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  )נגינהקטע (

אדוני ראש . נקד� בברכה את כבוד שר הפני� מר רוני בראו�. ערב טוב: דורו� בקנשטיי�

ישיבת , התכנסנו לישיבה חגיגית. אורחי� יקרי�, חברי המועצה, העיר

חניכות , אורית, ליל�, נועה, שירי, על הבמה תמר. מועצת עיר שלא מ� המניי�

ניגנו טל אשכנזי ואשחר לפני כ� . סבא�הקונסרבטוריו� העירוני כפר

  .בבקשה. 'חורשת האקליפטוס'הבנות ינגנו עוד קטע אחד . זליקינסקי

  )קטע נגינה(

ושוב אני מבקש להודות . של נעמי שמר' חורשת האקליפטוס': דורו� בקנשטיי�

ינסקי אשר על הניהול 'סבא ולמר יפי� טורצ�לקונסרבטוריו� העירוני כפר

  .פתח בישיבהנ, אדוני ראש העיר.  המוסיקלי

אני מקד� בברכה בצל קורתנו את כבוד שר . ברוכי� הבאי�, ערב טוב לכול� :חמו�יהודה ב�

אנחנו מודי� ל� אדוני השר על היענות� לבוא . הפני� חבר הכנסת רוני בראו�

ולהיות כא� אורח הכבוד שלנו בישיבת מועצה שלא מ� המניי� בנושא של 

, ברשות� אדוני השר בטר� אשא דברי�.  2007אישור תקציב העירייה לשנת 

אני רוצה להציג בפני� את היושבי� מסביב , וברשותכ� עמיתי חברי המועצה

  .  לשולח� על מנת שנוכל קצת להכיר

גל חבר סיעת �מימיני גיא ב�. ל"ח� חבר סיעת המפד�משמאלי יושב משה אב�  

ר "צה ויו אמיר גבע חבר מוער"ד. 'כפר סבא אחרת' אמיר גבע מר"ד. שינוי

מימינו .  הרב יואל ברו� ידידנו היקר.  סבא�ועדת ההשקעות של עיריית כפר

יש משנה ' בוקי צר"ד. חמו הגזבר�ומימינו אבי ב�' נמצא סג� הגזבר סנדרובי&

הגברת רינה פז משנה לראש . לראש העיר ומחזיק בתיק ערי תאו� וספורט

לצדי . מאד תפקידי�שמות ועוד הרבה , העיר ומחזיקת תיק פניות הציבור

ר "ד עמוס גבריאלי יו"עו. ל העירייה ועוד נדבר עליו אחר כ�"אייל יוניא� מנכ

סג� .   וג� סג� ראש העיר כמוב�ד"עו, מחזיק תיק התרבות, סיעת העבודה

סג� ראש העיר בני כברה .  מחזיק תיק התחבורה, ראש העיר קובי אוחיו�

, דידנו שאתה מכיר את אחיואברה� מולה י.  מחזיק תיק איכות הסביבה

נציג הקהילה האתיופית וג� עושה עבודה , כמוב� זה הכל נשאר במשפחה
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מנהל מכללת ,  אהרו� זיידנברג חבר סיעת העבודהר"ד.  נפלאה ע� העולי�

יש ל� , אריק לויטה. בתחו� החינו� במיוחדופעיל מאד במועצה ', בית ברל'

אותו , איציק יואל.   מועצה טריחבר, לא צרי� להציג אותו, היכרות אישית

אליעזר . ס"שמעו� פר& חבר סיעת ש.  חבר העבודה וג� חבר המועצה, ל"כנ

היועצת המשפטית של העירייה ,  בתיה ברא'ד"עו. פיירשטיי� מבקר המדינה

 קר� קדמי היועצת המשפטית של ד"עו. ממשרד חיצוני שנות� לנו שירות

  .סבא�עיריית כפר

מתנדבי� , מנהלי יחידות, מנהלי מחלקות,  האגפי�בקהל יושבי� מנהלי  

נמצאי� פה הרבה מאד . ר ועד ההורי� העירוני"יו, תושבי� שמעורבי�, בעיר

חברי� נפלאי� שתורמי� לעיר . עיתונאי�, תושבי� שמעורבי� בחיי הקהילה

  .הזאת א� זה בהתנדבות וא� זה בעבודה יו� יומית שוטפת

  .ע לכא� להשתת' בישיבה הזאתאני רוצה להודות לכל מי שהגי  

סבא �יש בי גאווה גדולה לפתוח את ישיבת מועצת התקציב של עיריית כפר                         

שכ� התוצאות וההצלחה , בטוחני כי גאווה זו היא נחלת כולנו. 2007לשנת 

סבא בשלוש �של התקציב הזה ה� ביטוי נפלא בדר� שבה קידמנו את כפר

  . בכלל ובשנה האחרונה בפרטהשני� האחרונות

 ישבתי כא� 2006ברצוני להזכירכ� שבדיוק לפני שנה בישיבת התקציב לשנת   

בסו' , ולהזכירכ�. ואמרתי שלא אתפשר על שו� דבר שהוא פחות מהצלחה

�שלוש שני� לאחר שיצאנו , כעת. השנה שעברה עוד היינו בעיצומו של תהלי

והסל הזה . סבא�לחות לתושבי כפרלדר� החדשה אנחנו יכולי� להציג סל הצ

  . כה מרשי� שיש בו השלכות ג� מעבר לרמה המקומית

עיריית . 2003 בדצמבר 2.  הרשו לי להחזירכ� לרגע לנקודת הפתיחה שלנו  

סבא מוגדרת כרשות הקרובה עד כדי הינ' קולמוס של פקידי משרד �כפר

בות שהגיעו במש� שני� צברה העירייה חו. הפני� למצב של חדלות פירעו�

כדי , שא' אחד לא יתבלבלו.   מיליו� שקל104לבסו' לגירעו� מצטבר של 

, לתק� ולצמצ� גירעו� זה היינו חייבי� לשנות לחלוטי� את התפישות

שיטות העבודה והל� המחשבה של אלו המופקדי� על הקופה , העמדות
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 ,הבשורה התחתונ .כמו ג� לאלו המבצעי� את מדיניות העירייה, הציבורית

.    מעלות180תיקו� מהיסוד ולהביא לתפנית של , העבודה על גבול הסיזיפית

יחד ע� האנשי� הטובי� המוכשרי� והמסורי� שאני מוק' בה� הצלחנו עוד 

  .הרבה לפני שהגענו לישורת האחרונה לממש את הבשורה שהבטחנו

  �יז גאווה גדולה היא עבורי להכר. בגאווה,  שבו פתחתיוכא� אני חוזר לער

 מיליו� 404סבא העומד על ס� של � של עיריית כפר2007כא� היו� שתקציב 

 הסתיי� 2006 לפיו תקציב , הוא תקציב שגובש לאחר הישג חסר תקדי�,-

ח " מיליו� ש104 �מ, אני חוזר. ח" מיליו� ש24 �תו� צמצו� גירעו� העירייה ל

  .בתו� חצי קדנציהח " מיליו� ש24 �גירעו� נצבר ל

במשרד הפני� ציפו , לכל מי שלא יודע. נתעכב עוד קצת על הנתו� הזהוראוי ש  

 50 �מאתנו לאחר שהבינו שיש ביכולתנו לעשות זאת לצמצ� את הגירעו� ל

יה ראוי כי נסיר  את סבא ותושב�למע� כפר: באנו ואמרנו. ח"מיליו� ש

.  הגירעו� המחניק המעיק על פיתוח העיר ורווחת תושביה.הגיבנת הזאת

לא תמיד קבלנו אהבה בחזרה , לא תמיד בצעדי� פופולריי�. ו ועשינואמרנ

וחטפנו מחלק מאנשי התקשורת שכל כ� אוהבת לצעוק בכותרות על אבד� 

סיפוקי� זמניי� ונראה שאי� לה שו� עניי� להציג את רווחי העתיד 

בתו� כל המולת צמצו� הגירעו� . אבל לא רק רווחי העתיד הבאנו.  הממשיי�

רבי� מה� .  חישבנו חישובי� והוצאנו לפועל דברי� נפלאי�, תוכניותגיבשנו 

�  .  בחינו� שבכל מקו� אחר נפגע מצמצומי משרד החינו

לי אעתק בחינו� הפורמו זה שלפניו מביא עמו את השקעות  כמ2007תקציב   

מגבשי� אנו לראשונה בהיסטוריה של עירנו תוכנית אב . ליאוהבלתי פורמ

�: אזכיר רק כמה מה�. עוד נוציא לפועל תוכניות רבותהוצאנו ו. לחינו

תמיכה . הקמת מרכז הלמידה ואבחוני� לתלמידי� בבתי הספר היסודיי�

. לבתי הספר היסודיי�' קדימה'הרחבת תוכניות . בתלמידי� ליקויי למידה

.  נוער אלימות סמי� ואלכוהול בחטיבת הביניי�–א "תקצוב תוכנית נאס

תק� חדש לעובדת סוציאלית . ולוג בגני טרו� חובהתקצוב תק� חדש לפסיכ

נפתחה מחלקה . 'תוכנית חדשה ללימוד אנגלית בכיתות א. בחטיבות הביניי�
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. דהיינו חינו� מיוחד ומחונני�, מיוחדת חדשה שעיסוקה אוכלוסיות מיוחדות

פיתחנו שירותי� לבני שמונה עשרה עד , בתחו� הנוער הקמנו מרכז לצעירי�

, עות הרשות לצעירי� במרכז הצעירי� הנות� מענה לתעסוקהשלושי� באמצ

סיוע , עבודות התנדבות בקהילה, עבודה טיפולית, עליה, קידו� והשכלה

ועוד היריעה ארוכה ואינני . קדמנו את כל נושא מנהיגות הנוער.  לחיילי�

  .רוצה להרחיב אותה כא�

ות הנוער וכתוצאה לפני שנתיי� הכפלנו את תקציב תנוע. לגבי תנועות הנוער  

 אחוז במספר החניכי� כאשר בנוס' לתקציב העירוני 30מכ� היה גידול של 

 אל' שקל ממקורות חו& עבור הגדלת 900 � מיליו� ו2 �גויסו עוד יותר מ

  . פעילותה של המחלקה לנוער

  � המחלקה לנוער תמנהל, אג' תרבות נוער וספורט, תודה למנהלי אג' החינו

  .כל העובדי� שבמחיצת�צעירי� וקהילה ול

התוצאות האלה ה� ה� . סבא� שמשיגה כפרותולכל אלה יש משמעויות בתוצא  

הורדנו את שיעור ההנשרה בבתי הספר . המדדי� להצלחתנו בחינו� ילדינו

 אחוז מבני הנוער שלנו עוסקי� 40. מהנמוכי� בישראל,  אחוז2.4 �שלנו ל

ל בקרב בנינו ובנותינו " לצהשיעור הגיוס? מה יותר  ערכי מזה. בהתנדבות

סבא �כפר.  הגבוה בערי� הגדולות בישראל,  אחוז86 �עומד על למעלה מ

  .במקו� הראשו� באר& בהישגי תלמידיה בארבע יחידות בגרות

ולא אומר אמת א� אטע� כי כל מה שמתבטא במספרי� הוא הוא החשוב   

ותיו ובעובדיו במוסד, ההשקעה בחינו�, ההישגי� בלימודי�. ממש לא. עבורי

אבל עבורי ההישגי� הערכיי� ה� ה� . ה� חיוניי� וחשובי� עד מאד

וא� . עבור עירנו ועבור החברה שאנו רוצי� לחיות בה, הקריטיי� עבור ילדינו

הצלחנו בזה וג� בזה הרי שעשינו את המוטל עלינו ואנו יכולי� לומר בפה 

 נעשה בעזרת הש� עוד. עשינו וג� הצלחנו: מלא ובקומה זקופה לתושבי�

  .ונצליח עוד יותר

התוצאות , ובהמש� לדברי אודות ההשלכות מעבר לרמה המקומית, וכבונוס  

 בראשונה בהיסטוריה לעמוד , תאפשרנה לעירייהללוהנהדרות ה
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ברצוני להזכירכ� כי לפני שלוש , שוב. בקריטריוני� לקבלת פרס ניהול תקי�

ולצד . הבטחתי תוצאות והצלחותעמדתי כא� ו, ג� עוד לפני שנתיי�, שני�

, ההבטחות התרעתי כי צפויה לנו תקופה לא קלה שבה נאל& להצטמצ�

 2006 בדצמבר 26, והנה היו�. להפו� תפישות ולשנות דפוסי�, להתאמ& יותר

 ושמחה קדימה בתקווהו, יכולי� כולנו להסתכל לאחור בסיפוק ובגאווה

  !היה כדאי: ולומר בפה מלא

ה וסבא לא נתפסת יותר כעירייה המתנהלת בעצלתיי� וחו�היה כדאי כי כפר                        

�היה כדאי כי כפר.  כשלי� ארגוניי� וכלכליי� שהביאו אותה לעברי פי פחת

סבא כבר אינה מוכנה להשלי� ע� איכות סביבה וחיי� למטה מבינוני ויש 

אי כי אחרי היה כד.  לה את המשאבי� להשקיע בטיפוח וניקיו� חוצותיה

, סבא מוק� פארק יפהפה�עשרי� שנה של תוכניות חלומות והבטחות בכפר

היה כדאי כי התפנו משאבי� להשקעות . לרווחת תושבי העיר, מושקע

�וזאת בזמ� שבכל מקו� אחר מקצצי� וחוסכי� היכ� שרק , נוספות בחינו

ה סבא אושר�היה כדאי כי השנה בפע� הראשונה בהיסטוריה של כפר. אפשר

סבא הנה חלק �מה שאומר כי עיריית כפר, רי�"ג� תוכנית חומש בנושא התב

אפשר לנו להיכנס , אדוני השר, בראשות�, מעשרי� רשויות שמשרד הפני�

היה . לפיילוט שבסופו לא יהיה צור� באישור משרד הפני� לגבי כל דבר ודבר

,  אחוז20 �סבא עלה בשיעור פנטסטי של קרוב ל�� בכפר"כדאי כי ער� הנדל

מה שאומר , � של תושבי העיר שווי� הרבה יותר" הנדלשנכסימה שאומר 

היה . סבא היא מהאטרקטיביות בערי באר& בכלל וערי השרו� בפרט�שכפר

השתלבו היטב , דהיינו עובדי העירייה, סבא�כדאי כי כל משרתי התושב בכפר

ת בדפוסי העבודה והחשיבה החדשי� וכעת מביאי� שירותיות ופתרונו

ארצית מסתכלי� כיו� על ההיה כדאי כי ברמה .  אפקטיביי� עבור התושבי�

סבא כעיר מודל לתהליכי� חיוניי� עבור רשויות בכלל ומוקירי� אותנו �כפר

היה כדאי כי כעת אנו יכולי� להתפנות אפילו בהשקעה . השכ� והערב

עד צ, מיתוג זה הוא צעד נוס' קדימה בשיווק ההצלחה שלנו. במיתוג העיר

קדימה שיביא בשורה חדשה מאתנו לאוכלוסיות חזקות שתגענה להתגורר 
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טק שיבואו להשקיע ולהשתקע �לבעלי תעשייה בעיקר בתחו� ההיי, בעיר

 שש� העיר המשגשגת שלנו יגיע ,צעד קדימה ליהודי� בעול�. בעירנו

  .לאוזניה� ויניע אות� לעלות ולהשתקע בעירנו

. לקרדיט על הישגי� המדהימי� האלה, בדוכא� עלי להתייחס קהל יקר ונכ  

בשמחה גדולה . ואכ� זה כ�, אומרי� כי הכישלו� יתו� ולהצלחה אבות רבי�

אני מצהיר כא� בפניכ� כי לולא שורה ארוכה של אנשי� שעשו ועושי� את 

  . פה מולכ� ולשאת את תוכ� דברי אלוהמלאכה לא הייתי יכול לעמוד

ברי הנהלת העיר שביחד מובילי� עמי את לעמיתי סגני ראש העיר וח, תודה  

.  באכפתיות ובאחריות, פעמי� רבות במי� סוערי�,הספינה הגדולה שלנו

 לה� אני מייחס חשיבות רבה כחברי דירקטוריו� ,תודה לחברי מועצת העיר

הלא ה� , שעליה� מוטלת אחריות כבדה ועליה� לתת את הדי� לשולחיה�

י� והמחלקות ועד אחרו� עובדי העירייה  תודה לכל מנהלי האגפ. תושבי העיר

שנדרשו לתת יד בהבראתה של העירייה ובהצעדתה לעבר מחוזות הצלחה 

: שטר� ידענו וכעת יכולי� להסתכל בסיפוק לאחור ולומר לעצמ� בגאווה

� א� כבר מביא את העיר , שטר� הסתיי� אמנ�,היינו ועודנו חלק מהתהלי

  . למקו� שבו חווי� את ההצלחה

ובמיוחד , ה מיוחדת לגזבר ולכל עובדי הגזברות על עבודת� הברוכהתוד  

תודה לחברי הדירקטוריו� ועובדי החברה הכלכלית .  במהל� התקציב

 ח"רותודה אישית ומיוחדת לחברי . המשמשי� כזרוע מבצעת של העירייה

על הדבקות במטרה ללא פשרות , ל העירייה על הלויאליות"אייל יוניא� מנכ

 בהיותו מטובי בעלי ,סבא� כל תושבי העיר כפר,י� ועל הרווח שלנווללא סייג

  .המקצוע בתחו�

ברצוני להסתכל . עמיתי חברי המועצה, קהל יקר ונכבד, אדוני השר, ולסיו�  

בעזרתו של כל אחד ואחת מכ� נצעד . קדימה ולהפנות ג� את מבטכ� לש�

ה דרכנו והעתיד העבר מבשר לנו כי נכונ. קדימה ונשחזר את הצלחתנו עד כה

אני מודה לכולכ� . ולש� כולנו הולכי�.  מצפה מאתנו כי נשכיל להצליח בו

  . על ההקשבה
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. מצגת קצרה שבעצ� תתרג� למספרי� את מה שאמר ראש העיר, אדוני השר  :אייל יוניא�

