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פרוטוקול
 .1אישור הצעת תקציב לשנת 2021
הצעת ההחלטה :אישור תקציב לשנת 2021
שושי כחלון כידור :טוב ,ערב טוב ,אנחנו בישיבת מועצת עיר מיוחדת מספר  .41הישיבה כל
כולה תעסוק בתקציב העירייה לשנת העבודה  .2021אני מראש מודה
לכל מנהלי האגפים שנוכחים יחד איתנו בדיון על התקציב ,וכמובן לכל
מי ששקד כדי שאנחנו נגיע לסיטואציה של אישור התקציב ,הגזברות,
ענבל ונאור ,ניר ,רואה החשבון המלווה ,כמובן וועדת הכספים ,רמי ,ירון
וצבי ימין .כמובן כל חברי המועצה שהגיעו ,התעניינו והביעו את דעתם,
ושאלו שאלות לגבי התקציב ,מנהלי האגפים שעמלו וטרחו למפות את
הצרכים שלהם שמגולמים בתקציב עצמו וכמובן למנכ"ל העירייה
שסייע בתהליך הזה באופן שיטתי ורצוף .לפני שאני מתחילה ומדברת
על התקציב ,אני רק רוצה לעדכן פה את מליאת המועצה שאנחנו חילקנו
בשבוע שעבר  160טאבלטים לתלמידי ותלמידות בתי הספר השונים
בעיר .כל  160הטאבלטים הגיעו כתרומה מעמותת "רוח טובה" ,ללא
שום מצ'ינג של העירייה .הטאבלטים חולקו גם לתלמידי בתי הספר
היסודיים וגם לתלמידי החטיבות והתיכון שלנו .התלמידים מאד שמחו
בתשורה שהם קיבלו וזהו ,זה שככה תדעו שעשינו את זה .טוב ,אנחנו
עוברים לתקציב .כמובן שהכלי הניהולי שמאפשר לנו לקיים את שגרת
היומיום של העירייה ולהוציא מן הכוח אל הפועל את המשימות
השוטפות בכל תחומי הדעת שהעירייה מטפלת בהם זה התקציב.
התקציב הזה בעצם אמור להוות הבסיס למימוש יעדי העירייה ,להגדיל
את המסגרת של ההוצאות וההכנסות באותה שנת תקציב ,לפרט את
סעיפי ההכנסה וההוצאה לכל תחום ותחום ,כל אגף ואגף ,וגם לשמש,
מן הסתם ,בסיס לבקרה הכספית של העירייה .התקציב עומד על 184.5
מיליון שקלים ,כאשר הוא גדול ב 10-מיליון שקלים יותר מעדכון
התקציב שאישרנו לאחרונה .בסך הכל כל מי שעבר על התקציב גם יודע
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לראות שהתקציב הזה הוא רזה במהותו .אם אנחנו מסתכלים אפילו על
בסיס חלוקת השכר בתוך התקציב בין החינוך והרווחה למול המינהלה,
אז חינוך ורווחה גם יחד ,בבסיס השכר ,עומדים כמעט על  ,70%בעוד
המינהלה עומד על  ,22%רק בשביל שתקבלו איזשהו מימד לגבי חלוקת
ההוצאה רק על שכר .אנחנו חווינו שנה לא פשוטה שהתחילה בקורונה.
אנחנו אמנם מסיימים את השנה עם חיסונים ברקע ,שאנחנו כרגע לא
י ודעים לומר מה תהיה המשמעות שלהם לעתיד לבוא מיד ביום שישי
שתיפתח שנת העבודה  ,2021לכן גם בסיס התקציב הזה הוא בחוסר
וודאות .זאת אומרת ,הקורונה עדיין נמצאת כאן ,החיסון נמצא אבל
אנחנו עדיין לא יודעים לומר כמה זמן ,וכמה זמן הקורונה הזו עוד תלווה
אותנו .אנחנו גילמנו כמובן בבסיס התקציב בתחום הזה את מה שאנחנו
מכירים מהניסיון שצברנו בשנה החולפת ,אני רוצה רק להזכיר לכולם
שברקע של הדברים אנחנו לקראת מערכת בחירות רביעית בשנתיים,
אין תקציב מדינה מאושר ,לא ברור לדעת מה יקרה אחרי הבחירות ,ואם
יהיה תקציב של המדינה מן הסתם ויהיו קיצוצים כתוצאה מכך ,מן
הסתם ,יש סיכוי ,סביר להניח שהוא גם ישפיע על תקציב העירייה,
ואנחנו נביא אותו גם לידי ביטוי בעדכון התקציב כמו שאנחנו עושים
מדי שנה .תוספת  10מיליון השקל עיקרה  3.5מיליון שקל שיועברו
לטובת החינוך ,מיליון שקלים לטובת הרווחה 500,000 ,שקלים לטובת
המיחזור ועיקור וסירוס חתולים ,אנחנו עדיין ,אגב ,מחכים לאישור
משרד החקלאות לענין הזה ,ו 750,000-שקלים זה תוספת לכל הנושא
של הגינון ,זה פחות או יותר המסה הקריטית של  10מיליון השקלים.
לגבי תמהיל ההכנסות ,אז אנחנו עובדים בקצב מאד מאד גדול ורחב
ל קידום אזור פארק התעסוקה שלנו .אנחנו בשבוע הבא כבר נמסור את
המגרשים ל 11-היזמים שרכשו את המגרשים ,ואנחנו נתחיל בעצם
במתן היתרים ובבינוי ,כל זאת כדי להבטיח שבאמת תוך שנתיים ,גג
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שלוש שנים ,אזור התעסוקה של  200הדונם יעבוד ויהווה גם הוא מקור
הכנסה עבור העירייה .לגבי תכנית הפיתוח ,תכנית הפיתוח כוללת הרבה
מאד תחומים .אנחנו הולכים לחדש את הבריכה העירונית ,אנחנו
הולכים להרחיב את הסקייט פארק ,אנחנו הולכים לחדש ,וכבר
התחלנו ,את העבודות על חידוש מגרש הכדורגל העירוני ,אנחנו בונים
את מרכז הצעירים השנה ,ונחנוך אותו בעזרת השם בחנוכה שנה הבאה.
אנחנו פותחים את מרכז שי"ל וגישור ,אנחנו מתכננים חטיבת ביניים
ותיכון בשכונת שרונה ,ואנחנו מתכננים ,מסיימים לתכנן ,אני מקווה
שגם בסוף השנה אנחנו כבר נתחיל לבנות את בית הספר לחינוך מיוחד
"נפלאות" .אנחנו מקימים מועדון יום לתשושי נפש ,אנחנו נתחיל לעשות
את העבודות לבניית בית כנסת בשכונת שרונה ,אנחנו נסיים את פיתוח
הכיכרות ברבעון הראשון של שנת העבודה הקרובה בשכונת שרונה.
אנחנו נסיים אוטוטו לסלול את כביש הגישה לקניון בשכונת יפה נוף,
ונפתח את החניון הציבורי ,כדי שבמרץ  2021הקניון ייפתח ויעמוד
לרשות התושבים ,וגם יהווה הכנסה לעירייה מארנונה .אנחנו בונים כבר
עכשיו שלושה גני ילדים נוספים בשכונת שרונה ,ממתינים להרשאה
תקציבית לבניית ארבעה גנים נוספים בשכונת שרונה ועוד שתי כיתות
גן נוספות בשכונת יפה נוף .אנחנו לקראת בינוי של ארבע כיתות בתיכון
"איש שלום" ,גם פה אנחנו מחכים להרשאה תקציבית .אנחנו הולכים
לחדש את אולם התרבות במרכז הקהילתי ,ואני מאד מקווה שבנובמבר
 2021אנחנו גם נהנה ממנו ,גם מופעי תרבות ,ושנחזור ,מה שנקרא,
לשגרה ,ואנחנו כמובן נמשיך לתחזק את מוסדות הציבור והחינוך כמידי
שנה .ככל הנראה התקציב השנה יהיה נמוך יותר ,אבל אני עוד לא יודעת
להתחייב לזה עד שלא נכיר את הצרכים בשטח .אני מעבירה את רשות
הדיבור לענבל ,הגזברית ,שתציג את התקציב .לאחר מכן ירון ,כיושב
ראש וועדת הכספים ,ייתן את האינפוטים שלו .אחר כך אפשר כמובן
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שכל אחד מחברי המועצה יעלה נושאים ,נקיים על זה דיון ונביא את
התקציב להצבעה .בבקשה ,ענבל.
ענבל דרור היימן:

