 

 לא אומר לי שאין לרווחה, כי יש לרווחה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

 הרווחה לא יכולה להעביר לעמותות כספים, זה מילים שלך לא שלי. מר אבנר משה:
 

 זה ברור. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 

יופי אבל דיברנו עם ראש העיר, דיברנו עם ראש העיר כמו בכל עירייה מסודרת  מר אבנר משה:
שיש בה עזרה לכל העמותות שמתעסקות בנושא רווחה בעיר, הרי לא רק אגף הרווחה, לא רק אגף 
הרווחה עוזר לנזקקים אתם יכולים לשאול פה מנהל הרווחה נמצא, הוא יכול להגיד לכם שיש פה 

 ן מתעסקים עם נזקקים.כמה עמותות שכל הזמ
 

 אבל זה בדיוק העיקרון של העמותה. זה מה שנקרא נגזר שלישי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אבל העמותות האלה גם, העמותות האלה חיות, מר אבנר משה:
 

אם אני צריך להחזיק את העמותות אז מה זה עמותות, מה זה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 מתנדבים?

 
 עמותות האלה מתקיימות אך ורק מתרומותה מר אבנר משה:

 
 נכון. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 



שנייה. ובכל עיר בכל עיר מתוקנת יש תקציב, תקציב שמיועד גם לעזרה לעמותות  מר אבנר משה:
שמתעסקות בחלוקת מזון וכדומה לנזקקים ואני חושב שמן הראוי להכניס את זה השנה לתקציב 

על סכום מפלצתי מדברים פה על בערך שלוש מאות אלף שקל שככה כבר עכשיו, לא מדברים פה 
 הובטח לנו ואני לא, לא מאמין שמישהו מחברי העירייה יתנגד לזה, דווקא בקדנציה, 

 
 במסגרת מה זה הובטח? מר ירון חדוות:

 
 אולי לפני שנתיים כבר דיברנו על זה והיה תמיכה מאד גדולה. מר אבנר משה:

 
הוא דיבר איתי שלחתי אותו לגזבר, אז זה כבר הבטחה אתה מבין?  העיר:מר אפי דרעי, ראש 

 ככה הוא מבין.
 

 והוא לא נכנס. משכתם את זה. 2016שהובטח שיכנס לסעיף התקציב ב  מר אבנר משה:
 

 אלף שקל לעמותות עם כל הכבוד. 300לא יכול להיכנס סעיף תקציב  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 יכול להיכנס. מר אבנר משה:
 

 לא יכול להיכנס. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

יכול להיכנס, תכנס באינטרנט תראה כמה יש בעמותות, בעיריות, בעיריית נתניה  מר אבנר משה:
 על פעילות לעזרה לנזקקים שמתבצעת על ידי תמיכות. 

 
 איך קוראים לו? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אמרנו אז שנכנס אותם, מי יו"ר וועדת רווחה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ברק.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 מיטל את יו"ר וועדת רווחה? כחלון:-שושי כידור 'בג
 

 ברק.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

כן הוא לא קיבל, הוא גם קיבל תשובה שלילית אפילו, ניסו איך אומרים? לחפף  מר אבנר משה:
לא צריך לדלג על זה,  2017, ואני חושב שב 2016את זה להעביר את זה גם בשנה שעברה, בתקציב 

ס את זה כבר עכשיו לתקציב. אני סומך על הגזבר ועל ראש העיר שהם יודעים לעשות אפשר להכני
את זה כי מן הראוי, שיש פה באמת עמותות שעוזרות וכמובן לא נותנים מתנה לעמותות, 

 העמותות צריכות להיות מבוקרות יש להם דוחות כספיים מנוהלים על ידי כל נציג אחר.
 

ת איך זה עובר מבחינה משפטית מה שאומר אבנר? איך מה שאומר שלומי כחלון:-שושי כידור 'גב
אבנר מסתדר משפטית? אוקי? יש פה עמותות שמבקשות תקציב ייעודי לטובת עזרה למשפחות, 

 אוקי?
 

 אתם צריכים במסגרת תקציב התמיכות. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אוקי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

לקבוע מה סל התמיכות, מה חלוקת סל התמיכות לפי נושאים,  ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 חינוך, רווחה, ספורט, כל הדברים.

 
 אבל יש כבר תבחינים כבר לסיפור הזה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ולפי התבחינים שקבעתם לשנת התקציב. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 עמותות, תמיכה. אבל לא התבחינים לא נקבעו על  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 



 לא מרווחה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא, לא רווחה. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אלא? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

התבחינים שנעשו תקן אותי דני אם אני טועה, התבחינים שנעשו בזמנו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 היו על הנושא של, מה שהעברנו עכשיו למתנ"ס במסגרת תרבות תורנית.

 
 ספורט, רווחה ותרבות. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 וספורט זה מה שהיה, זה שני התחומים שהיו בתבחינים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 עדיין ניתן לתקן את התבחינים פה? יינס:ליהי א 'גב
 

 ,-ניתן לתקן את ה מר אבנר משה:
 

 לשנה הזאתי לא. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 לא לשנה הזו אבל לשנה הבאה אפשר.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

יש שמה סעיף רווחה, מופיע שם סעיף רווחה, אנחנו היינו בוועדה יש שם סעיף  מר אבנר משה:
 רווחה גם.

