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 פרוטוקול 
 2020עדכון תקציב העירייה לשנת  .1

 2020מאשרים את עדכון תקציב העירייה לשנת  הצעת ההחלטה: 

 . בסדר?38טוב, אנחנו עוברים לישיבת מועצת עיר שלא מן המנין, מספר   ששי מגידו:

 שושי, את רוצה להגיד כמה מילים? , לפני זה

)צחוק( זה נשמע כאילו עוד פעם אני מעדכנת. לא, מה שאני רוצה זה, רק   שושי כחלון כידור: 

להציג לכם, יושבת כאן דיראן שלאבנה, שהיא צוערת לשלטון המקומי  

שנבחרה להיות גם עוזרת יו"ר העירייה והתחילה ממש בתחילת השבוע 

 דיראן. את רוצה להציג את עצמך, דיראן?את תפקידה, אז זאת 

סיימתי   דיראן שלאבנה:  יומיים,  לפני  התפקיד  את  התחלתי  אני  אז  לכולם.  את  שלום 

התכנית לצוערים לשלטון המקומי. זו תכנית הכשרה של משרד הפנים, 

 ובה למדתי,

 בקול רם. ששי מגידו:

רוטשילד  דיראן שלאבנה:  קרן  של  ההכשרה  תכנית  את  סיימתי  הפנים,    אני  משרד  של 

שנקראת "צוערים לשלטון המקומי", וכחלק מתהליך ההכשרה אנחנו,  

הבוגרים נכנסים לרשויות מקומיות בישראל, וכבוד לי להתחיל לעבוד 

 בכפר יונה.כעוזרת ראש העיר 

 וואו, שיהיה בהצלחה.  דובר:

 בהצלחה.  ירון חדוות:

 בהצלחה. ענבל דרור היימן: 

 ה? איך השם? דיראן מ דובר:

דיראן שלאבנה. אז באמת בהצלחה. התכנית הזו היא תכנית הדגל של   שושי כחלון כידור: 

משרד הפנים, כשהמטרה שלה זה באמת לגדל את דור העתיד של המגזר 

ושיטתית,   הציבורי, וההכשרה שלהם היא הכשרה מאד מאד מדויקת 

 במהלכה גם הם עושים פרקטיקום בכל מיני תחומים, ואז הם גם,

 זה סוג של סטאז', של התמחות? דובר:

 אה, שושי כחלון כידור: 
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 מדובר בתכנית הכשרה הנערכת שנתיים, דיראן שלאבנה: 

 זה חלק מהתכנית?  דובר:

 זה תכנית הכשרה עם תואר שני, דיראן שלאבנה: 

 וואלה.  דובר:

...,  דיראן שלאבנה:  וכוללת התמחות. את ההתמחות שלי עשיתי בחברה הכלכלית של 

 התחדשות עירונית. 

 יפה. בהצלחה.  דובר:

 תודה. דיראן שלאבנה: 

ומה שחשוב להדגיש זה שזה תקן שמשרד הפנים נותן לנו, לצורך הענין.   שושי כחלון כידור: 

 זו צוערת שניה שמשרד הפנים מכיר בצורך, 

 אנחנו בעדך. אלברט טייב:

 יש לנו את ליאור באגף ההנדסה, שושי כחלון כידור: 

 ?באיזה נושאים הם עוסקים דובר:

יש תהליך של ממש   שושי כחלון כידור:  ואז הם,  הם בוחרים את הנושאים שהם עוסקים 

בוחרים,   הם  אפשרויות,  להם  מציעים  אפשרויות,  להם  יש  בחירה. 

לראיונות התאמה, נבחרים  מדרגים את האפשרויות שלהם, הם מגיעים  

קבע ..., אז דיראן ביקשה להיות בין, ראיינתי שלוש, שלוש או  ואז גם נ

 ארבע, אני כבר לא זוכרת. 

 מספר. דובר:

 כן, מספר נשים, לטובת, הן היו נשים. לטובת התפקיד, ודיראן נבחרה.   שושי כחלון כידור: 

 בסדר? ששי מגידו:

 כן. שושי כחלון כידור: 

לשנת   ששי מגידו: תקציב  עדכון  על  מדברים  אנחנו  שהגזברות 2020אז  מצגת  יש   ,

 הכינו. את רוצה להציג מפה, ענבל?

 לא, זה בסדר, תעביר אתה, אני, ענבל דרור היימן: 

 יאללה. ששי מגידו:
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מיליון    661טוב, אז בתחילת שנה אנחנו בעצם אישרנו תקציב בגובה של   ענבל דרור היימן: 

מיליון שקל, מדובר   174היא    2020יב לשנת  מסגרת עדכון התקצשקל.  