טוב ,ערב טוב לכולם .אז כמו ששושי אמרה ,במהלך העבודה על הכנת
התקציב ישבנו עם ששי ,נאור ומנהלי האגפים והמחלקות שהציגו לנו
בעצם את הצרכים ,ואני אציג לכם את ה ,-אז מסגרת התקציב לשנת
 184.5 ,2021מיליון שקל ,גידול של  10מיליון שקל לעומת עדכון
התקציב .ניתן לראות בשקף הזה בעצם את התפלגות נתוני ההכנסות
וההוצאות משנת  2013עד  ,'21וגידול במספר התושבים בשנים האלה.
ניתן לראות שהגידול בעצם ,כל שנה בתקציב ,שימו לב ,ב,5.7 2014-
 ,8.4%ב 2016-חל קיטון שכפר יונה בעצם כבר לא במעמד עיר עולים,
וב 2017-עוד פעם יש גידול של בממוצע  ,9%וזה בעצם הגידול במספר
התושבים ,גידול במספר מוסדות החינוך ,ולכן התקציב עולה .התקציב,
הנתונים של  2021זה נתוני תקציב '21 .בעצם מהווה רק ,לא מהווה את
העדכון תקציב ,זה רק בעצם חצי שנה ובגלל זה זה  .5.8%אני עוברת
לתקבולים .ארנונה .גידול של  3.2מיליון שקל .מה שאני מראה בעצם
עכשיו זה גידול ביחס לעדכון התקציב .חשוב להגיד ,עדכון התקציב כלל
קורונה .זה שנה לא שגרתית .אז  3.2מיליון שקל ,בעצם לקח בחשבון
את עדכון תעריפי הארנונה של הטייס האוטומטי  ,1.1%גביית ארנונה
מהקניון שעתיד להיפתח במהלך שנת  ,'21תוספת בחיוב ארנונה למשרד
ראש הממשלה בעקבות תוספת של מטראז' ,אכלוס בתי אב חדשים ,וכן
לקחנו בחשבון את ההפחתה בתעריף הארנונה על מעברים ומרתפים
בבנייה רוויה של כמיליון שקל ,אנחנו ממתינים לפסק דין .הנחות
מארנונה זה גם לצד ההכנסה ,גם לצד ההוצאה ,זה בעצם ההנחות ,יש
גידול בארנונה אז גם יש גידול בהנחות .אגרות ,ה 200,000-שקל ,אתם
רואים גידול של  200,000שקל ,זה אגרות שילוט .מענקים ,קיטון של כ-
 2מיליון שקל ,פה אני כן אראה לכם .יש פה בעצם את המענק שיפוי בגין
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עיר עולים שקטן למיליון שקל ובעצם מסתיים השנה .מענק נתב"ג
שתקצבנו ב 400,000 '20-שקל שאנחנו לא עתידים לקבל ,וקיבלנו השנה
מענק שיפוי פטור מארנונה לעסקים על שלושה חודשים ,בעצם מה
שמשרד הפנים שיפה את העירייה ,זה אנחנו לא אמורים לקבל.
תברואה ,גידול של  258,000שקל יש פה בשני סעיפים ,גידול בהכנסות
צפויות ממחזור עירוני ובעקבות הקול קורא של סירוס חתולים.
תברואה ,אמרתי .שמירה וביטחון ,יש פה עדכון של היטל השמירה
בעקבות גידול של המטראז' בתי אב ,ויש פה תקציב של שעת חירום של
כמעט ,כ 350,000-שקל שזה תוקצב גם בהכנסה וגם בהוצאה ,בעקבות
הקורונה ,וזה אנחנו לא אמורים לראות ב .'21-תכנון ובנין עיר ,גידול של
כ 830,000-שקל ,יש פה גידול בהכנסות מאגרות בנייה של  2מיליון שקל,
וההחזר מקרנות היטלי השבחה לאיזון הוועדה קטן בעקבות כך .בנוסף
יש פה עוד תקצוב של  400,000שקל שבעיקרון נובע מהמשך פרויקט
הסריקה שאנחנו אמורים לקבל כסף ממינהל התכנון .נכסים ציבוריים,
גידול של  400,000שקל ,זה סעיף של כבישים ומדרכות זה החזר פירעון
מלוות ,זה בעצם מהקרנות .מוקד עירוני ,יש פה קיטון של  100,000שקל
בעקבות צפי לקיטון בהכנסות משילוט חוצות ומחוונים .פיקוח עירוני,
יש פה גידול של  750,000שקל ,שיש פה גידול בעצם בתקצוב הכנסות
מקנסות הנובע מגביית קנסות בסך של מיליון שקל משנים  '19ו,'20-
וגביית קנסות בשנה השוטפת .חינוך ,יש פה גידול של  6.2מיליון שקל,
בעקבות עדכון של מספר תלמידים ומוסדות החינוך .תרבות אין פה זה.
רווחה ,גידול של  380,000שקל בעקבות בעצם תקצוב בהתאם לדו"חות
משרד העבודה והרווחה .עוד זה .נכסים ,גידול של  200,000שקל
מהשכרת משרדים ונכסים בבעלות העירייה .יש פה קיטון בפירעון של
 278,000שקל שזה צפי בעקבות מחזור הלוואות .סך הכל גידול של 10
מיליון שקל ,מביא אותנו ל 184.4-מיליון שקל .התפלגות ההכנסות,
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אנחנו רואים שמארנונה ,32% ,הכנסות עצמיות  ,13%תקבולים
ממשרדי ממשלה  ,46%ומענקים  .9%אנחנו רואים שבעצם ההכנסות
העצמיות מהוות  45%מהתקציב .אני עוברת להוצאות .מינהל כללי ,פה
יש שינוי שאני מעדכנת .במינהל הכללי בסעיף של הנבחרים ,עדכון של
שכר של ראש העיר שמתקבל ממשרד הפנים ,הנחיה ממשרד הפנים
בהתאם לחוזר מנכ"ל ,שושי וויתרה על שנת  ,'20 '19זאת אומרת זה
יחול מ ,'21-זאת אומרת  30,000שקל אנחנו מסיטים לתקציב אחר
שתיכף אני אגיד אותו .אז יש פה בעצם גידול של כמעט מיליון שקל
שהוא נובע ככה :גידול בתקצוב משרת עוזר ראש העיר למשך 12
חודשים שבשנת  '20תוקצב לחודשיים ,בינתיים המשרה הזאת לא
מאוישת .גידול בתקצוב שכר מבקרת ,מ 80%-ל 100%-משרה כמחויב,
גידול בתקצוב הוצאות לטובת מיתוג העיר ורכישה צפויה של מערכות
מחשוב ניהוליות .גידול בתקצוב רווחת העובד ביחס ל ,-כל מה שאני
אומרת זה ביחס לעדכון תקציב ,כי בעדכון תקציב ,חלק מהסעיפים
ירדו .גידול בתקצוב השתלמויות לטובת הוצאת עובדים להשתלמויות
והרצאות תוכן ,וגידול בתקצוב הוצאות משפטיות הנובע מהצורך
הפניית חלק מהוצאות הלשכה המשפטית למשרד עורך דין חיצוני ,זה
בעקבות הצרכים שלנו של המכרזים ,והגידול בעצם בעיר ששלומית
צריכה עזרה .מינהל כספי ,גידול של  223,000שקל שנובע מתוספת של
משרת מנהל רכש והתקשרויות לעירייה ,משרה מחויבת ועירונית
בעירייה ,ועוד איזה  30,000שקל במרכז תשלומים עירוני לטובת
מערכות ממוחשבות לשיפור השירות לתושב .הוצאות מימון ,גידול של
 30,000שקל ,פירעון מלוות ,גידול של  127,000שקל ,פה לקחנו בחשבון,
בשנה שעברה לקחנו הלוואה של  20מיליון שקל במחצית השנה ,השנה
ההלוואה הזו מתוקצבת לכל השנה ,וכנגד של מחזור הלוואה שאנחנו
לוקחים .תברואה ,גידול של כחצי מיליון שקל ,נובע מ ,-כמו שאמרתי
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בהכנסות ,ממחזור ומסירוס חתולים ,מהקול קורא .שמירה וביטחון,
גידול של  100,000שקל ,נובע גם מעדכון של השמירה ,מיון מחדש של
מחלקת הפיקוח והשיטור העירוני ביחס של פקחים ,פה יש ארבעה
פקחים ופה יש שבעה .שעת חירום ,כמו שאמרתי בהכנסות ,כ350,000-
שקל ,ירד בהכנסות ,יורד גם בהוצאות ,ויש פה תקצוב של כיבוי אש,
גידול בהתאם לצורך אחזקה שוטפת של מערכות כיבוי אש שעד היום
הוא נרשם בתב"ר .תכנון ובנין עיר ,גידול של  1.2מיליון שקל ,נובע
מגידול בוועדה של תקצוב פרויקט סריקת תיקי הוועדה ,כ380,000-
שקל ,אמרתי גם מנגד ההכנסה ,וגידול בתקצוב סעיפי יועצים ,תכנון
ומדידות ,כ 800,000-שקל .נכסים ציבוריים ,גידול של כ 2-מיליון שקל,
יש פה גידול של תקצוב סעיף נזקים לצד ג' .אני מזכירה לכם שבעדכון
תקציב אנחנו הורדנו משמעותית את הסעיף הזה ,העלינו אותו בחזרה.
נכסים ציבוריים ,תקצוב של כ 400,000-שקל של תקצוב יועצים ,שמאי
ומדידות במחלקת נכסים ,זה משהו חדש .עבודות חשמל ,תקצוב ממונה
חשמל במשרה מלאה לעומת חצי משרה שתוקצב בעבר ,וגידול בהוצאות
עבודות קבלניות .אחזקת מתקני משחק יש איזשהו גידול מינורי ,וגנים
ונטיעות ,גידול בתקצוב גינון בעקבות גידול בהוצאות עבודות גינון,
בעיקר בשכונת שרונה .חגיגות ואירועים זה יום העצמאות ,ערב יום
השואה ,זיכרון ,העלינו בחזרה ל 700,000-שקל .מוקד עירוני ,יש פה
קיטון מוקדן ,עבר לרישום בביטחון .חברה כלכלית אותו דבר .פיקוח
עירוני ,הקיטון נובע מהרישום שאמרתי ,התפלגות בין הפיקוח העירוני
לשיטור .שירותים חקלאיים אין שינוי ,חינוך ,3.5 ,תוספת של  3.5מיליון
שקל בעקבות התאמה למספר תלמידים .תרבות ,קיטון של 645,000
שקל .פה אני כן מעדכנת לגבי התמיכות .מה שאמרתי שעבר  30,000שקל
מהמינהל הכללי ,הוספנו לשירותים ,בתמיכות לשירותים חברתיים
קהילה ובריאות 83,000 ,שקל .תחום הספורט 200,000 ,שקל ,תנועות
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נוער 250,000 ,שקל .אצלכם בחוברת תנועות נוער מופיע  300,000שקל,
זה השינוי .אוקי? אז מבחינת התמיכות ,סך התמיכות מגיעות ל-
 533,000שקל לפי הפירוט שאמרתי ,אחזקת מתקני ספורט ,עדכנו
והפחתנו את התקצוב לתחזוקת מגרש כדורגל בעקבות העבודות במגרש
ואולם שרונה .ומרכז קהילתי הנהלה ,יש קיטון בהשתתפות .רווחה,
הגידול בהוצאות בהתאם לגידול בהכנסות ,בהתאם לדו"ח רווחה.
נכסים ,גידול של  127,000שקל ,בעיקר נובע מגידול בתקצוב הוצאות
מחשוב לטובת ביצוע פרויקטים מתוכננים .פנסיה ועלויות פרישה ,כ-
 550,000שקל ,תוספת של  ,2.5בעצם בתקופה הזאתי תוספת של שלושה
אנשים .והנחות רווחה זה בהתאם גם להכנסות .סך הכל התקציב184.4 ,
מיליון שקל .מבחינת התפלגות אנחנו רואים שהפעולות מהוות 52%
מהתקציב .פירעון מלוות והוצאות מימון  ,4%פנסיה ופיצויים  ,3%שכר
 ,41%כשהשכר מתפלג ככה שחינוך  ,65%רווחה  ,5%כללי ,שכר כללי,
 ,22%ופנסיה ופיצויים  .8%זה התקציב הרגיל .אוקי ,אני עוברת
לתקציב הפיתוח .מסגרת תקציב הפיתוח לשנת  ,'21אז הצגתי בטבלה
בעצם את ההכנסות עצמיות ,זה מה שיש לנו כרגע בקרנות ומה שאנחנו
אמורים לקבל ,הכנסות צפויות מהיטלי השבחה ,ויש לנו העברה
לתקציב השוטף בסך  9מיליון שקל ,בעצם משאיר אותנו על אפס ,ויש
לנו כיום בעצם בקרנות יתרות ממלוות לתב"רים למוסדות חינוך
וציבור 2.4 ,מיליון שקל ,מלוות לתב"רים מוסדות חינוך מיליון שקל,
צפי לקבלת הרשאות משרד החינוך  5מיליון ,הלוואה לפיתוח לשנת '21
 10מיליון ,ומענק פיתוח משרד הפנים שאנחנו אמורים לקבל 607,000
שקל ,סך הכל מביא אותנו ל 19-מיליון ,זה צד המקורות .בצד
השימושים זה מותנה בהתאם לקבלת הכספים כפי שאמרתי ,גם
ממשרד החינוך והלוואה ומענק משרד הפנים .יש פה את הרשימה ,שתי
כיתות גן ביפה נוף ,ארבע כיתות גן בשרונה ,שש כיתות גן ומעטפת ,זה
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בעצם ההרחבה ,זה בביצוע .תוספת ארבע כיתות ,בית ספר "איש
שלום" ,מדידות ארנונה והצללות גני ילדים .סך הכל 14.2 ,מיליון שקל.
סיימתי.
שושי כחלון כידור :ירון?
ירון חדוות:

כן .תודה ענבל ,תודה נאור ,... ,ענבל .היה חשוב ,אחד הדברים שהיה
ברור לנו בוועדת הכספים ,שהמטרה היא קודם כל לדרוש מהממשלה
למנוע סיטואציה שבה  ...לתושב ,גם ברמת סף השירותים ,זה אומר
שפרט ל ...כאלה ואחרות בעולם של תמיכות ,במקום שבו רשות מתקשה
להתאזן ,מה שהצלחנו בצורה מאד מאד יפה במסגרת של בניית התקציב
למצוא מקורות הכנסה כאלה ואחרים כמו  200,000שקל מהכנסות
ממבנים ששייכים לעירייה ,דברים כאלה שלא נוצלו עד היום מסיבות
כאלה ואחרות ,לייצר סיטואציה שבה השירות לתושב נשמר .זאת
אומרת ,לא תהיה פגיעה ,אם אנחנו הולכים כמה שנים אחורה ,והייתה
תקופה ש ...ירדה מפינוי אשפה של שלוש פעמים בשבוע לפעמיים בשבוע,
אנחנו לא נמצאים בסיטואציה הזאתי .זאת אומרת ,המטרה היא ,מצד
אחד אנחנו גדלים ,מצד שני לשמור כמה שניתן ,זה התקציב ,על השירות
לתושב ,ולראות איפה שאנחנו יכולים לייצר עוד פרויקטים או עוד
השאת ערך ,בעיקר קולות קוראים ודברים כאלה שאנחנו משקיעים לא
מעט זמן כדי לייצר את זה ,וזו הייתה תפיסת המציאות שלאורה עבדנו.

שושי כחלון כידור :אוקי .התייחסויות ,שאלות?
אלברט טייב:

כן .אני ,האמת שגם כמה תושבים ,גם אני בכללם ,מצפים שבאמת אחרי
שנתיים וחצי שאת בקדנציה ,לפחות הבטחה אחת שאנחנו נקבל
שקשורה לתקציב ,הבטחת את זה כבר מזמן ,גם במערכת הבחירות
שלך ,גם בהצעת התקציב בדצמבר  ,'18גם ב 2019-שהיו תכניות
מקושרות תקציב .ולצערי הרב אנחנו לא מקבלים את זה .מה שאנחנו
מקבלים כאן זה העברת סכומים ממקום למקום ,בלי שום דבר רציני.

12

וכשאני קורא כאן בחוברת ,אני קורא בחוברת ,בעמוד  5שכתוב 'במהלך
העבודה על הכנת הצעת התקציב התקיימו ישיבות של המנכ"ל עם
הגזברית וסגן הגזברית עם מנהלי האגפים והמחלקות ובעלי תפקידים
נוספים בעירייה אשר הציגו  ...הם נדרשים לפעילותם ,ובנוסף הכנת
התקציב בלה בלה בלה בלה' ,וכשאני מבקש ב 20-לחודש לקבל את
הפרוטוקולים של כל הישיבות האלה עם כל מנהלי האגפים ומנהלי
המחלקות ,ואני לא מקבל עד היום ,אז לטעמי האישי לא נערכו שום
ישיבות ,שום ישיבות .זו דעתי האישית .אחרת הייתי מקבל  ...שלושה
ימים כמו שאני מקבל הרבה מאד פעמים .התקציב הזה  ,...עם כל הכבוד
לכולם ,אין פה שום בשורה לתושב ,בשום פרמטר שהוא ,אין בו לא חזון
לעיר ,אין בו שום תכניות עבודה מסודרות מנקודה לנקודה ,לדעת
לאיפה אנחנו הולכים .אין פה שום התייעלות .אנחנו יודעים שאנחנו
הולכים ב '21 ,2022-ו '22-לקושי כלכלי גדול מאד ,לא רק במדינה אלא
גם בעיר שלנו ,אין כאן איזושהי התייעלות ,לא בכוח אדם ,לא באחזקה
של כל מיני ,אני לא מדבר ,ראיתי פה את כל ההוצאות של התאורה ושל
המים .אני אומר לך ,גברתי ,אם מישהו ילך לתאורה של בתי הספר ושל
המגרשים ורק יסדר את השעון קיץ או ילך ויסגור את המים כשיורד
גשם מבול בחוץ ,במקום ההשקיה של הגנים ,אנחנו נחסוך הרבה מאד
כסף .שום התייעלות .אין פה שום מקורות תקציב חדשים ,עם כל הכבוד
לירון ואני מאד מעריך את ירון ,קולות קוראים זה איזושהי סיסמה
שזורקים לאוויר .אין פה שום מעוף ,לא חשיבה מחוץ לקופסה ,שום
דבר .אין אפילו סדר עדיפויות ,לדעת מה סדר העדיפויות שלנו ,לאן העיר
הזו הולכת בשנים הקרובות ,שום דבר ,בשום פרמטר .מה כן יש לנו? אני
אגיד לך מה יש לנו .יש לנו בזבזנות מטורפת במה שקשור לכוח אדם
ולשכר ,בזבזנות שלא ראיתי דבר כזה .ואגב ,אני ,עד כמה שזכור לי,
שאול רובין הוא מנהל הרכש של כפר יונה?
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ענבל דרור היימן:

...

אלברט טייב:

או שאני טועה?

ירון חדוות:

היה ,היה.

אלברט טייב:

אה ,הוא היה? אז אולי  ...אנחנו לא צריכים מנהל רכש ,זה גם כן יכול
להיות.

ירון חדוות:

בוועדת הביקורת ,אלברט ,היית בוועדת הביקורת ,ושם צוין במפורש
שאנחנו נדרשים.

אלברט טייב:

זה גם יכול להיות.

ירון חדוות:

אתה אימצת את זה ,לא ,רגע ,אתה אימצת את זה .אם אימצת ,זה חשוב
להגיד.