התמודדנו ע� משבר פיננסי . בס� הכל נתוני הפתיחה הכלליי� לא היו קלי�

� עוכבו כא� תשלומי משכורות שגר� לירידה שבעצ� בתקופה מסוימת ג

סבא �בזמנו כפר. כפי שאמר ראש העיר, � בירידה"ער� הנדל, בתדמית העיר

המצב . � שלה" בער� הנדל20% �השרו� ב�הייתה גבוהה מרעננה והוד

הגירה שלילית של צעירי� שבעצ� לא מצאו . זה היו נתוני הפתיחה. התפתח

, ראש העיר.  ירידה מאיכות השירותי�ג�, כא� את מקומ� מסיבות רבות

גלר המנוח בזמנו כדי למשו� לכא� אוכלוסייה חזקה החליט על מדיניות זאב 

ובזמ� מסוי� זה היה צרי� להשתנות ולא , י� ומעלהרשל בניה של ארבעה חד

. סבא�והצעירי� לא יכלו להישאר בכפר. השכילו לשנות את המדיניות הזאת

,  מצומצמות של עיר שקיימת כבר מאה שנהוהכל ביחד ע� עתודות קרקע

גרמו לכ� שהעיר הזאת תדמיתה , העדר אזורי תעשייה ומסחר רציניי�

  .הייתה בירידה

התחלנו , כפי שהזכיר כבר ראש העיר חלק מהדברי�, ברמה המספרית  

.  מיליו� שקל שהחמש שני� האחרונות היו קשות ביותר104בגירעו� כבד של 

 מיליו� שקל בברוטו כשבתקופה זאת נלקחו  100 �הגירעו� בעצ� הוגדל ב

עוד מעט נראה את זה ,  מיליו� שקל74 �הלוואות להקטנת הגירעו� בלבד ב

חובות ארנונה , מצבת החובות ג� היא הייתה כבדה מאד.  לגבי השני�

לאו , בחההיטלי� כוללי� ג� היטלי הש. חובות היטלי� כבדי�, כבדי�

  הופרטה הגבייה 2002הגענו למצב בסו' . ניה ח,דווקא היטלי פיתוח בכלל

 מיליו� שקל עקב התיישנות לאור העובדה שבעצ� לא 35של החניה ונמחקו 

 מיליו� שקל והעירייה ג� 144מצבת ההלוואות בס� . טיפלו בחובות האלה

הגיעה למשיכת יתר שאני לא צרי� להגיד את הריביות הגבוהות על משיכות 

 מועצת העירייה לא 2003 � ו2002בשני� . ת מענקסבא עיר נטול�כפר. היתר

 נעשי� שני ניסיונות להעביר תוכניות 1998משנת . סבא�מאשרת תקציב בכפר

 התוכנית מאושרת במועצת העירייה אבל בפועל לא 1998בשנת . הבראה

.  מאושרת  בועדת הכספי� אבל לא מאושרת במועצת העיר2002 �ב. מיושמת
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  .שאת� אנחנו מתחילי�אלה בעצ� נתוני הפתיחה 

היא לא הייתה . סבא יוזמת תוכנית התייעלות באופ� עצמאי�עיריית כפר  

ואז בעצ� מתחיל . ברשויות שמשרד הפני� כפה עליה� את תוכנית הבראה

�בעצ� מוחלפת כל השדרה הניהולית בכפר. ארגו� והבראה�תהלי� של רה

יש כא� . 2000אני חושב שמנהלת האג' הותיקה ביותר היא משנת . סבא

שבעצ� אנחנו לא בעסק אבל , שינוי בתפישה, החלפה של השדרה הניהולית

עדיי� עירייה מחויבת לעבוד לפי דפוסי� של מרכזי רווח ע� ראיה של 

על א' שבסופו של יו� לא מחלקי� פה , פרמטרי� כלכליי� עסקיי�

  .  דיבידנדי� בכס' לבעלי המניות

לא כל הפעילויות . יות כאלה ואחרותואז מתחיל תהלי� של הפרטת פעילו  

אנחנו מאחדי� . חלק מהפעילויות אנחנו מכניסי� פנימה. נכו� להפריט אות�

מאחדי� בתי ספר בתהלי� לא קל בשנה , מאחדי� אגפי�, פונקציות

אנחנו ממשיכי� בקיצו& תקני� מיותרי� . הראשונה של מועצת העירייה הזו

. המטרה היא לייעל,  לקצ& בלבדהמטרה היא לא. אבל מוסיפי� ג� תקני�

  .יש מקומות שצרי� ג� להוסי' וג� ש� אנחנו מוסיפי�

החברה הכלכלית שבעצ� לא ממונפת עד לאותה נקודת זמ� כחברה כלכלית   

 750ממונפת והיו� היא מנהלת פרויקטי� בסדר גודל של , רצינית לפיתוח

  . המוניציפליוהיא אחת החברות העירוניות המובילות במגזר, מיליו� שקל

ח כשבעצ� הוא " מיליו� ש334 היה 2003ברמת המספרי� התקציב לשנת   

 4 �כשהאוכלוסייה גדלה ב,  אחוז20גידול של . 404 � ל2007 �עולה היו� ב

ואני חושב שזה בעצ� מראה ברמת השורה התחתונה על ההישג . אחוז בלבד

ה חדשי� ולא חייבי� להגיד שבעצ� לא התווספו כא� אזורי תעשיי. העצו�

בס� הכל סחטנו את הלימו� הקיי� ולכ� יש . התווספו כא� שכונות חדשות

כי ברגע שיתווספו עוד שכונות ועוד אזורי תעשייה . סיבה טובה לאופטימיות

  .אז המספרי� יהיו עוד הרבה יותר גבוהי�

א� לא הגבוה , סבא הוא מהגבוהי� באר&�אחוז הגבייה של הארנונה בכפר  

  .אני מדבר על שוט' משוט' ולא על גבייה שכוללת חובות. וז אח90. בה�
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סבא מסיימת באיזו� תפעולי בפע� �עיריית כפר, 2006, 2005, 2004בשנת   

סבא  מאשרת �התקציבי� המאוזני� שכפר. הראשונה מזה עשרי� שנה

 2004כאשר בשני� . בשלוש שני� האחרונות ה� בחודש דצמבר שנה לפני כ�

, עומדת בכל הקריטריוני� של פרס ניהול כספי תקי� כפר סבא 2005 �ו

והקריטריו� היחידי שמונע ממנה לקבל את הפרס הזה לראשונה בהיסטוריה 

במשרד הפני� בזמנו הייתה חשיבה לשנות את . זה בעצ� הגירעו� הנצבר

הקריטריו� הזה כי בעצ� באי� ראשי ערי� חדשי� שהירושה שה� קיבלו 

 לראשונה נעמוד ג� בקריטריו� הזה 2006 �נו בואנח. מונעת מה� את הפרס

  .אחרי הקטנת הגירעו� הנצבר

מימוש פרויקט האוניברסיטה הוא בעצ� אחד הדברי� הגדולי� ביותר   

הקרקע הזאת מומשה . סבא הייתה בעלת קרקע�עיריית כפר. שנעשו כא�

לא מכרנו את . מאד מאד יצירתית מבחינת מיסוי, א� אני יכול לומר, בעסקה

מ ומס רכישה "עשינו עסקה שבה בעצ� מנענו תשלו� של מע. קרקע ליז�ה

שבעצ� החברה הכלכלית הייתה היז� והעירייה מכרה ישירות כומס מכירה 

רווח יזמי של הקבל� , מס מכירה, מס רכישה, מ"ואז חסכנו מע. את הקרקע

. ה דירות נמכרו בעזרת משרד הפני� שנת� יד למהל� הז289 �ו.  ורווח מימוני

  . אחוז30 � ל20זוגות צעירי� קבלו דירות בהנחה של בי� , סבא�תושבי כפר

וכמו שאמר ראש העיר .  מיליו� שקל80העסקה הזאת הכניסה לעירייה   

 מיליו� שקל 50 �למרות שהיינו מחויבי� להקטי� את הגירעו� ל, מקוד�

 זה ישלמתו� הסכו� הזה במקו� לפתח עוד כבישי� ועוד מדרכות ש, בלבד

החלטנו ג� להקטי� את הגיבנת הזאת אחת ולתמיד , לנו סכומי� אחרי�

  . מיליו� שקל24כצעד אסטרטגי ולהעמיד את הגירעו� על 

 אחוז 6 � מיליו� שבעצ� מהווי� כ24 � לאור הקטנת הגירעו� ל2006בשנת   

ג� בתנאי הצעת חוק רשויות , מהתקציב אנחנו עומדי� ג� בקריטריוני�

אנחנו בפע� הראשונה , וכמו שאמר ראש העיר.  עצמאיתמקומיות לקבל עיר

רי� שעוד מעט נסתכל "בהיסטוריה ג� מאשרי� כא� תוכנית פיתוח של התב

  .ג� על זה
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�הבעיה האסטרטגית של כפר, סבא�בס� הכל הבעיה של כפר, פה בשק' הזה  

סבא זה בעצ� העובדה שיש לנו בעיה בכל מה שקשור להכנסות ממסחר 

הוא הנמו� , היחס למגורי�, סבא וארנונה בעסקי��של כפרהיחס . ועסקי�

מעבר לכ� . זו בעצ� הבעיה האסטרטגית שלנו היו�. ביותר במרכז האר&

שפרנסי העיר הקודמי� לא ידעו למשו� לכא� חברות ולמשו� כא� כל מיני 

אנחנו היו� צריכי� להתמודד ע� בעיה קשה ג� בתעריפי . טק�יזמי� של היי

 לנו עד היו� גמישות בצו מאפשרנו בעיה שמשרד הפני� לא יש ל. הארנונה

� להתחרות ע� ערי� סמוכות שמקדמת הארנונה ונוצר מצב שאנחנו צריכי

יש לה� ארנונה הרבה , עוד לפני חוקי ההקפאה בתחילת שנות התשעי�, דנ�

ויזמי� שמגיעי� מקבלי� ש� הנחות שנה . יותר אטרקטיבית מאתנו

או שיש הנחה על מדרוג . ש לה� הנחות כאלה ואחרותי, שנה שנייה, ראשונה

סבא לא אטרקטיבית ולא יכולי� להתמודד �וזה יוצר מצב שכפר. בארנונה

  .ולהתחרות ע� הערי� בסביבה

למשל בתחנות דלק ובגני , ארנונהבשיש לנו כל מיני תעריפי� ,  מצד שני ישנו  

 אינפלציה של סבא יש בה�כפר. אני בכוונה מתרכז בתחנות הדלק. ילדי�

, א"הועדה המקומית לא יכולה להתנגד לתחנות דלק לפי התמ. תחנות דלק

 אחוז ביחס 50 �התערי' שלנו קט� ב, מצד שני הארנונה שלנו. מצד אחד

אנחנו מפסידי� פשוט טבי� וטקילי� כל שנה בגלל שבחוקי . לערי� בסביבה

  .ההקפאה בתחילת שנות התשעי� המצב היה כזה

בחינה אסטרטגית שיש לנו בעיה אתו אלה בעצ� היטלי משדבר נוס'   

 לא אכפה ,פיתוחסבא לאור� השני� לא גבתה היטלי�עיריית כפר. הפיתוח

.  ההיטלי� רובצי� על הנכס�מי שלא שיל�, מי ששיל� שיל�. היטלי פיתוח

אנחנו מגיעי� למצב שהיורשי� . בדר� כלל אנשי� לא יודעי� בכלל על החוב

אנחנו בעצ� מגישי� עכשיו בקשה למשרד . ע� החובותצריכי� להתמודד 

 ואז מאותה נקודה נוכל ,הפני� שיית� לנו אפשרות לעשות מבצע חד פעמי

כי בשלב מסוי� יש לנו . להגיע להליכי� משפטיי� ג� על היטלי הפיתוח

' שב ואל תעשה'כל המדיניות הזאת של . ות� חובותהתיישנות דיונית על א
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  .ות לאור� השני�גרמה לנו בעצ� לבעי

דיברנו , אני לא רוצה להלאות. אנחנו רואי� כא� את ההתפתחות של הגירעו�  

אנחנו רואי� כא� את עיריית .  אחוז6הגענו למצב של . על זה כבר מקוד�

כל המלוות שנלקחו בתחילת הקדנציה . סבא את עומס המלוות שלה�כפר

סבא � זה אז כפרא� אנחנו מנטרלי� את. הזאת ה� להקטנת גירעו� בלבד

  . אחוז שג� זה מהנמוכי� באר&29.5עומדת על 

אביב ה� �סבא ותל�כפר. על כל הרשויות המקומיות. אי.בי.סקר די' גלובס'  

אנחנו בעשירייה הראשונה . הערי� ששיפרו את מעמדת� מכל הערי� באר&

בכ� בעצ� . ג� בנושא היציבות הפיננסית וג� בנושא דירוג הערי� היעילות

הראשונה ג� עברנו את השכנה שלנו רעננה מבחינת היציבות בפע� 

  . הפיננסית

בעצ� בתחילת הקדנציה הארנונה למגורי� . מילה אחת לנושא הארנונה  

הקופה . התברר לנו שנית� פטור שלא אושר על ידי השרי� במש� כחמש שני�

ומועצת העירייה פה נדרשה לצעד אמי& וחכ� .  מיליו� שקל10בעצ� הפסידה 

התברר לנו , תשמע: בעצ� היינו צריכי� לפנות שוב לשר הפני� ולהגיד לוש

ולמרות שאנחנו בקדנציה , שנית� כא� פטור לא חוקי בעצ� לאור� השני�

בואו תראו אי� . ראשונה וראש עיר חדש אנחנו רוצי� לעבוד על פי החוק

 ,ואכ� משרד הפני� הל� לקראתנו. אנחנו חיי� היו� ע� אישור הפטור הזה

עלתה הארנונה . ג� זה נושא. קבע תערי' מיוחד שלא יקפי& את המדרגה

למגורי� בהיבט מסוי� ולכ� אנחנו מרגישי� היו� שאפשר ג� לטפל בארנונה 

  .לעסקי�

אנחנו רואי� את יחס הארנונה , כא� אנחנו רואי� את מה שאמרתי מקוד�  

.  ערי�את� יכולי� לראות שהוא הנמו� מה. סבא�לעסקי� ומגורי� בכפר

אבל ,  לאור הגבייה האינטנסיבית המצב השתפר2005 �ו, 2004, 2003בשנת 

חדרה יש לה את תחנת . סבא הרבה יותר קטנה מחדרה למשל�עדיי� כפר

השרו� גבוהי� מאתנו �רעננה והוד, טק�הרצליה כל נושא ההיי, הכוח

וזאת בעצ� הבעיה האסטרטגית ,  באחוזי� של העסקי� ביחס למגורי�



14  26/12/06    מועצה שלא מן המניין

  .שלנו

. אני לא רוצה להלאות אות� יותר מדי בנתוני�, כבוד השר, עוד דוגמא  

אנחנו רואי� . 176סבא �את התערי' של כפר, רואי� כא� את תחנות הדלק

בעצ� . השרו� כא� היא חריגה�הוד, השרו��את רמת, את הרצליה, את רעננה

  . אנחנו מבקשי� להשוות את הארנונה בתחומי� האלה לארנונה באזור

סבא �כפר. דיברתי מקוד� על נושא התעשייה, חנו רואי� ג� את נושאאנ  

היו� לא יכולה להתחרות ע� הערי� בסביבתה כי בעצ� הערי� האלה ה� 

את� רואי� שאנחנו מסתכלי� על הערי� . ערי� שיש בה� מדרג כזה או אחר

. המדרג הוא כזה שככל שאתה עולה במטרי� אתה מקבל הנחה, האחרות

 תערי' אחד שלא מאפשר לנו בעצ� להתמודד ע� ערי� סבא יש�ובכפר

  .אחרות

אנחנו לוקחי� . כבוד השר, כא� בעצ� אנחנו רואי� את זה בצורה הכי טובה  

סבא משלמי� �כא� סימולציה קצרה ואנחנו רואי� שעל אותו הנכס בכפר

הרבה יותר מאשר בערי� האחרות בגלל שאצל� יש מדרג שככל שאתה עולה 

סבא אי� לה בעצ� את �ואז כפר, ו לא יכולי� להתמודדואנחנ, במטרי�

אי� לנו , למרות שהיא עשתה באמת את המהפכה החסרת תקדי� הזו, הכלי�

ובעצ� משרד הפני� לא נות� . את היכולת להתמודד ע� הערי� שבסביבתנו

  .לנו את הכלי� להמשי� במהפכה שהתחלנו בה

.  מיליו� שקל25 כיו� יש לנו. דיברתי מקוד� על חובות היטלי הפיתוח  

 יעקב אוחיו� להמלי& על אי� ד"עובתחילת הקדנציה מונה סג� ראש העיר 

יש התיישנות דיונית שבעצ� . סיפרתי על הדברי� מקוד�. אנחנו מטפלי�

תושבי� היא גבוהה הריבית על ה. כרגע אי אפשר לטפל בגלל כל מה שקרה

 מה שאנחנו מבקשי� ובעצ�.  ריבית בחובות היטלי פיתוח אחוז 10, מאד

לתת הנחה חד פעמית לכל אות� חובות מתחילת , היו� זה לצאת למבצע

ואז מאותה נקודה ג� משפטית וג� מוסרית ציבורית נוכל . שנות התשעי�

  . להתחיל לאכו' ג� בהליכי� משפטיי� את ההיטלי�

 מיליו� שקל 40, 32א� דיברנו על סכומי� של   .ההיק' של עבודות הפיתוח  
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אנחנו רואי� כא� . אנחנו רואי� פה עליה פשוט פי שתי�, נציה הקודמתבקד

, את תוכנית הפיתוח שלראשונה אושרה על ידי ועדת הכספי� והיו� תאושר

ההיקפי� ה� היקפי� עצומי� שכוללי� בתוכ� . על ידי המועצה, אני מקווה

 לאחר עשרי� שנה הגענו למצב שבית המשפט היה, יש לנו כיו� חלו�. פארק

מאחר ובמש� ,  דונ� שהופקעו250סבא להחזיר �אוטוטו מורה לעיריית כפר

יצאנו לדר� לממש חלו� נוס' בסדרי . עשרי� שנה לא מימשנו את ההפקעה

סבא העיר היחידה באזור �כפר. זה הפארק העירוני,  מיליו� שקל100גודל של 

אני מאמי� שיהיה הפארק היפה  ביותר , והפארק הזה, שאי� לה פארק

  .באזור

. סבא הירוקה במערב העיר ג� הוא יוצא לדר� היו��מימוש פרויקט כפר  

אנחנו הולכי� לקבל ש� היטלי .  אל' מטר תעסוקה200,  יחידות דיור5000

. עות של אזורי תעשייה"יש לנו פה הליכי� נוספי� של תב. השבחה לא קטני�

סבא �כפר.  תשזה חקירת גבולו, למשרד הפני�, בזה אני מסיי�, נגיע למצב

יש הרבה מאד .  נמצאת היו� במצב שעתודות הקרקע שלה מצומצמות

מצבי� של עיוותי� שנהיה חייבי� להגיע לחקירות גבולות על מנת לקבל 

  .סבא�שטחי� שמכל בחינה אורבנית צריכי� להיות שייכי� לכפר

  .תודה רבה. בזה סיימתי  

זו הייתה , נעביר ל� את זכות הדיבורבטר� , אדוני השר. תודה רבה לאייל :חמו�יהודה ב�

לאחר שבחודשיי� האחרוני� כל חברי מועצת , אדוני השר, סקירה טלגרפית

לא חברי , חברי הנהלה, קואליציה, אופוזיציה, העיר בלי יוצא מהכלל

. 2007כול� בלי יוצא מהכלל עסקו בנושא גיבוש התקציב לשנת , הנהלה

אבל דיוני� מרתוניי� רבי� , פיי�לא  הייתי אומר אי� סו, לאחר דיוני�

, אני במילה אחת.  אנחנו מגיעי� לישיבה האחרונה לאישור התקציב

�אני מודה ל� על הרוח החדשה . שדברי לא ישמעו כדברי חנופה, ברשות

ערי� , שאתה מפיח במשרד ובמיוחד בכיוו� של הצהרה על ערי� יעילות

ת� מוריד את אתה מיזמ. עצמאיות שיכולות להתקיי� בפני עצמ�

מוותר על סמכויות של משרד הפני� לטובת רשויות עצמאיות , הבירוקרטיה 
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וכראש רשות . צרי� לחזק את הדר� הזאת, אני חושב שזו הדר�. וחזקות