עדכון, כשעיקר התוספת    5%על תוספת של כתשעה מיליון שקל, מעל  

נובעת מהגורמים הבאים: אחד זה משבר הקורונה. אנחנו באמת בשנה 

מיליון שקל, זה מחולק לפי אגפים,   4.5-מיוחדת. משבר הקורונה זה כ

קורא להצטיידות, עוזרי    כשהכי הרבה בעצם זה אגף החינוך, כל הקול

מיליון   1.85-חינוך, מחשבים וכולי. יש לנו גידול בהנחות ארנונה שהם כ

₪ כשזה נובע גם מקיצוץ חסר בתחילת שנה, כשהסתמכנו על נתונים של 

מיליון  של  הרווחה  בפעולות  גידול  בהנחות.  וגידול  חודשים,  כשמונה 

בהוצאות אגף השפ"ע של מיליון שקל. כ וגידול  לכשקל  זה מביא    9- ל 

צופים   אנחנו  בארנונה,  התקבולים.  על  אעבור  אני  גידול.  שקל  מיליון 

מיליון שקל כשזה נובע גם מהעמקת הגבייה    1.8גידול, בעצם עדכון בעוד  

הממשלה.   ראש  ממשרד  לקבל  שאמורים  סכום  מאיזשהו  כנראה  וגם 

-ה בהנחות מארנונה, כפי שציינתי. אגרות, מדובר באגרות לשילוט. יש פ

הנחה של שלושה חודשים בעקבות הקורונה, אנחנו צופים ירידה.    2020

שקל, זה קול קורא של ... חתולים  130,000... מענקים יש ירידה קטנה, 

שלא קיבלנו. שמירה וביטחון, ששי, אתה יכול ללחוץ? שמירה וביטחון  

שקל שזה בהתאם לעדכון משרד הפנים לקבל כספים   350,000-,מדובר ב

הוצאות לשעת חירום. התקבול הזה גם בצד ההוצאה. תכנון ובנין    עבור

שקל כשזה בעצם נובע    470,000עיר, יש פה מיתון בהכנסות, של כמעט  

ו בהוצאות  תקצבנו  מקיטון  שבעצם  תיקים,  והביצוע   800,000סריקת 

, נובע גם מהקורונה, תראו 320,000היה הרבה פחות. נכסים ציבוריים,  

בצד   גם  זה  וגם בהוצאה. מוקד, קיטון של  את  שקל,    80,000ההכנסה 

בעקבות תקצוב של המשרד לביטחון פנים. פיתוח עירוני, יש פה עדכון  

שקל בקנסות וגבייה בפועל. חינוך, יש פה    300,000של בעצם ירידה של  

מיליון שקל בהכנסות, תראו שבהוצאות זה גם ניכוי של    4.2גידול של  
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שקל, גם, זה קורונה, בריאות   40,000תרבות,  מיליון שקל.    4.6סביבות  

זה קורונה, רווחה, גידול בהכנסות ובהוצאות של מעל מיליון שקל. מים  

שקל זה גם קורונה. אגרת ביוב    50,000זה גבייה משנים קודמות. נכסים,  

גידול של   ... אנחנו צופים  פיגורים בגבייה משנים קודמות,    50,000זה 

מיליון שקל, תוספת של   174.3לתקצוב של    שקל, סך הכל מביא אותנו

רואים,  8.6 אנחנו  אז  ההכנסות,  התפלגות  מבחינת  התקבולים.  לצד   ,

מהתקציב. המענקים    45%בעצם התגמולים ממשרדי ממשלה מהווים  

. עכשיו נעבור  13%, והכנסות עצמיות אחר  32%, ארנונה כללית  10%הם  

שזה נובע מהקורונה,   134,000לצד ההוצאות. מינהל כללי, יש קיטון של  

שבעצם הוצאנו חלק מהתקציב לרווחת העובד ולתקצוב של עוזר לראש  

העיר שתקצבנו לחצי שנה, ובעצם בפועל הוא רק חודשיים. מינהל כספי,  

ות, יש קיטון בהתאם להלוואה  ופירעון מליש קיטון בהוצאות קבלניות.  