 
יש אפשרות, אבנר, יש אפשרות, מי עוד בוועדת רווחה חוץ מברק? ברק  כחלון:-שושי כידור 'גב

 ומי עוד?
 

 אני חושב שאני.  מר דוד ששון:
 

 אתה גם? אתה חושב? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אני חושב. כי לא הייתה אף פעם ישיבה. ששון:מר דוד 
 

אז אולי, אני מציעה שני דברים, אחד זה שיהיו תבחינים מסודרים  כחלון:-שושי כידור 'גב
שמגישים אותם, מאשרים אותם בישיבת המליאה, ואח"כ מתקצבים תמיכות לטובת העניין הזה 

 .2018יה ל במליאה, בתוך תקציב, זה אחד, וזה לא יהיה לעכשיו, זה יה
 

 זה אומר שזה רק, זה רק לשנה הבאה. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

אבל מה שאולי אפשר לעשות, אני לא יודעת, יש בהרבה עיריות, אני לא  כחלון:-שושי כידור 'גב
יודעת איך זה עובד, אני רק יודעת שזה קיים. יש תקציב של ראש העירייה, אז שוב אני אומרת 

 א ייעודי לכל מיני דברים, כולל, שאפשר אולי להפריש לטובת הנושא של רווחה.יש, זה קורה, שהו
 

 אין דבר כזה. עמותה מקבל רק את התמיכות. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 אין לי מושג. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 סליחה, בואו, מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אבל אולי אפשר, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 שושי? שושי? שושי? שושי?  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 לפי הסעיפים הקיימים. ח יעקב זיצר:"רו 

 



יש לי עוד רעיון, תן תקציב לוועדת רווחה במסגרת תב"ר. כמו שאתה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 אלף אבל אפשר להקצות. 300נותן לוועדת תמרור, אולי לא 

 
 אני מדבר, שלומית. אני יכול לדבר? סליחה  ש העיר:מר אפי דרעי, רא

 
 אבל הם קיימים , אז אין בעיה להכניס אם עכשיו מאשרים לעשות תוספת. מר אבנר משה:

 
 אנחנו לא מאשרים, משה אל תנהל לי את הישיבה עם כל הכבוד. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אני לא מנהל לך שום ישיבה, אני חושב שזה, מר אבנר משה:

 
 הצעת הצעה, נתתי לך רשות דיבור. עכשיו תן לי לדבר, אתה מפריע לי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אני רגיל להפריע. מר איציק בראון:

 
 לא אני רוצה שחברי העירייה ישמעו שניתן גם להוסיף את התקציב הזה. מר אבנר משה:

 
 שמעו אותך. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 הנה היועמ"ש. מר אבנר משה:

 
 היא לא אמרה. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 שאם זה קבוע, צריכים להסתכל. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 הנה אם זה קבוע. מר אבנר משה:
 

 אם זה קבוע בתבחינים. ש:"ומית גבע, יועמד של"עו
 

 נו? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אז אפשר לקבוע לזה תקציב. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 זה קבוע בתבחינים? לא לשאול אם. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 קבוע בתבחינים. מר אבנר משה:
 

, שאישרנו בספטמבר הרי אתם לא מאפשרים -התבחינים של אלפיים ו מר אפי דרעי, ראש העיר:
 עכשיו להכניס תבחינים חדשים.

 
 לא. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

 לא רק מספטמבר. מר איציק בראון:
 

 צריך לפתוח ולראות. ש:"ד שלומית גבע, יועמ"עו
 

אפשר להכין תבחינים אבל יש הצעה יותר  2017אז רק בספטמבר  מר אפי דרעי, ראש העיר:
נורמאלית שאפשר יהיה אולי ליישם אותה בישיבת מועצה מסודרת. ישיבת מועצת עיר כמובן. זה 

אלף שקל ואנחנו צופים על  330שוועדת הרווחה שתשב, מאחר ואנחנו א' עשינו פה הגדלה של 
גדלת הכנסות מהקטע הזה, אם אתם עוקבים אחרי הגדלת הכנסות, אנחנו צופים לא רק על ה

הפרסומים של האוצר אז יש תוספת שניתנה למשרד הפנים על הנושא של הגדלת מענק איזון 
 לאלה שבסופו של דבר קופחו.

 
 נפגעו. ח יעקב זיצר:"רו 

 



קופחו, נפגעו מכל הסיפור הזה של א' המעבר לסוציו אקונומי גבוה  מר אפי דרעי, ראש העיר:
ותר, ב' הנושא של עיר עולים, ג הנושא של,  לא רוצה עכשיו להיכנס מה עשה לנו הסיפור הזה של י

לפי  6, אנחנו עלולים להפסיד גם הכנסה שניתנת עד סוציו אקונומי 7העלייה לסוציו אקונומי 
 .2012שקל ליחידה מ  7000פרמטר של בניית יח"ד, שזה 

 
 פיצוי על היתר. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 זה סכום של הרבה כסף. אני ישבתי עם דני.  אפי דרעי, ראש העיר: מר

 
 מר דני לוין, מנכ"ל: גם קולות קוראים.