וכחבר מועצה אני בטוח שכולנו נתמו� ב� במהל� הזה ואנחנו מודי� ל� על 

  .המיקרופו� של�, אדוני השר. זה

, חברי מועצת העיר, הסגני�, המשני�, אדוני ראש העיר, רבה לכ�תודה : השר רוני בראו�

וזה לא .  אני שמח להיות אתכ� כא�.  פרנסי העיר, ראשי האגפי�, ההנהלה

ג� א� ה� ישיבות שיש , דבר שבשגרה שאני משתת' בישיבות של מועצת עיר

בה� חגיגיות מסוימת באספקט של אישור תקציב או תוכניות עבודה או 

במיוחד לא בימי� שבה� אנחנו בממשל המרכזי ג� כ� . אלה דברי�כיוצא ב

צריכי� ג� , השנה היא שנת תקציב ג� עבורנו. טרודי� באי� סו' ענייני�

אבל ברגע .  לאשר את התקציב וג� לגמור את כל מה שצרי� לעשות

שהוזמנתי וברגע שאמרו לי על מה ולמה ההזמנה ומה האירוע אמרתי שאני 

, אני חושב שיש בהשתתפות שלי באירוע הזה. ני שמח לבואא. בהחלט אבוא

סוג של הצדעה של , ג� א� אני מגיע מאוחר וג� א� אני יוצא מוקד�

, השלטו� המרכזי למערכת של שלטו� מקומי שבמפורש ראויה להוקרה

  . לאמירת תודה ולהצדעה

אנחנו מכירי� בס� הכל את הנתוני� המרכזיי� של ההתנהלות של העירייה   

�אתה מסיי� שנה . במש� שלושת השני� האלה, אדוני ראש העיר, בראשות

המספר שבו את� מתברכי� של הקטנת הגירעו� הנצבר . שלישית בעצ�

 מיליו� שקל 25 � מיליו� שקל ויותר בעצ� לפחות מ100 –שעמד על למעלה 

ס� , ס� כל השני� בה� גדל התקציב. בשנתיי� האחרונות זה מספר מרשי�

 � אחוז שעה שהאוכלוסייה גדלה ב20 � השני� בה� גדל התקציב בכל שלושת

 אחוז מדבר הרבה על כ� שאת� משקיעי� הרבה יותר פיר תושב ממה 4

  . שהמספרי� מחייבי� וזה סוג של תופעה מרשימה

א� כי , ל של� בסקירה שלו הזכרת�"ג� אתה אדוני ראש העיר וג� המנכ  

ני כדגל מוביל ביחס שלי לשלטו� דבר שאני רואה אותו אל מול עי, ברמז

, של המועצה, של העירייה, וזה ההתנהלות של השלטו� המקומי. המקומי

יש בטח חושבי� שאני כבר מאה שנה , למרות מה שחושבי� אנשי�. כעסק
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אבל , היו לי הרבה חברי� פוליטיקאי� משחר נעורי. אני לא. בפוליטיקה

וג� . אולי פחות, ס מינוס כמו�פלו, בפוליטיקה הלכה למעשה אני ארבע שני�

את התפישה העסקית אני , ואת האוריינטציה שלי. כ� באתי מהעול� העסקי

אני . אבל בעיקר בשלטו� המקומי, מנסה לחולל ג� במשרד שעליו אני מופקד

  .מאד שמח לראות שאת� מנהלי� את העירייה הזאת כמו עסק

בניהול העסקי . אני רוצה לנגוע בעניי� הזה ממש בצורה מילימטרית  

פע� שנייה , המרכיבי� המרכזיי� להצלחה של עסק היא פע� אחת התחרות

. שימור על הלקוחות, ונדמה לי חשוב יותר מהכל, השיווק ופע� שלישית

את� . אטרקטיביות, רציניות, יש לכ� שכנות טובות. את� בתחרות גדולה

אבל , העיראת� צריכי� לדעת לשווק את , צריכי� להתמודד את� כל הזמ�

את� צריכי� לדאוג שהדור . בעיקר את� צריכי� לדעת לשמור על הלקוחות

סבא �הצעיר אחרי שהוא גדל ויוצא לצבא וללימודי� ירצה לחזור ולגור בכפר

, של הקבלני�, וג� לשמר את הלקוחות של המשקיעי� בעיר. איפה שהוא גדל

  .מעניינתוהתפישה היא מאד מרתקת ו. של כל אלה שבאי�, של היזמי�

דבר נוס' שתופס את העי� אצלנו במשרד הפני� ואצלי היא העובדה שלמרות   

שאת� מקצצי� בגירעו� כל הזמ� את� מצליחי� להגדיל את תקציבי 

המשוואה הזאת נותנת תוצאה מאד מעניינת שאת� בעליל מוסיפי� . הפעולה

ניי� ומה שיותר מרתק בע. שירותי� נוספי� לאזרחי� שלכ� ולתושבי� שלכ�

הזה הוא שאת� מגדילי� כל העת ג� את תקציבי החינו� וג� את תקציבי 

אני לא אומר איכות , זה במפורש מדבר על איכות החיי�. איכות הסביבה

  .סבא�של תושבי כפר, על איכות החיי� של הלקוחות שלכ�, הסביבה

אני חושב שהעובדה שאת� יושבי� ככה שבת אחי� ג� יחד סביב שולח�   

 –עצת העיר ע� קואליציה גדולה ומצליחי� להעביר את התקציב אחד במו

� רשויות חו& מכפר255אבל כמי שהופקד על עוד , אולי בעיניכ� קל הדבר

 �סבא אני אומר לכ� שאחת הרעות החולות של השלטו� המקומי זה מער

ואנחנו בעניי� . יחסי האנוש שבי� חברי מועצת העיר לבי� ראש העיר הנבחר

חשיבה מאד גדולה משו� שחלק גדול מהמקומות הכאוס הוא כל הזה עושי� 
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כ� נורא וראשי הערי� שה� נבחרי� בצורה הדמוקרטית ביותר ניצבי� מול 

אנשי� שקמי� בבוקר ומחליטי� אי� להפריע לראש העיר והנהלת העיר 

  .וזה מלבב להיות במקו� שהדברי� ה� הפוכי�. לנהל את העיר

רק . סבאית ג� עובדת לטובת משרד הפני��פראני רוצה להגיד שמורשת הכ  

אבל אני רגיל , אני מקווה שאני לא דור� פה בשו� שדה מוקשי�, בימי� אלה

  . כמו שאת� רואי�, לדרו� בשדות מוקשי� וג� רגיל להישאר בחיי�

  .זה בסדר, ה מהנדסה'יש פה כמה חבר :חמו�יהודה ב�

לנהל ולהתנהל משליכה ג� על כ� העובדה שהעיר הזאת יודעת . ג� אני  :רוני בראו�

כ� מינינו בחודש האחרו� את . שמשרד הפני� משתמש בה בלשעברי� שלכ�

, היוצא היוצא, או כבר אי אפשר להגיד היוצא, ראש העיר היוצא שלכ�

הוא חט' , ותאמינו לי. ת'ג�ליושב ראש הועדה הקרואה בבאקה, איציק ולד

ל אותה ויוציא אות� מהצרות אבל הוא ינה, ש� חבילה גדולה מאד לניהול

אנחנו ממני� , דני בוסטי�, וע� הגזבר המיתולוגי שלכ�.  אני מקווה, שלה�

אותו ביו� ראשו� הקרוב בפע� הראשונה בתולדות משרד הפני� למה 

יש לו כוח , חשב מלווה, זאת אומרת. שאנחנו קוראי� חשב מלווה פורטה

יר ולנהל את העיר לכל ממש להזיז עד רמת כל המועצה ועד רמת ראש הע

ואנחנו הולכי� לעשות את זה בעיר שמאד . דבר ועניי� כמו דיקטטור גדול

העיר הדרוזית היחידה , העיר המאוחדת עיר הכרמל, חשובה למשרד הפני�

  . באר&

היא ג� עושה דברי� . סבא מצטיינת השנה לא רק בניהול העיר שלה�כפר  

  . ית אפילו קשורה אליוג� בזה יש נקודה ירושלמ, יפי� בכדורגל

ואני אומר לכ� שיש שכר , אני אומר לכ� שכל הכבוד, מה אני אומר לכ�  

אנחנו ביו� ראשו� הקרוב מקיימי� מסיבת עיתונאי� ובה אנחנו . לעמלכ�

רשויות . מתחילי� לשחרר את הבירוקרטיה של משרד הפני� הלכה למעשה

ות בצור� להתנהל שמצאנו אות� ראויות יקבלו הקלות גדולות ומשמעותי

החל מימי הנציב , מולנו בבירוקרטיה שמשרד הפני� יצר במש� כל השני�

ואת� תהיו כלולי� ברשימה של ההקלות , הבשורה המיידית. העליו� הבריטי
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כי א� אני אגלה אות� פה היו� א' , את� תדעו אות� ביו� ראשו�. הזאת

  .  אחד לא יבוא לי למסיבת עיתונאי�

את� . י באמת יכול להביא לכ� כבשורה הלכה למעשההדבר היחיד שאנ  

מאשרי� היו� את התקציב ואת� מגישי� אותו בראשו� לחודש למשרד 

מבחינת , ובהינת� שהמשרד לא יעיר את ההערות שלו תו� חודש ימי�. הפני�

מה . 2007משרד הפני� התקציב שלכ� יראה כמאושר בראשו� לפברואר 

שתוכל לעבוד , עיר ותיקה, סבא�של כפרשאומר שפע� ראשונה בהיסטוריה 

, ספטמבר, בתקציב נורמלי ולא באחד חלקי שתי� עשרה עד בער� אוגוסט

  . נובמבר, אוקטובר

אני שוב מודה לכ� על ההזמנה ומודה לכ� על העבודה הטובה שאת� עושי�   

  .כא� ונבר� אתכ� שניפגש רק בשמחות

  . � לנו בספר האורחי�כבוד השר יתכבד לחתו. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

שאמרת , אבל ג� בשמחה, אני בדברי� שאתה נשאת כא� קוד� ספרתי בנחת  :רוני בראו�

אז אני הרשיתי לעצמי . 'קדימה'לפחות עשרי� ושמונה פע� את המילה 

, לסגני�, לראש העיר, לעיר כפר סבא: "לכתוב את זה רק פע� אחת כא�

התוצאות ,  פועלכ� למע� העירסעו ברכה על. מנהלי העיר, לחברי� במועצה

  ".המשיכו קדימה בגאו�. מדברות בעד עצמ� ועל כ� כל הכבוד

לפני שנשחרר את השר לדרכו אני רוצה להעניק איזה שהיא תשורה קטנה  :חמו�יהודה ב�

אבל כל חברי , אדוני השר, אני יודע שאני לא אובייקטיבי. ומזכרת קטנה

 העירייה אני חושב מהיפי� ביותר  יש לנו את בניי�. המועצה יסכימו אתי

אבל בביקור , לא בית העירייה, אנחנו נפגשי� פה היו� במבנה עירוני. באר&

אני שמח . תוכל ג� לבקר בו, הבא נשמח לארח אות� ולעשות ל� סיור בעיר

ועד היו� , להעניק ל� את תמונת החא� שלנו שנבנה לפני יותר ממאה שני�

, למר רוני בראו� שר הפני�.: "רדי העירייההוא משמש ומאכלס בו חלק ממש

אני מבר� ".  2006דצמבר  ,  חמו ראש העיר� יהודה ב�–בהוקרה והערכה 

�  .נסיעה טובה לירושלי�, אות� בבוא� ומבר� אות� בצאת

  .תודה  :רוני בראו�
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  .סבא היפה� אנחנו תמיד אומרי� להתראות בירושלי� הבנויה ובכפר :חמו�יהודה ב�

  .תודה רבה  :רוני בראו�

תודה לכל החברי� על ההאזנה ועל .   אנחנו ממשיכי� בישיבת המועצה :חמו�יהודה ב�

חמו �אני רוצה להמשי� בישיבת המועצה ולהזמי� את אבי ב�. שיתו' הפעולה

  .2007גזבר העירייה להציג את תקציב 

שת המסגרת המתבק. 2007רשימת הנושאי� לאישור תקציב העירייה לשנת   :חמו�אבי ב�

היא על ס� ארבע מאות וארבעה שלוש מאות שמוני� ותשע ושלוש מאות 

  . שקלי�

 מיליו� 20 אחוז מהתקציב בס� כולל של 5                       מסגרת משיכות בבנקי� בהיק' של 

  .  ח"ש

ל העירייה וגזבר העירייה במשות' לביצוע תוספות והעברות "אסמכת מנכ  

ההחלטה הזאת מהווה הסכמה שוב . י' לסעי'זה העברות בעצ� מסע, תקציב

כמוב� שהכל אנחנו נביא לאישור ועדת כספי� . רטרואקטיבי של המועצה

  .ומועצת העיר

זה הכל לפי ביצוע של משכורת .  משרות1438,49אישור תק� כוח אד�  של   

  .  2006אוקטובר 

יר אג' הכספי� בתיאו� ע� ראש הע.  התהלי� שעברנו עד שהגענו עד הלו�  

ל פנינו למנהלי היחידות וביקשנו מה� להכי� הצעת תקציב מפורטת "והמנכ

מסגרת תקציב ראשונית הונחה . 2006 בספטמבר 16ולהגישה לא יאוחר מיו� 

הצעת התקציב . על שולח� ראש העיר בצמוד להשלמת הדוח החצי שנתי

הכל , המקורית מבוססת על ביצוע חצי שנתי בתוספת כמוב� מקדמי הגידול

ג� לאחר דיוני� ע� . לפי ההמלצות של מרכז השלטו� המקומי ומשרד הפני�

אני . ל החלטנו להביא את ההצעה לחברי הנהלת העיר"ראש העירייה והמנכ

רוצה לציי� פה שאנחנו קיימנו שש ועדות כספי� שהוזמנו לפחות כל חברי 

  .י�ושמה עברנו יחד ע� האגפי� על כל הסעיפ. לא נכחו כול�, מועצת העיר

 2נתוני השכר חושבו על בסיס ביצוע חצי שנתי ע� תוספת . מבחינת הוצאות  

  אחוז 2.5למרות שהוראות משרד הפני� מאפשרות תוספות של עד , אחוז
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  . 2006וזה על בסיס על ביצוע 

זה נובע בעיקר מהגדלת .  מיליו� שקל4.7לגבי הפעולות יש לנו גידול נטו של   

  . שכר מינימו�

 � ע� חיזוי של אינפלציה ב2006הכנסנו את זה על פי תחזית . לוותפירעו� המ  

  . אחוז1.5 של 2007

 מיליו� שקל שה� 8.2 �לגבי הארנונה אנחנו מעריכי� גידול בגבייה של כ  

זה מתחלק בעצ� בתוספות .  אחוז ממה שהיה לנו השנה הזו3.9מהווי� 

פת זה גידול טבעי  אחוז ותוספת נוס102.73המאושרת לגבייה על פי חוק שזה 

  .משוער

עיקר הגידול נובע .  מיליו� שקל5.1 �הכנסות עצמיות יש לנו גידול של כ  

  . משינוי הסכ� ע� מפעל המי�

. אני אציי� רק כמה מה�, שינויי� ארגוניי� שערכנו השנה בתפישת הגזברות  

הפורו� עבר הכשרה . הפורו� כפו' מקצועות אלי. הוק� פורו� חשבות

זאת הבמה בעצ� להודות לכל אחת . יה שות' מלא בדיוני�ה, מקצועית

מהחשבות שבאמת הוסיפה והביאה ועזרה ג� בהכנת התקציב וג� בקבלת 

המטרה של הפורו� העיקרית או המטרות העיקריות ה� להגדיל . ההחלטות

  . הכנסות ולהצעיד את המערכת למקסימו� יעילות

וד מצגת בנפרד על תוכנית עוד נושא שעשינו ודיברנו ויש מאוחר יותר ע  

אני רק יכול לבוא ולהגיד בגאווה שנבחרנו להיות אחת . הפיתוח הרב שנתית

התוכנית הזאת סו' . מעשרי� הרשויות שנכנסו לפיילוט של משרד הפני�

להסתכל , בפרט לחברי מועצת העיר, סו' בעצ� מאפשרת למקבלי ההחלטות

על כל , קיימא�יתוח הברבראיה רחבה יותר על כל פיתוח העיר ועל כל פ

הכל כמוב� ע� חשיבה וע� עבודה לפי ההכנסות . החשיבה האסטרטגית

  . הקיימות ולפי צפי ההכנסות הצפוי להתקבל

. וכא� הבמה להודות לו.  אמיר גבער"דהוקמה ועדת השקעות שעומד בראשה   

את עומס , ועדת השקעות בעצ� בוחנת מקרוב את כל עמלות הבנקי�

ימי� אלה שהריבית  היו� ירדה אנחנו הולכי� לבחו� עוד ג� ב. המלוות
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 מחזרנו הלוואה מאד גדולה בבנק 2006 �הלוואות למאות שג� השנה ב