ע מ.. רחובות,  שלקחנו השנה. תברואה, יש גידול של מיליון שקל, שנוב

פינוי גזם וגרוטאות, פינוי אשפה. עיקר הגידול נובע גם מתוספת בתי אב  

, ששי, תלחץ. אז  296וגם מתגבור עקב משבר הקורונה. שמירה וביטחון,  

נובע מהוראות משרד הפנים לטובת הוצאות לשעת חירום  ,  הגידול גם 

קה, שיש  מה שאמרתי כנגד ההכנסה. תכנון ובנין עיר, דיברתי על הסרי

בצד   וגם  הקורונה  בשל  גידול  ציבוריים,  נכסים  בהוצאות.  קיטון  פה 

ההכנסה. חגיגות ואירועים זה יום העצמאות, אז יש פה קיטון, אי ניצול.  

יקון , אתה יכול ללחוץ? תקצוב בתואם את ת131מוקד עירוני, קיטון של  

פיקוח   הרוא"ה.  מוקד  של  פנים  לביטחון  מהמשרד  ההכנסות  תקצוב 

של  עי קיטון  פה  יש  כמו 174,000רוני,  חינוך,   . מ...  נובע  זה  בעיקר   ,

היה   ההכנסה  צד  זה  4.2שאמרתי,  פה  של  4.6,  המאצ'ינג  את  גם  יש   ,

העירייה. תרבות יש קיטון, זה בשל הקורונה. בריאות זה כנגד, הבריאות 

עוד   של  תקצוב  פה  יש  דת,  הכנסה.  כנגד  רווחה,  קורונה.  הוצאות  זה 

שאנחנו  שק  300,000 התקצוב  מה  הנחיה  הדתות,  למשרד  בהתאם  ל 



 
7 

 

, יש פה גידול, תלחץ,  209,000צריכים להעביר למועצה הדתית. נכסים,  

קורונה הוצאות  גידול,  לנו?     ששי.  יש  מה  ועוד  ותקשורת.  תקשוב   ...

. מבחינת 8.6, ו....  174.3הנחות רווחה, זה במקביל להכנסות. סך הכל,  

. השכר שזה 52%ם שהפעולות מראות בעצם  התפלגות, אז אנחנו רואי

מהתקציב.   4%והוצאות מימון,  , פירעון מלוות  44%כולל בעצם פיצויים,  

מיליון. כללי זה  48השכר מתפלג ככה שאתם רואים שהרוב זה החינוך, 

 .  3.6ורווחה  5.4מיליון. פנסיה ופיצויים  16

 כן. יש לכם הערות, שאלות? שושי כחלון כידור: 

אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה להתחיל עם, קודם כל, יש לנו   אלברט טייב:

כאן סיפור של שפ"ע. אני זוכר שבתקציב הקודם אני אמרתי לפרוטוקול,  

אני אמרתי לפרוטוקול שמה שהיה אז, מה שהובא אז שרשום כאן, זה  

ה  שהי   לא יכול להיות, כי לא נלקח בחשבון, כי זה היה מאד דומה למה

 . 2019-ב

 לא. ענבל דרור היימן: 

זה לא יכול להיות ..., זה לא יכול להיות, כי יש את שכונה שרונה. ואז   :אלברט טייב

נאמר לי שזה בסדר, לקחו גם את שכונת שרונה בחשבון. אז עכשיו אני 

רוצה להבין, אני מבקש להבין איך זה שאנחנו פתאום נותנים לו תקציב  

מה לא נלקח  ה יש גידול כל כך גדול בהוצאות?כל כך גדול, לשפ"ע? למ

 בחשבון בתקציב הקודם? 

כל   שושי כחלון כידור:  על  בבית,  נמצאים  שכולם  זה,  של  ההשלכות  ואת  הקורונה  את 

הראשון   הגל  את  התחלנו  שאנחנו  זה  לנו  שקרה  מה  מזה.  המשתמע 

למרץ, הוא הסתיים כמעט באמצע מאי, זה היו חודשיים,   15-במרץ, ב

בסגר    שבתוך היינו  אנחנו  לכם.  מזכירה  אני  פסח,  את  לנו  היה  גם  זה 

מוחלט. זאת אומרת, זה לא הסגר שהיה עכשיו שהוא קצת יותר היה 

פתוח, מבחינת המאפיינים שלו. זה היה תקופה שאנחנו הוצאנו כמויות  

צריכים   שהיינו  בימים  הזבל  את  לאסוף  אפילו  הספקנו  לא  זבל.  של 



 
8 

 

ם היו בבית ואכלו, חס וחלילה, אני לא אומרת את הזבל, כי אנשילאסוף  

את זה זה, אבל כמות הזבל לא התחלקה בהבדל ממה שקורה בדרך כלל.  

 הרי מה קורה, 

 ... אלברט טייב:

 רגע, שניה, רגע,  שושי כחלון כידור: 

 ... ממאפיינים. אלברט טייב:

משאיות לפינוי, לצערי הרב,  אני אתן לך רגע תשובה, רגע. אבל הוספנו   שושי כחלון כידור: 

 שהן עולות כסף, הן לא בחינם. מה שקורה זה, כשתושב נמצא בבית, כן?

