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לשנת   .1 הארנונה     .2011צו 

  

צרפתי טוב  :צביקה  מן , ערב  שלא  הראשונה  הישיבה  את  לפתוח  רוצה  אני 

הארנונה בנושא  היום  אשל. המניין  יהיה  הדוברים  , ראשון 

העירייה"מנכ   . בבקשה, ל 

צנעני"עו איתן  שנייה :ד  סליחה  רק  טע, צביקה  שיש  לי  בפרוטוקול נראה  ות 

כספים ועדת  ישיבת  והלועזישל  העברי  בתאריך  בסיס ,   ועל 

נפתלי  וגם  בראף  בתיה  של  הדעת  חוות  גם  הזאת  הטעות 

בתאריך שגו  הטוב. גרוס  הסדר  למען  את , זה  לתקן  כדאי 

  .זה

רוכל טוב  :שגיא  המיסיםלמובא , ערב  צו  לשנת פניכם  הצו , 2011  כאשר 

למעשה הזה  של כולל  סוגים  שאני  ,קשותבמספר  לפני  אבל  

לצו לכם, אעבור  להראות  רוצה  של אני  הסיווגים  את   2010 ,

ל מצרפים  שאנחנו  מה  זה  בסיס    .2011- ועל 

רוחבית 2010- ב   בקשה  הגשנו  בכל 3%- ל  חריגה  העלאה   

סיווגים, הסיווגים במספר  ספציפיות  בקשות  , ובתוספת 

רואים שאתם  כפי  שאושר  מה  למגורים 3%אושר , כאשר   

למנגנון ולכן  מעבר  נוספת  תוספת  כל  מבוקשת  לא 

ב ההסדרים  חוק  של  הבאים . 2011- האוטומטי   - בסיווגים 

מכוניות למכירת  דלקת, קרקע  ומפעל , חנות  תפוסה  קרקע 

צמודה, חדש תפוסה  בשיעור , וקרקע  מהבקשות  חלק  אושרו 

השלמת , 1.5%, 13.13%של  את  רק  זה  נבקש  שאנחנו  ומה 

ה לבקשות  בהתאם    .ספציפיותהסיווגים 

אושר   לא  הבאים  של  הבסיווגים  למעשה . 3%העלאה 

למגורים רק  אושרה  אושרה . ההעלאה  לא  הנכסים  ליתר 

של  למטה3%העלאה  כמפורט  מופיעה.   הסיווגים    . רשימת 
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ל, למעשה   שלנו  הבקשה  הנעה , 2011- עיקרי  מלבד 

של  למנגנון  בהתאם  ההסדריםאוטומטית  לאשר , חוק  היא 

העלמחדש  אותה  לגבי את  חריגה  אותם אה  שלא כל  סיווגים 

קודמת בשנה  האישור  את  במועצת , קיבלנו  אושרו  שכבר 

קודמת בשנה  אותם ,העיר  להגיש  העלאה  לגביהם  אושרה   

האוצר ולמשרד  הפנים  למשרד  לאישור  בסיווגים , מחדש 

אושרו   . שלא 

אותם , ובנוסף   ספציפיים לגבי  שינויים  שביקשנו  נושאים 

אותם  נפרוט  כרגעשאנחנו  אותם , בפניכם  גם  לבקש 

השנה של  הבקשה  לפניכם. במסגרת  פה  רואים    . אתם 

  .  4% ...יותר נכון היה להגיד שמבוקשת תוספת  : לויאהוד יובל

רוכל ברשותך  :שגיא  מבקש  בסוף, אני    .הערות 

מסוימת  : לויאהוד יובל הטעיה    . יש 

צרפתי לסיים, יובל  :צביקה  לשגיא  תעיר . תן  כך    .הערותאחר 

רוכלש בסוף  :גיא  שאלות  על  אענה  מקו . אני  אותי  מוציא  אתה 

  . המחשבה

בכוונה  : לויאהוד יובל שאלה. לא  שואל  רק  אני  . .אבל  .1.4%.   