אלברט טייב:

זה בסדר ,תן לי להגיד ,תן לי לסיים .יש דברים שאפשר לעשות היום,
ויש דברים שאפשר לעשות גם שנה הבאה .לא את הכל צריך לעשות
היום .זה כל מה שאני אומר ,ירון ,זה כל מה שאני אומר .יש גם מכה
אנושה לתושבים עם הסיפור הזה של הדו"חות .ללכת ולהוציא
מהבוידעם דו"חות שלא שלחתם במשך שנה שלמה ולבקש מהתושבים
לשלם אותם היום ,גברתי ,אפשר ללכת לפרקליטות ,להניח את זה שמה
ולבקש  ...לכולם ,אבל את לא תעשי את זה כי את רוצה את הכסף,
ולהעלות את כמות הדו"חות בצורה כזו זה צורה מרשעת ומרשעת
ביותר .התושבים לא כיס עמוק ,גברתי .אי אפשר לעשות את זה
לתושבים .לפי כל הפרמטרים של כל הדו"חות האלה ,עם הסכומים ,אם
אנחנו נכפיל אותם ,כל משפחה תקבל פה דו"חות ,שלוש דו"חות בשנה,
גברתי .זה חמור ביותר.

שושי כחלון כידור :הוא ספר.
אלברט טייב:

יש לנו גם הוצאות משפטיות קבלניות ,אי אפשר לייפות את זה ,ענבל,
עם כל ההערכה שיש לי אלייך ,הוצאות משפטיות של  300,000שקל ,זה
לא ששלומית צריכה עזרה ,זה לצאת נגד התושבים .זה ההוצאות האלה,
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לקחת את המשרדים הכי יקרים בארץ ולא להסתפק בשלומית שהיא
אשת מקצוע ויודעת לעשות את העבודה מצוין וכבר הופיעה בהרבה מאד
בתי משפט ,אלא לקחת את המשרדים הכי  ...ולהתעמת ולהתנהל מול
התושבים ,זה  ,...אז לא לנסות לייפות את זה .אותו דבר יש לנו כאן
ביחסי ציבור ,בסך הכל גם משכורת וגם הוצאות 502,000 ,שקל .זה
משהו בלתי נתפס .אבל זה עוד ,זה עוד ניחא .אני רואה שבתקציב יש
כאן דבר שנקרא "דמי חבר" .דמי חבר 300,000 ,שקל עיריית כפר יונה
מוציאה על דמי חבר .אתם יודעים מה יש בדמי חבר הזה? אני אגיד לכם,
אני אגיד לכם מה יש שמה .יש שמה דבר שנקרא 'עמותת סגני ראשי
ערים' ,אלפי שקלים הולכים לעמותת סגני ראשי ערים .תגידו ,מה ,אתם
השתגעתם? מישהו פה השתגע ,מוציא  300,000שקל,
שושי כחלון כידור :כמה זה אלפי שקלים? אתה קיבלת את הפירוט ,אתה יכול לפרט את מה
שמופיע לך בפירוט?
אלברט טייב:

כן ,יש לי הרבה דברים .בוודאי ש,-

שושי כחלון כידור :לא ,לא ,לא את ה ,300,000-אל תפרט לי את הכל ,אני יודעת בעל פה את
הכל ,אני לא צריכה שתפרט לי.
אלברט טייב:

 ...לא דאגת שאני אקבל,

שושי כחלון כידור :כן.
אלברט טייב:

גם את הבקשה לפרוטוקולים של הישיבות ,עם כל,

שושי כחלון כידור :אני אדאג למה שאני צריכה לדאוג ,המנכ"ל ידאג ,בוא ,זה לא,
אלברט טייב:

אז אני קיבלתי את זה ,אני אציין את מה שאני רוצה ,את תצייני את מה
שאת רוצה.

שושי כחלון כידור :אז אנחנו נציין את זה ,אין שום בעיה,
אלברט טייב:

בסדר ,את תצייני את מה שאת רוצה.

שושי כחלון כידור :בסדר גמור .כי אתה כל הזמן מדבר באלפי שקלים,
אלברט טייב:

עמותת סגני ראשי ערים,

15

שושי כחלון כידור :כן.
אלברט טייב:

זה מדהים 300,000 ,שקלים ,משהו בלתי נתפס.

שושי כחלון כידור :אם היית סגן ראש עיר כנראה שלא היית אומר שזה בלתי נתפס.
אלברט טייב:

יש כאן דבר נוסף שאני רוצה להתייחס  ...הקיצוצים ,המתנ"ס
והרובוטיקה והמועדון החברתי לקשיש ,שזה אותו מקום ,עד כמה שאני
זוכר ,שאת מצטלמת עם הקשישים בימי הולדת.

שושי כחלון כידור :אני כבר לא ,לצערי הרב ,אבל אני אחדש את זה ואשלח לך באופן אישי
את התמונה.
אלברט טייב:

והילדים בסיכון והמרכז לטיפול באלימות ,ומרכז הקשת והתרבות
היהודית כמובן ,ועל הרב הללויה אני בכלל לא מדבר ,כל אלה נעלמו
כלא היו.

שושי כחלון כידור :כן?
אלברט טייב:

שום דבר אין שם .עכשיו ,אני רוצה להגיד דבר לא פחות חשוב ,לא פחות
חשוב .כל מה שקשור לגזם ,לפינוי של הגזם ,פינוי של אשפה ולטאטוא,
אני מקווה שאני אומר את זה נכון ,טאטוא,

שושי כחלון כידור :טיאוט ,טיאוט.
אלברט טייב:

אין תוספת .הרי אנחנו דיברנו על זה כל פעם ,גברתי ראש העיר ,דיברנו
על זה לא פעם .השכונות הולכות וגדלות ,מתפתחות ,תושבים רבים
נכנסים אליהם ,אין שום גידול .אין שום גידול מ ,2021-הרי זה  ,...אז
למה לא לחשוב על זה קדימה? למה לא לחשוב על זה קדימה?

שושי כחלון כידור :עברו עשר דקות?
אלברט טייב:

יש לי עוד דקה ,ברשותך.

שושי כחלון כידור :דקה אחרונה ,ברשותך .יש לך עוד דקה ,קדימה.
אלברט טייב:

לא ,אין לי עוד דקה ,גברתי.

שושי כחלון כידור :יש לך עוד דקה .אתה גומר את העשר דקות שלך .כן.
אלברט טייב:

אני אגיד לך למה זה לא דקה.
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שושי כחלון כידור :למה?
אלברט טייב:

כי את לא קבעת כמה זמן תהיה הישיבה ,זאת לא ישיבה רגילה ,זאת לא
ישיבה רגילה,

שושי כחלון כידור :אני אקבע מה שאני רוצה ,ואם יש לך תלונות ,תפנה למחוז מרכז של
משרד הפנים.
אלברט טייב:

אני אגיד לך משהו.. ,

שושי כחלון כידור :כן .יש לך עוד משהו להגיד ,אלברט?
אלברט טייב:

שאת היית צריכה לקבוע כמה זמן יהיה לכל אחד לדבר,

שושי כחלון כידור :כן?
אלברט טייב:

ואנחנו יכולים לקבוע כמה זמן יהיה .את לא יכולה להחליט,

שושי כחלון כידור :אני יכולה להחליט מה שאני רוצה ,ואתה יכול לפנות למחוז מרכז של
משרד הפנים,
אלברט טייב:

את לא יכולה להחליט ,... ,תלמדי את הפקודות.

שושי כחלון כידור :ולהלין עליי .אני אלמד את הפקודות?
אלברט טייב:

כן.

שושי כחלון כידור :טוב.
אלברט טייב:

את היית צריכה לקבוע כמה זמן,

שושי כחלון כידור :אתה עוד יש לך דרך לעבור עד שתלמד את הפקודות.
אלברט טייב:

את היית צריכה לקבוע כמה זמן ...

שושי כחלון כידור :כן ,יש לך עוד משהו לומר ,אדון אלברט? יש לך עוד משהו לומר?
אלברט טייב:

יש לי ,בוודאי.

שושי כחלון כידור :אז תגיד עוד משהו אחד וזהו .יש פה עוד חברי מועצה שרוצים לדבר.
אלברט טייב:

ידברו ,כולם ,בוודאי שכולם ידברו.

שושי כחלון כידור :כן.
אלברט טייב:

בוודאי שכולם ידברו .אני לא בסדר כי אני  ...ענבל .יש את הנושא של
עלויות השמירה ,שיש שם תוספת באגרות השמירה ,של  12%שאני,
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שבעצם התוספת של הארנונה יש בזה  .6%תסבירי לי רגע איך זה
מסתדר.
ענבל דרור היימן:

קודם כל ,הפרמטרים הם לגמרי שונים .מה זה קשור היטל שמירה
לארנונה? דבר שני בהיטל שמירה נכון להיום הגענו ל ,2.7-כולל דצמבר,
 2.7מיליון שקל .אוקי? זה הביצוע של  .'20ב '21-יצא לנו  .2,800,000זאת
אומרת אם כבר הגידול צריך לעשות לא ביחס לתקצוב אלא ביחס
לביצוע ,הוא בסביבות  .3.7%עכשיו ,אין שום קשר ,אלברט ,בין היטל
השמירה לארנונה.

אלברט טייב:

לארנונה.

ענבל דרור היימן:

אין קשר .כי הארנונה ,יש את העדכון האוטומטי של ה ,1.1%-יש תוספת
של,

אלברט טייב:

זה לא הולך במקביל.

ענבל דרור היימן:

משרד ראש הממשלה ,לא ,זה לא הולך במקביל.

אלברט טייב:

אוקי .דבר נוסף אני רוצה ,הגידול שיש לנו בארנונה כללית למגורים3 ,
ומשהו מיליון,

ענבל דרור היימן:

כן.

אלברט טייב:

אני רוצה לדעת ,כמה מתוך זה תוספת של בנייה חדשה וכמה זה מתוך
 ,...יש לנו את זה?