כמוב� היא קבלה את אישור מועצת ,  מיליו� שקל17  �הפועלי� של כ

ואני חושב , המטרה הגדולה זה בעצ� להגדיל את הכנסות המימו�. העירייה

  .גע בצורה מאד יפהשאנחנו עומדי� בזה כר

פנינו לכל הספקי� ואנחנו מאפשרי� להקדי� תשלומי� . דבר נוס' שעשינו  

.  מיליו�5 � יהיו כ2006 �הכנסות המימו� ב. על בסיס הנחה של אחוז לחודש

אני רק יכול לציי� .  מיליו�5.5 � הכנסות שיהיו כ2007 �אנחנו צופי� ב

העירייה בעצ� היו . �שבשני� קודמות העירייה שילמה מימו� לבנקי

היו� אנחנו לא משלמי� בעצ� מסגרות אשראי משו� . במסגרות שליליות

  .ש חיובית"שאנחנו ביתרת עו

אנחנו עברנו בגזברות לעדכו� חודשי לעומת עדכו� . רי� בשוט'"עדכו� תב  

כמוב� שהשינוי . זה ג� מתחבר לנו ע� תוכנית הפיתוח. רבעוני שהיה בעבר

  .מצב מדויקת יותרמאפשר קבלת תמונת 

פעילות הצוות הנוס' בעצ� מאיצה . הוק� צוות נוס' לועדת הערר. ועדת ערר  

  .וראינו את השק'. את קצב הגבייה

 �מראה שאנחנו בסעי' הארנונה צפויי� לגדול ל. זה בעצ� שק' ההכנסות  

בהכנסות ממשלה ,  מיליו�65 �בהכנסות עצמיות צפויי� לגדול ב,  מיליו�218

א� אני מסתכל על , בס� הכל הכללי מסגרת התקציב. ל יציבותשומרי� ע

 982זה הביצוע הסופי שבשנה הזאת אנחנו סיימנו בעוד' של מיליו� , 2005

וכא� להיו� .  מיליו�391 התקציב המאושר 2006 �ב.  מיליו�383 �ועמדה על כ

  . כפי שציינתי,  מיליו�404

 50מסגרת תוכנית ההלוואה למרות שלקחנו ב, המלוות. לגבי שק' ההוצאות  

 מיליו� שקל 25 ועוד 2005 מיליו� שקל שהתקבלו בסו' 25, מיליו� שקל

עדיי� נית� לראות שהחזר המלוות גדל לעומת שנה , 2006 �שהתקבלו ב

קודמת אבל בעקבות מחזור שעשינו וסיו� של מספר הלוואות עדיי� אנחנו 

ול מסגרת התקציב זה ועדיי� ברמת אחוזי� אל מ,  מיליו�27עומדי� על 

  . בהחלט החזר בי� הנמוכי� באר&
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  .  מיליו�194 �סעי' הפעולות עלה לעומת התקציב ל  

ויש לנו ג� פה את מסגרת תק� כוח אד� שאנחנו .  מיליו�182סעי' השכר   

  .  1439 �מבקשי� לאשר שזה כ

  �אני חושב . כא� בעצ� נית� לראות הכנסות והוצאות של אג' החינו

 אי� 2007 עד 1997נית� בהחלט לראות משנת .  מדברי� בעד עצמ�שהנתוני�

 מסגרת התקציב 2006 �למעשה ב. הסבסוד העירוני בכל שנה הול� וגדל

ובמסגרת תקציב ,  מיליו� שקל46,698 �המאושרת הסבסוד העירוני עמד על כ

  . מיליו� שקל47 2007

 נית� 2007 עד 1997ג� משנת , ג� כא� נית� לראות בסבסוד העירוני בתרבות  

  . לראות שאנחנו בכל שנה הולכי� ועולי� במסגרת הסבסוד העירוני

 אל' שקל אל מול 400 �רק כ, אמנ� קטנה, ברווחה יש לנו ג� תוספת  

  .אבל עדיי� הסבסוד בעצ� בכל שנה הול� וגדל, 2006 �הסבסוד שהיה ב

 עד 1997 משנת, משהו שלא ציינתי. נית� לראות. יש לנו כמוב� ג� בהנדסה  

אז ה� נלקחו בעצ� מהדוחות ' ביצוע' כל הנתוני� שמופיע ש� בצד ימי� 2005

 2006, 2007 � ו2006כמוב� . הכספיי� המבוקרי� כמוב� על ידי משרד  הפני�

 זה בעצ� ההצעה 2007 �ו, זה התקציב משו� שהדוח הכספי טר� גמור

  .שמונחת היו� לאישור על ידי מועצת העיר

ג� כא� אנחנו בעצ� רואי� עליה מתמדת בכל שנה . סביבהל באיכות ה"כנ  

אני רק יכול .  זה עולה2007 �אפשר לראות שבעיקר ב. ושנה בסבסוד העירוני

לציי� שאחת הסיבות שהעלייה פה מאד גדולה זה שבעצ� שכר המינימו� 

, גז�, רוב הקבלני� שעובדי� אתנו בפינוי אשפה. 2007 �הול� להתעדכ� ב

ואנחנו צפויי� בעצ� . וג� מכרזי� חדשי�, � ע� עובדי כפיי�עובדי, הטמנה

  . לשל� יותר עבור  הפעולות ששילמנו בשני� קודמות

חשוב , ל עבר עליו אבל נית� בהחלט פה לראות"זה בעצ� גרא' שג� המנכ  

 זה 982 ומיליו� 127 �מה שמופיע בסוגריי� ה, 2005 � ו2004 �לראות שב

אבל , אני לא רוצה להלאות בדברי�. ה בעוד'כמוב� השני� שהעירייה סיימ

אי� מסגרת התקציב , נית� בהחלט לראות פה אי� הגירעו� המצטבר יורד
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  . וכמוב� האחוז הול� וקט�, מנגד עולה

א� נראה את השק' הבא בהחלט אפשר להתגאות שזה באמת יהיה הפע�   

  .סבא תקבל פרס על ניהול כספי תקי�� שעיריית כפר2006 �הראשונה ב

�פע� ראשונה שהעיר  כפר. 2011 עד 2007זו בעצ� תוכנית הפיתוח לשני�   

זה הגיע על . אני לא רוצה לחזור על דברי�. סבא עושה את התוכנית הזאת

משרד הפני� החליט לעשות רביזיה . אדומי��רקע כישלו� שהיה בעיר מעלה

בחרת סבא נ�עיריית כפר. כמוב� מקי� פיילוט. רי�"כללית בכל אישור התב

כמוב� שבפיילוט הראשוני אנחנו . לאחת מתו� כעשרי� רשויות מקומיות

אבל בהחלט עצ� זה שנבחרנו אני חושב שרק . ר"נמשי� ולדווח על כל תב

  .מקד� אותנו

כמוב� שתוכנית העבודה מקושרת תקציב כמוב� . לגבי מטרות התוכנית  

הרגיל לשני� כל הפיתוח יתחבר לנו בעצ� לתקציב . לתקופה שעולה על שנה

התוכנית הרב שנתית תאפשר לנו ראיה רחבה של הצרכי� . הבאות

כל הדברי� האלה . איגו� משאבי�, קביעת סדרי עדיפויות, העירוניי�

בעיקר כמוב� לנו זה יכול לעזור בחסכו� בזמ� ובירוקרטיה בכל . דיברנו

  .ר אל מול משרד הפני�"ר ותב"אישור של תב

בעצ� מיפינו .  את החוברת שמונחת היו� לאישורמה בעצ� עשינו כדי להכי�  

קבלנו . רי� המאושרי� שקיימי� ואושרו על ידי מועצת העירייה"את כל התב

ל העירייה וראש העיר דרישות "אחרי ישיבות מול מנהלי אגפי� יחד ע� מנכ

כמוב� כולל סדרי עדיפויות ע� חלוקה לחמש , עתידיות ממנהלי האגפי�

ל החברה הכלכלית את כל "מהנדס העיר וממנכקבלנו מ. שני� הבאות

והצגנו כמוב� את . האומדני� של הכנסות העירייה שיהיו מאגרות והיטלי�

  .התוכנית לועדת כספי� ובפני חברי מועצת העיר

 2002 �זה בעצ� המסגרות שאפשר לראות שב, זה שק' שג� אייל הראה  

 2005 �ב,  מיליו�97 2004 �ב,  מיליו�40 2003 �ב,  מיליו�32היקפי העבודה היו 

  . מיליו�62זה , זה לא נתו� סופי,  כמוב�2006 �ב,  מיליו�49

מה . כא� אנחנו יכולי� לראות בעצ� ס� הכל מסגרות התקציב המאושרות  
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. שבעצ� מעניי� אותנו בתוכנית זה פחות מה שעשינו יותר מה שנשאר לעשות

רי� "� שקל מהתב מיליו250בעצ� נית� לראות שנשארו לנו יתרות של 

רי� שוטפי� שאושרו " מיליו� מתוכ� זה תב172. הקיימי� המאושרי�

 מיליו� באמצעות 78ועוד . ומנוהלי� היו� ומפוזרי� בי� כל אגפי העירייה

  .החברה הכלכלית

אג' :  מיליו� שהיו בשק' הקוד� בעצ� מתחלקי� ברמה האגפית331 �ה  

 46חינו� כמעט ,  מיליו�20 כמעט רווחה,  מיליו�11תפעול ,  מיליו�31תרבות 

 208 �הנדסה שזה בעצ� המרכיב העיקרי של תנופת הפיתוח בעיר כ, מיליו�

  .  מיליו� שקל15 �מיליו� ואיכות הסביבה כ

פה בעצ� אנחנו מצייני� את המסגרות . זה בעצ� השק' הכי מעניי� בתוכנית  

, מה שנקרא, היו� יש לנו כס'. 2011 עד 2007שאנחנו רוצי� לאשר בשני� 

אנחנו היו� נמצאי� בדי� ודברי� .  מיליו� שקל23 �כ, יתרת פתיחה בקרנות

מ על תשלו� עתידי שאולי אנחנו נהיה צפויי� לשל� בגי� העסקה על "מול מע

אבל מאחר ואנחנו מעדיפי� להיות שמרניי� אנחנו . מכירת המקרקעי�

  .  מיליו� שקל11מבצעי� הפרשה של 

  . מיליו� שקל20 � כ2007 �חנו צפויי� לקבל באגרות והיטלי� שאנ  

פירעו� מלוות ביוב זה בעצ� מלוות קיימות שאנחנו אמורי� להעביר   

  .מהקרנות לטובת ההחזר שלה�

  . מיליו� שקל11 �תרומה לפארק שצפויה להיות כ  

 שזה בעצ� הפרויקט שהוא די 60/80היטל השבחה שאמור להיות מפרויקט   

צפוי .   אל' מטר תעסוקה200 יחידות דיור ועוד 5000הקמת , אסטרטגי בעיר

  . מיליו� שקל55 �להיות כ

 מיליו�  שקל ואנחנו 160 2007 �בעצ� ס� הכל ההכנסות צפויות להיות ב  

בעצ� מבקשי� לאשר את המסגרת הזאת כמסגרת עבודה בפיתוח לשנת 

בהחלט אפשר לראות שזה קפיצה אדירה וג� פה עלינו בצורה מאד . 2007

  .שמעותית למול השני� הקודמותמ

 106 � כ2009 �ב,  מיליו�120 � אנחנו מבקשי� לאשר מסגרת של כ2008 �ב  



26  26/12/06    מועצה שלא מן המניין

  .  מיליו� שקל98 � כ2011 �ב,  מיליו�102 � כ1010 �ב, מיליו�

רי� הקיימי� "מה בעצ� התב, זה בעצ� ההסבר אי� אנחנו הגענו למספרי�  

אי� בעצ� . להיפתחרי� העתידיי� שצפויי� "מה בעצ� התב, שישנ�

אי� בעצ� החלוקה , החלוקה של היתרות של המסגרות שדיברתי עליה�

  .ברווחה, בתפעול, בס� הכל כמה יהיה בתרבות, האגפית

זה בעצ� שק' שרציתי לבוא ולהראות את הפרויקט הגדול ביותר שינוהל   

מה שבעצ� חשוב לראות כא� זה שהרווח הכללי . במסגרת החברה הכלכלית

אחרי שאנחנו בעצ� מורידי� את כל עלויות ההקמה , קט הזהמהפרוי

אז הרווח הצפוי להיות , ומכניסי� את כל ההכנסות מאגרות והיטלי�

מה שבעצ� את� יכולי� לראות פה בשק' .  מיליו� שקל523מהפרויקט הוא 

 שעד לש� התוכנית צפויה להיות מאושרת 2011הזה שא� אני חות� בשנת 

בעצ� מהרווח או ,  מיליו� שקל523 � מתו� האנחנו בס� הכל, היו�

א� אנחנו נעבור לעוד שק'  .  מיליו� שקל186 �מההשבחה משתמשי� רק ב

את� בעצ� תראו שאנחנו משאירי� יתרות בעצ� ג� להשתמש וג� לפתח 

  . לעוד מספר שני� קדימה

ות ואגרות מהיטלי� בס� הכל הכנס.                       זה בעצ� מקורות המימו� שלנו  לתוכנית

כפול חמש ,  מיליו� שקל8 �ניכוי העברה לפירעו� מלוות זה ה.   מיליו� שקל88

 מיליו� 393 זה 60/80 �ס� הכל מה שיהיה לנו ב.  מיליו� שקל40שני� זה 

אנחנו כרגע מדברי� על ההכנסות , הכנסות חיצוניות זה כמוב� לא סופי. שקל

נית זה רק הכנסות שיש לנו עכשיו החיצוניות היחידות שאני כתבתי בתוכ

ככל שאנחנו נקבל עוד הרשאות אז המספר הזה רק , כמוב�. ממשרד ממשלתי

בס� הכל .  מיליו� שקל73זה יהיה . אני ג� מאמי� שהוא יל� ויגדל. יל� ויגדל

.  מיליו� שקל593 זה 2011 עד 2007בעצ� כל המקורות לחמש שני� הבאות 

.  מיליו� שזה היתרות שיש לנו לביצוע172 רי� הקיימי� זה"העבודות בתב

 125רי� החדשי� שיפתחו במהל� חמש השני� אנחנו חוזי� שזה יהיה "התב

 60/80 �פארק ו, העבודות בחברה הכלכלית שזה בעיקר אוניברסיטה. מיליו�

  .  מיליו� שקל593בס� הכל .  מיליו�300 �ה� יהיו כ
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אחרי שאמרתי שאנחנו . לנוזה בעצ� היתרה שיש , כא� אפשר בעצ� לראות  

. 60/80 � מיליו� שקל הרווח מ337נשארו ,  מיליו� שקל186 �משתמשי� ב

נית� יהיה . 2016 � ל2012אנחנו צופי� שהוא יהיה בי� השני� ' פארק שלב ד

בהחלט לבצע עוד פרויקט דגל נוס' שכמוב� חברי מועצת העיר יהיו סובריני� 

רי� שוטפי� שעשינו "ותב. יליו� שקל מ38 �אנחנו מעריכי� ב, להחליט מה

.  מיליו� שקל125 � מיליו� שקל נוספי� בכל שנה יהיו כ25חשבו� בער� של 

וזה ,  מיליו� שקל150 � היתרה של הכס' שיישאר הוא יהיה כ2016וג� בתו� 

אני לא . 2022בעצ� ישאיר לפתח או כס' בקופה לחשוב לפתח לפחות עד 

�יש חוברת שכתבנו בצורה . עוד הרבה דברי�אפשר לראות פה , רוצה להארי

ומה שאני מבקש זה כמוב� . מאד מקיפה ומסבירה על כל התוכנית פיתוח

  .תודה. 2011 עד 2007כמו שציינתי , לאשר את המסגרות

בטר� נמשי� בדיו� אני בהחלט לא רציתי להרחיב ולגעת , חברי�. תודה רבה :חמו�יהודה ב�

כי א� הייתי , יו� יומיתהלות העירונית בכל נקודה ונקודה במהל� הפעי

מתעכב על כל יחידה ועל כל מחלקה בטח ובטח שהזמ� היה קצר מלהכיל את 

בלי יוצא , אז כמוב� תודה אישית לכל המנהלי�. כל מה שרציתי לומר

על , השנה ביקשנו ג� לשי� דגש באופ� מיוחד על הדבר היקר לכולנו. מהכלל

�,  והבלתי פורמלי אז התמקדתי בדברי� הללוהחינו� הפורמלי, נושא החינו

, כמוב� שיש לי את ההערכה, המחלקות והיחידות, מנהלי האגפי�לשאר כ� ש

  .יש לכולנו לכל חברי המועצה הערכה מרובה אליכ� על העשייה הנפלאה

. אני רוצה לומר ג� לחברי המועצה וג� לקהל מילה טובה על חברי המועצה  

כמו שאמרתי קוד� בפתיח , � לאחר שהתקיימוהדיו� על התקציב מגיע היו

, חברי המועצה כול� בלי יוצא מהכלל. לא מעט דיוני� בועדת הכספי�, דברי

�גילו אחריות מלאה והשתתפו במלוא , ג� אלה שתמכו וג� זה שלא תמ

הביעו את , ואני מלא הערכה לחברי המועצה על כ� שהשתתפו. הדיוני�

. התקיימו ישיבות רבות. י� לישיבה הזאתדעת� ובסופו של יו� אנחנו מגיע

השתדלנו , ג� אלה שלא הספיקו להגיע לכל הישיבות, למעשה לא היה אחד

א� זה בהעברת חומרי� כתובי� לכל חברי , לעדכ� א� זה בשיחות אישיות
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שמחתי מאד לשמוע . על מנת שיהיה בקי וידע את הפרטי� הקטני�, המועצה