שקוראים   : לויאהוד יובל כמוני  לאנשים  להגיד  יפה  מבוקשת 'לא  לא 

, תוספת '  

רוכל תוספת  :שגיא  מבוקשת  על , לא  תוספת1.4הקידום  לא  הוא  הוא ,  

חוק ה, מידוד בהוראות  שקיים  אוטומטי  הצמדה  מנגנון  וא 

ד פרק  , ההסדרים    , 7סעיף '

יותר  : לויאהוד יובל אשלם  אני    , אז 

רוכל ד  :שגיא  פרק  מכיר. 9סעיף ' או  אתה  תשלם . תקרא, אם  לא  אתה 

בסוף. יותר אענה  שנה . אני  שקיבלנו  החריג  האישור  זה 

  . מפה, דבורה. שעברה
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הררי לדי  :דבורה  הנושאים  בקשות,עדכונים ?וןמה  חריגות  להעלאות   , 

חדשים המיסים, סיווגים  בצו  בהגדרות  בקשה , שינויים 

מגורים למעט  ארנונה  תעריף  שאנחנו . להעלאת  מי  את 

אישור לצורך  השולחן  על  לדיון  היום  של , מעלים  סעיף  זה 

בשנת  שהגשנו  חדשות  מכוניות  למכירת  ועודכן , 2010קרקע 

חלקי מאוד  לבק.באופן  ביחס  בשנת   המבוקשת   2010שה 

הזה בסיווג  ולדון  לחזור  מבקשים  העלאת , אנחנו  ולבקש 

הסכומים. תעריף את  נראה  תכף    .אנחנו 

בטון    ומפעלי  הדלק  שנים- תחנות  לאורך  חוזרת  בקשה  זו    ,

לחייב אפשרות  לתת  או  מבקשים  הפעם  תחנות כשאנחנו  את   

קרקע ומכסימום  עסקים  במכסימום  לחילופין , הדלק  או 

ומקרקע עסקיםבנים  של  המכסימאלי  בתעריף   .   

מעל    חדש  מטר 7,000מפעל  חלק -   אישור  קיבלנו  אנחנו   

והאוצר  הפנים  למשרי  שביקשנו  לבקשה  , 2010- ביחס 

הארנונה  תעריף  את  להעלות  ומבקשים  חוזרים  ואנחנו 

שנת  עד  נהוג  ביותר , 2010שהיה  הזול  שהוא  מקדם  כתעריף 

בארץ   . שקיים 

של   החמישי  התייקרותהנושא  מבקשים  אנחנו  לגבי , גביו  זה 

מאוד בתעריף  שנמצא  תעשייה  למבנה  צמודה  תפוסה  - קרקע 

זול בחקיקה, מאוד  כזאת  הגדרה  אין  אנחנו . ובעצם 

תפוסה קרקע  של  לתעריף  התעריף  את  לקרב  , מבקשים 

ביותר הגדול  השימוש  את  בו  עושים  שאנחנו  זה    . שהוא 

לדיון, שוב   סיו: נושאים  להוספת  חדשיםבקשה  כפי , וגים 

בשנת  ונדחינו2010שביקשנו  להוסיף ,   מבקשים  אנחנו 

שטח עתירי  שהם  תעשייה  מפעלי  שבו  באופן  לצו  , סיווגים 

ביטוי  שיהיה  באופן  התעריפים  את  למדרג  אפשרות  תהיה 
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שטח עתירי  שהם  מפעלים  בעוד , לאותם  לרווח  ונוכל 