את כל האשפה שלו הוא משאיר בתוך הבית. אבל כשהוא קם בבוקר  

אז כל האשפה שלו   והוא נוסע להרצליה כי הוא עובד בהרצליה, אוקי? 

עכשיו,  פה.  רק  האשפה  את  משאיר  לא  הוא  בעצם,  מתחלקת 

גם כ אז  וכמה.  כמה  אחת  על  הבית,  בתוך  נמצאת  כולה  שהמשפחה 

כמויות האשפה הן גדולות יותר. אז אחד, נדרשנו להרבה יותר פינוי של  

משאיות, אוקי? בגזם ובגושית אנחנו עד היום. אני אומרת לכם את זה  

מתרפיה   חלק  היה  זה  כמויות,  הוציאו  פשוט  אנשים  השני.  בסגר  גם 

מתסכול,   חלק  רוב כנראה,  גם,  פה  יש  מאיזה,  להגיד  יודעת  לא  אני 

הבתים פה הם בתים צמודי קרקע, אתם צריכים גם לזכור את זה. אין  

עיקר בנינים, יש לנו, רוב הבתים זה. המון גושית, באמת, כמויות    לנו כאן

של, אם אנחנו בשגרה מעמידים פה שמונה משאיות בשבוע לטובת גזם  

ת, אוקי? בשבוע. אוקי? שזה המון. זה  משאיו  12וגושית, אנחנו העמדנו  

המון. תחשבו שכל משאית כזו עושה בין ארבע לחמש נגלות. תחשבו על  

הכמות של הגזם והגושית. אנחנו בעצמנו מתוסכלים מזה, אלברט, אתה 

או    3יודע,   שקל  שאנחנו    1.5מיליון  כזה  סכום  כל  או  שקל  מיליון 

השני, זה, אין פה, אנחנו    מוציאים מעבר למה שתכננו, יש לו השפעה בצד

מבינים את זה. יחד עם זאת, יש לנו אחריות לפנות אשפה, לפנות גזם,  

את התושב. מה  לפנות גושית. אנחנו לא, יש סגר, אין סגר, זה לא מענין  



 
9 

 

שמענין את התושב זה שאני אפנה לו ואשאיר לו גזרה נקייה. אז זאת 

 המשמעות. זה לא קשור לשכונת שרונה. 

דבר נוסף שאני רוצה איזושהי הבהרה לגביו זה הנושא של תכנון בנין  אלברט טייב:

מיליון שקלים, פחות או יותר זה מה    11-עיר. אנחנו שוב פעם מגיעים ל

אני חבר בוועדה הזו, ואני גם ביקשתי נתונים, והנתונים .  2019-שהיה ב

מיליונ בסביבות  היה  שישי  חודש  עד  שנאמר,  כמו  לכם,  ים  מראים 

 בודדים. ענבל, את זוכרת כמה היה שם, נכון? 

 כן. ענבל דרור היימן: 

מבנים   אלברט טייב: איזשהם  על  ידוע  לא  לי  בעצם,  אנחנו  מה,  אז  בודדים.  ממש 

מיוחדים חוץ מהגג שאישרנו בזמנו, אולי פלוס כמה עשרות או מאות 

אנחנו  איך  מיוחד,  משהו  או  בנייה  איזושהי  אין  אבל  שקלים,  אלפי 

היום המצב, גם לא יודע אם השתפר. אין משיגים את זה? זה חצי שנה.  

 יזשהו, משהו מיוחד, אין א

הזו  שושי כחלון כידור:  השנה  את  הזו,  השנה  על  לא  כרגע,  קדימה  היא  שלנו  ההסתכלות 

נסיים אותה מאוזנים לגמרי, מה  גם  הנראה  נסיים, אנחנו ככל  אנחנו 

 שלא היה בתכנון, אני מזכירה לכולכם. כולכם מכירים את הנתונים. 