יזה שהוא פורו� של חברי מועצה גל שהוק� א�מחבר המועצה גיא ב�

סבא היא העיר היחידה שמזמינה לישיבות ועדת �כפר.  מהאופוזיציה

כולל חברי , הכספי� בנושא התקציב את כל החברי� בלי יוצא מהכלל

סליחה שדווקא אני אומר את , אני חושב שהמדיניות הזו היא. האופוזיציה

כ� צריכי� .  נכונהאני חושב שזאת החלטה, המדיניות הזאת תימש�, זה

להמשי� להזמי� את כל חברי המועצה לפחות לישיבות . להמשי� ג� בעתיד

התקציב שלמעשה זו ישיבה שפורשת את תוכנית העבודה לקראת השנה 

תוכנית חומש לחמש שני� ואפילו , זו תוכנית הפיתוח,  וכפי שראית�. הבאה

  . צפונה יותר

התקיימו דיוני� , חברי המועצהאני שואל פה את , התקיימו דיוני� רבי�  

הערה אפשר לעלות , א� יש עדיי� איזה שהיא שאלה. נשאלו שאלות, רבי�

  .במידה ולא נוכל לעלות להצבעה. אותה

אבל , יזציה אופוזיציהואופ, ע� כל האחריות,  אמיר גבער"דג� מילה טובה ל  

הסתכלות על התקציב בעי� . ג� לא התנגד לתקציב מתו� הסבר שלו

הא� אפשר לעבור להצבעה או שיש שאלות . עית והצביע כפי שהצביעמקצו

  .בבקשה גיא? והערות

אז אני מבי� שאתה , מאד חפצתי לדבר אחרי לפחות כמה מחברי הקואליציה  :גל�גיא ב�

אחרי דברי ברכה כאלה . הגעת לאיזה שתי ישיבות של ועדת כספי� מתו� שש

לכאורה יש רצו� רק , & הרשויות באר256של שר הפני� שאמו� על כל 

בהנחה שהיא כזאת שהיא , לפעמי� ג� אופוזיציה. להמשי� ולהלל ולשבח

  .ויש ג� מילות טובות להגיד. אומרת ג� מילה טובה, קונסטרוקטיבית

אבל בס� הכל אני לא אומר את ', ע'לעתי� ג� ב', א'הנתוני� ה� מאלפי� ב  

מלמדת על עשייה מאד ל וג� של הגזבר "ג� הסקירה של המנכ. זה בציניות

אבל אני לא יושב . ועל זה צרי� לבר�, חשובה שנעשתה וממשיכה להיעשות

�כי אני אחד מאות� בודדי� שה� , כא� בכובע של מי שאמור לבר

  . אל תיעלב, שמעו�, אמרתי שאני לא לבד. באופוזיציה
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 חבר כנסת מיקי אית� מחזיק עד היו� בשיא של דיו� בנושא 1992בשנת   

 נגד 1992 �של מיקי אית� ב? יהודה, אתה יודע מה היה השיא שלו. תקציב

, איציק, זה נקרא פיליבאסטר.  הוא דיבר ש� אחת עשרה שעות–התקציב 

אני . וא� תהיה ילד טוב אולי אני לא אעשה ל� פע� אחד כזה במפעל המי�

אבל יש לי כמה , ג� לא מתיימר היו� לשבור את השיא של מיקי אית� הערב

  ,� להגידדברי

אני יכול לומר בוודאות שא' פע� לא הגבלתי ואני לא מתכוו� להגביל חברי  :חמו�יהודה ב�

  .מועצה שמדברי� בישיבת תקציב כל עוד שידברו עניינית

יש לו ילדי� לספר לה� , מי שאגב.  אני בהחלט אשתדל כדרכי להיות ענייני  :גל�גיא ב�

אני ממש לא ,  שירגיש חופשי– סיפורי� ומי שחש באי  נוחות לעזוב באמצע

  . איעלב

אנחנו נדרשי� לאשר . המסגרת החוקית של התקציב היא ברורה לכולנו  

אז השתרש , אדוני ראש העירייה, א� כבר דיברת על נוהג. אותה אחת לשנה

אבל הוא כזה , אפשר להגיד שהוא רע, פה נוהג שאפשר להגיד שהוא טוב

אבל , ובהחלט יש על מה לשמוח. ציבשנוס' מימד של חגיגיות לישיבת התק

לא לגמרי , ואני לא לגמרי לבד בעניי� הזה, יש דברי� שה� לפחות בעיני

  .משמחי�

אני מוכרח . לא בשנה הראשונה, אני מתריע. למשל השקיפות של התקציב

ל שהדבר הזה כנראה הול� להשתנות "להודות שקבלתי כיוו� ועידוד מהמנכ

.  קבלנו אותו לא מופיע עד היו� באתר העירייהשספר התקציב שכולנו. לחיוב

את עיקרי הדוחות הכספיי� , כפי שהחוק דורש מכ�, נכו� שפרסמת�

ואי� חוק שמחייב אתכ� לפרס� את ספר התקציב , בעיתונות המקומית

א� את� באמת כל כ� , אני חושב שבמונחי� של שקיפות. באתר העירייה

, אדרבא, כפי שאמרתי,  גאי�ויש לכ� על מה להיות, גאי� בתוצר הזה

תאפשרו לכל תושב שלא יצטר� לחטט את רגליו לפה ולשמוע את הדיו� ואת 

מרחיבה ככל שתהיה , הסקירה ויקבל בכל זאת תמונת מבט חלקית יחסית

עדיי� מי שרוצה להעמיק את הידע שלו בספר הזה לא . ל והגזבר"על ידי המנכ
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 וא� זה יופיע באתר  העירייה הוא ,יכול לעשות את זה רק על ידי הגעה לכא�

תצא מזה נשכרת העירייה . יצאו מזה נשכרי� כול�. יוכל לעשות את זה

בעל הדעה בעיר שרוצה לקרוא את זה ג� הוא יצא , שכאמור גאה בתוצר הזה

מנקודת מבט הדדית זה . ולכ� אני לא מוצא שו� סיבה שזה לא יעשה, נשכר

  .דבר שהוא מתבקש

דייקת .  בתקציב אני בהחלט מבר� על מה שאמר המבקרלגבי נוהל הדיו� 

מזמיני� את כול� . בפורו� הביקורת שאכ� הקמתי פה בשרו�, יהודה, חלקית

אנחנו העיר היחידה שמקיימת שש יחידות הכנה , לישיבת כספי� לפני תקציב

בדבר הזה אנחנו אכ� ייחודיי� . ומזמינה את מנהלי האגפי� עבור כל נושא

  .לחיוב

בחרת� מרצו� או מכורח , עמיתי חברי המועצה, חלק גדול מכ�, רילצע 

אבל , ג� אני לא הצלחתי לכל השש. הכפייה לא להגיע לישיבות האלה

מה שמטריד אותי זה שאני חושב . השתדלתי להגיע למרבית הישיבות

אבל זו אינטואיציה שלי , ופה אולי אני שופט אתכ� לחומרה, שמרביתכ�

מרביתכ� לא ממש מכירי� את . וססת על דבר נכו�שאני חושב שהיא מב

אני מאמי� שכולכ� , אני לא מאמי� שא' אחד לא טרח לקרוא בו. הספר הזה

אבל אני פה זורק עצ� לנציגי התקשורת הבודדי� . עלעלת� בו לכל הפחות

שזה , א� תעשו מבח� ידע לחברי המועצה מחר בבוקר. ששרדו עד השלב הזה

אני לרגע לא מכוו� אתכ� לאיזה סוג . שור התקציבכנראה היו� שלמחרת אי

אני . תבחנו את חברי המועצה. אבל את� אנשי� נבוני�, של שאלות לשאול

מערי� שמני� החברי� שלא יענה נכו� יהיה הרבה יותר גדול ממספר החברי� 

ל ואת "את המנכ.  שוב כתוצאה מחוסר בקיאות בספר הזה, שיענה נכו�

ראש , אני סופר ג� אות�.  י� שה� יענו לא רע בכללאני מער, הגזבר תשאלו

אבל כל , זה תפקיד� של מי שתפקיד�.  במניי� הזה של הראשוני�, העיר

אחד לוקח על עצמו את רמת הידע שהוא מתיימר להבי� בה כשהוא בא 

  .לישיבה כזאת

מהריקברי הפיננסי , ובצדק, ובאמת שר הפני� התמוגג, דיברו פה הרבה 
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עד כדי כ� . ובאמת הדברי� מדברי� בעד עצמ�. סבא עברה�שעיריית כפר

ל העירייה בכינויי� "שאפילו חלק מחברי האופוזיציה התחילו לכנות את מנכ

כיאה לאד� שהגיע , אחד השגור שבה� זה וירטואוז פיננסי. פוזיטיביי� מאד

א� שנה שעברה חזינו פה בשואו . כרואה חשבו� מדופל�, מרקע של כספי�

וזו הייתה אחת הפעמי� , מופע סולו, הייתי אומר, קת כמעטשהיה בחז

היחידות באר& שאני יודע עליה שהייתה הצעת גזברות ולצדה הייתה הצעת 

אני שמח לבשר לכ� שהשנה  לפחות . ממש הצעות שעמדו זו לצד זו, ל"מנכ

אמירתו , נוכחותו מורגשת, חמו�שמו אבי ב�, על פי תחושתי יש לנו גזבר

ואני מתרש� שיש לנו משקל נגד פיננסי לאד� דעת� לא . ו יציבהדעת, נאמרה

וכ� בעיר תקינה הדברי� . וטוב שכ�, פחות ומבי� ממנו ושמו אייל יוניא�

כיאה לעיר , ואני מקווה שמרכז הכובד הפיננסי עבר. צריכי� להיות

טוב . ל ללשכת הגזבר"מלשכת המנכ, שמתנהלת באופ� תקי� מבחינה פיננסית

, אבל הוא לא צרי�, טוב שהוא יתווה את מדיניותו, חווה את דעתול י"שמנכ

לא על פי פקודת העיריות ולא על פי שו� סטנדרט או נורמה להציע הצעת 

  .לעשות איזה מהצרכי� שאתה צרי�, לדעתי, יש ל� זמ�. תקציב משלו

סבא הפכה �יש לי כמה תיאוריות משלי אי� כפר, בצד באמת השבחי�, אבל 

אבל יש ג� , חלק� נאמרו פה על ידי החברי� המכובדי� לפני. זנתלהיות מאו

דברי� שאני חושב שנעשי� שה� לא בהכרח פוזיטיביי� באופ� מלא 

  .וקטגורי

חלק� אפילו שותפי� לה� , מתקבלות החלטות אמיצות על ידי מועצת העיר 

האופוזיציה כשה� מאמיני� שההחלטות ה� נכונות וה� לא חוששי� או 

אני . תת את יד� למהלכי� שה� לא בהכרח מהלכי� פופולריי�מהססי� ל

וג� ש� , בעוונותי הייתי ג� בקואליציה בשנה וחצי הראשונה לכהונתי

  .'סגירת בתי ספר וכו, ציינו חלק מה�. התקבלו החלטות קשות

שיש כא� מועצה שהקואליציה שלה רחבה , שוב ציי� בצדק שר הפני�, אבל 

זה מאפשר למועצה , ואולי טוב שכ�, נה למדימאד והאופוזיציה שלה קט

בקביעת סדרי העדיפויות , תרתי משמע, חופש ניהולי ולראש העירייה מעו'
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אני . אבל  יש ג� לפעמי� נטייה לקבל החלטות כחותמת גומי. שלו וגמישות

לא רוצה להרחיב יותר מדי למה אני חושב שדברי� מסוימי� שנעשו על ידי 

אבל אני חושב שעקב מכירת הנכסי� , יש מאי�הגירעו� ה� לא  נעשו 

ואני לא מתכוו� רק לפרויקט , העירוניי� שבוצעה בשנתיי� האחרונות

אני חושב שנעשתה . האוניברסיטה שהוא מבור� ונעשה בצורה סיטונאית מדי

בנייה שהמהללי� והמסנגרי� יגידו שהיא מבורכת והיא תורמת לפיתוח 

 אני אגיד שהרוש� שלי שבצד תנופת הבינוי אבל כמקטרג. ואני ביניה�, העיר

, אייל, של גלר המנוח, והפיתוח המבורכת ובצד משנתו שאתה הזכרת אותה

שדיבר באמת על קונספט שמגביל בעל כורחו את אותה שיטת מגורי� 

אני חושב שמתחילות להישבר כל מיני נורמות ונהיי� סדקי� . שהזכרת

, אני מדבר על בנייה לגובה. של העירשקשורי� בעצ� למבנה ולאופי האורבני 

אני מדבר על תקדימי� קבלניי� שאנחנו ממש , אני מדבר על צפיפות מגורי�

אני צרי� להודות שאני חשו' אליה� יותר מהרגע שאני מחלי' . בפתח שלה�

לעת לעת את עמיתי שמצוי ג� עכשיו במוסקבה הרחוקה והקרה אפילו יותר 

ואני לא כל כ� של� ע� כל .  לתכנו� ובנייהבועדת המשנה, סיימו�, מישראל

  .מה שאני רואה

אחת הדרכי� החוקיות והכשרות אגב למהדרי� שהמועצה קבלה עליה  

כאמצעי לצמצ� את הגירעו� הייתה לעשות שימוש בחלק מקר� מכירת 

, הכל קשור לתקציב.  המקרקעי� מכספי ההשבחה שלה לצמצו� הגירעו�

.  יכול לקחת נושא תלוש לחלוטי� ולקשור אותואני. זה היופי בתקציב, אריה

. א� תרגיש צור� להסביר לי אחר כ� למה זה לא קשור אני אשמח לשמוע

  , מיליו� שקלי� לעשות שימוש25העובדה שאישר שר הפני� בהיק' של 

  .יש ל� עוד דקה  וחצי, אני אגדיר את הזמ�, סליחה :חמו�יהודה ב�

  ?אתה מגביל אותי  :גל�גיא ב�

  .  כי אתה לא מדבר עניינית, כ�, עוד דקה וחצי :חמו�ה ב�יהוד

  .כי זה סעי' תקציבי, בואו נעבור למיתוג עיר אז  :גל�גיא ב�

  .יש ל� דקה וחצי :חמו�יהודה ב�
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אני בקושי אמרתי מחצית ממה , אתה לא תגביל אותי בדקה וחצי, לא  :גל�גיא ב�

  .שרציתי להגיד ואני מדבר בדיו� תשע דקות

  .דקה וחצי: חמו��יהודה ב

אני יודע שאתה רגיל שרק אומרי� עלי� טובות . אתה תגלה קצת אור� רוח  :גל�גיא ב�

אבל יש עוד איזה אופוזיציונר אחד בעיר הזאת שג� יגיד ל� את , וגדולות

אני , וחבל, א� לא תאפשר לו אתה תהיה חשוד בסתימת פיות. האמת בפני�

  .אור� רוחתגלה מעט . לא חושב שאתה רוצה את זה

 אל' 250 2007 �מיתוג העיר זה סעי' שהקציבו לו בשנה הזאת ב. מיתוג העיר  

חו& ,  מתקצבי�2007במקביל בשנת . 161400750סעי' תקציבי , שקלי�

,   אל' שקלי� למעלה מחצי מיליו� שקל להסברה ויחסי ציבור250מאות� 

 תקציב הא�: אני שואל אתכ� באמת שאלת ת�.  אל' שקל ליתר דיוק514

של למעלה מחצי מיליו� שקל שנועד להסברה ויחסי ציבור לא אמור באופ� 

הא� התפקיד של יועצת ? לפחות חלקי לתת מענה למיתוגה של העיר

הא� זה לא , לי ליבר היושבת כא�, סבא�התקשורת המוכשרת שיש לעיר כפר

י תפקידה למתג את העיר ולהוציא הודעות לעיתונות ולהדגיש את הפ� החיוב

. לדעתי בדיוק על כ� אנחנו משלמי� לה את משכורתה? סבא�של עיריית כפר

 אל' 250סבא להוציא מכספה עוד �לכ� לא ברור לי למה זקוקה עיריית כפר

ואני אומר אני ג� בעוונותי הייתי אז , אנחנו. שקלי� לטובת מיתוג העיר

רכות מע' אל' שקל שנקרא 100ר בס� " תב2005אישרנו בשנת , בקואליציה

ר הוא חלק  "וג� הוא קשור לתקציב כי תב' מיצג והטמעה לצרכי� עירוניי�

הוא אמור היה לשל� לצור� עצ� הפקת . אריה, הבלתי רגיל של התקציב

אני חושב שמי . כולנו היינו בעד זה. סבא�תקליטו� פרסומי של העיר כפר

, שיצפה בתוצר שמומש באמצעות הכספי� האלה ירצה סרט מאד מקצועי

�מגולל את ההיסטוריה המופלאה של העיר כפר, ב� שבע דקות, מאד מאל'

� שמו יהודה ב�–ומדבר בה איש ציבור אחד , סבא על מאה ושלוש שנותיה

סבא היא קונצרט של �והמשפט מפתח באותו סרט תדמית שכפר. חמו

  .ואי� פה מישהו שלא יסכי� ע� זה. איכויות
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 אל' 514 �שהשילוב של ה,  אדוני ראש העירייה, ני מקבל                       אבל הרוש� שא

 100 � אל' שקלי� למיתוג עיר ו250 �שקלי� לטובת הסברה ויחסי ציבור ו

 ה� לא קונצרט של איכויות אלא קונצרט של –אל' שקל לתקליטור הזה 

יש כא� הוצאת כספי ציבור על סעיפי� תקציביי� שיש . בזבוז כספי ציבור

אבל התכלית , מתוחכמי� כמו מיתוג עיר ומערכות מיצגלה� שמות אולי 

. ככה אני חש. ה� בניית קמפיי� הבחירות הבא של�, לעניות דעתי, שלה�

ואני נות� את הבמה לכל אחד מכ� לשפוט בעצמו . על פניו, לכאורה, כביכול

וה� . את תחושותיו האינסטינקטיביות והטבעיות בצפייה בדברי� האלה

עיר שפועלת . וני� מכספי הציבור של כל אחד מאתנועולי� כס' וה� ממ

ראש עיר שפועל למע� . היטב למע� התושבי� שלה לא זקוקה למיתוג

התושבי� שלו לא צרי� תקליטורי� כדי להדגי� את גודל העשייה הציבורית 

אתה לא צרי� , אדוני ראש העירייה, אתה עשית דברי� מצויני�.  שלו

 ה� באי� לידי ביטוי במצגות שאנשי .תקליטורי� כדי להמחיש אות�

המקצוע שעובדי� תחתי� עשו וה� באי� לידי ביטוי בפעולות הפיננסיות 

  .שהעיר הזאת הולכת לקראת�

למרות הפיתוי לדבר על ניפוחי� וסדרי הוצאות הנהלה אני אקצר ואני לא   

אני כ� רוצה לתת כמה דוגמאות איפה אני חושב . אתייחס לנושא הזה

  . התקציביי� לא נעשו נכו�שהסעיפי� 

התקציב שלו . סבא�יש דבר מופלא וטוב וחיובי שנקרא מועצת נשי� בכפר  

 אל' 82 אל' שקלי� לתקציב של 60מתקציב של ,  הול� לגדול2007בשנת 

אבל אי� יושבת ראש מועצת נשי� מאז שהתפטרה עמיתתנו חברת . שקלי�

והוא אכ� , יק לויטהאני שמח שהחלי' אותה אר.   טל קוגמ�ר"דהמועצה 

אבל לצערי תקציב יש אבל מי שאמורה . נמר& ויוז� מהלכי� מאז כניסתו

מבלי לזלזל בעובדת העירייה המסורה שמרכזת , לנהל את האופרציה הזאת

את עבודת הועדה ופועלת מכוח חוק  סטטורי כיועצת ראש העיר למעמד 

  .   אי� יושבת ראש–האשה 

 אל' 632 מיליו� 7סבא הולכי� לעמוד על �כפר ב2007הוצאות השמירה בשנת   
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� מיליו� שקל תוציא עיריית כפר7.5 �קצת למעלה מ.  שקלי�100 �שקלי� ו