ל, מדרגות אפס  בין  מאשר    .7,000- חוץ 

רוכל י  :שגיא  קיימים, צויןשוב  מפעלים  על  מדובר  מנגנון . לא  על 

חדשים למפעלים  אטרקטיביות    . שיאפשר 

הררי חינוך"כנ  :דבורה  מוסדות  לגבי  בעיר. ל  כזה  ארגון  לנו  אבל , אין 

מדרג  עם  סיווג  לנו  יהיה  שאם  חושבים  שיש אנחנו  יותר  זול 

לשטח גורם , ביטוי  להיות  נוכל  אולי אנחנו  אלינו  שמרכז 

מכלל של  להקים או , ותסוג  שיבואו  שטח  עתירי  ספר  בתי 

סבא כפר  העיר  בתחום  שלהם  הארגונים    . את 

ביטוח   וחברות  מנהלות, בנקים  שוב, לרבות  חדש , זה  סיווג 

כזה סיווג  לנו  שיהיה  מבקשים  ואנחנו  בעיר  קיים  , שאיננו 

להגיע  רחבים  שטחים  של  גודל  בסדר  לארגונים  שיאפשר 

ב. לעיר להשתמש  יוכלו  שהם  מוזלים בכך  תעריפים  אותם 

שלהם המנהלות  את  למקם  שלהם , ולבחור  הארגונים  את 

סבא כפר  העיר    .בתחום 

רוכל פה  :שגיא  המוצע  ביותר  הנמוך  התעריף  שגם  לציין  המדרג , צריך 

ב גבוה  עדיין  הוא  ביטוח  וחברות  מהתעריף 200%- לבנקים   

סבא בכפר  ומסחר  עסקים  במכסימום    .הנהוג 

הררי נוספת  :דבורה  ומבקשה  חוזרים  שאנחנו  אותהב  שינוי  ,קשים  זה 

חישוב במגורים.שיטת  שלא  כיום  של ה, בעסקים,   עמסה 

היא  ותעשייה  מסחריים  ארגונים  על  המשותפים  השטחים 

לגודל ביטוי  שאין  אומרת. באופן  לו , זאת  שיש  שטחים מי 

רחבים שטחים  לו  שיש  מי  או  בגין , מצומצמים  משלם 

שווה באופן  המשותפים  שצריך . השטחים  חושבים  אנחנו 

זה את  חוזרתאתז. לתקן  בקשה  בשנה .  נענינו  לא  אנחנו   

בפעם , שעברה לאישור  זה  את  ומעלים  חוזרים  ואנחנו 



    30.11.2010  7   המניין מועצה שלא מן

  . הזאת

צנעני"עו איתן  לההיו מה  :ד    ?סירובנימוקים 

הררי סירוב  :דבורה  נקבל    ? אם 

צנעני"עו איתן  סירוב, לא :ד  קיבלתם  שעברה    . בשנה 

הררי נימ  :דבורה  לסירוביםוקיםאין    .  

רוכל עדיין  :שגיא  הנימוקים. אין  לקבלת  בכתב  פניתי  עדיין . אני  אין 

  .  נימוקים

הררי נימוק  :דבורה  לקבל  מבקשים    . אנחנו 

הבנה, סליחה :ד מנשה אליאס"עו של  זה . שאלה  צמודה 'מה  תפוסה  קרקע 

תעשייה   '?למבנה 

הררי אסביר  :דבורה    . אני 

לדוגמא  :ד מנשה אליאס"עו על אם  יושב  תעשייה  מהשטח80%מבנה  על         ,  

מוגדלת20%- ה ארנונה  גם  יחייבו  הנותרים  הכוונה?   זו ? זו 

של  משלמים. 100%הנאה  אבל  עצמו  המבנה    .על 

הררי גישות  :דבורה  שתי  שנקראת . יש  בחוק  הגדרה  בעצם  קרקע 'אין 

הבניין. 'צמודה הגדרת  בתוך  נמצאת  היא  צמודה   .קרקע 

אומרת הבנייןקרק, זאת  עם  יחד  שמשרתת    . ע 

לדוגמא  : לויאהוד יובל קלאב    .קנטרי 

הררי צמודה  :דבורה  קרקע  איננה    . זו 

כותבים  :ד מנשה אליאס"עו תפוסה'אתם  ע. 'קרקע  מה"תפוסה  בעלות ?י  לא    . זו 

הררי זאת. לא  :דבורה  היא  לעשות , התפוסה  יכול  אינו  אחד  שאף  הקרקע 

שימוש במאל, בה  שימוש  שעושה  מי  לקרקעא  שצמוד  . בנה 

תפוסה קרקע  של  ההגדרה    . זאת 

המבנה :ד מנשה אליאס"עו על  וגם  הקרקע  על  גם  ארנונה  תשלום  יהיה    ? אז 

הררי ארנונה  :דבורה  תשלום  היום. יש    . יש. גם 

ב, בסדר :ד מנשה אליאס"עו זה  את  להגדיל  רוצים  אתם    .100%- אבל 
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רוכל תפוסה. לא, לא  :שגיא  לקרקע  הקיים    , התעריף 