שושי כחלון כידור :פורום סגני רשויות 3,300 ,שקל .לא מתבייש ,תאמין לי.
ענבל דרור היימן:

זה מאד קשה,

שושי כחלון כידור :מה הייתה השאלה?
ענבל דרור היימן:

כמה מתוך התוספת של הבנייה זה בנייה חדשה וכמה זה ארנונה,

שושי כחלון כידור :מה זה רלוונטי לדיון תקציב? זה לא רלוונטי לדיון תקציב .כן ,יש לך עוד
דברים להעלות ,אלברט? אני רק אתקן ואומר שאלפי השקלים עבור
עמותה לסגני ראשי רשויות עומדת על  3,300שקלים.
אלברט טייב:

זה נקרא אלפים.
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שושי כחלון כידור :אלפי שקלים.
אלברט טייב:

אם תספרי... ,

שושי כחלון כידור :בוא נדייק .בסדר ,אני אדייק אותך ,כיוון שאתה מספר סיפורים לציבור
שרק אלוקים יעזור לך ,תאמין לי .כן.
אלברט טייב:

שאלוקים יעזור לך.

שושי כחלון כידור :הוא עוזר לי ,תודה לא-ל .הוא עוזר לי ,תודה לא-ל.
אלברט טייב:

 ...המובילה את העיר הזאת.

שושי כחלון כידור :כן ,מובילה אותה ,תאמין לי ,רק למקומות טובים .כן ,יש לך עוד משהו?
תודה ,אלברט .איציק בר און ,יש לך מה לומר?
יצחק בר און:

כן.

שושי כחלון כידור :בבקשה.
יצחק בר און:

התקציב ,ההכנסות שלו מונחות בעצם על צפי .צפי ,זה הענין .בסופו של
דבר ההוצאות וההכנסות אמורות להיות מאוזנות .ההוצאות הן גבוהות,
 ...הן גבוהות .ההכנסות  . ...ומפריע לי שבחלק מהסעיפים של ההכנסות
הצפי אינו ריאלי ,ואני אתן דוגמה .היטלי השבחה זה ,איך זה נקרא,
סליחה? אגרת בנין ,מ 2-מיליון ,כמעט וחצי ,קפץ ל 4.5-מיליון .עכשיו,
אנחנו יודעים שבוועדת תכנון ובנייה אין לנו שכונות שאמורות להיכנס
ב .'21-שרונה ,לדוגמה ,יפה נוף ,לדוגמה.

דובר:

לדעתי לא מעט.

דובר:

תוריד את המסכה שיוכלו לשמוע אותך.

(מדברים ביחד)
דובר:

אתמול דיברנו על בנין בוועדה ,לא?

דובר:

לדעתי לא מעט.

יצחק בר און:

לתקצב כמעט פי שתיים משנה שעברה ,כאשר צפי הבנייה יורד,

שושי כחלון כידור :בסדר ,אנחנו נסביר לך למה זה ריאלי .בסדר? כן ,אוקי .כי אנחנו פשוט
הוזים בלילות ועושים ככה ,ואומרים כמה כסף .אתה יודע ,אתה ישבת
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הרבה שנים על כתבי תקציב ,זה קצת מפתיע אותי שאתה אומר את זה.
כן.
יצחק בר און:

עדכון גביית קנסות .אני רוצה להבין איך אנחנו עולים פי שתיים בצפי
קנסות,

שושי כחלון כידור :הסברנו את זה ,אנחנו נסביר את זה בשנית .כן.
יצחק בר און:

טוב .אגרה שנתית גם כן יש עלייה ,ולא ברור לי מה זה השכרת מבנים.
יש לנו מבנים נוספים שאנחנו משכירים אותם? על מה מדובר?

שושי כחלון כידור :כן ,יש לנו את המועצה הדתית שאנחנו הולכים להחיל עליהם שכר דירה,
כיוון שהמבנה הוא של העירייה.
יצחק בר און:

אה ,כלומר מבנים שקיימים שלא,

שושי כחלון כידור :שעד היום לא שילמו ,לא ברור למה הם לא שילמו .מדובר בנכס ציבורי
שנכון יהיה שמדובר ,ככל שמדובר בתאגיד ,אוקי? שנכון ,שיש לשלם
שכר דירה על הנכס הציבורי ,כיוון שזה כסף ששייך לציבור וצריך
שהתאגיד ישלם עליו ,אז הם ישלמו עליו .החברה הכלכלית משלמת
לעירייה כיוון שהיא יושבת בנכס של העירייה ,היא משלמת שכירות
לעירייה.
יצחק בר און:

האם הכוונה לכל הנושא של מרתפים שמאוכלסים שהם היו אמורים
לשלם שכירות,

שושי כחלון כידור :מה זה קשור?
יצחק בר און:

אני שואל.

שושי כחלון כידור :איזה מרתפים?
יצחק בר און:

יש לנו מקלטים שמאוכלסים,

שושי כחלון כידור :זה לא ,בוא נעשה אבחנה בין מרתף למקלט .אוקי? מקלט זה מקלט
ומרתף זה מרתף .אז עכשיו אתה רוצה לדבר על,
יצחק בר און:

מרתפים שמאוכלסים על ידי גופים שונים ,עמותות שונות וכיוצא בזה,
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שושי כחלון כידור :ככל שתהיה הקצאה או הסכם של דמי שימוש לגבי שימוש במקלטים,
אז כן ,יצטרכו לשלש ,יש כבר נוהל מסודר בעירייה,
יצחק בר און:

כלומר ,מפה צפוי ה 200,000-שקלים האלה.

שושי כחלון כידור :לא רק מפה ,אמרתי גם .גם מהחברה הכלכלית וגם מהמועצה הדתית.
יצחק בר און:

כן ,אמרת ... ,זה לא דבר חדש אלא פשוט עד עכשיו לא גבו ומעכשיו הם
ישלמו .הבנתי .לגבי תקציב הפיתוח ,הבנתי שיש  4.5מיליון שקל לשיפוץ
הבר יכה .האם מישהו חשב אם זה כדאי ,האם לא כדאי .בזמנו עשיתי,
ישי ,עבודה דווקא על הקאנטרי קלאב ,אם אתה זוכר .האם לא שווה
ללכת למהלך כזה? הבריכה הזאת כל כך ישנה שאני לא יודע אם יש
כדאיות ,האם עשו עבודה לטובת הענין הזה וזה כדאי ,ולא  ...ללכת לתת
לזכיין להכין קאנטרי קלאב.

שושי כחלון כידור :אז אני אתן את דעתי על הנושא .אחד ,אין לנו כסף להכין היום קאנטרי
קלאב .זה עלות מטורפת שיכולה לעמוד על בין  20ל 30-מיליון שקל,
שכמו שאתה מבין ,הציגו לכם פה את הנושא של כספי,
יצחק בר און:

...

שושי כחלון כידור :רגע ,שניה ,אני אתן לך תשובה .אתה שאלת שאלה ,אני אתן לך תשובה.
תאמין לי שאני יודעת את התשובה .אוקי? כשאנחנו בדקנו את היכולת
שלנו ללכת לכיוון של קאנטרי בנקודת הזמן הזו ,היה לנו ברור לחלוטין
שאין לנו שום יכולת כלכלית כי אנחנו עובדים גם על היכולת הכלכלית
של העירייה ,אין לנו שום יכולת כלכלית להעמיד היום  30מיליון שקל
כדי להעמיד את הבריכה העירונית על השטח שלה ,שהוא לגמרי שטח
שיכול להיות לקאנטרי קלאב ,יש שמה כמעט  27דונם ,יש כבר תכנון
לקאנטרי ,אפילו היה היתר לתכנון הקיים .אבל אין לנו שום יכולת לבצע
את זה ,ולכן מה שחשבנו זה לעשות את התהליך הזה ,תהליך הדרגתי.
זה אומר שלקחנו יועץ שעבד ובדק והגיעו לכאן ,עשו בדיקות של הבריכה
מהיסוד של היסוד ,וכתוצאה מזה גם קיבלנו כתב כמויות לשיפוץ מיטבי
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של הבריכה ,בסך הכל אני יכולה להגיד שהבריכה הזו ,כפי שעשו אותה
בעבר ,יש לה גם חלקים טובים ,למרות שהיא כבר עובדת מעל  20שנה.
ומה שאנחנו בנינו זה בעצם תכנית רב שלבית שתביא את הבריכה הזו
בסופו של דבר למציאות ,ושוב ,זה ככל שיהיה לנו כסף ,כי אנחנו לא
נוכל לעשות משהו כשאין לנו כסף .אבל ככל שיהיה לנו כסף ,להביא
באמת את הבריכה למציאות שהיא תשרת כמו קאנטרי קלאב את
התושבים כאן .מה שחשוב ,ש 4.5-מיליון השקלים האלו נלקחו בחשבון
בתכנית הרב שלבית .זאת אומרת ,אנחנו לא מבזבזים פה כסף ,אם זאת
השאלה .אנחנו לא מבזבזים .מצד שני ,אני חייבת להגיד פה מצד שני,
זה השירות בערך היחידי שיש לנו בתקופת הקיץ להנעים פה לתושבים.
אני יודעת להגיד לך שהרבה מאד מהתושבים זקוקים לבריכה הזו.
אנחנו בשנה שעברה סגרנו אותה גם בגלל הקורונה ,אוקי? ואני יכולה
להגיד שהיה פה לחץ של תושבים לפתוח את הבריכה ,למרות שלא יכולנו
לפתוח אותה מבחינת התקנות ,אבל התחייבנו שאנחנו נפתח אותה
השנה .גילמנו ,כן? את השיפוץ בצורה כזו שהוא באמת יביא לידי ביטוי,
אנחנו לא ,מה שאני רוצה להגיד בשורה תחתונה זה שאנחנו לא מבזבזים
פה כסף .זה מה שאני רוצה להגיד בשורה תחתונה .אחד הדברים
שתזכרו ,שיושבים כאן מסביב ,לפחות כל המטה שיושב כאן מסביבכם
ומקיף אותכם ,זה מטה מאד מקצועי שמבין את שעת השין של עיריית
כפר יונה ,ומבין שלעיריית כפר יונה אין כסף ,ולכן כל המחשבה ,ופה אני
אתן גם את כל הקרדיט למהנדס העירייה ,כל המחשבה היא מחשבה של
לגמרי לבדוק איך אנחנו עושים תהליכים שהם בונים את עצמם בלי
שאנחנו מבזבזים כסף .אוקי? אז זה לגבי הבריכה.
יצחק בר און:

אני לא התכוונתי לזה .אני התכוונתי שהקמת הקאנטרי קלאב לא תיפול
על העירייה ,אלא להוציא את זה למכרז לזכיין שייקח איזה  30 ,25שנה
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שהוא בונה את הכל ... ,הכנסות .כלומר ,אנחנו נותנים את השירות
לתושב בלי שאנחנו,
שושי כחלון כידור :איציק ,אז בוא אני אספר לך שפעמיים ניסו לשווק את הקאנטרי קלאב
בשכונת שרונה .בשתי הפעמים האלה מינהל מקרקעי ישראל לא הצליח
למצוא שום יזם שייקח את הקאנטרי ויפתח אותו .זה לא כלכלי ליזמים.
אוקי? מה שיזמים מאד רוצים כדי שזה יהיה להם כלכלי זה שאנחנו
נאפשר להם להקים אולם אירועים בתוך בריכה .אני רוצה להגיד לך
שאין שום אפשרות כזו ,לא בליבת היישוב ,להקים אולם אירועים ,אני
לא צריכה להגיד לכם שהעיר שלנו מבחינת היקף הדונם שלה היא מאד
מאד קטנה ,אוקי? אז לא בשכונת שרונה אי אפשר להקים קאנטרי עם
אולם אירועים ,כיוון שיש שמה  2,200יחידות דיור והתושבים יסבלו
מזה ,ובטח לא בליבת היישוב ,איפה שנמצאת הבריכה היום ,וזה מה
שבדרך כלל מניב ליזם כשהוא רוצה לגשת למכרזים מהסוג הזה.
יצחק בר און:

מעבר לפעמיים שניסו לשווק הזה ,ניסו בשנתיים האחרונות?

שושי כחלון כידור :זה עכשיו ,עכשיו היה.
יצחק בר און:

עכשיו?

שושי כחלון כידור :אם אתה תמצא יזם ,אנחנו מוכנים לבחון את הזה בשמחה רבה .אני
יכולה להגיד לך שפניתי להרבה מאד חברות שעובדות בתחום הזה ...
יזמים ,הם באו ונהנו ובזה זה נגמר .כן ,גד.
צבי ימין:

טוב ,אלף ,אני מברך את כל מי שעמל  ...תקציב ,לא משנה אם מסכימים
לו או לא מסכימים לו ,בסך הכל עבודה נכבדה ,לא פשוטה ומורכבת
מאד .דבר נוסף ,התבקשנו ,חברי המועצה ,מענבל ,להעביר הצעות או
לבחון או לשבת ולהיפגש ,אז אני העברתי בקשה לענבל ,לא ראיתי
התייחסות .לא קיבלתי במייל התייחסות לבקשה שלי ,להצעה שלי ,וגם
לא נאמר פה .אם אפשר לקבל התייחסות לבקשה שלי שבעצם  ..תקציב
של  50,000 ...שקל.
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שושי כחלון כידור :מי מתייחס לזה? איציק? שי? מישהו ממנהלי האגפים רוצה להגיד
משהו?
ששי מגידו:

אני רק ,אם מישהו לא ,אני רק רוצה לנצל את ההזדמנות הזו בפני
המליאה להודות לשושי וכל חברי ,וכל מנהלי האגפים והמחלקות ,גם
על התכנון ,גם על לנסות לחתור קדימה במציאות שהיא באמת לא
פשוטה ,ובסוף לא לוותר גם  ...על אף שירות שאני רוצה לתת לתושב,
אז באמת כל הכבוד ,ואני באמת מעריך את זה .אמרתי את זה לכם ,וזו
התוצאה הכי טוב שיכולנו לעשות .באמת תודה רבה.

שושי כחלון כידור :אני אגיד עוד כמה דברים ,אני אתייחס גם למה שצבי שאל ואני אגיד
עוד כמה דברים שככה נשאלו פה בין השיטים ,ואני אתייחס אליהם.
אחד ,אנחנו עברנו שני תקציבים ,שנתיים ,שאני רק רוצה להזכיר פה
לכל חברי מועצת העיר שהיו חלק ב 2019-מישיבה עם פרופסור מומי
דהאן שהצגנו בעצם את התחזית החמש שנתית של עיריית כפר יונה,
כולם ישבו בישיבה הזו ,לפחות מי שלא התחלף מאז ,ושמע היטב את
התחזית הכלכלית של העירייה ,ואנחנו היינו אמורים לסיים את השנה
הזאת בגירעון של  5 ,4מיליון שקל ,ולשמחתי הרבה אנחנו מסיימים את
השנה הזו ,ככל הנראה ,אנחנו עוד לא יודעים דו"חות סופיים ,אבל ככל
הנראה מאוזנים .אז כשמישהו מדבר על התייעלות ,מדבר על חוסר
מקצועיות או כל מיני דברים כאלה ,נורא קל להגיד את זה ,זה הכי פשוט
גם להגיד את זה ולזנב פה בכולם ,אבל אם יש משהו שאני אשמח ,זה
שאם אתם רוצים לזנב ,תזנבו בי .לא בעובדי העירייה .עובדי העירייה
הם לא שק אגרוף של אף חבר מועצה ושום נבחר ציבור .ותלמדו לשים
את הגבול בין עובד עירייה לביני או לבין כל נבחר ציבור כאן ,כי אתם
עושים את זה בקלות רבה מדי .אוקי? ויש פה אנשים שמגיעים בבוקר
עם תחושת שליחות וחיוניות ,אוקי? ועושים מאמצים כבירים כדי
לממ ש את היעדים של העירייה .ואין שום סיבה שבעולם ששום נבחר
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ציבור ישתמש בשם של עובד עירייה או יזנב בו ,כי ככה בא לו באותו
רגע .אז זה תיקחו לתשומת ליבכם ,כל מה שיש לכם להגיד ,היחידה פה
שאתם יכולים להעיר על תפקודה זה עליי או כל חבר מועצה שיושב כאן
שאתם חושבים שהוא לא מבצע את תפקידו כמו שצריך .לגבי הפיתוח
העירוני ,לשאלתך ,איציק ,אני אומר שאנחנו הגדלנו את התקציב לא
בגלל שאנחנו הולכים לתת לכל תושב כאן בממוצע ,כמו שאמר חבר
מועצת העיר אלברט טייב ,שלושה דו"חות .כי אנחנו לא מתכננים את
הדו"חות שלנו ,ומבחינתנו אגב ,אני אגיד פה בצורה הכי כנה ,אוקי?
אפס הכנסות מדו"חות זה המטרה שלנו .אוקי? בשביל שיהיה אפס
אנחנו למעשה נותנים דו"חות ,כדי שאנחנו נממש איכות חיים שלמה
אנחנו צריכים שיתוף פעולה .והצד השני של שיתוף הפעולה זה
התושבים .וככל שהתושבים ישתפו פעולה עם חוקי העזר וחוקי המדינה,
לא יהיו פה דו"חות .זה ,אין פה שום מטרה ,הפקחים או השיטור
העירוני לא יוצא לדרכו ואומר ,אה ,היום יש לי מכסה של עשר דו"חות,
ואני אתן עשר דו"חות .זה לא עובד ככה ,ומי שחושב שזה עובד ככה ,אז
אני כבר אומרת את זה ,אין מדיניות כזו ,ולא נאמר לא בעל פה ולא
בכתב המדיניות הזו .יש פה בין  2019ל 2020-יש פה סדר גודל של כמעט
מיליון שקלים ,כן? שאנחנו לא גבינו ,לא גבינו .כן? מדו"חות שנשלחו
לתושבים .לא גבינו ,יש פה חובות של דו"חות ,של חובות של תושבים
בגין דו"חות שהם צריכים לשלם .אז הכסף הזה נכנס מגולם בתוך
ההכנסה .אוקי? לא כי אנחנו הולכים להגדיל את הדו"חות .הממוצע
שיש לנו,
יצחק בר און:

בסופו של דבר ...

שושי כחלון כידור :ממש לא .אין לנו שום כוונה כזו.
יצחק בר און:

לא ,כל פעם ש,-
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שושי כחלון כידור :הקנסות של  '19ו '20-שאנחנו יודעים אותם ,כיוון שהם בתוך המערכת
אז אנחנו יודעים אותם .הדבר השני שאני אגיד ,שאנחנו ,מה שעשינו
בממוצע ,זה לקחנו את השנים אחורה וגילמנו ממוצע שעומד על 500,000
שקל שנתי .זה הממוצע,
יצחק בר און:

לא ,יש פער .אם את אומרת שזה  500,000שקל ,את מסבירה את הפער.

שושי כחלון כידור :כן .זה הסיפור .אז אני גם מסבירה את זה לציבור כי הציבור חושב
שאנחנו תיכף יוצאים לדרך לתת שלושה דו"חות לכל בן אדם.
אלברט טייב:

 ...ארנונה.