 
ישבתי עם דני על מכתב לאוצר, אני מקווה שיסדרו את הפגישה אתו  מר אפי דרעי, ראש העיר:

גם שינו את כמה שיותר מהר, יכול מאד להיות שאנחנו נצליח. אגב, למי שלא יודע, בדיוק השנה 
הקריטריונים לנושא של רזרבת שר, אחרי ששר הפנים במרץ הבטיח לי שאני אקבל רזרבת שר 
עבור שש השנים שלא קיבלתי שקל מכל מיני סיבות. אני לא אגע בהם אבנר, מה, למה אלי ישי לא 

 נתן שקל פה. 
 

 מה לי ולו.  מר אבנר משה:
 

 אתה תדע, מה לך ולו.  לא, לא, מה לך ולו? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 תענה על תשובה, אתה מספר לנו עכשיו סיפורים על,  מר אבנר משה:
 

 לא, אני מספר סיפורים כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אמרת שאתה נותן תשובה עכשיו איך אנחנו מכניסים לתקציב את, מר אבנר משה:
 

אתה מוכן להפסיק, לא להפריע לי? לא מכניסים עכשיו לתקציב.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 , עכשיו עוברים להצבעה, מה יש למהר עוד דקה. 7תקשיב עד הסוף. אז המעבר לסוציו אקונומי 

 
לא הגבלתי אתכם בזמן היום, אני לא יכול לדבר שלוש  כולם דיברו פה כל אחד עשר דקות, אני

גם מנע משר הפנים על פי הנחיות האוצר, מה שלא היה שנה  7דקות? המעבר לסוציו אקונומי 
גם לא מקבלים רזרבת שר. למרות שהבטחה,  7קודמת, הנחיית האוצר הייתה שבסוציו אקונומי 

עכבנו עם התקציב. אנחנו חיכינו, לא רצינו זאת הסיבה זה גם עונה לך על השאלה למה אנחנו הת
עם התוספת של רזרבת שר  2016, חיכינו לרזרבת שר כי רצינו לגמור את 2016לסגור תקציב 

מדובר על סדר גודל של מיליון שקל שלא קיבלנו. ולכן עד, את יודעת מתי חילקו את הרזרבת שר? 
 לדצמבר. יום לפני גמר סגירת השנה. 29ב 
 
 לא ביום האחרון. זיצר:ח יעקב "רו 

 
 או בשלושים. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 היה יום שישי.  29, לא 29 ח יעקב זיצר:"רו 

 
 מה זה משנה?  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 בשבת... ביום חמישי, סוף השנה.  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 יום היה.  אני לא יודע, אני לא ספרתי את, לא הסתכלתי איזה מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 סוף השנה. ח יעקב זיצר:"רו 

 
ולכן מה שאני מציע, מאחר ובאמת צפויים שינויים במסגרת התקציב  מר אפי דרעי, ראש העיר:

נקיים, שוועדת הרווחה תכין הצעה מגובשת שנוכל להכניס אותה במסגרת וועדת תמיכות, 
שאנחנו אמורים להעמיד  במסגרת דיון נוסף שייעשה בזמן הקרוב, אנחנו נגדיר מהו הסכום

לטובת העמותות. אני האחרון שיהיה נגד תמיכה בעמותות מהסוג הזה. אני גם מגייס כל מיני, 



בדרכים לא דרכים כדי שיהיה כסף גם לרווחה בשביל לחלק, גם חגא פסחא בפסח וגם בראש 
ת, וגם השנה, ומה שאתם עושים אני עושה כמעט אותו דבר, כמעט, ואולי גם על אותם משפחו

צריך להכניס את זה לסדר. כי אני לא צריך לספר לך, אני עובר על המשפחות, אותו משפחה 
 מקבלת אצלך, בחב"ד, מויקטוריה מאלברט ומעוד עשר...

 
 זה לא צריך אבל להיות ככה, אפי. מר דוד ששון:

 
 טוב זה לא צריך להיות ככה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בטח שזה לא צריך להיות. אני אמרתי שזה צריך להיות? העיר:מר אפי דרעי, ראש 
 

 זה גרוע בשביל זה צריך לעבוד במקביל יחד עם אלברט ולא יהיה כפילויות. מר דוד ששון:
 

 יש משפחות שלא מקבלות בחג. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בסדר יופי, יפה שאתם מסכימים. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שאתה יודע עליהם רק באופן פרטני. לון:כח-שושי כידור 'גב
 

 נכון מאד. ליהי איינס: 'גב
 

אני יפה שאתם מסכימים איתי. אז לכן אני מציע, אני מציע, שושי  מר אפי דרעי, ראש העיר:
מציע לאשר את הצעת התקציב כמו שהקריא אותה זיצר ואני לא אחזור עליה עם התוספת של ה 

 אלף שקל.  330
 

אני הקטע הזה שפתאום העלית לי את הארנונה וזה כדי לסדר פה את ה  כחלון:-שושי כידור 'גב
 אלף שקל. 330

 
 זה חייב להיות מאוזן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא אני, ברור, אתה יודע את זה כבר הבנתי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ומה את רוצה שאני אעשה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה כבר הבנתי אוקי אז בוא נעבור הלאה אחרי שהבנתי את זה.  כחלון:-כידורשושי  'גב
 

 אני מציע לאשר. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

לא אני רוצה, אני, אני הבנתי שזה צריך להיות מאוזן, לא מסתדר, אני  כחלון:-שושי כידור 'גב
קודם כל לא ברור לי באמת אני אומרת את זה בשיא הכנות, זה, זה אפילו מכעיס אותי שהכסף 

 ?2016לכדורגל לא שולם עד היום. הדיון מתי היה? ביוני 
 

 אוגוסט. מר איציק בראון:
 

לא ברור לי, לא ברור לי מה אתה יושב ככה עם הידיים בכיסים באוגוסט?  כחלון:-שושי כידור 'גב
 ולא נותנים לך את הכסף. זה גם לא ברור לי.