הוא  :ד מנשה אליאס"עו ל. 2.3התעריף  להגדיל    .5- רוצים 

רוכל הוא. לא, לא, לא  :שגיא  בצו  הקיים    , התעריף 

הררי   . 8.99  :דבורה 

רוכל כמעט   :שגיא  שקלים9הוא  תפוסה,   לקרקע  התעריף  חל . זה  הוא 

בעיר הנכסים    . במרבית 

העיר :ד מנשה אליאס"עו רחבי  בכל  תעשייה  למבנה  צמודה  תפוסה    . קרקע 

רוכל מקרי  :שגיא  ספציפי  תעריף    . יש 

הנוכחי  :ד מנשה אליאס"עו ל, 2.36התעריף  להעלות  שקלים5- מבקשים    .  

רוכל נמוך  :שגיא  תעריף  הזה  נמוך, הסעיף  הגיוני, בלתי  נוגד . בלתי  הוא 

תפוסה קרקע  של  ההיגיון  ולהיות , את  לעבור  צריך  ולטעמנו 

תפוסה קרקע  של  לשיעור  זהה  לוובדומ, בשיעור  או . ה 

מהצו בכלל  המתאים או , להתבטל  התעריף  את  להעלות 

תפוסה קרקע  של  לו  תעריף . הדומה  שיהיה  סיבה  שום  אין 

כך כל    . נמוך 

הגדרות, כן :ד מנשה אליאס"עו שתי  יש  תפוסה . אבל  קרקע  של  הגדרה  שלא יש 

תעשייה למבנה    . צמודה 

הררי   . נכון  :דבורה 

הע :ד מנשה אליאס"עו מבקשים  אתם  מזעריתשם    . לאה 

רוכל   . נכון  :שגיא 

של  :ד מנשה אליאס"עו העלאה  מבקשים  תעשייה  למבנה  הצמודה  תפוסה  וקרקע 

תעשייה . 100% מבנה  יש  כבר  משלם אם  המבנה  ובעל 

העול , ארנונה את  עוד  עליו  להכביד  למה  ולהעלות         אז 

תפוסה100%- ב שהיא  קרקע  עוברים ? למה,   רק  נניח  אם 

מעב, שם דרך  תפוסה, רזו  גם    ? זה 

הררי אסביר  :דבורה  מגדיר . אני  אותו קרקע'החוק  לחייב  שניתן  צמודה   
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, כבניין בניין' קרקע, בתעריף  הגדרה . לא  שמופיעה אין 

צמודה קרקע  לה  שקוראים    . בחוק 

הגדרה :ד מנשה אליאס"עו באמת  יש  אם  המשפטי  היועץ  את  לא . שאלתי  אני 

הגדרה גם    . ראיתי 

הררי א  :דבורה  בחוקאז  הסעיף  את  לך  אתן  נמצא , ני  שהוא  תראה  ואתה 

בניין הבניין. בהגדרה  להגדרת  צמודה  היא  צמודה   .הקרקע 

מ להיות  אמורה  היא  כבנייןמולכן     . בכלל, וסה 

ההבנה :ד מנשה אליאס"עו על  שהתגברנו  קרקע . נניח  להעלות  ההיגיון  מה  אבל 

ב   ? 100%- כזה 

הררי מקום  :דבורה  לה    . אין 

רוכל תפוסה   :שגיא  קרקע  של  לתעריף  אותנו  להצמיד  רוצים  אנחנו 

  . רגילה

הררי מקום. בדיוק  :דבורה  לה    . אין 

רוכל בעיר  :שגיא  הנכסים  מרבית  על  שחל  הרגיל  התעריף    . כמו 

הררי לקונה  :דבורה  פה    . יש 

רוכל בלבד  :שגיא  תעשייה  נכסי  על     .מדובר 

לקנטרי מה   : לויאהוד יובל גדוליפריע  שטח  לו  אחרות  ...ש, שיש  ובערים 

משלם השרון , הוא  שקל23ברעננה  ,25בהוד    .  