 מיליון שקל ... 11-מאוזנים ב אלברט טייב:

 מאוזנים כמעט לגמרי.  ידור: שושי כחלון כ

  שניה, ענבל דרור היימן: 

 כן. רגע, אני רוצה,  שושי כחלון כידור: 

 זה הכנסה שכבר יש לנו, אלברט. ענבל דרור היימן: 

 זה הכנסה שכבר יש.  שושי כחלון כידור: 

 זה קיימת. ענבל דרור היימן: 

 הכנסה של מה? מה הכנסה קיימת, כמה ז?  אלברט טייב:

הכנסה קיימת זה מה שהיה בקרנות. בתחילת שנה ישר אנחנו רושמים  דרור היימן: ענבל 

 , -את זה כנגד ה
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 הכנסת העיר. דובר:

מיליון, זה גם כנגד החזר של    11הכנסת קיימת. ומה שאתה רואה פה,   ענבל דרור היימן: 

 הוועדה. פירעון מלוות, זה לא רק

נו את מה שהיה, את ההכנסות של כן, אבל לקחנו בזמנו, קיבלתי בזמ אלברט טייב:

 הוועדה.

 נכון.  ענבל דרור היימן: 

 אוקי? אלברט טייב:

 הכנסות של השנה,  ענבל דרור היימן: 

  .2021של השנה, שהן משפיעות על  שושי כחלון כידור: 

הכנסות  ענבל דרור היימן:  זה  בקרנות  להסביר.  רוצה  אני  בקרנות,  מצטבר.  זה  אבל  כן, 

מצטברות, זה לא שזה בתחילת שנה מתאפס. מה שיש בתחילת שנה, 

ישר אנחנו רושמים בהנהלת חשבונות כנגד הוועדה וכנגד פירעון מלוות, 

אישור  יהיה  לא  ואז  תב"רים  בעצם  פה  שתאשרו  מצב  יצא  שלא  כדי 

' אין שום בעיה. הבעיה,  20-דם כל מאזנים. אז בלאיזון הוועדה. אז קו

 אנחנו צופים שתהיה אחרי זה. 

זה, שזה לא רלוונטי פה כרגע לעדכון   שושי כחלון כידור:  לגבי הסיפור של האחרי  עכשיו, 

, הוא גם יבוא מן הסתם  2021התקציב, וזה יהיה יותר רלוונטי לתקציב 

עשי כבר  שאנחנו  אגיד  אני  אז  המליאה,  עם  לאישור  יחד  תחזיות  נו 

יודע מה תפקידו, זה לא  בוועדה  והצוות  והם מונחות לפנינו,  הוועדה, 

שהוא לא יודע מה תפקידו, ויש הרבה מאד דברים שאנחנו כאן והיום  

.  2021-נותנים להם היתרים אבל ההכנסה הכלכלית שלהם תהיה רק ב

ב  שיקרו  יודעים  גם  שאנחנו  כאלה  תב"עות  הכנסה  2021-יש  כולל   ,

, כאילו, באמת, אנחנו לא -לכלית כתוצאה מזה. אנחנו לא יושבים על הכ

של   הנושא  לגבי  הדופק  על  יד  עם  הזמן  כל  אנחנו  הגדר,  על  יושבים 

הכנסות, לא רק מהוועדה, בכלל. אני בעניין הזה יכולה להגיד, דווקא 

גדול   נורא  בגלל שהעירייה באמת חיה מתקציב מאד מאד, הוא נשמע 
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אתם   בסוף  מדי, אבל  יותר  גמישות  פה  אין  מתחלק.  הוא  איך  רואים 

ודווקא בגלל זה שאין לנו באמת הרבה מאד גמישות אנחנו מאד יושבים  

כל הזמן על ההכנסות ועל ההוצאות, כל הזמן. וכן, אנחנו מוטרדים, אבל  

'.  19זה היה? כן,    2019ישבנו,    2019,  2019אני גם מזכירה לכם שבתחילת  

יחד והראינו לכם באמת את התחזית הכלכלית של ישבנו ב  2019במהלך  

זאת   כולנו,  של  היומיומי  האתגר  זה  אותה.  מכירים  כולכם  העירייה, 

אומרת, אני, ששי, ענבל, זה לגמרי האתגר הכלכלי של כולנו. זו הסיבה  

גם שהעברנו את כל מנהלי האגפים לעבוד היום בשיטה שה יודעים מה 

זמנות, הם יודעים שהם לא יכולים  גובה התקציב שלהם, הם מכניסים ה

להיות בגירעון מהתקציב שלהם, אנחנו עם יד על הדופק על כל הוצאה,  

אנחנו מאשרים, אנחנו גם לא רצים לאשר פה כל כך הרבה דברים בלי  

לחשוב בכלל על ההשלכות של זה. אז אנחנו לגמרי, אני מבינה את מה  

תה מציאות. והתפקיד  אלברט, אנחנו לא, אנחנו חיים באו  שאתה אומר,

שלנו זה באמת לייצר פה הכנסות, ואנחנו יושבים על כל מי שאמור לייצר 

 את ההכנסות ויושבים עליו. יושבים עליו היטב.  