 מיליו� שקלי� מתוכ� מבחינת 4.  על הוצאות שמירה2007סבא בשנת 

. כולכ� משלמי� אותה. ההכנסות שלה� ניתני� באמצעות אגרת שמירה

הבאה ותראו שורה שכתוב בה אגרת תסתכלו על ספח הארנונה שלכ� בפע� 

.  מיליו� שקל מס� הוצאות השמירה4התגמול הזה מצטבר לידי . שמירה

ואני מוכרח להגיד שאני לא אומר את זה באופ� , ולמרות שיש לאחרונה

זה נובע מרמה יותר גבוהה של , יש ירידה בתחושת הביטחו� פה בעיר, גחמתי

אדוני ראש , ודע שאתה פנית ופונהואני י. פריצות לכלי רכב ופגיעה ברכוש

ולקחת את זה באופ� אישי על כתפי� כי ג� , למשטרה בעניי� הזה, העיר

משו� מה העירייה עוד . מתוק' חוק אתה ג� יושב ראש ועדת הביטחו� בעיר

. ט לעיר"לא הצליחה בתהלי� ארו� וממוש� שנמש� למעלה משנה למנות קב

 אבל אני לא מבי� אי� עירייה ,בישרת שהדבר הזה נמצא על פתח פתרו�

 מיליו� שקל אגרת 4 מיליו� שקל בהוצאות ביטחו� וגובה 7.5שמשקיעה 

 חודש בתקופת זמ� שנמוכה מזה למצוא 12 �שמירה לא מצליחה בלמטה מ

יש לי תחושה , קובי. ט ראשי"קב.  ט העירייה"אד� מתאי� שיהיה קב

  .  מי� תחושה עמומה, שהבנת למה כוונתי

ט "לדעתי ראש העיר לא מצא את הזמ� לתרו� לכ� שיהיה קבהסיבה ש  

עירוני אחרי למעלה משנה ולמנות יושבת ראש מועצת נשי� אחרי חודשי� 

לא מעטי� מאז התפטרותה של טל קוגמ� היא כי ראש העיר חדור מר& ולהט 

אבל הנה רשימה קצרה של , אני הראשו� שיודה בזה, לעשות למע� העיר

  : עצמודברי� שהוא לקח על

�א' על פי שעל פי חוק אחד הסגני� שלו יכול להיות ,                        יושב ראש ועדת החינו

  . יושב ראש במקומו

  .אי� לו שיקול דעת בעניי� הזה, הוא יושב ראש ועדת הביטחו� על פי חוק  

הוא יושב ראש ועדת המשנה לתכנו� ובנייה א' על פי שלא הוא חייב לעמוד   

  .בראשה

שזאת ועדת רשות שמתוק' העובדה , הוא יושב ראש הועדה לנגע הסמי�  
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. שזה הרקע הציבורי שהוא בא ממנו הוא החליט שהוא ג� רוצה לקחת אותה

כשאני פרשתי מהקואליציה הוא מילא את מקומי כיושב ראש הועדה 

  . לקידו� הילד והנוער

ר שג� זה רק אומר שראש העירייה אומ, כל הדברי� האלה מבורכי�  

בנושאי� שלכאורה ה� לא בראש סדר העדיפויות שלי אני מוכ� לקחת 

אבל לש� מה יש ל� שלושה סגני ראש . עליה� חסות ואני רוצה להוביל אות�

להוריד . ה� אמורי� לעזור ל�. שלא לדבר על קואליציה? עיר ושלושה משני�

�  .עקי'וג� זה קשור לתקציב באופ� . מעט מהעומס שמוטל על הכתפיי� של

הכנסות מחניה זה הדוגמא . והנה סעי' שקשור במישרי� לתקציב  

האינטגרטיבית האחרונה שלי לפני שאני מדבר על הנושא האחרו� שהוא 

�זה כולל .  מיליו� שקל9 עומד על 2007צפי ההכנסות מחניה בשנת . חינו

כי א� לא זה יעלה לכ� יותר , דוחות החניה של אלה שכ� שילמו בשכל בזמ�

או דמי . היא יודעת בדיוק על מה אני מדבר, תשאלו את קר� קדמי. 'כס

סכו� לא קט� לכל .  מיליו� שקל9. החניה ששילמת� בחניוני� בתשלו�

הוא הרבה יותר גבוה מהסכו� שהוא היה בעבר מהסיבה הפשוטה כי . הדעות

וכדרכה של הפרטה הלי� הגבייה הפ� ליעיל יותר , שירותי החניה הופרטו

רק שההסכ� ע� חברת . ותר ומכניס כס' יותר לקופת העירייהוטוב י

ומועצת העיר צריכה להכריע , פג מועדו, אריה, וג� זה קשור לתקציב', שוה�'

. בימי� אלה א� ללכת לחדש באותה קונסטלציה שכרגע עובדי� אתה או לא

אפשר להחליט א� אנחנו ממשיכי� לעבוד ע� החברה הזו או ע� חברה 

החליט א� אנחנו ממשיכי� לתת אותו דיבידנד שהחברה אפשר ל. אחרת

ג� א� תלכו לשל� יו� למחרת , שהיו�, הזאת מרוויחה על כל דוח חניה

 70תקבל ' שוה�'קבלת הדוח שלכ� את דוח החניה שלכ� בדואר חברת 

מבלי שהתמהמהת� ומבתי שמשכת� את , אחוז מההכנסות בגי� הדוח הזה

  .החוב

אבל השאלה . זה עדיי� מכניס יותר כס' ממתי שהעירייה ניהלה את זה                      

ואד� יותר מנוסה ממני בביקורת שאל את השאלות , שצריכה להישאל
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באחד . מבקר העירייה, הוא יושב מולי, קוראי� לו אליעזר פיירשטיי�, האלה

בקונסטלציה ' שוה�'מהדוחות שלו הוא שאל א� מערכת היחסי� ע� חברת 

תמה היא האידיאלית והאופטימלית וא� היא לא מצריכה בחינה שהיא נח

מאחר ואתה יודע לסחוט את הלימו� , אייל יוניא�, אז אני אומר.  מחודשת

, חמו לעשות את זה לא פחות טוב ממ��ולימדת כנראה פע� את ב�, טוב

 מיליו� שקל יכול להיות בקופתה לא של 9. ואתה מאמי� במקסו� משאבי�

החברה הכלכלית יכולה להפעיל ,  אחוז על כל רווח70מבחינת ' שוה�'חברת 

  .ואני לא ארחיב כי זה לא הנושא. את זה

אני ,  רוח אור�ותודה שאתה מגלה כלפי, נושא אחרו� שאני רוצה לדבר עליו  

  .   את זהמערי�מאד 

  .כולנו מגלי�, כולנו :עמוס גבריאלי

למרות היות� סג� ראש , עמוס, דבריאבל הוא היחיד ע� הסמכות לסיי� את   :גל�גיא ב�

נשפכו טילי טילי� של מילי� על , אמרו הרבה דברי�. תקציב החינו�.  העיר

�ושוב . אמרו שהתקציב גדל ויצאו הודעות לעיתונות דרמטיות. תקציב החינו

אבל מי שקורא את הספר ונובר בו ויורד . לי ליבר עשתה את עבודתה טוב

 מצג שווא באמירה הזאת של העירייה לשורשי סעיפיו מגלה שיש קצת

 2006 �מכוו� שב. שתקציב החינו� גדל והגיע להישגי� ולמחוזות מופלאי�

ביצוע התקציב , 2006 בנובמבר 29, 2006נכו� לנובמבר , במונחי� של ביצוע

 לחינו� 2007התקצוב בשנת .  שקלי�700 אל' 339 מיליו� 139בחינו� עמד על 

אני מרשה לעצמי להגיד שזה פער .   שקלי�500אל'  712 מיליו� 141עומד על 

 3או באחוזי� זאת עליה של .  שקלי�800 � אל' שקל ו372 מיליו� 2זניח של 

  .אחוזי�

, כי א� אני אהיה מבית הלל.                        אז השאלה א� אני מבית הלל או מבית שמאי

 מיליו� 404 � עלה לתקציב העירייה. אני אגיד שזה כל הכבוד, שכאמור מקל

תקציב החינו� לא זאת בלבד שהוא .   הוא  יותר ממה שהוא היה בעבר, שקל

, כל הכבוד, על פניו.  אחוזי�3 �לא נשאר ביעד שהוא עלה הוא אפילו עלה ב

 אחוזי� במונחי� של 3אבל .   יש למחוא כ' ואפילו שניי� ולהגיד האח הידד
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� מיליו� עליה זה פער זניח מסיבה 141�  מתו300 מיליו� 2, עליה בתקציב חינו

ומי . מכוו� שהוא משול להישארות במקו� ולדריכה במקו�. אחת פשוטה

במקרה אני מסתכל עלי� אהרו� , שנשאר במקו� בחינו� ודור� במקו�

. אתה בוודאי יודע את זה יותר טוב ממני', בית ברל'זיידנברג מנהל מכללת 

, לכ� יש לעירייה במה להתפאר. לאחורדריכה במקו� בחינו� משולה לנסיגה 

 אחוז בתקציב החינו� על תמהר 3אבל בעליה של , אדוני ראש העירייה

 אני אשמע –יש ל� הערות אלי , קובי. זה לא הישג.  כי זה לא הישג, להתפאר

  .  אות� בקשב ואור� רוח

אני את� עוד כמה דוגמאות קטנות לליקויי� שאני חושב שיש בחינו� ואני   

. קובי, ופה לא בטוח שאתה תחלוק עלי. ב שהיו יכולי� להיעשות אחרתחוש

כמו שאתה יודע היית שות' יחד ע� כולנו לסגור שני בתי ספר יסודיי� 

זה היה ברור שזה יהיה רק עניי� של זמ� עד . וחטיבת ביניי� לפני כשנתיי�

, סבא�תיכו� לא נסגר בכפר. שטווח הגילאי� הזה ישלי� ג� על גילאי התיכו�

אבל אתה מבי� לבד וכולכ� מביני� שברגע שסגרו שני יסודיי� . לשמחתנו

יש ירידה .  ממשמש ובא' עד יב' וחטיבה האפקט המדורג לגילאי תיכו� י

כתוצאה . סבא� של היק' התלמידי� שלומדי� בתיכוני� בכפר2006בשנת 

הואיל ומשרד החינו� מקציב שעות הוראה פיר , מהירידה בהיק' הזה

, זה דבר שהוא לא בשליטתנו. יש ירידה בהקצאת שעות ההוראה, ידתלמ

אני רואה שההערה האחרונה שלי .   אלא א� כ� נעשה עוד ילדי� ונביא אות�

  , שעות הוראה50�העובדה שקוצצו כ.  גררה גל של תגובות כזה סוער

  .לא הסערה הזאת תביא ילדי�, גיא: עמוס גביראלי

 שעות הוראה מופחתות הוביל ג� לקיצו& 50 �הזה יביא להעובדה שהקיצו&   :גל�גיא ב�

אדוני ראש , אני טוע�. סדר גודל,  אל' שקל בתקצוב הכולל שלה�900של 

 2006כי אתה תקצבת בשנת , שא� החינו� עומד בראש מעייני�, העירייה

 אל' שקל יותר ממה שאתה 900 �במונחי� של שעות הוראה לתיכוני� ב

נחי� של לשי� את החינו� על ראש הדגל שאתה במו. 2007מתקצב בשנת 

שבצדק , מוביל אותו היית יכול לקחת לפחות חלק משעות ההוראה האלה
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ותשקיע אות� באופ� , קוצצו מהתיכוני� בגלל היק' הירידה של התלמידי�

שזה בחטיבות , שאתה מסבסד אותו על חשבו� העירייה איפה שה� נחוצי�

כי אי� לה� , שלא מלמדי� בה� גיאוגרפיהכי יש חטיבות ביניי� . הביניי�

  . סבא�וה� חטיבות ביניי� בכפר, מספיק שעות הוראה

ואני באמת ,  בחינו�2007                      וע� כל הכבוד לדברי� המאד טובי� שיש בתקציב  

, מרכז ליקויי למידה, אבחוני�', קדימה'פרויקט . מחזק את ידי� עליה�

, אתה לא תפתור את בעיית אי לימוד הגיאוגרפיה. התגבור אנגלית ומתמטיק

בזה שיש ש� , בחטיבת ביניי� שלא מלמדי� אותה, אדוני ראש העירייה

אתה תפתור את זה א� למרות הקיצו& שמשרד החינו� . 'קדימה'פרויקט 

כופה עלי� תיקח ותסחוב על הגב התקציבי של� תוספת של שעות הוראה 

� לעשות את זהזה בכוח. לאותה חטיבת ביניי� .  

  .תודה: חמו�יהודה ב�

  .תילא סימ  :גל�גיא ב�

  .גיא, אני מבקש לסיי� :חמו�יהודה ב�

כי הוא ,  זה תחו� ששווה להתעמק בוא"גני יול. א"גני יול.  אני לקראת סיו�  :גל�גיא ב�

�הוא ייחודי בגלל שבשונה . זה גני יו� לימודי� ארו�, ייחודי בענ' החינו

הדברי� שקשורי� לחינו� הוא משול לסוג של ביצת זהב מחינו� וכל שאר 

כי כל שקל שאנחנו יודעי� שאנחנו שמי� בחינו� אנחנו לא רואי� , פיננסית

אנחנו יודעי� שמשקיעי� בחינו� . אותו מבחינה כלכלית בטווחי� קצרי טווח

ע� גני .  היו� ואנחנו נקצור את הפירות הלא בהכרח כלכליי� עוד כמה שני�

 הכניסו לקופת העירייה הכנסות א"יולכוו� שגני . זה סיפור קצת שונה א"יול

ההערכה התקציבית .    אל' שקל400 � מיליו� ו6 בשיעור כולל של 2007בשנת 

 מיליו� 6. המסמ� הזה הוא לא מנבא אחורה.  עומדתא"יולשל הכנסות מגבי 

חנו ננכה ג� אחרי שאנ. 2007 בשנת א"יול אל' שקל זה צפי הכנסות מגני 400

ואני חושב שאנשי הגזברות יוכלו , א"יולאת ההוצאות שיש בגי� הפעלת גני 

יישארו בקופת העירייה ג� אחרי קיזוז ההוצאות , לאשר את מה שאני אומר

אי� לדבר הזה אח ורע בשו� פרמטר אחר .  מיליו� שקלי�2.5 �סדר גודל של כ
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�  . כנסות כזהשו� פעילות של החינו� לא מניבה היק' ה. של החינו

כי , אני רוצה לדעת שהכספי� האלה בראש ובראשונה הולכי� לגני� עצמ�  

אני יכול להגיד . וככאלה ה� צריכי� ליהנות מה�, ה� מקור ההכנסה

אני ג� לא . א"יול מיליו� שקל מושקעי� בגני 2.5 �בוודאות שלא  נראה לי ש

ינו� צרי� אבל לכל הפחות אג' הח, אומר בהכרח שזה מה שצרי� להיות

וא� יאמר לי אחרת אני אשמח .    וג� בזה אני לא בטוח, ליהנות מזה

  . לשמוע

אני מצטער להגיד שג� פה לפחות . ואני עונה, שאלת, אייל, רי� בחינו�"תב  

 11כי על פי מה שאני בדקתי מדובר על , בראיה עתידית אי� בשורה גדולה

. ת ממה שהושקע עד היו�זה פחו. מיליו� שקלי� לאור� חמש שני� הקרובות

, שוב. רי� בחינו� במונחי� של בינוי ותשתית"הושקעו כספי� אדירי� בתב

אבל מתו� הראיה שאני מנסה . לא בציניות, מגיע עליכ� על זה כל הכבוד

. וא� ירצו יאזינו לה וא� ירצו להתעל� ממנה אז יוכלו, להנחיל אותה

עצמה א� לא להגדיל את רי� ג� צריכה לכל הפחות לשמור על "השקעה בתב

אי� שלא תהפכו ,  מיליו� שקל לחמש שני� הקרובות זה לא גידול11. עצמה

  .את זה

אחד לפני האחרו� שאני רוצה , הנושא האחרו� שאני רוצה להתייחס אליו  

�בהתחלה לא ע� התלהבות . להתייחס אליו בחינו� זה תוכנית האב לחינו

  הנכו� לעשות הובלת מהל� של אבל אחרי ששוכנעת שזה הדבר, גדולה מאד

�, מה ג� שאחת היוזמות שלו לא נמצאת אתנו כא�. תוכנית אב לחינו

. צרי� ג� דברי� טובי� שהיא עשתה להגיד.  טל קוגמ�ר"דקוראי� לה 

א� לא , העובדה שנעשית תוכנית אב לחינו� על ידי פרופסור אחד הטובי�

ודה היא בעשייה בימי� העב. היא ציו� לשבח לעירייה, אדלר, הטוב שבה�

אמרת (העובדה שבתוכנית ראייה תקציבית ארוכת טווח שרואה .  אלה ממש

זו השנה הכי רחוקה , רציתי לחדד את האוז� א� אני שומע נכו�, 2022

שלא לוקחת בחשבו� הוצאות שיהיו לתוכנית אב בחינו� ) שהזכרת היו�

או , ת האב הזאתאו שאי� שו� כוונה לייש� את תוכני. אומרת אחת משתי�
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אבל לא לתת לה ביטוי תקציבי זה , כי לעשות אותה זה אחד. שאני לא יודע