רוכל תשובה  :שגיא  לך  ניתן  תכף  לא . אנחנו  הוא  שהעלית  הנתון  כרגיל 

זה, נכון על  גם  התשובה  את  ניתן  תכף  אנחנו    .אבל 

הררי זה . הלאה  :דבורה  עדכון  ומבקשים  חוזרים  שאנחנו  הסיווגים  אחד 

מכוניו למכירת  קרקע  של  חוזרים , תהתעריף  ואנחנו 

עסקית  פעילות  בה  ונעשית  קרקע  זאת  שאמנם  ומסבירים 

של , מלאה בשיעור  כיום  מחויבת  חושבים , 12.19היא  אנחנו 

להיות צריכה    , שהיא 

צ"ד בוקי  להיות   :יש'ר  צריך  לא  ל? 2010זה  מאושר    ? 2010- תעריף 
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הררי ל  :דבורה  שאישרו  מה  ל, לא. 2010- זה    . נתקן, טוב. 2011- מאושר 

טעות, לא, לא  :אל- אתי גן לא  לגבי . זו  שנכון  מה     .1.1.2010זה 

רוכל מעבר  :שגיא  היא    . נכון, והבקשה 

הררי להבקשה   :דבורה  ל2011- היא  עדכון  היא . בדיוק, 19-   הבקשה 

ל זה  את  מרובע19- להעלות  למטר  שקלים  לא .   אשר  עד 

השרים אישורי  את  הוא , נקבל  הקיים  הוא . 12.19התעריף 

ר במקודם  עפ1.4- ק  העדכון  בשיעור  התקנות"  זו . י 

הצמודה הקרקע  לגבי  בה  דנו  כבר  שאנחנו    . ההתייחסות 

מעל    חדש  שקיבלנו -  7,000מפעל  האישור  תעריף מ  את  ביא 

למפעל מרובע  מעל המטר  שהוא  שטח  עתיר  ל7,000    -24.59 .

שאחרי  חושבים  אטרקטיבי 10אנחנו  תעריף  פה  שהיה  שנים   

בשיעור מפעלים  לתעשייהלאותם  ביותר  הנמוך  קיים    

המדינה במשק  ההסדרים  מבקשים , בתקנות  להעלות אנחנו 

זה לשנת . את  הבקשה  את  שמשלימה  בקשה  . 2010זאת 

ל הזה  התעריף  את  ולהעלות  לחזור  מבקשים    . 40.6- ואנחנו 

רוכל בסוף  :שגיא  להערה  לב  תאושר. שימו  כולה  הבקשה  אם  עדיין , גם 

הנמ התעריף  על  מדברים  בסביבהוך אנחנו  נכון . ביותר 

בארץ ביותר  הנמוך  כמעט  התעריף  הוא  הזה  התעריף  . להיום 

הירדן בבקעת  איפשהו  תעריף  רק  לו  כזה . דומה  תעריף  אין 

בארץ תעשייה  בעיר, לנכס  לא    . בטח 

להיום כמה   :אל- אתי גן נכון  יש  מטבע7,000מעל מפעלים  חוץ    ?  

הררי הזה. 4  :דבורה  מהתעריף  נהנה  לא  חדשהוא. טבע  לא    .  

רוכל קודם  :שגיא  היה  ההטבה. הוא  עליו  חלה    . לא 

גל בן  נחשבת  :גיא  לא  שלו  ההרחבה    ? גם 

רוכל נחשבת  :שגיא    . לא 

הררי קיים. לא  :דבורה  במפעל  הרחבה    .זו 
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שמתעניין  : לויאהוד יובל מישהו    ? יש 