 
 הוא הולך לקנות את הבגדים הוא עוד מעט יעלה על הגל.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 . 2016מר דני לוין, מנכ"ל: זה לא נכון הוא קיבל ב 

 
אני מציע לאשר מי בעד ירים ידו? מי  נעשה את זה ככה.שושי בואי  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 נגד?
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 אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור,דוד ששון,אבנר משה,ברק אשרם, :בעד
 איציק בראון,ערן לאופר,מיטל טולדנו.         

 חדוות, אבישי ברעם. שושי כידור כחלון,ליהי איינס,ירון  נגד:
 

 החלטה:
המסתכם לסך  2017את התקציב הרגיל לשנת מאשרים 

אלש"ח לתמיכות  330ש"ח כולל תוספת  124,609,000
 אלש"ח 330בספורט  והגדלת הכנסות ארנונה בסכום של 

 
 

 תודה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
תכנית הפיתוח גם לאשר. כאן השאלה צריכה להיות קודם כל מי בעד אישור  ח יעקב זיצר:"רו 

 תכנית הפיתוח. 
 

 בסדר אני אעביר אותה. מר דני לוין, מנכ"ל:
 

 שאלנו מה, מי בעד אישור, רגע לפיתוח עכשיו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 כן נו אני רוצה לבדוק. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא אבל הם רוצים להעיר הערות. שושי רצית להגיד משהו על הפיתוח. העיר:מר אפי דרעי, ראש 

 
 יש לי הרבה מה להגיד על הפיתוח.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 בואי תגידי מה שאת רוצה.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 אז אולי את הקרנות, ח יעקב זיצר:"רו 

 
 תקיימו דיון מיוחד, מה זה משנה? פה זה רב שנתי. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 זה תכנית רב שנתית. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 אפשר לקיים על זה דיון מיוחד. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 מה עם המשיכות אשראי? חזי? מיטל טולדנו: 'גב
 

 תגידו לי לאן אתם ממהרים? שלוש שעות אפשר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 רגע, בסדר נו? עי, ראש העיר:מר אפי דר
 
 אפי אז בוא נעשה ככה. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 והתחלנו גם לפני שעה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 יש כדורגל. מר אבישי ברעם:
 

 שיביאו לכאן גם מסך. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
יש תקציב הקרנות, משיכות אשראי. מדובר על תכנית פיתוח רב שנתית היא לא  ח יעקב זיצר:"רו 

 פרטנית, אז אולי תאשר את התכנית רב פיתוח ואח"כ ישבו פה על תב"ר תב"ר כשירצו לדון בזה.
 



 מה זה קשור? יש לי הערות לגבי תכנית הפיתוח.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ר צריך לאשר כל תב"ר בנפרד זה הם יודעים כבר.בכל מקרה תב" מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אנחנו יודעים גם את זה, זה גם הבנתי. אוקי? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 יש פה המון דברים שלא נכנסו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 זה דברים שכבר הבנו, אם תעשו לנו מבחן אנחנו נקבל מאה על זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
אני רוצה להגיד לך משהו שאני כבר מהישיבה הראשונה הבנתי שאת מבינה  ח יעקב זיצר:"רו 

 הרבה יותר ממה שאנשים חושבים שאת מבינה.
 

 תודה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 ואני מתכונן לשאלות שלך. ח יעקב זיצר:"רו 

 
לא השאלות שלי לא כאלה קשות. אגב אני רוצה להקריא לך ציטטה  כחלון:-שושי כידור 'גב

 שאתה, אני אשמח אם תממש אותה. זה אלברט איינשטיין אמר, אוקי? 
 

 אני לא ברמה של אלברט איינשטיין. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

לא, מה שהוא אמר שכל אדם הוא גאון, אוקי? אבל אם תשפוט דג על פי  כחלון:-שושי כידור 'גב
 היכולת שלו לטפס על עצים הוא יבלה את כל חייו בתחושה שהוא טיפש. 

 
 אני רוצה להגיד לך שאת המשפט הזה... מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ת?זיצר אין לך פייסבוק זה בפייסבוק רץ כבר שנתיים איפה היי ליהי איינס: 'גב
 
 אני לא פותח את הפייסבוק מטמטמים אותי עם ההודעות. ח יעקב זיצר:"רו 

 
את המשפט הזה שושי, זיצר, את המשפט הזה במילים אחרות אמר  מר אפי דרעי, ראש העיר:

מישהו שבסוף ירה לעצמו כדור בראש. מי שזוכר את משנה שטרצר פסיכולוג היה מורה שלי 
התחום של ההוראה  והלך להיות בשירות בתי הסוהר. לא זה בפסיכולוגיה בוינגייט ועזב את 

 סיפור....
 