שושי כחלון כידור :זה מה שחושב הציבור כי אתה זורע אצלו הרבה שקרים ,אז זה מה
שהוא חושב.
אלברט טייב:

אלף ,תיזהרי ...

שושי כחלון כידור :אני לא אזהר ,אל תזהיר אותי ,אל תזהיר אותי,
אלברט טייב:

אני אזהיר אותך,

שושי כחלון כידור :אתה ,אל תזהיר אותי .אתה אחרון שצריך להזהיר.
אלברט טייב:

אני אזהיר אותך ,כי מה שאת עושה... ,

שושי כחלון כידור :הדבר הנוסף ,במקרה הזה הפרשנות היא לא,
משה בוארון:

התושב  ,...הוא לא יושב פה.

שושי כחלון כידור :מה?
משה בוארון:

הוא מרגיש את זה ,הוא,

שושי כחלון כידור :התושב ,אני לא התייחסתי לקטע של הזה ,אוקי? עכשיו אני אגיד כזה
דבר ,ואני אגיד את זה עשרות פעמים ,אוקי? ככל שהציבור יקיים את
חוקי העזר ואת חוקי מדינת ישראל ,הוא לא יקבל דו"חות .זה נורא
פשוט .אוקי?
משה בוארון:

את יודעת את זה טוב מאד שיש דברים שאפשר להבליג עליהם ואת לא
מבליגה עליהם .את כן אומרת להם 'אני אומרת לכם',
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שושי כחלון כידור :בוא ,משה ,מה זה לא מבליגה עליהם? אני כאילו עכשיו ,בוא ,אני רגע
רוצה לתאר לך סיטואציה כדי שאתה תבין שאתה מדבר עליי לא
מבליגה עליהם .לי אין מושג ,יושב פה ירון ,הממונה על הביטחון ועל
הפיקוח העירוני והשיטור העירוני .לי אין מושג ,מושג מי מקבל דו"ח
ולא מקבל דו"ח .אני אגיד יותר מזה,
אלברט טייב:

אבל על סמך מה?

שושי כחלון כידור :רגע ,רגע ,אל תפריע לי .אל תפריע לי .אל תפריע לי.
אלברט טייב:

ברגע ש...

שושי כחלון כידור :אל תפריע לי ,אל תפריע לי .הדבר השני שחשוב שאתה תדע ,הדבר השני
שחשוב שאתה תדע ,משה ,שאני גם לא סמכות לבטל דו"ח או למחוק
דו"ח או כל דבר כזה .אוקי? שום סמכות .אין לי שום סמכות חוקית ,יש
פה יועצת משפטית לעירייה ,היא יכולה לתמוך את זה ,נכון? אין לי שום
סמכות .יש קובע עירוני .מי שקיבל דו"ח וחושב שנעשה לו עוול ,ואגב,
כל מי שפונה אליי אני אומרת לו את זה .יש בתוך המשרד של הממונה
על הביטחון יש מזכירה שקוראים לה אתי יחזקאל ,כל אחד יכול להגיש
ערעור על הדו"ח שהוא קיבל ,להצדיק את הערעור שלו ,זה מגיע לתובע
העירוני ,התובע דן בזה ומחליט מה שהוא מחליט .אני לא מכירה מי
קיבל דו"ח ,מי לא קיבל דו"ח ,כמה דו"חות קיבלו ,אין לי מושג .אוקי?
כשהעלו את הסוגיה של תחנת האוטובוס ,אמרתי ,מצוין ,ב 3-בינואר
מתכנסת וועדת התמרור ,זה נושא לוועדת התמרור .ברגע שהוועדה
תקבל החלטה שאפשר לחנות בתחנות אוטובוס ,מרגע זה יחנו בתחנות
אוטובוס כמו שצריך .אין בעיה .אוקי? אז בואו ,אין פה ,מה זה 'את
קובעת מדיניות'? אני לא קובעת מדיניות .יש חוקי עזר ויש חוקי מדינת
ישראל .אין פה מדיניות ,מה זה מדיניות? תעשו קצת הפרדה בין מה
שאני קובעת מדיניות לבין מה שמדינת ישראל וחוקי העזר קבעו.
אלברט טייב:

זה לזרוק  ...מה שאת עושה עכשיו.
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שושי כחלון כידור :ממש לא,
אלברט טייב:

בוודאי .ואת מספרת לנו סיפורים.

שושי כחלון כידור :הלאה ,אני רוצה לדבר,
אלברט טייב:

אבל אם  750,000 ...שקל ב,2020-

שושי כחלון כידור :הסברתי.
אלברט טייב:

האיש הזה יודע שזה מה שהוא חייב לעשות... .

שושי כחלון כידור :הסברתי ,הסברתי .אתה יכול לכעוס מהיום עד מחרתיים.
אלברט טייב:

אני יכול לכעוס... ,

שושי כחלון כידור :הסברתי ,אוקי?
אלברט טייב:

את סתם זורה חול בעיני הציבור.

שושי כחלון כידור :אני לא זורה שום חול בעיני שום ציבור ,אוקי?
אלברט טייב:

בוודאי ,בוודאי.

שושי כחלון כידור :ככל שיש פה יחידת שיטור עירונית ויש פה פיקוח עירוני ,שזה must
בעיר שיש בה  25,000תושבים,
אלברט טייב:

זה לא קשור ,זה שני דברים שונים.

שושי כחלון כידור :והיא הולכת וגדלה ,אז יש נוכחות יותר גדולה ויש פיקוח יותר גדול.
אוקי? וזה מה שקורה כשיש יחידה כזו שהיא נוכחת בעיר ,היא לא
חיצונית לעיר ,היא נמצאת כאן .אז היא עושה את העבודה שלה .אפשר
להלין על זה או לא להלין על זה ,זה בסדר .אני מבינה ,אגב ,אגב ,אני
מבינה שזה באסה גדולה לשלם דו"ח ,אני מבינה את זה .אני שילמתי
דו"ח אחד או שניים בחיי ,בסדר? זה לא שאני לא מבינה את זה .אבל
אני גם מצד שני מבקשת ,בדיוק כמו שאני רוצה שהציבור ישמור על
המרחב הציבורי ,אין שום סיבה שבעיר שיש בה פינוי שיטתי של גזם
וגושית ,אוקי? ואשפה ,אין שום סיבה שבעולם שאנשים ,ביום שאחרי
שפינו להם ,אוקי? ישליכו ואחר כך כשהם יקבלו דו"ח הם יגידו 'אבל
לא בא ו לאסוף' ,כשאנחנו יודעים שבאו לאסוף שמה .אוקי? אז יש פה
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דברים שגם תלויים באחריות של כל אחד ואחד מאיתנו כמי שגר כאן
בעיר ,למרחב הציבורי ,ולהתנהל במרחב הציבורי כבית של כולם .זה לא
בית של בן אדם אחד ,זה בית של  25,000תושבים .זה מה שיש לי להגיד
לגבי הפיקוח העירוני והדו"חות .לגבי שכר נבחרים אני אגיד שכל מי
שפה חושב ששושי כחלון כידור או איציק דב מחליטים להעלות את
השכר שלהם ,אז בואו ,אף אחד מאיתנו לא יכול להרשות לעצמו
להעלות את השכר שלו .אנחנו לא חיים פה בחצר הביזנטית של ימי
הביניים שבה  ..ואומר יאללה ,תעלו לי את השכר ,תעלו מיסים ,תעלו
זה ותביאו לי את הכסף .זה לא עובד ככה ,חבר'ה ,יש משרד הפנים ,יש
רגולטור שקובע עדכונים של שכר ותוספות שכר ,רק יש משהו אחד
ששכחו להזכיר ,שאני בשנת העבודה  2020הייתי זכאית לתוספת של
 30,000שקל בשנה שהשארתי אותה בקופה הציבורית מתוך אחריות
ציבורית ומתוך זה שאני מבינה את צו השעה .את זה שכחו להזכיר .רק
מזכירים את ה 100,000-שקל .אז זה לא  100,000שקל ,זה  70,000שקל
שנחלקים ,זה תוספת שכר שאיציק מגיע לו ,וגם לי מגיע ,ו35,000-
שקלים מתוך זה זה תקציב שהשארנו לסיום ההתקשרות באוקטובר
 ,2020ואנחנו צריכים לעשות איתו גמר חשבון .אז זה ה 70,000-שקל,
למי שתהה על מה יוצא שכר הנבחרים .לגבי הוצאות משפטיות ,יש לי
המון הערכה לשלומית היועצת המשפטית ,היא מאד מקצועית .יחד עם
זאת ,אין מה לעשות ,שלומית לא יכולה לעשות ,וגם לא יודעת לעשות,
את כל מה שהיא נדרשת לעשות .וכדי שכל מנהל אגף כאן יוכל להחזיק
בידו מכרז בתוקף כמו שאנחנו מחייבים ,אוקי? ומישהו צריך לעזור להם
בכתיבת המכרזים .עכשיו ,אם נעמיס את כל הדבר הזה על שלומית ,כי
יש לנו רק יועצת משפטית אחת בעירייה ,אוקי? ברור לכם שזה לא יעמוד
במבחן השכירות .זה אגב היה ככה כשאני הגעתי לתפקיד ,ב,2019-
הבנתי ששלומית הופכת להיות ממש מוקד ,לא בגלל שהיא לא יודעת,
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בגלל שהיא לא מצליחה לעמוד במשימה .ואז החלטנו לצאת ולקבל סיוע
ממשרד חיצוני לכתיבת מכרזים .הכסף הזה לא מיועד לשום עתירות נגד
התושבים ולשום עתירה שקשורה בארנונה .אז כל הסיפורים לגבי
ההוצאות המשפטיות שקשורות בזה ,חד חד ערכית מדובר בסיוע
לשלומית כדי שהיא תוכל למלא את תפקידה על הצד הטוב ביותר .אגב,
מי שכבר בודק אז שיבדוק שבכל הרשויות זה עובד .אפילו משרד גדול,
אוקי? לא איזה מישהו שעוזר בנושא מכרזים ,אלא משרד,
יצחק בר און:

שושי,

שושי כחלון כידור :גדול שעושים איתו התקשרות והוא נותן מענה הוליסטי ושלם לכל
תחומי החיים.
יצחק בר און:

למה לא מכניסים פונקציה נוספת שזה עלות,

שושי כחלון כידור :אנחנו לא רוצים להכניס פונקציה נוספת ,כי יש ,...
יצחק בר און:

הרי המכרזים לא יורדים.