רוכל כל  :שגיא  מתעניינים, קודם  יש  לעת  אישור . מעת  ויהיה  היה  גם 

מאודעד, להעלאה נהיה  אנחנו  אטרקטיביים- יין   מאוד 

תעשייה, בתעריף בתעריף  לאזור  יחסית  מאוד . עדיין  אנחנו 

חדשים מפעלים  למשוך  שהתמורה , רוצים  רוצים  גם  ואנחנו 

סבירה תהיה  ריאלית. לשטח  לא  היא    .לטעמי 

צ"ד בוקי  הארצי  :יש'ר  הממוצע    ? - מבחינת 

רוכל גבוה  :שגיא  יותר  הרבה  הנמוך מדבריאנחנו . הוא  התעריף  על  ם 

בארץ כמעטביותר  ביותר .   הנמוך  כמעט  היום  הקיים  בסיווג 

  . בארץ

צ"ד בוקי  אחוזים  :יש'ר    ? בכמה 

רוכל לטעמי  :שגיא  סבא  בכפר  היגיון  שום  כך , להבנתנו, אין  כל  לתעריף 

אותם. נמוך מרתיע  לא  זה  שמתעניינים    . מפעלים 

הררי בטון   :דבורה  ומפעלי  הדלק  הפעם אנחנו  - תחנות  ומבקשים  חוזרים 

אפשרויות בקבוצת או . שתי  מכסימאלית  העלאה  לאפשר 

במכסימוםשירו הדלק  תחנות  של  למבנים  ומסחר  , תים 

כנ התפוסה  עפ, ל"ובקרקע  שמתאפשר  בתעריף  י "מכסימום 

קרקעותתער של  המכסימום  שטח . יפי  שכל  לחילופין  או 

לפי  אותו  למסות  נוכל  כמבנה  קרקע  למטר 332.81התחנה   

שניתן , רובעמ דין  בפסק  העליון  המשפט  בית  בעצם  שזה 

הטענה את  קיבל  שנים  מספר  דלק , לפני  תחנות  לחייב  שניתן 

לבין הקרקע  בין  ההבחנה  את  לעשות  המבנהבלי    .  

בקשות   בשתי  פונים  שירותים . אנחנו  לפי  מבנה  מכסימום  או 

קרקע"כנ, ומסחר לגבי  כל . ל  את  למסות  לנו  שיאפשרו  או 

התחנה לשטח  למטר332פי   שקל    .  

בשנת    נענתה  שלא  חוזרת  לעיר זה , 2010בקשה  שיתאפשר 
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סבא תעשייה, כפר  בנושא  מדרג  גם  לה  רק , שיהיה  שאיננו 

ל0בין  שבין , 7,000-   ביניים  מדרגות  שתהיינה     2,501אלא 

ל5,001בין , 5,000- ל בסדר .7,000-   שאינם  מפעלים  שגם  כך   

של  בכל 7,000גודל  שטח  עתירי  והם  סיווג , זאת  לנו  שיהיה 

  . אטרקטיבי

יש    הסביבה  ערי  שבבדיקת  לציין  רוצה  הסביבה אני  בערי 

מדורגים שהם  כאלה  שלהם , סיווגים  יחסי  יתרון  נוצר  ובכך 

פנינו בסדר , על  שהם  מפעלים  גם  אלינו  לרתק  והאפשרות 

ענק מפעלי  רק  ולא  בינוני    .גודל 

מ   תעריף  מבקשים  אנחנו  למה  ומסבירה  חוזרת  ופחת אני 

ומכללות חינוך  מוסדות  של  הקיים  שיהיה גם . מהתעריף 

והם  לעיר  להגיע  שרוצים  מכללה  או  ספר  לבית  באמת  ביטוי 

שטח יהיה . 3,000מעל , עתירי  שהוא  כזה  תעריף  לנו  שיהיה 

אטרקטיבי כזה, גם  יהיה  לא  שהוא  סיבה    . ואין 

בנקים   לגבי  חדשים  מבנים, סיווגים  לאותם  ביטוח  , חברות 

ויחידות לרבות  שטחמנהלות  עתירי  שהם  אנחנו , סמך 

שבין  במטרים  לצאת  לנו  שיתאפשר  ל2,500רוצים    -5,000 

זול בקבוצה . תעריף  מכסימום  שהוא  היום  הקיים  התעריף 

ביטוח וחברות  בנקים  של  בין . הזאת  ל2,5000גם    -5,000 

מ ומעלה5,000- וגם   .  