  . סיפור אחר

  �,  ואני אסכ� את דברי,הנושא האחרו� שאני רוצה לדבר עליו בנושא החינו

אני התעמקתי בתחו� המלגות . לגות או יש לומר מלגותהוא נושא המ

בר הציג בפניכ� מוגדר כתרומה אחד הסעיפי� מניבי הכנסה שהגז. לאחרונה

 �הקר� הזאת שחלק מחברי ההנהלה שלה .  מיליו� שקלי�11מקר� ספיר בס

וחלק� יושבי� בשולח� , בקהל אני מזהה על עור� די� דנאי כרגע, יושבי� פה

היא . וראש העיר הוא בי� היתר היושב ראש של הקר� הזאת, פה לימיני

שאחת משתי , יר המנוח זאב גלרהוקמה לפני שלושי� שנה על ידי ראש הע

היא כ� עשתה . המטרות העיקריות שלה הייתה חלוקת מלגות לסטודנטי�

אפשר , אפשר להתווכח א� גובה המלגות היה נכו�. במש� שלושי� שנה

אבל אי� ספק . להתווכח א� היה צרי� אולי לשנות את אופי מרכיב המלגות

לידי העיר נהנו מהקר� שרבבות של סטודנטי� בשלושי� השנה האחרונות י

  .הזאת

אבל , שזה לא המקו� כרגע להרחיב מי עמד מאחוריו, במהל� כזה או אחר  

הובילו לכדי מהל� , מבחינתו, בגאווה, לכל הפחות היה שות' לו ראש העיר

שלאחרונה הנהלת הקר� קבלה החלטה שהיא משנה את אחת ממטרות 

דנטי� היא מעבירה את וממצב של מימו� קר� סטיפנדיות לסטו. היסוד שלה

 מיליו� שקלי� לטובת השתתפות במימו� 11כלל כספי הקר� שעומדי� על 

  ,סבא�הלא הוא פארק כפר, הפארק שכולנו מייחלי� להקמתו

  .פארק סבא :חמו�יהודה ב�

שעומד להשתנות הש� הזה בעקבות העברת הכספי� לפארק . ש� לא מוצלח  :גל�גיא ב�

אני התנגדתי יחד .  ר שעל ש� נקראת הקר�על ש� שושנה ופנחס ספי, ספיר

פנינו תחילה .   אמיר גבע למהל� הזה מהיו� הראשו�ר"דע� חברי למועצה 

ובימי� האחרוני� פנינו , לחברי הנהלת הקר� ואחר כ� לחברי מועצת העיר

ג� לרש� ההקדשות במשרד המשפטי� שאמו� על גופי� מ� הסוג של הקר� 

במטרה לעצור , ואני לא אלאה אתכ� בפרטי�, כי היא מוגדת כהקדש ציבורי
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דאגת שסעי' המלגות , אדוני ראש העירייה, כוו� שאמנ�. את המהל� הזה

ומזה , 2007 אל' שקלי� בשנת 430 � אל' שקלי� ל30 � יעלה מ2007בתקציב 

נכו� שאני מוביל מהל� שכל כספי קר� : אני מסיק שכ� אתה בעצ� אומר

אבל , לה הול� לעבור לטובת מימו� הפארק מיליוני השקלי� ש11ספיר על 

שאתה אדוני ראש . אני מתקציבי אדאג להמשי� את מפעל המלגות החשוב

אני לא חושב .  אל' שקלי�430העירייה מוביל מהל� של מימו� תקציבי של 

אני חושב שהיא בחזקת בכייה לדורות מסיבה אחת , שההחלטה הזאת נכונה

 ש� והסיבה שהמלגות ניתנו הסיבה שכספי הקר� הוחזקו. פשוטה

כולל , לסטודנטי� תחת הפלטפורמה של קר� כזאת הייתה כדי שא' אחד

כי ש� הכספי� היו אמורי� להיות . לא תבוא ותפגע ביוזמה הזאת, אתה

ש� א' ראש עירייה שמרגיש שהכספי� האלה צרי� לעשות בה� . בטוחי�

וגני� במקו� היו אמורי� להיות מ, כמו למשל הקמת פארק, ייעוד אחר

  . מבטחי�

 אל' 430 � ב2007זה שאתה מתקצב את המלגות בתקציב , ולכ� אני אומר  

ולפחות כל אלה ראש עירייה , שקלי� אומר שאתה בזה ממשי� את המסורת

  .  אל' שקלי�430 �אנחנו צפויי� לראות סעי' תקציב כזה שלא יפחת מ

  .'בית בכפר'יות זה היה המקו� היחידי שהתחייבתי על שתי קדנצ: חמו�יהודה ב�

להתחייב התחייבות ארוכת טווח בבית אבות , אתה יודע? לא, זה בית אבות  :גל�גיא ב�

. א� היית מתחייב את זה בג� ילדי� הייתי נות� ל� יותר קרדיט. זו לא חכמה

א� אתה כל עוד ראש עיר מתחייב העיר חגיגית שאתה כל עוד אתה מכה� 

ותית� זכות , י� ולמרות שעות קשות למשקלמרות קיצוצי� רוחבי, תתקצב

,  אל' שקלי� לסעי' שיהיה צמוד למדד וצמוד להש� יודע מה430הגנה של 

שאני אפסיק את מלחמתי , אדוני ראש העירייה, אני מודיע ל� חגיגית

. הציבורית ב� ואמשו� את ההחלטות שבעטיי� פניתי למשרד המשפטי�

י� לצד� יודעי� שיש לי ולאמיר ג� המשפטני� שעובד, ולא רק אתה, ואתה

אבל א� אתה תתחייב אני מוכ� לקחת . גבע יותר מקייס מוצק בעניי� הזה

מתו� ראיה שנעשה את זה לא כאקט ציני אלא מתו� אמונה , צעד אחורה
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רק אני לא בטוח שמי שאחרי� לא יעשה . אמיתית בחשיבות של המפעל הזה

  .את זה

מי שמדבר הרבה ג� צרי� להזכיר לאלה כי הרי , כדי לסכ� סופית את דברי  

מלאכת הכנת התקציב היא לא מעשה . שמעו אותו בקשב רב מה הוא אמר

.  וכס' לא צומח על העצי�, גירעונות עירוניי� לא נעלי� כלא היו, של קס�

. חמו מבי� בכספי� אבל ה� לא קוסמי��אייל יוניא� מבי� בכספי� ואבי ב�

את ספר .   בגרות בתיכו� במתמטיקהאני בקושי סיימתי שלוש יחידות

התקציב אני יודע לקרוא ואחריות תקציבית מתבטאת לא רק בדוגמא 

הצטערתי לקרוא על הירידה הסמלית , יהודה, ואפרופו דוגמא אישית. אישית

כי ע� כל .  אחוז בשכר של� אתה והנהלת העירייה והבכירי� ויתרת�10של 

 שזה מוקד� מספיק לוותר על השיפור שיש במצב העירייה אני לא חושב

לא הכל , ולצערי.  שזה קיצו&  סמלי בשכר של�, דוגמא אישית יפה שעשית

. 2008אני מקווה שחלק גדול מהדברי� שאמרתי יתוקנו בשנת . יתוק� השנה

אני נאל& להצביע , סבא�ראש עיריית כפר, חמו�יהודה ב�, מכל הסיבות האלה

  . נגד התקציב

  .בבקשה,  אמיר גבער"ד. מודה ל� מאד, רבהתודה :  חמו�יהודה ב�

אני שמחתי לראות פה את שר הפני�  שאני מכיר אותו ואני בא אכ� מהעול�   :אמיר גבע

אני בפתח דברי רוצה לספר לכ� שאני . ג� אני באתי מהעול� העסקי. העסקי

 ועד היו� הזדמ� לי לשבת בחמישה 1976משנת , בשלושי� השנה האחרונות

אני אנקוט , ולפחות בארבע מה�, יוני� של חברות ציבוריותעשרה דירקטור

הפניקס הישראלי חברת , מ"בנק הספנות בע, מ"בע... בנק : דווקא בשמ�

שכל אחת מה� ההו� העצמי , מ"מ ולידר אחזקות והשקעות בע"ביטוח בע

כל אחת מהחברות האלה .  שלה יותר גדול מכל התקציב השנתי של העירייה

 כספי מבוקר פע� בשנה ודוח מסוכ� ארבע פעמי� בשנה לא רק מגישה דוח

א' פע� בכל השלושי� שני� האלה לא ראיתי חגיגה . אלא ג� תקציב שנתי

ישיבת תקציב בדירקטוריו� זו הישיבה הכי , תקציב. סביב הגשת התקציב

תקציב זה לא .  הכי שנויה במחלוקת שיש לכל גו' ציבורי, הכי קשה, נוקבת
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נה שעברה אני החרמתי את הישיבה הזאת כוו� שחשתי בש. סיבה למסיבה

. לא לכיבודי� ולא לחגיגות, זה לא המקו� לכלי נגינה, שזה לא המקו� לחגוג

אחרי שמאשרי� תקציב או אחרי שמאשרי� דוח כספי מצוי� אפשר לעשות 

כוו� . אבל זאת לא סיבה למסיבה, מסיבת עיתונאי� ולהציג את עיקרה

טרחתי והגעתי לפחות ,  השתתפתי בדיוני� על תקציבאני, שכשדני� בתקציב

, היה מאד מעניי�. לחמש מתו� שש הישיבות שהתקיימו כהכנה לתקציב הזה

בהחלט היה מאד . לשמוע את דבריה�, ג� להכיר את ראשי האגפי� מקרוב

נדמה לי . רוב חברי הקואליציה לא השתתפו בישיבה. מאד חשוב להשתת'

�,  חברי� השתתפו בי� שבעה לתשעה חברי�19 שבכל ישיבה בממוצע מתו

  .שלושה מתו� חברי האופוזיציה   בדר� כלל השתתפו בממוצע

  .אני אומר באחריות. שניי� :חמו�יהודה ב�

, אגב, ואני חושב, מה שלא התקיי� ש�. אבל זה בהחלט היה חשוב ומעניי�  :אמיר גבע

עצת העיר פה היא אני חושב בס� הכל האופוזיציה שישנה במו, באמת, יהודה

אופוזיציה מאד טובה ולא אופוזיציה שבאה לקלקל ולהפריע אלא בפירוש 

אז לפעמי� יש תקלי� כאלה . אופוזיציה שרוב הזמ� רוצה לנסות לתק�

. אבל בגדול זאת אופוזיציה טובה שכוונתה בעיקר לתק� ולא לקלקל, ואחרי�

ה� הוזכרו פה וכל אחד מחברי האופוזיציה ג� משמש בתפקידי�  שחלק מ

אני למשל כשפנו אלי וביקשו ממני להיות ראש ועדת ההשקעות נעניתי .  היו�

, אני חושב שאנחנו עושי� ש� עבודה טובה, אני נהנה מהתפקיד הזה. ברצו�

כי אנחנו דני� לגופו . וזה לא משנה כעי� וכאפס לתפקודי כאיש האופוזיציה

  .של עניי�

שמרתי לעצמי את הזכות לחשוב .  נמנעתיאני , אני לא תמכתי בתקציב, אגב  

. אני ג� אעיר כמה הערות לגופו של הנושא הזה. וללמוד טוב את הפרטי�

בואו נעבור רגע מהקטע , אני חושב. בגדול הישיבות היו מאד מאד חשובות

שייקספיר ש� . אני אצטט את שייקספיר, עמוס, הכלכלי לקטע של התרבות

ג� בממלכת . 'ל רקוב בממלכת דנמרקלא הכ'בפיו של המלט את המשפט 

כי אני מרגיש , אני בהחלט רוצה להתייחס כא�. סבא לא הכל רקוב�כפר
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  .לחצי הכוס המלאה, מחויב לעשות את זה

הקטע החשבונאי . כשמכיני� תקציב קוד� כל יש את הקטע החשבונאי  

אני . על רמה הגבוהה ביותר שיש, בפירוש. סבא מתנהל לעילא ולעילא�בכפר

וירטואוז 'שאני זה שטבע את האמרה , ושב שמבחינה מקצועית כחשבונאיח

קראתי לאייל אש' , אולי פירשו את זה לא נכו�, לא התכוונתי לרגע' פיננסי

אני חושב שהוא היחידי שהבי� שלא התכוונתי , לא התכוונתי בכלל, פיננסי

חוקי� מכוו� שבמערכת התקצוב העירוני בגלל . בכלל לפגוע בו בעניי� הזה

עקומי� שה� בניגוד לכל כללי היסוד של החשבונאות יש כל מיני דפקטי� 

על ידי לקיחת הלוואה , למשל. שעד היו� לא תוקנו במש� כל כ� הרבה שני�

הגדלת את מצבת החובות של� ? איזה מי� דבר  זה. בבנק אתה מוריד גירעו�

ל קיי� זה דבר שלא קיי� בחברה עסקית אב. אבל הגירעו� של� הצטמצ�

 100 מיליו� שקל או תנפיק אגרות חוב של 100תשיג הלוואה של .  בעירייה

. זה פשוט לא הגיוני, זה פשוט בדיחה. מיליו� שקל והגירעו� של� ירד לאפס

  .זה פשוט  איוולת, הייתה כא� הזנחה פיננסית מאי� כמוה

ופה באי� אשפי� פיננסי� או אנשי� שיודעי� , אבל החכמה הגדולה היא  

שיודעי� לתפקד ולסדר את המערכת הפיננסית בצורה כזאת , לתפקד היטב

אני חושב שכל ניסיו� של . ואני בהחלט מכבד את זה. שהעסק יסתדר טוב

, רי�"אייל להעביר  דברי� לא דר� התקציב השוט' אלא דר� תקציב התב

בי� א� , וכ� לאז� את התקציב השוט' ככל יכולתו זה צעד נכו� מבחינתו

זה , לנסות צרי�. הפני� יאשר את זה ובי� א� הוא לא יאשר את זהמשרד 

  . חלק מכל התרגיל או מהדר� של הניהול

כאשר עושי� מינוי לגופו של עניי� ולא . אני ג� צרי� לשבח מינויי� נכוני�  

הדבר הזה  עובד בראש ובראשונה בתו� . לגופו הפוליטי של איש אז זה עובד

אני . י חושב שאבי הוא בחירה יוצאת מהכללאנ. האג' עצמו של החשיבות

הותיק ששולט פה במספרי� ביחד ע� אבי ' חושב שהצירו' של סנדרובי&

  .שבאמת הוכיח את עצמו מצוי� בראשותו של אייל הוא פנטסטי

                       יש פה מספר מינויי� יוצאי� מהכלל שנעשו שה� מעבר לער� המקצועי שלה� 
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 �אני חושב למשל שהמינוי של עורכת די� קר� . כלכלי בעינייש לה� ג� ער

, עוד פע�. מינוי מצוי�, חד וחלק. קדמי הוא ג� מינוי כלכלי ממדרגה ראשונה

יש ג� מינויי� טובי� ולעניי� בתו� . מינוי לגופו של עניי� מוכיח את עצמו

אבל אני חושב , אני לא אנקוב פה בכל השמות. המערכת העירונית מבפני�

יש פה את שאול , אשרת במחלקת הנוער זה בחירה פנטסטית בתו� העירש

. במחלקת הרווחה יש אנשי� מצויני� שיודעי� לעשות את העבודה, בספורט

כשעושי� בחירה .  כשעושי� את הבחירה לגופו של עניי� זה עובד בדר� אחרת

אישרת ערב ראש השנה מספר מינויי� , ואתה נקבת במספר, בדר� אחרת

אני . שישה שהודית בה��חמישה, מינויי� פוליטיי�, ול ה� בסדרשכביכ

ואני חושב שכשאנחנו . חושב שבחלק� ה� לא היו טובי� וה� פוגמי�

מדברי� על פרס ניהול תקי� אז פרס ניהול תקי� בעיני זה לא רק על 

אלא אני חושב שפרס ניהול צרי� לתת ג� על מהות של דברי� , חשבונאות

ואני רואה הרבה פגמי� בניהול היו� . ו� יומי של הדברי�וג� על הניהול הי

, סת�, אגב, וברוב�. במהות של הדברי� כפי שה� נעשי�, יומי של הדברי�

וג� סת� כל מיני . מכוו� שהבס� הכל יכול להיות בסדר  בלי זה, ממש סת�

. פשוט סת�, דברי� שמנוהלי� לא נכו� יוצאי� את ההרגשה שמקלקלי�

וזאת התחושה הכללית שלי שמפריעה . ל יכול להיות כ� בסדרמכוו� שבס� הכ

  .לי

בכל השני� , לגבי המספרי� עצמ� אני חושב שבתקציב מעול� לא עסקנו  

אנחנו כל שנה לוקחי� את התקציב . האחרונות לא עסקנו בדבר  אחד חשוב

, קצת להקטי�, מספר לש�, מספר לפה, באי� לראשי אגפי�, של שנה שעברה

מעול� לא הגדרנו . וזה בסדר, העסק גדל והעסק מתפתח, נכו�, לקצת להגדי

, וזה בטח לא התפקיד של כל החבורה הנכבדה שמתארחת פה היו�, בכלל

בהגדרת סדרי העדיפויות , אלא של כולנו כחברי מועצת עיר באמת

סבא שהעיר הייתה �אולי באמת יש צדק בטענה שכפר. האמיתיי� של העיר

מאד התרשמתי ג� מדבריו של דב , ואגב, בחינו�העיר המובילה בגדול 

שהוכיח שחלק מהטענות שנשמעות בעיר לגבי ירידה ברמת החינו� , בישיבה
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ופה דווקא כנראה יחסי הציבור לא הצליחו לשק' . בעיר ה� כנראה לא נכונות

 9אבל כשאני רואה למשל שתקציב הרווחה הוא בער� . את זה בצורה טובה

ויש בו שחיקה ריאלית למשל , ולאור� זמ�, העירוני אחוז מהתקציב 10או 

וכשאני רואה שתקציב החינו� בגדול הוא לא גדל ריאלית . שהצרכי� עולי�

לא הגדרנו סדרי עדיפויות בצורה ממש , לא יודע. בצורה משמעותית

להפו� עוד , סבא�הא� לא כדאי להכריז שלוש שני� שהחינו� בכפר.  מסודרת

  .  של דגלסבא לעיר �פע� את כפר

אני . לצערי, פה אתה הטעית, ואייל. השורה התחתונה בסופו של דבר, ואגב  

, לא רוצה להגיד, הוא לדעתי נתו�. לא יודע מאיפה אתה לקחת את הנתו�

לא חל שו� שינוי ביחסי הכוחות בי� . אבל הוא פשוט לא נכו�, כוזב, לחלילה

. חמש שני� האחרונות� ב"סבא מבחינת ער� הנדל�הערי� הסמוכות ובי� כפר

רעננה עדיי� יקרה מאתנו . ועדיי� לרעה, וא� כ� זה לרעה. חד וחלק לא

  . חד וחלק. השרו� הולכת ומתקרבת ג� כ��הוד, בהרבה

  .הפער צומצ� :חמו�יהודה ב�

  . אני לא בטוח ג� בזה  :אמיר גבע

  .אני כ�, אתה לא בטוח: חמו�יהודה ב�

בכלכלה עוד לא רואי� את . שבונאות מצוינתהח. מה שאני אומר, בגדול  :אמיר גבע

פה שכחתי , אגב. סחיטת לימו� מאובחנת ללא ספק. הדברי� האמיתיי�

לציי� ש� אחד שאני מייחס לעבודה של הגברת הזאת באמת חשיבות מאד 

זאת סחיטת , אני אישית חושב שהקטע הזה ממוצה. זו דבורה הררי, גדולה

  ...וטובה זה בהחלט שהעסק הה עובד בצורה חזקה . לימו�

ופה ההתייחסות , כשאני מסתכל על תוכנית חמש שני� קדימה.  הערה נוספת  

אתה פותח פה את . תמיד אנחנו רוצי� לראות גידול משנה לשנה, המספרית

אבל . אז יכול להיות שמשרד הפני� יקראו את זה על הכייפק. הדבר הזה

 � ל2008 �מ,  ירידה2008 � ל2007תוכנית פיתוח רב שנתית ס� הכנסות משנת 

 1011 � ל1010 �ומ,  עוד יותר ירידה2010 � ל2009 �מ,  עוד יותר ירידה2009

זאת סחיטת . אבל כל העסק הול� ומתכוו&. ג� ההוצאות ה� ככה. עוד ירידה
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  .ואני הול� להתנגד לתקציב...  קדימה לא רואי� פה את ה. לימו�

אני בהחלט לא .  בכמה התייחסות קצרות.זכות� המלאה, תודה אמיר: חמו�יהודה ב�

להתייחס לכל סעי' וסעי' שהועלה פה מכוו� שכל השאלות , מתכוו� לענות

כל השאלות האלה של כל מה שנאמר פה היו� , הללו הועלו בועדות הכספי�

לא מה שגיא אמר ולא מה שאמיר אפילו שהתייחסת , זה לא חדש לנו, נאמר

.  אות� על ההתייחסות הרצינית לדברי�אני מערי�. בצורה רצינית ביותר

�לפחות הצגת את זה בצורה , ולא אמרת את זה רק כדי שישמעו את קול

  .מכובדת וערבה לאוז�

לכל עובדי , לקהל שנמצא פה, אני בהחלט יכול לומר לעמיתי חברי המועצה  

אני גאה על כ� שלקחתי על עצמי להיות יושב ראש של מספר . העירייה

לא , מספר ועדות לא מכוו� שאני רוצה להתהדר  בעוד תארי�לקחתי . ועדות

, מכוו� שישנ� נושאי� שלטעמי כל ראש ארגו�. מכוו� שיש לי זמ� פנוי

כל . סבא�ואמרתי את זה השבוע בכנס של הרשות למלחמה בסמי� של כפר

לעמוד בראש מספר , ג� לא על פי החוק על פי צו מצפונו, ראש ארגו� מחויב

שכל הארגו� יישר קו לימי� ע� הגישות , י� להציב וליישרנושאי� שצריכ

. אני מצטער על כ�, זה לא סוד. בראש ובראשונה זה תחו� החינו�. הללו

באחת מישיבות המועצה עמוס גבריאלי ידידי ניסה לייחס יתר השפעה 

לא .  סבא�למישהו מחברי המועצה ואמר שהוא פגע במערכת החינו� בכפר

הוא כ� , סבא�הוא כ� פגע באנשי� במערכת החינו� בכפר. מיניה ולא מקצתיה

זה לא נעי� , כי זה לא נחמד לאד�. סבא�פגע במנהלי מוסדות החינו� בכפר

לעובד שפותח את העיתו� בסו' שבוע ואותו אד� שאמו� כביכול על אותו 

לא . תחו� שהוא עובד בו לקרוא מה חושב מחזיק  התיק על אותו מנהל מוסד

ואולי ג� פה .  לא רק אבינוע� גרנות, אנשי� במערכת החינו�רק הוא פגע ב

ולא אמרתי את זה , סליחה, הזדמנות להזכיר שהוא התקשר אלי היו�

אבינוע� התקשר וביקש להתנצל על כ� שהוא לא יוכל להגיע , בפתיח הישיבה

  .עקב אירוע משפחתי

, ועדת הסמי�, אש ועדת החינו�                      אבל אני בהחלט גאה על כ� שאני עומד בר
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, כי אני רואה שאלה הנושאי� שכל הארגו�. ועדת  הנוער מסיבה אחת פשוטה

כול� בלי יוצא , כולל חברי המועצה, כולל עובדי העירייה, כולל התושבי�

לא רק שלא , מהכלל צריכי� להשקיע את מלוא מרצ� על מנת שחלילה

נכו� . לא ירדנו אלא ג� עלינוולא רק ש. אלא רק לא נרד כהוא זה, ניכשל

אבל מכא� ושהחברי� שהוציאו את . שבתחו� התקשורתי שגינו בנושא הזה

ואני קובע את . זה לעיתונות לא ידעו את הפרטי� זה בלשו� המעטה לא נכו�

סבא ירדה �לבוא ולומר לעיתונאי� או לתושבי� שכפר. הדברי� האלה

מלאכת� במש� כל ימות בבחינות הבגרות זה פשוט לפגוע באנשי� שכל 

  .השנה ה� קודש והשקעה בלתי רגילה

ולא ציינתי את זה בדברי מכוו� שבאמת רציתי לתמצת ולא רציתי להלאות                         

סבא � אחוז והלכו ותיארו שכפר80אבל נתו� של . ג� את השר בהרבה פרטי�

יא תוצאות הלכה וירדה בגלל איזה שהוא פופוליסט במשרד החינו� שהוצ

ביניי� וחלק מחברי המועצה רכבו על הידיעה הזאת ופגעו בעובדי העירייה 

�אני לא יודע מה כ� ? הא� זה לא פופוליז� זול. ובעובדי מוסדות החינו

  . פופוליז� זול

בשבוע שעבר . סבא�אני בהחלט יכול להיות גאה  בתוצאות המיצב של כפר  

. י& שנמצא כא� אצל מנהלת המחוזהייתי יחד ע� מנהל אג' החינו� דב רקוב

לא אני אומר את , לא אני. אחד המיצבי� היפי� ביותר שידעה העיר הזאת

לא מתו� . השרה מגיעה בחודש  הבא אלינו. אנשי המקצוע של המחוז, זה

, רי�אבל מספר חב. רצו� להוקיר ולהערי� את אנשי העשייה החינוכית שלנו

באיזה עיתו� , מקומו�באיזה , ו אחרתבת בעיתו� כזה אאולי עוד כ, לצערי

כשהיינו ילדי� היינו אומרי� בישובי� של בני . עצמואת  אפילושלא מכבד 

לצערי אני , לצערי, ובפוליטיקה. מי שבועט הכי גבוה הוא קפט�:  המיעוטי�

מי שר& ראשו� , שבפוליטיקה מי שצועק או מי שר& לעיתו�, אומר את זה

ואני אומר את , אבל האמינו לי.  זוכה בכותרתה הוא זה שכביכול'לספר לחבר

אני לא מנהל . זה נזק ג� אישי לאותו אד�, זה נזק: זה פה לחברי המועצה

  .את הנכסי� האישיי� של א' חבר מועצה
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שוב , ואמרתי את זאת ושוב מטעי� את התושבי�, אני בהחלט רוצה לומר  

 אנשי� שכל .אני גאה בחברי קר� ספיר, אני גאה. מטעי� את התושבי�

כל השלושי� שני� האחרונות השקיעו למע� נאמנות� לפנחס ספיר , חייה�

 דנאי שנמצא פה ד"עוג� ידידי . והגדילו לעשות זאת שניי� מחברי הקר�. ל"ז

שהוא , אמר לי יהודה גיל. וג� יהודה גיל שפע� ראשונה ראיתי אותו בישיבה

. רק בשביל ספיר, � אחדאני פה רק בשביל אד: אמר', נערי ספיר'היה אחד מ

והוא אמר את זה לראש , אבל א� המשפחה. אני אולי הייתי הול� על המלגות

א� המשפחה באה ואומרת ברחל בת� הקטנה שה� , העיר לשעבר יצחק ולד

רוצי� לקחת את הכס' הזה ולהשקיע אותו בהנצחה בדוגמא של מרכז 

וא� ? ילדי� שלו אני אוהב את ספיר יותר מה? מי אני–קהילתי או פארק 

�ובעדיפות לכפר, והיא רוצה, באה משפחת ספיר ואומרת את מה שאומרת

  .  סבא כמוב�

לא אחראי� א� אנחנו לא נל� ע� , בלשו� המעטה, אנחנו צריכי� להיות  

אמרנו . ג� בתקשורת, אבל ג� אמרנו את זה ג� לפני הישיבות. משפחת ספיר

�הוא ימשי� וג� , שימשי�מפעל המלגות לא רק . שמפעל המלגות ימשי

�אבל א� ה� ? אז מה א� יודעי�? נו אז מה. את זה ג� כול� יודעי�. ימשי

יהיו שותפי� למפעל ההצלחה הזה או לעשייה הברוכה אז ה� לא יקבלו את 

  .הכותרת

הייתי בסרט הזה ואני מכיר את הצדדי� של אופוזיציה , אני אומר לכ�  

במהלכי� ,  רוצה לתת עצות פה כרגעואני לא, במהל� הפוליטי. וקואליציה

במקו� שיש עשייה . ציבוריי� פוליטיי� במקו� שיש עשייה כדאי לרכב עליה

מרבית חברי , ולכ� אני שמח שמרבית חברי המועצה. שלילית תברח ממנה

אני חוזר על דברי ההערכה לאנשי , וחלילה. המועצה ה� שותפי� אמיתיי�

יש לי . אחד שאי� בי הערכה אליה�חלילה שלא ישמע לרגע . האופוזיציה

אבל מה שאמר פה השר . ג� כחברי מועצה, הערכה אליכ� ג� כבני אד�

קוד� שישנ� מקומות שחברי מועצה קמי� בבוקר מתו� מגמה לסמ� מטרה 

זה היה , גיא, מה שעשית בישיבה הזאת, אי� מפריעי� להתנהל לעירייה
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 ובטח לא אתייחס לדברי� אבל אני בטח. לא אמיר. בדיוק מה שהתכוו� השר

א� היית . מכוו� שלא דיברת עניינית, לא מכוו� שאתה לא ראוי לה�, שאמרת

מדבר ומתייחס עניינית לא לצור� הפופוליז� האמ� לי שהייתי מתייחס לכל 

  .דבר ודבר

וג� השבוע זה , והסברנו, והסברנו, רואי� שכמה שהסברנו. בנושא המיתוג  

מה שנאמר פה בנושא המיתוג הוא . כ� אי הבנות ליהיהשלא , יצא לעיתונות

הסברנו לכל חברי . כי ככה עובדת העיתונות לצערי? למה. שייכתב בעיתו�

יש פרסו� ויש ג� , יש יחסי ציבור, יש יועצת תקשורת, יש תקשורת. המועצה

. עול� של� בפני עצמו, כל תחו� הוא מקצוע, כל דבר עומד בפני עצמו. מיתוג

 יכול לעסוק בפרסו� ואי� איש פרסו� יכול לעסוק בדוברות אי� איש מיתוג

שנה שעברה באו ואמרו ב? נו אז מה. והסברנו את זה. וכ� הלאה וכ� הלאה

שמעתי אנשי .  אל' שקל לנושא המיתוג140, נדמה לי, אנחנו מייעדי�: לי

אבל מקצועית דחו' , אמנ� יש ל� סעי' תקציבי, יהודה: ואמרו לי, מקצוע

, דחו' את העירייה הזאת לעוד שנה של פעילות,  עוד קדימהאת העגלה

. מתו� אחריות, לא השתמשנו בכס', 140 �אז הקפאנו את ה. בהחלט למתג

, ואמיר גבע יודע את זה טוב מאד, וכשאני בא ואומר היו� מיתוג הוא חלק

אנחנו צריכי� לפרס� את העיר . הוא חלק משיווק ופרסו� של עסקמיתוג 

צריכי� להביא לכא� קהל ותושבי� חזקי� שיוכלו ג� למנ' את אנחנו , הזו

  .אבל הסברי� לחוד ורצו� חלק מחברי המועצה לחוד. האוכלוסייה

אני רוצה לומר מילת , בטר� נעבור להצבעות ולאישור התקציב, אני שוב  

לדבורה הררי כמוב� וכל ', לסנדרובי&, לאבי. הערכה ותודה לאנשי הגזברות

לכל מי שעסק ועמל במש� החודשי� האחרוני� , סותאנשי מנהל ההכנ

לכל מנהלי , בלי יוצא מהכלל, כמו שאמרתי קוד�, כמוב�. בהכנת התקציב

אני בהחלט יכול . האגפי� והמחלקות שהגיעו והציגו את סל הדרישות שלה�

. אי אפשר לענות לכל הצרכי�. להצטער שאני לא יכול לענות לכל הצרכי�

נענה לצרכי� של ענת ניסקי ע� הרצו� שלה לתת לכל אני יודע שא� הייתי 

, בעלי הצרכי� המיוחדי� בעיר אז היינו מייחדי� את כל התקציב רק לרווחה
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אפשר לעבור בכל פעילות ופעילות וכל מחלקה . ואולי ג� זה לא היה מספיק

  .ומחלקה ולומר עליה את הדברי� הללו

ג� לפני שנה חשתי , אני בהחלט יכול לומר,  העירייהולכ� אני חושב שעובדי                        

�אבל בשנה האחרונה חשתי יותר שאני בהחלט גאה ושמח לומר שאני , בכ

ואני מודה ומתוודה שבחודשי� . סבא�משתיי� למשפחת עובדי עיריית כפר

ע� שיתו' , אבל לאט לאט ע� העשייה. הראשוני� לא כל כ� חשתי את זה

תי של העובדי� לקד� את העיר הזו ולהביא את ע� הרצו� האמי, פעולהה

אנחנו נחזור . היינו במחוזות הללו, העיר הזו למחוזות שפע� היינו בה�

ונוכל , יחד ע� עובדי העירייה, אליה� בעזרת הש� יחד ע� חברי המועצה

  .להתבר� כולנו בעשייה הברוכה הזו

מבי� שאני ואני , סבא�אני מבקש להעמיד להצבעה את תקציב עיריית כפר  

אני מביא לאישור כל ? למרות שזה הועלה במצגת, חייב להקריא סעי' סעי'

  ? סעי' בנפרד

  . -404,389,300 על ס� 2007תקציב העירייה לשנת .  1                         

   . -20,000,000 מהתקציב של 5%משיכות יתר בבנק בהיק' של .  2  

ת' לביצוע תוספות והעברות גזבר במשוהל העירייה ו"סמכת מנכה.  3  

התוספות הללו וההעברות יובאו לאישור ועדת הכספי� . מתקציב לתקציב

  . ומועצת העיר לפני  מעשה כנדרש

  .2006 משרות לפי ביצוע אוקטובר 1,438.49אישור תק� כוח אד� של .  4  

  הצבעה  

,  זיידנברגאהרו�,  אברה�אריה,  לויטהאריק, יצחק יואל,  פר& שמעו�:בעד  

 רינה,  ב� חמויהודה,  גבריאלי עמוס, יעקב אוחיו�,  כברהבני,  מולהאברה�

  .ח��יואל ברו� ומשה אב�, ש" ציבוקי, פז

  .גל ואמיר גבע� גיא ב�:נגד  

  . אי�:נמנעי�  
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  : כדלקמ�2007         מאשרי� את תקציב העירייה לשנת :351'  מסהחלטה

  . 404,389,3001 יעמוד על ס( 2007תקציב העירייה לשנת . 1

  .1 מיליו� 20,000,000ובס( של ,  מהתקציב5%בהיק+ של , משיכות יתר בבנקי�. 2

  .ל העירייה וגזבר העירייה במשות+ לבצוע תוספות והעברות לתקציב"הסמכת מנכ. 3

  .כנדרש, התוספות והעברות יובאו לאישור ועדת הכספי� ומועצת העיר לפני העברה

  )כולל משרות ללא תק� (10/06לפי ביצוע ( משרות 1,438.49א של "אישור תק� כ. 4

  

: לפי הפירוט הבא2011 עד 2007אישור מסגרת תקציב בלתי רגיל לשני�   :אייל יוניא�

 2007 – 160,087  .2008 – 126,751  .2009 – 105,775  .1010 – 101,826  .2011 

– 97,990  .  

 בחודש ינואר יערכו .רק מילה אחת שהייתה חלק מההחלטה בועדת הכספי�  

רי� המפורטת "שלושה ימי� מרוכזי� למנהלי היחידות בנושא תוכנית התב

שבעקבותיה� יוצגו לאישור הצעות לשינוי סדרי העדיפויות שאושרו 

כ� שנושא המסגרות זה לא דבר , והעברות מסעי' לסעי' בתו� המסגרות

  .סופי עדיי�

אחת . משפחה אחת, ה היו� שלושה אנשי�ראיתי פ, בכל זאת, בטר� הצבעה: חמו�יהודה ב�

ג� יוסקה , דנאי� גנדלג� אורית. שניי� מתנדבי� בעירייה, עובדת עירייה

ר ועד ההורי� החדש הצלחה "אני רוצה לאחל לאמיר יו,  דנאיוג� אמירדנאי 

�מ� 'כמוב� שלסיגל קוצ. ההצלחה של� היא חשובה לכולנו. רבה בתפקיד

כיאה לאנשי� , נו נזמי� אותה באופ� מיוחדשג� בישיבת המועצה הבאה אנח

בעיר הזאת אנחנו נוהגי� בישיבות המועצה להזמי� את אות� . שתרמו

. לתת איזה שהיא תשורה קטנה, זה רק סמלי.  מתנדבי� ולהיפרד מה� יפה

היית� שותפי� ג� בהכנת .  לאמיר ולכל ועד ההורי� המו� המו� הצלחה

בא  כתוצאה , אני אומר פה בועדהו, לא מעט מתקציב החינו�. התקציב

 ע� גיבוי של עבודה משותפת ע� אמיר,ר ועד ההורי�"משיתו' פעולה בי� יו

חלק מאישור התקציב נבע מהצרכי� שחברי ועד . סיגל יחד ע� דב רקובי&

  .ההורי� בראשותו של אמיר הגישו בפנינו
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  .י�"מעמיד להצבעה את אישור התבר  

  הצבעה

, אהרו� זיידנברג, אריה אברה�, אריק לויטה, יואליצחק , שמעו� פר&: בעד  

רינה , יהודה ב� חמו, עמוס גבריאלי,  יעקב אוחיו�, בני כברה, אברה� מולה

  .ח��יואל ברו� ומשה אב�, ש"בוקי צי, פז

  .גל ואמיר גבע� גיא ב�:נגד  

  .אי�: נמנעי�  

  

  

    

  :כדלקמ�)1באלפי ( 2011 – 2007� לשני� "את מסגרת התברי מאשרי�  :532'  מסהחלטה

2007 – 160,0871   

2008 – 126,7511   

2009 – 105,7751   

2010 – 101,8261   

2011 – 97,9901   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
� אייל יוניא

 ל העירייה "מנכ
 � חמו�יהודה ב
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