לא הסיפור חדש. עכשיו זה סיפור חדש שאתה מספר. בד"כ אנחנו יודעים  כחלון:-שושי כידור 'גב
 את הסיפורים.

 
אבל הוא בא ממקום שפה, את זוכרת בשנה א' אני לא צריך לספר לך  מר אפי דרעי, ראש העיר:

מה שנקרא בית ספר אקסקלוסיבי היו מקבלים אליו במסורה את תלמידי  בוינגייט היה
הפריפריות וכדומה לא רוצה להגיד מאיזה צבע, ומנשה שטרצר שבא ממקום של להילחם על 

, עוד בגין לא עלה, והוא כל הזמן אמר 77הנושאים החברתיים, אני מדבר אתך זה לפני המהפך של 
ה במ"י נעשו על פי פרמטרים כמו שאת אומרת, אם אנחנו שהמבחנים שנעשו לאורך כל השנים פ

ניקח עכשיו את האותנטיים, הוא תמיד היה אומר האותנטיים באפריקה, ונביא טייס מחיל 
האוויר שהוא פה שבר את הסכלה של מבחני הטייס, ונשים אותו אצל האותנטונים הוא אצלהם 

דק, והוא השתמש באותנטונים שכל אחד מפגר כי הוא לא יודע לצוד נמר. אז הוא, את השתמש ב
בחיל האוויר שפה האיי קיו שלו זה מהם יודע, כל ילד יודע לצוד נמר עם חנית, וטייס קרב 

 מפגר. בשמיים ישלחו אותו לשם, הוא, בשביליהם הוא 
 

 נכון. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

, זה לא איינשטיין זה אומנם אחרי איינשטיין, אבל בטח 75וזה שנת  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 שהוא קרא את איינשטיין.

 
 סביר להניח. כחלון:-שושי כידור 'גב



 
דוגמא אחרת. מכל מקום מה שזיצר אומר, זה שבואו, הרי על תכנית  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 הפיתוח, על תכנית הפיתוח,
 

 לי הערות על תכנית הפיתוח.  לא יש כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 איזה הערות יכולות להיות? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני אסביר לך בדיוק איזה הערות. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אין שום הערות. כל ההערות הן רק בשעת האישור נקודה. זה אני יכול  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 לרשום פה מה שאת רוצה, מה את רוצה להכניס פה אנחנו נכניס.

 
 אני לא רוצה שתכניס שום דבר. אני רוצה לדעת שאם אנחנו, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 ברים שאנחנו יודעים,מה את רוצה להוריד, נוריד, אבל יש פה ד מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

, 2017לקחנו הלוואה על המחסן אז שהיא לא תופיע בתכנית הפיתוח של  כחלון:-שושי כידור 'גב
 ושהיא מופיעה. 

 
 מה? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 חזי מה עם האשראי? כמה אשראי, כמה מסגרת אשראי? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 מופיעה. אוקי? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מה זה? מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 
 מסגרת אשראי. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 אם אני לא טועה. 9,200,000. 124מסגרת של חמישה אחוז מ  מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 לא אבל זה תב"ר שכבר מאושר. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אז אני לא יודעת למה הוא מופיע בתכנית פיתוח סתם ככה, אבל זה לא  כחלון:-שושי כידור 'גב

 הרעיון.
 

 זה עוד לא בוצע. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני רוצה רגע להגיד כמה דברים על תכנית הפיתוח. זה לא משנה זה  כחלון:-שושי כידור 'גב
, אני לא מצביעה בשביל תקשיב, אם אנחנו מצביעים , זה רק בשביל להצביע, לי יש בעיה עם זה

 להצביע מצטערת, אתם כתבתם תכנית פיתוח, כתבתם אותה.
 

 את רוצה להוסיף דברים? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

אני רוצה לשאול שאלות וגם להעיר הערות על הסדר עדיפות בסדר?  כחלון:-שושי כידור 'גב
 מותר או אסור? שנקבע.

 
על מה שאמרתי בישיבת הפיתוח הראשונה שהייתה  אז אני אחזור מר אפי דרעי, ראש העיר:

בקדנציה הזאת, ואני אומר אותה בכל ישיבה על תכנית הפיתוח. גם אם נקבע סדר קדימויות, הוא 
נתון לשינויים. אם מחר במסגרת ישן מול חדש, או במסגרת הפיס, במסגרת תקציב פיתוח ייעודי 

לך למטרה ספציפית, גם אם הוא נמצא ג'  של משרד הפנים, או תקציב של משרד השיכון שנותן
 הוא יכול פתאום להיות א'.

 



 זה ברור. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

אז מה משנה אם יש פה סדרי קדימויות, בסופו של דבר אם  אז זה הכל מר אפי דרעי, ראש העיר:
המליאה הזו תבוא ותגיד שאנחנו רוצים לתת קדימות לרחוב עולי הגרדום, שדוגמא שתמיד עולה 

 עכשיו לא נדבר הם לא נמצאים פה. פה. 
 