מבנים, ל"כנ   לאותם  לנו  לאפשר  ומבקשים  חוזרים  , אנחנו 

בעסק  אחד  מחזיק  יחזיק  שבהם  מסחריים  מבנים  שהם 

בעיר, אחד לבואם  אטרקטיביים  להיות  רוצים  אין , אנחנו 

כזה בין . עדיין, לנו  יהיה  שלו  הגודל  שאם        5,000באופן 

ביחס 10,000- ל מופחת  שהוא  תעריף  לו  לתת  ניתן  יהיה   

ומסחר שירותים  של  הזאת  בקטגוריה  הקיים  בין . לתעריף 
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ל5,000 של 10,000-   תעריף  מעל , 126.75  שמצוי  , 10,000ומי 

מזה  נמוך  להיות , כמובן. 81.12 - אף  יכול  לא  נמוך שזה 

משרדים של  בקטגוריה  לגבות  שניתן  מינימום   ,מתעריף 

ומסחר   .  שירותים 

אפשר  :יאיר אברהם אם  כלשהו . שאלה  הבדל  יש  משרדים  של  בין בסיווג 

בין  המחירים  במרמת  שנמצאים  העירמשרדים  לבין , רכז 

שנמצאים  העירמשרדים    ? בפאתי 

הררי המצוי יש . בשכונות  :דבורה  מהתעריף  יותר  נמוך  סיווג  לנו 

השכונות, למשרדים לבין  העיר  במרכז  ומסחר  יש . שירותים 

כ של  בערך     .25%- פער 

  ? בשכונות  :יאיר אברהם

הררי   . בשכונות  :דבורה 

א  :יאיר אברהם לעודד  מנת  על  אולי  חשבתם  במרכז לא  המשרדים  בניית  ת 

גדול, העיר מאוד  חוסר  שמתבצעת , שיש  הבנייה  ועיקר 

האחרונות למשרדים בשנים  מיועדת  לא  העיר  במרכז  גם   

לעשות . ולעסקים או  לעודד  זה  באמצעות  אפשר  האם 

הזה העניין  את  שיקדם  מהלך  במרכז כי ? איזשהו  משרדים 

קיימים לא  פשוט  הם    .העיר 

הררי קיימים- ' א  :דבורה    .  

מדבר, לא  :יאיר אברהם התפתחותאני  שאין  הזה  במובן  קיימים  לא    ,  

הררי להרחבה  :דבורה  מקום  כן, אין    . זה 

העיר  :יאיר אברהם למרכז  עסקים  של  הצטרפות  שתאפשר  בנייה    . ואין 

הררי המועצה  :דבורה     .שולחן 

העיר  :יאיר אברהם ראש  שלי, אדוני  השאלה  על  אחזור  אני  שמעת  לא  . אם 

לא המתאיםאני  הכלי  היא  הארנונה  אם  יודע  היות ,   אבל 

במחסור מאוד  משאב  זה  העיר  במרכז  ומאידך , ומשרדים 
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לא  הם  יחסי  באופן  המרכז  באזור  בניינים  שבונים  יזמים 

למשרדים למגורים, מיועדים  מיועדים  שלי. רובם  , השאלה 

בארנונה להפחתה  כלי  להיות  יכולה  ארנונה  סיווג , האם  או 

בארנונה  לעודד מיוחד  כן  כלי  איזשהו  להיות   הקצאהיכול 

בנייה של  משרדשטחי      ?יםלטובת 

חמו בן  מגורים  :יהודה    ? במקום 

מגורים  :יאיר אברהם   . במקום 

חמו בן  תב  :יהודה  וה"כל  לבנות. שלהייעוד ע  יכול  שאתה  מקומות  אתה . יש 

תב שינוי  לעשות  תב, ע"רוצה  שינוי  יעשה.ע"תעשה  היזם    ,

אתה לך. לא  יש  עליה אם  לבנות  ייעוד  לך  שיש  קרקע   

משרדים, משרדים תבנה  לשנות. אתה  בקשה, תרצה    . תגיש 

אינסנטיב, כן  :יאיר אברהם כרגע  אין    .אבל 

ביחד(    ) מדברים 

יואל אחר  :איציק  משהו  מציע  שאתה  משרדים , חשבתי  תוך מלהוציא 

  . דירות

עסקים  :יאיר אברהם תעריף  משלמים  דירות  בתוך  משרדים    . על 

הררידבו יותר.יותר. לא  :רה   .   