את   אלברט טייב:  ... אנחנו  המתנ"ס.  של  ההוצאות  את  כאן  ראיתי  לא  נוסף,  דבר 

 ההוצאות של המתנ"ס? 

 תרבות. ענבל דרור היימן: 

 תרבות. ר: שושי כחלון כידו

 כן. אלברט טייב:

 תרבות.  ענבל דרור היימן: 

 היה, דובר:

 בתרבות. ענבל דרור היימן: 

 כן. מה? שושי כחלון כידור: 

והמעונות של הקהילה האתיופית וכל  מה שקשור בזה? מרכזי נוער וכל   אלברט טייב:

 הפעילויות,
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 כן. שושי כחלון כידור: 

 כן, כן.  ענבל דרור היימן: 

 הכל נכנס לתרבות?   טייב:אלברט 

 כן. ענבל דרור היימן: 

 כן. שושי כחלון כידור: 

  2כן? הבנתי. הדבר האחרון שאני רוצה לשאול, יש כאן גידול של כמעט   אלברט טייב:

מ הארנונה  של  בגבייה  שקלים  על  2019-מיליון  מדברת  את  נכון?   .

 העמקה. אני,

סתם הגידול הזה, הוא נולד כתוצאה מהאכיפה  זה לא גידול זה, זה לא   שושי כחלון כידור: 

 שעשינו.

 אני, אני, אני רוצה לקבל כאן איזושהי הבהרה,  אלברט טייב:

 )המהום( שושי כחלון כידור: 

הגידול הזה, לדעתי, ותגידי לי אם אני טועה, נובע בעיקרון מהמדידות   אלברט טייב:

 החדשות שנעשו. 

 ממש לא.  שושי כחלון כידור: 

 אוקי. :אלברט טייב

 ממש ממש לא. שושי כחלון כידור: 

 אז אמרתי, הסברתי. הוא נובע קודם כל מהעמקת הגבייה, ענבל דרור היימן: 

 מה זה העמקת הגבייה?  אלברט טייב:

 העמקת הגבייה זה כל הפיגורים משנים קודמות, לא מהשנה השוטפת.  ענבל דרור היימן: 

 אוקי. אלברט טייב:

 חנו,אוקי? אנ ענבל דרור היימן: 

אני רגע רוצה לתת לך תמונת מצב כדי שאתה תבין זה. כשאנחנו נכנסו  שושי כחלון כידור: 

לתפקידים, ענבל ואני, ואני גם את זה אמרתי, לדעתי, באחת הישיבות,  

מצאנו שבמשך שלוש שנים לא הייתה אכיפה של הגבייה. זה אומר שיש  

ותר, אבל אני  הרבה מאד אנשים שלא שילמו במשך שלוש שנים ואפילו י
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מדברת על השלוש שנים שלא בוצעה אכיפה, לא שילמו ארנונה. פשוט 

לא שילמו ארנונה ביתית, כאילו, לא, ומה שעשינו בשנתיים האלה, אני 

חייבת להודות, זה הצליח פחות עם מלג"ם, למרות שזה גם היה מספיק 

בר ר זה נבנה עוד באופן יותר שיטתי כיוון שאנחנו כעטוב, אבל עם מג

נכון מה צריך לעשות בגלל הניסיון שלנו עם חברת הגבייה   ידענו יותר 

היוצאת. ופשוט שלחנו מכתבים לאנשים וביקשנו שהם יבואו להסדיר  

את החובות שלהם לארנונה. זאת אומרת, אנשים היו, פשוט לא שילמו.  

לתושבים  פנייה  באמת  של  תוצאה  זה  עכשיו  רואה  שאתה  מה  אז 

 כי הם לא שילמו כמה שנים. זה הכל.  ותושבים שבאו לשלם

 ... אלברט טייב:

 מה זה? כן. ויש חובות יותר גבוהים מזה.  שושי כחלון כידור: 

 שושי, אני, ח ניר ענבי: "רו

 זה רק מי ששילם.   שושי כחלון כידור: 

גביית  2018-שושי, אני אתן דוגמה מספרית. אני אתן דוגמה מספרית. ב ח ניר ענבי: "רו

. השנה אנחנו עד סוף אוקטובר 1.722מיליון שקל,    1.7הפיגורים הייתה  

, רק גביית הפיגורים 18. כלומר, בין  3.6,  3.5כנראה נגמור ב...  ,  3.2-כבר ב

 ה האכיפה. , עברנו. ז3.2-. היום אנחנו כבר ב3.6, 3.5, 3.4, 1.7-כפול. מ

תודה. והדבר האחרון שאני רוצה לשאול, באופן כללי, יש כאן תקציב   אלברט טייב:

בעצם   שהוא  עדכון  בעצם,  מה    5%שהוא  תוספת,  מהתקציב,  יותר 

שאמרת, תוספת. עכשיו, אני באמת, באמת, אני מנסה להבין. אני שומע  

ומן  וגרמה,  וגרמה  גרמה  שהקורונה  וההוצאות  ההוצאות  את  ממך 

לא  הס אני  מענין.  לא  ממש  זה  אבל  אחרות,  ברשויות  בדקתם  גם  תם 

איזשהו משהו, רואה לצד התוספת הזו איזושהי תכנית של התייעלות,  

 למה אנחנו צריכים את התוספת הזאת?

נכנסת  שושי כחלון כידור:  שאתה  תוספת  לא  זה  הכנסות.  לך  יש  גם  הזו  התוספת  לצד 

 תוספת שלצידה יש הכנסות.כתוצאה ממנה לגירעון. אוקי? זה 
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אז זה בדיוק הענין, לכן אני אומר, מה שקודם, מה שענבל סיימה קודם,  אלברט טייב:

זה   את  אומר  אני  זה  בגלל  הבאה.  לשנה  לנו  צפוי  מה  יודעים  שאנחנו 

אנחנו  למה  אז  הבאה,  בשנה  לנו  צפוי  מה  יודעים  אנחנו  שושי,  היום, 

עוד   י5%מוסיפים  טיפה  לא  אנחנו  למה  למ?  במתינות,  אנחנו  ותר  ה 

 שנה הבאה.צריכים? יש לנו, הרי אנחנו יודעים מה הולך להיות  

 מיליון שקל?  4כי יש לך גידול בחינוך של כמה?  שושי כחלון כידור: 

 אלברט, רוב ...  ענבל דרור היימן: 

 חינוך, דובר:

 כן, זה דברים שהמשרדים שילמו עליהם. שושי כחלון כידור: 

 .3.2.. . ח ניר ענבי: "רו

 ?3.2כמה?  שושי כחלון כידור: 

 מקסימום, שושי. זה כל המשמעויות של הקפסולות,  ח ניר ענבי: "רו

 כן. שושי כחלון כידור: 

מיליון מהנחות בארנונה,   2, אז קודם כל זה כמעט  8.7-רוב ה..., מתוך ה ענבל דרור היימן: 

גדלו. אז זה שאמרנו שתקצבנו את זה בהתחלה בחסר, ובאמת ההנחות  

מיליון זה רק הקורונה, כשמנגד יש הכנסה,   4.5מיליון. אחרי זה יש    2

אוקי? זאת אומרת שאם לא היה קורונה אז זה היה כלום עדכון. אנחנו 

 בשנה מיוחדת, 

כל הנושא של המתווה, אוקי? זה שולם גם ע"י משרד החינוך, זה לא  שושי כחלון כידור: 

 ,-משהו ש

 ה מה שאני אומרת. ז ענבל דרור היימן: 

אנחנו הוצאנו אותו מהכיס. משרד החינוך שילם ואנחנו פשוט חייבים   שושי כחלון כידור: 

להראות לכם את זה, גם בצד ההוצאה וגם בצד ההכנסה. אוקי? זה לא  

כסף שאנחנו יכולים לקחת אותו, אוקי, ולהשתמש בו בשנה הבאה. זה  

מתווה ושילם עבור עוזרי  לא עובד ככה. ברגע שמשרד החינוך החליט על  

חייבים  אז אנחנו  זה.  הוא משלם את  וזה,  והגדלה של תקינה  הוראה 
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להראות לכם את זה בצד ההוצאה ובצד ההכנסה, כאילו, סליחה, הפוך.  

בצד ההכנסה, לא משנה, זה אותו דבר. אז זה מה שאנחנו צריכים. וזה  

לשל לא  יכולים  שאנחנו  משהו  לא  זה  בפועל,  שהייתה  אותו  הוצאה  ם 

החינוך,  זה  גם,  הגדול  הכסף  זה  הבאה'.  לשנה  אותו  'נקפיא  ולהגיד 

 ,-מיליון שקל בערך, ביחד, ו   5ההנחות בארנונה, שזה 

 מיליון, 7.5זה  ענבל דרור היימן: 

 כן. שושי כחלון כידור: 

זה   ענבל דרור היימן:  ועוד  מיליון    4.5כי  כבר    2קורונה  זה  היתר  כל  זה ההנחות,  מיליון 

 .משולם

אומרת,  שושי כחלון כידור:  זאת  הקורונה.  לטובת  שקיבלנו  ייעודיים  כספים  יש  עכשיו, 

לטובה של קנייה של ציוד מיגון וציוד היגיינה, אוקי? שפשוט קיבלנו את 

זה מהמשרדים וגם הוצאנו את הכסף, מן הסתם, כי היינו צריכים לתת 

 , אז זה פשוט.  -ו לבתי הספר ולעובדי העירייה

שאלה אחרונה לגמרי, אנחנו, חגיגות ואירועים, הרי לא היה לנו את יום   טייב:אלברט 

 העצמאות.