 הם מטפלים בביוב. דובר:
 

 למה מוצף.אין להם מה לטפל ביוב, הביוב לא מוצף.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מוצף. דובר:
 

 לא הביוב לא מוצף.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 הבוקר היה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 מוצף. דובר:
 

 הביוב לא מוצף. יש הבדל בין סתימה לבין מוצף.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אה סתימה. דובר:
 

 סתימה שהציפה את הביוב. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 סתימה שהציפה את הרחוב. דובר:
 

 יש לך הערות שושי? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 אפשר להקריא? אפשר להקריא? ח יעקב זיצר:"רו 

 כן. בטח שאפשר. ראש העיר נותן לך אישור. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
אז ככה מי בעד אישור תכנית הפיתוח הרב שנתית כפי שהומלצה על ידי וועדת  ח יעקב זיצר:"רו 
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 רגע. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 את רוצה לדון בזה עכשיו? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא אני רוצה להעיר כמה הערות.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 היא רוצה להעיר הערות, תן לה להעיר הערות. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 אה, זה הסיבה?  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 אי אפשר להעיר? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 כן תעירי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אפשר להצביע ושאח"כ תעירי? יעל נחמן: 'גב
 

 ן לי בעיה. אפשר, אפשר גם ללכת אני יכולה לדבר עם עצמי, אי כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 תשאירי כאן את הכתב. יעל נחמן: 'גב
 

 כן, אם זה נכנס לפרוטוקול אז אין לי בעיה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 



 במילא את נהנית מזה. יעל נחמן: 'גב
 

 לא אני לא נהנית מזה, אני נהנית רק מבעלי ומהילדים שלי.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אפי, אני מציע שאתה לא תשתתף בדיון הזה.  מר אבישי ברעם:
 

 מה? מה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כי מופיע שמה רחוב האורן. מר אבישי ברעם:
 

 מה? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מופיע שמה רחוב האורן? מר אבישי ברעם:
 

 ? soנו  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מה זה רחוב האורן? מר ערן לאופר:
 

 אז בוא לא נדון בתכנית כי אתה גר ברחוב נבו.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 נו באמת?  מר אבישי ברעם:
 

 נו באמת. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 מה יש ברחוב אורן? מר ערן לאופר:
 

 איפה זה רחוב האורן? ק בראון:מר איצי
 

 ברחוב האורן אין לי כלום כבר אדוני אולי אתה לא יודע. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אתה בנית את זה, זה שלך לא? מר אבישי ברעם:
 

 אין לי שום דבר שם אדוני. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 כל שלושת הבתים לא שלך? מר אבישי ברעם:
 

 אף אחד מהם לא שלי. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אולי אתה בנית אותם? מר אבישי ברעם:
 

 "רק התחנת דלק שלו. תחנת דלק". מר דוד ששון:
 

 "תחנת דלק שלי, כן". מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 שתי התחנות. מר איציק בראון:
 

 הדקלים. וכל שכונת גם התחנת דלק מר דוד ששון:
 

 ואגב זה מוקלט? יעל נחמן: 'גב
 

 אל תמשוך אותי בלשון. מר אבישי ברעם:
 

 בוא, בוא תהיה מנומס ותשמור על הכבוד של עצמך. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 למה? אני שומר על כבודך.  מר אבישי ברעם:
 



 אל תשמור על כבודי.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 אני אמרתי לך, אני אמרתי לך ואני מקווה שזה יופיע בפרוטוקול.אין בעיה.  מר אבישי ברעם:
 

 זה מופיע בפרוטוקול מה שאתה אומר מופיע. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 בסוף משלמים על הכל, אפי. מר אבישי ברעם:
 

בסדר גמור, הלאה. וגם אם זה היה שלי נראה לך הגיוני על פי הפירוש  מר אפי דרעי, ראש העיר:
שלך שאי אפשר לדון, לדון על סלילת רחוב? או ביצוע פיתוח ברחוב, אז אני לא יכול על שום דבר 

 פה בכפר יונה.
 

זה לא רחוב, זה רחוב שיש בו שלושה בתים וכולם אתה בנית אותם, מה אתה  מר אבישי ברעם:
 מדבר?

 
 אז מה? אפי דרעי, ראש העיר: מר

 
 נו באמת? כאילו הרחוב הוא אותנטותי?  מר אבישי ברעם:

 
 ומה עם רחוב האורן שם? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 זה שלך, אתה מכרת אותם, אז מה? מר אבישי ברעם:

 
 ?Soנו?  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אז יש לך עניין אישי שם מה אתה רוצה? מר אבישי ברעם:

 
 איזה עניין אישי? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 יש לך עניין אישי. מר אבישי ברעם:

 
 תגיד לי אתה מוגבל? מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא אתה מוגבל. מר אבישי ברעם:

 
 נראה לי שאתה מוגבל. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא אתה מוגבל.  מר אבישי ברעם:

 
 אפי, אפשר להקריא בינתיים את שתי ההחלטות?  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 למה אתה שואל אותי כאלה שאלות? אני מוגבל? מר אבישי ברעם:

 
 כי  אתה באמת לא מבין, כן אתה מוגבל. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אתה מה שיש לי בציפורן אין לך בראש, אתה אומר לי מוגבל? מר אבישי ברעם:

 
 אתה צודק. זה מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 טוב נו איך הגעתם לשם עכשיו? :דובר