שושי כחלון כידור :זה עולה לנו פחות כי אנחנו משתמשים ,אני אגיד לך עוד דבר ,אני אגיד
לך עוד דבר ,אוקי? אני אגיד לך עוד דבר של היתרון של המשרדים,
אוקי? משרדים כאלה עובדים עם הרבה מאד רשויות מקומיות .יש להם
ידע מאד נרחב ,אוקי? וזה ערך שכשאתה שם מישהו שהוא ,in house
הוא קצת מאבד אותו .אוקי? כי הוא רואה בעיקר את הסוגיה של
הרשות המקומית ,או אם הוא עבד באותם רשויות אז הוא מכיר גם מה
היה ברשויות אחרים .וזה ערך של לעבוד עם משרד חיצוני ,שהוא לא
בעל תפקיד אצלנו בעירייה ,על כל ההשלכות של התפקיד בעירייה,
ואתם מכירים את זה .אז זה לגבי שאלות שאתם שאלתם ואני נותנת
את הדעת .לגביך ,אני ראיתי את הבקשה שלכם ,אנחנו נשב ונדבר עליה,
וככל שנחליט שאנחנו משתפים איתה פעולה אתם תדעו ,וזה יבוא לידי
ביטוי בעדכון התקציב שאנחנו נעשה לעדכון התקציב .בסדר? נדמה לי
שעניתי על כל השאלות אז אנחנו עוברים להצבעה .אני שוב רוצה
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להודות לכל מי שטרח ,עמל ויצר את המציאות הזאת שנקראת תקציב
 . 2020דבר אחרון שאני ארגיע אותך זה שיש תכניות עבודה מקושרות
תקציב,
אלברט טייב:

אין שום דבר .אין שום דבר.

שושי כחלון כידור :אתה אל תגיד לי אין מענה ,אתה ,אתה יודע ,אתה לא מנהל את העירייה.
כשאתה תנהל את העירייה אתה תדע מה יש .כרגע אתה לא מנהל את
העירייה ,אני מנהלת את העירייה,
אלברט טייב:

הכל דמיונות ... .יש משהו אחד שאת טובה בו ,זה לספר סיפורים .זה
הדבר היחיד שאת טובה בו ,תאמיני לי.

שושי כחלון כידור :אוקי ,אז אני מספרת סיפורים ,אגב ,אני מספרת סיפורים טובה ,ולא
במקרה הזה.
אלברט טייב:

אני יודע ,ראיתי את הסיפורים לילדים ,ראיתי מידי פעם שאת מעלה.

שושי כחלון כידור :אתה מוזמן לבוא לאחד מגני הילדים כשאני מספרת סיפור ,שגם אתה
תהנה מהסיפור שאני מספרת.
אלברט טייב:

 ...התקציב לספרייה.

שושי כחלון כידור :הדבר השני ,אל תדאג לספרייה העירונית ,תאמין לי שאתה לא צריך
לדאוג לספרייה העירונית.
אלברט טייב:

אני ועוד איך צריך לדאוג.

שושי כחלון כידור :לא ,אתה לא צריך לדאוג .הסר דאגה מליבך .אני רק אגיד שעם כל מה
שנוגע לתכנית עבודה מקושרת תקציב ,זה בתהליכי הדפסה בימים אלה,
החוברת הוכנה ,יושבים פה מנהלים שהגישו את תכניות העבודה שלהם
כולל קישור לתקציבים .אנחנו נפיק את החוברת ,ואם תרצה לעיין בה
אז אנחנו נאפשר לך לעיין בה .בסדר? אז אנחנו עוברים להצבעה ,מי בעד
תקציב ,הצעת תקציב  ,2021כולל הצעת תקציב הפיתוח  ?2021את
צריכה את זה בנפרד?
ששי מגידו:

לא ,סעיף סעיף.
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ענבל דרור היימן:

כן.

שושי כחלון כידור :אז אנחנו נצביע בנפרד .אז מי בעד לאשר את הצעת תקציב  ,2021ירים
את ידו .רמי ,עמית ,שושי ,איציק דב ,שי רומנו ,מעיין וירון .אוקי .מי
נגד ,ירים את ידו .צבי ימין ,משה בוארון ,גד רבינא ,איציק בר און
ואלברט טייב.
שי רומנו:

שבעה.

ששי מגידו:

שבעה.

ענבל דרור היימן:

שושי ,צריך גם לאשר את התקציב משרות של  ,'21זה מופיע בחוברת
בעמוד .29

שושי כחלון כידור :אז בואי תעלי את זה ,ששי ,תעלה את זה להצבעה.
ששי מגידו:

בוא נעבור ל,-

שלומית גבע:

תמשיכו ותוסיפו,

מועצת העיר מאשרת את הצעת תקציב 2021
בעד :רם בליטנטל ,עמית אזולאי ,שושי כחלון כידור ,איציק דב ,שי רומנו,
מעיין חג'ג' ,ירון חדוות
נגד :צבי ימין ,משה בוארון ,גד רבינא ,יצחק בר און ,אלברט טייב

 .2אישור תכנית הפיתוח בשנת 2021
הצעת ההחלטה :לאשר את תכנית הפיתוח בשנת 2021
ששי מגידו:

כן ,כן ,נעשה לפי הסדר .אני עובר לאישור תכנית הפיתוח לשנת .2021
הצעת ההחלטה :לאשר את תכנית הפיתוח בשנת ,2021

שושי כחלון כידור :מי בעד ,ירים את ידו.
ששי מגידו:

מי בעד ,ירים את ידו.

שושי כחלון כידור :רמי ,עמית ,שושי ,איציק דב ,שי רומנו,
דובר:

שבעה.

שושי כחלון כידור :מעיין וירון .מי נגד?
ששי מגידו:

מי נגד?

שושי כחלון כידור :ירים את ידו .צבי ימין ,להקריא? לומר לך?
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מועצת העיר מאשרת את תכנית הפיתוח לשנת 2021
בעד :רם בליטנטל ,עמית אזולאי ,שושי כחלון כידור ,איציק דב ,שי רומנו,
מעיין חג'ג' ,ירון חדוות
נגד :צבי ימין ,משה בוארון ,גד רבינא ,יצחק בר און ,אלברט טייב
ששי מגידו:

לא ,לא ,הוא יודע .אני עובר לאישור תקציב הקרנות לשנת  ,2021הצעת
ההחלטה :מאשרים את תקציב הקרנות לשנת  .2021מי בעד ,ירים את
ידו .בסדר? מי נגד ,ירים את ידו.

דובר:

שישה.

ענבל דרור היימן:

חמישה.

דובר:

חמישה ,סליחה.

מועצת העיר מאשרת תקציב קרנות לשנת 2021
בעד :רם בליטנטל ,עמית אזולאי ,שושי כחלון כידור ,איציק דב ,שי רומנו,
מעיין חג'ג' ,ירון חדוות
נגד :צבי ימין ,משה בוארון ,גד רבינא ,יצחק בר און ,אלברט טייב

 .3אישור תקציב משרות לכוח אדם לשנת 2021
הצעת ההחלטה :לאשר את תקציב משרות לכוח אדם לשנת 2021
ששי מגידו:

עכשיו רגע ,תעברו ל?-

ענבל דרור היימן:

עמוד .29

ששי מגידו:

לעמוד  .29תקציב שכר,

שושי כחלון כידור :רק תעדכני את שכר ...
דובר:

תקציב שכר וכוח אדם.

שושי כחלון כידור :ענבל ,את יכולה להקריא?
ששי מגידו:

זה לא כתוב ,אז אני מקריא ,אז אני אומר את זה בקול רם .אז בהצעת
ההחלטה זה מאשרים את תקציב משרות לכוח אדם לשנת  ,2021כמו
שמופיע בעמוד  .29מי בעד ,ירים את ידו .מי נגד? בסדר?
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מועצת העיר מאשרת תקציב משרות לכוח אדם לשנת 2021
בעד :רם בליטנטל ,עמית אזולאי ,שושי כחלון כידור ,איציק דב ,שי רומנו,
מעיין חג'ג' ,ירון חדוות
נגד :צבי ימין ,משה בוארון ,גד רבינא ,יצחק בר און ,אלברט טייב
שושי כחלון כידור :אושר התקציב.
ששי מגידו:

אושר התקציב.

שושי כחלון כידור :עיריית כפר יונה ,רק רגע ,תמתינו רגע ,אנחנו עוד לא סיימנו .אושר
תקציב עיריית כפר יונה לשנת העבודה  ,2021תודה רבה לכולם .לירון
יש הודעה ,אז ,אפשר לסגור את ההקלטה.

_________________
שושי כחלון כידור
ראש העירייה

_________________
ששי מגידו
מנכ"ל העירייה