 )המהום( ענבל דרור היימן: 

 ... אלברט טייב:

 ,היו ענבל דרור היימן: 

 היו אירועים ...   ד שלומית גבע: "עו

 הלכו. ששי מגידו:

 היו אירועים אחרים שעשינו אותם. שושי כחלון כידור: 

 איזה אירועים, אפשר לדעת למשל? טייב:אלברט 

 היה ביום העצמאות, ...  ענבל דרור היימן: 

 מה זה? שושי כחלון כידור: 

 יום העצמאות, יום הזיכרון, ענבל דרור היימן: 
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אב ביום הזיכרון  עשינו את יום השואה ויום הזיכרון, וחילקנו לכל בית   שושי כחלון כידור: 

- את הערכות וכל הפעילויות של המרכז הקהילתי, הסדנאות שעשינו, וה

LIVE  בטלוויזיה עירונית כזו ששידרה לאורך הסגר , שעשינו פעילויות

תורה,  ובשמחת  חינם.  ארוחות  אין  חבר'ה.  כסף,  הכל  זה  הראשון, 

 רכבים הזה, וגם בעוד איזשהו חג, שעשינו את ה

 יום העצמאות היה גם,  ששי מגידו:

 ביום העצמאות.  ענבל דרור היימן: 

ביום העצמאות עשינו, זה הכל כסף. זה כסף. הדברים האלה עולים כסף.   שושי כחלון כידור: 

חשבנו שנכון, שדווקא בתקופה שבה באמת אנשים פחות יכולים לצאת  

ן עצמאי, אנחנו נביא להם את התרבות עד  לבלות ולרכוש תרבות באופ

הבית, ככל שיכולנו עשינו ועשינו את המיטב, ואני יכולה להגיד לכם שזה 

טוב.   להם  עשה  זה  האנשים,  את  שימח  שלנו  מאד  הדרך  הייתה  זאת 

ושיתפו  החוצה  יצאו  שגם  התושבים,  של  לרווחתם  לדאוג  גם  בעצם, 

, הכסף יצא שם. זה הכל.  איתנו פעולה, וזה באמת עשה להם טוב. אז שם

כאילו   תחושה  מין  יש  באמת,  דבר,  לשום  שנלקח  שקל  שום  פה  אין 

שהעירייה בזבזנית, אני כנראה, רק תסתכלו על ישיבת מועצת עיר פה, 

 בוד אין כאן. יאפילו כ

 ממש עצוב. יגאל אשרם:

 מה? שושי כחלון כידור: 

 ממש עצוב. יגאל אשרם:

לא, אני אומרת את זה באמת מתוך תפיסה. אני, כמוך, אלברט, חושבת   שושי כחלון כידור: 

שכל שקל שתושב משלם הוא יקר ערך, וההתייחסות שלנו צריכה להיות  

יקרת ערך, אוקי? וזה מה שאנחנו עושים ואנחנו שוקלים ברצינות כל 

אגורה ושקל שיוצא מהתקציב של העירייה. אנחנו לא מבזבזים, אין לנו  

בזבז, גם אם היינו מאד מאד רוצים. אנחנו בתקינה, כמו אפשרות גם ל

שאתם ראיתם, העלות של המינהל הכללי היא לא עלות כל כך גבוהה 
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יעשו את   ביחס לסך כל הפעולות שאנחנו עושים. בסוף צריך שאנשים 

הפעולות האלה, זה לא נעשה לבד. וכן, אנחנו נעשה את הכל שגם שנת  

עוד משהו לגבי העדכון? ד שלנו, לגמרי.  תעבור בהצלחה, זה התפקי  2021

 אז אפשר לעבור להצבעה?  

לשנת   ששי מגידו: העירייה  עדכון תקציב  , הצעת ההחלטה,  2020אני רק אקריא,  

. מי בעד, ירים את ידו?  2020מאשרים את עדכון תקציב העירייה לשנת  

 מי נגד, ירים את ידו? אלברט, ... 

 חברים, תודה.  ששי מגידו:

 תודה רבה.  ומית גבע: ד של"עו
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