 
 איך הגעתם לשם? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 איך הגעתם? דובר:
 

 זה גולם. מר אפי דרעי, ראש העיר:



 
 אני גולם? מר אבישי ברעם:

 
 כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 תסתכל בראי תראה גולם פי שתיים. מר אבישי ברעם:

 
 אתה גולם. אתה פשוט גולם.  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 מה אתה נסחף כל פעם למשחקים האלה? מר דוד ששון:

 
מה זה הסיפור הזה? מה אתה רוצה שאני אספר לך מה הוא הזכיר  מר אפי דרעי, ראש העיר:

רחוב שלך נבו? מול הבית שלך עומדת שם בהתחלה, הוא חושב שזה עבר לידי, אני לא מצלם את ה
מכונית, כל יום על החניה, אתה שלחת פעם הודעה למי שייכת המכונית? הבן שלי עמד על 
המדרכה, בוא עכשיו בוא עכשיו אני אראה לך מהיום, כל יום יש שם חניה של השכן על המדרכה 

מונה של הבן שלי שפעם שהוא לא מפריע לתנועה, מעולם לא קיבל שם דוח, אבל העלית את הת
 אחת עמד, והעלית בכל הפייסבוק לשאול של מי האוטו?

 
 זה האוטו שלך. מר אבישי ברעם:

 
 כאילו שאתה לא יודע של מי האוטו. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 זה האוטו שלך, לא של הבן שלך. מר אבישי ברעם:

 
 האוטו שלי, כן זה האוטו שלי. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אתה אחראי לו. מר אבישי ברעם:

 
 נכון אני אחראי והוא לא יקבל דוח. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 לא הבן שלך. עם הבן שלך אין לי כלום, אתך יש לי. מר אבישי ברעם:

 
 נכון. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
אתה צריך להיות דוגמא ואתה לא, אתה חושב שהשמש זורחת לך מאזור  מר אבישי ברעם:

 הישיבה. 
 

 אתה..., כן. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 הכל מותר לך, ולא מותר הכל. מר אבישי ברעם:
 

 כן, כן.  מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 די כבר עם השטויות האלה. מר דוד ששון:
 

 תמונות של רחוב נבו, כל בוקר, אני כל בוקר מצלם.נשלח לך את ה מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 תשלח איזה תמונה שאתה רוצה, אני לא עובר על החוק בגרוש. מר אבישי ברעם:
 

 אתה צדיק, לא קיבלת דוח על הכלבים שלך? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 אבישי? אפי?  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא. מר אבישי ברעם:

 
 מעולם לא קיבלת דוח על הכלבים? לא מר אפי דרעי, ראש העיר:



 
 לא. מר אבישי ברעם:

 
 אבישי? אפי? אבישי? שושי, בואי נצביע על הדברים?  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 לא, אתה משקר פה לפני כל הישיבה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 אני? מר אבישי ברעם:

 
 לא, אני. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 ועוד מוקלט. דובר:

 
 אולי תעצרו את זה, תעצור. זה לא מכבד אתכם.  יעל נחמן: 'גב
 

טוב חבר'ה תקשיבו אני לא התכוונתי שאתם תגיעו לזה, אני רציתי  כחלון:-שושי כידור 'גב
 לשאול כמה שאלות על תכנית הפיתוח.

 
 בסוף את אשמה. מר אבישי ברעם:

 
 בסוף את אשמה. מר איציק בראון:

 
גם אני לא אישן טוב בלילה. טוב תצביעו על תכנית הפיתוח, אני את  כחלון:-כידור שושי 'גב

 ההערות אעביר לגזבר.
 

 אמרתי לך את זה מהתחלה לא הקשבת. יעל נחמן: 'גב
 

 לא את אמרת משהו אחר. לא לא לא היא אמרה משהו אחר. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 אפי אני יכול להקריא את התכנית? את ההצעה? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 בוא נצביע, אני אלך ותדברו. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא, לא נכון. יעל נחמן: 'גב
 
 מי בעד אישור תכנית הפיתוח? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 חבר'ה הצבעה. מר דוד ששון:

 
 אני פשוט לא נעלבת. הוא נעלב עדיין אבישי. אבישי נעלב מאפי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא נעלב, למה נעלב? מר אבישי ברעם:
 

 נכון? כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 מי בעד אישור, ח יעקב זיצר:"רו 

 
אגב מה שמעניין פה, אפי, אתה ואבישי זה שעדיין אתם נעלבים אחד  כחלון:-שושי כידור 'גב

 שנה? 14שנה?  18שנה?  15שנה?  18ם עובדים ביחד? מהשני, וכמה זמן את
 

 אנחנו לא נעלבים, אני אף פעם לא נעלב ממנו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 

 תראה איך אתה אומר את זה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא אני לא נעלב ממנו. מר אפי דרעי, ראש העיר:
 



 עוד רגע הם יוצאים החוצה ומתחבקים הכל בסדר, העיקר לפרוטוקול שהם רבו. מר קובי לאור:
 
 מי בעד אישור, ח יעקב זיצר:"רו 

 
 שושי עד בסוף אשמה. מר איציק בראון:

 
 אני אשמה בכל. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 הם חייבים לשמוע את זה אחרת תהיה פה בעיה. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 זה הולך להיות אטרף ההצבעה הזאתי, עכשיו הכל, נופתע. ליהי איינס: 'גב
 
 מי בעד, מי בעד אישור תכנית הפיתוח הרב שנתית כפי שהוצגה, מי בעד. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 כפי שלא הוצגה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 
  מי נגד? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 תודה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 2017אישור תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנת 

 
 אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור,דוד ששון,אבנר משה,ברק אשרם, בעד:
 איציק בראון,ערן לאופר,מיטל טולדנו.         

 
 שושי כידור כחלון,ליהי איינס,ירון חדוות, אבישי ברעם.  נגד:

 
 החלטה:

 2017מאשרים את תכנית הפיתוח הרב שנתית לשנת 

 
 
 ?2017מי נמנע. מי בעד אישור תקציב הקרנות לשנת  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 

 מה זה תקציב הקרנות. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הוא הסביר את זה. דובר:
 

 הוא יסביר את זה שוב. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 בקרנות? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 אתה יודע, רגע, רגע, תסביר לי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 הוא הביא את זה בדוח, מה את רוצה שאני אוציא? דובר:
 

 לא לא אני רוצה שתסביר לי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 לא ככה אבל בשלוף. דובר:
 

 הוא הסביר את זה. כן זיצר, בבקשה. כחלון:-שושי כידור 'גב
 



, קרן 17יתרה בסוף  1.9, ושימושים שיגיעו ל 10, תקבולים 3.3קרן ההשבחה  ח יעקב זיצר:"רו 
, קרן עודפים ללא שינוי, 1.3הפיתוח כשניים, מיליון וחצי תחזית תקבולים, ולאחר שימושים כ 

0.6. 
 

 ?14ו  15?ב 2016זה הלפני ההצהרה על הגירעון הקבוע שהיה לנו ב  מר ירון חדוות:
 
. מי 262, יתרה צפויה 0.3, שימושים 0.6לא, לא, לא, לא, וקרן מים וביוב  לא, ח יעקב זיצר:"רו 

 בעד? מי בעד?
 

 מי בעד? נגד? מר אפי דרעי, ראש העיר:
 
 מי נגד? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 תודה. מר אפי דרעי, ראש העיר:

 
 
 
 
 
 

 2017לשנת  אישור תקציב הקרנות
 

 אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור,דוד ששון,אבנר משה,ברק אשרם, בעד:
 איציק בראון,ערן לאופר,מיטל טולדנו.         

 
 שושי כידור כחלון,ליהי איינס,ירון חדוות, אבישי ברעם. נגד:

 
 

 החלטה: 
 2017את תקציב הקרנות לשנת מאשרים 

 
 
 6.2ולגבי משיכות אשראי. מי בעד אישור משיכות אשראי בסכום כולל של  ח יעקב זיצר:"רו 

 ₪.מיליון 
 

 רגע, רגע, רגע. מר ירון חדוות:
 

 למה צריך, כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 אז אני אסביר. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 
 זה החמישה אחוז,  ח יעקב זיצר:"רו 

 
 אני אסביר, אני אסביר. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:

 
 זה החמישה אחוז הזה? כחלון:-שושי כידור 'גב
 

 דקה, כן זה החמישה אחוז. מר יחזקאל יחזקאל, גזבר:
 
 כן, כן, כן, כן. מי בעד? ח יעקב זיצר:"רו 

 
 זה עוד משהו שהבנתי. כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 מי בעד? אדון אפי מי בעד? ח יעקב זיצר:"רו 



 
 פ"א? :מנכ"ל ,מר דני לוין

 
 פ"א. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 

 2017אישור היתר לקבלת אשראי )משיכות יתר( מתקציב העירייה לשנת  .2
 מלש"ח 6.200בסכום כולל של 

 מלש"ח 1.500  בנק הפועלים כפר יונה
 מלש"ח 1.000  בנק אוצר החייל

 מלש"ח 1.000   בנק דקסיה
 מלש"ח 2.700   בנק לאומי

 
 אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור,דוד ששון,אבנר משה,ברק אשרם, בעד:

איציק בראון,ערן לאופר,מיטל טולדנו,שושי כידור כחלון,ליהי איינס,ירון 
 חדוות, אבישי ברעם.

 
  :ההחלט

  2017מתקציב העירייה לשנת היתר לקבלת אשראי )משיכות יתר( אישור 
 מלש"ח 6.200בסכום כולל של 

 מלש"ח 1.500             בנק הפועלים כפר יונה        
 מלש"ח 1.000              בנק אוצר החייל        
 מלש"ח 1.000   בנק דקסיה        

 מלש"ח 2.700   בנק לאומי
 מאשרים פה אחד

 
 
 
 

 תודה לאל.דובר: 
 
 ואנחנו נכנסים להדר, שיהיה מה שנקרא משנכנס הדר מרבים בשמחה. ח יעקב זיצר:"רו 

 
 מרבים בשמחה.  כחלון:-שושי כידור 'גב
 
 
 
 
 
 
 

 ברכה,ב
 ___________________    __________________
  

 
 לוין     דני                           דרעי( אפי) אפרים 

 העירייה ל"מנכ                העירייה ראש             
 