או , מה שיאיר בעצם שאל  : לויאהוד יובל אפשר  הארנונה  של  הכלי  באמצעות 

והיום כספים  ועדת  של  הישיבה  בין  יש , ניסיתם  אם  לבדוק 

יקרה בארנונה  מזהמים  משרדים  לחייב  פתח  . בכלל  . .

  . מדיניות

חמו בן    . צודק  :יהודה 

בדקתם? בדקתם  : לויאהוד יובל כו? לא  לבדוקיש    ?ונה 

הררי לבדוק  :דבורה  שיכול  כלי  לנו    . אין 

.לבדוק   : לויאהוד יובל . מחדש, . סיווג    . לבקש 

הררי מה  :דבורה    ? שאומר 
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מזהמים  : לויאהוד יובל שהמפעלים    , שאומר 

לוי לזהם  :ארנון  להם    . אסור 

יואל לזהם  :איציק  זה    ? מה 

לוי אותו  :ארנון  ולסגור  אותו  לעצור  צריך  שמזהם  מפעל . מי  זה  מה 

  ? מזהם

דלק, סליחה  : לויאהוד יובל בתחנות  בטון    , מפעלי 

ביחד(   ) מדברים 

הררי לה   :דבורה  שקוראים  קטגוריה  לעשות  יכול  לא  אתה  מפעל 'אבל 

  . 'מזהם

מסוכנים. לא  : לויאהוד יובל לחומרים  רישיון  בעל    . מפעל 

ביחד(   ) מדברים 

צנעני"עו איתן  אינפורמטיבית, דבורה :ד  במסד .שאלה  עד 6  מבין , 12  אני  אם 

האלה מההקלות  שייהנו  עסקים  אין  היום    ? נכון 

הררי אין  :דבורה    . עדיין 

צנעני"עו איתן  בעניין , כלומר :ד  חור  שום  ואין  כלום  עולה  לא  זה  לעירייה 

  . הזה

הררי אין  :דבורה  איננו. עדיין  הוא  כי  הכנסה  ממקור  מפחית  לא   .אתה 

בהגדרות  חוזרת - שינויים  ומסבירהאני  מתחברת ,   אני 

סיווג לאותו  שאיננו . בחזרה  יחידה  שטח  על  דיברנו  אנחנו 

המיסים , מגורים בצו  ההגדרה  הקיימת  שבשיטה  והסברנו 

יחידות , אומרת בין  יתחלק  זה  המשותפים  השטחים  שבגין 

  . המבנה

אומרת   שמשתתף , זאת  כמי  יחידה  של  לגודל  ביטוי  אין 

המשותפי השטחים  של  המיסוי  שלהבעלות  לגודל  ביחס  . ם 

אומרת לו , זאת  שיש  מסחרי  מבנה  לי  יש  מטר 1,000אם   

ועוד  עיקריים  משותפים200שטחים  שטחים  מטר    ,
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בו  שווה , 10ומחזיקים  באופן  יתחלקו  המשותפים  השטחים 

ה אם , 10- בין  קשר  שום  הבלי  שמחזיק 10- מתוך  מישהו  יש   

מטר25 מחזיק ,   אחר  מטר500ומישהו  חושבים .   שזה אנחנו 

צודק שוויוני. לא  לא  נכון, זה  לא    . זה 

בכך   זה  את  לשנות  מבקשים  למי , אנחנו  ביטוי  שיהיה 

גדול השטחים , שארגון  בגין  המיסוי  בעול  שיישא 

קטן ארגון  מאשר  יותר  האלה  שאנחנו , המשותפים  מכיוון 

האלה בשטחים  משתמש  שהוא  שלומבינים  לגודל  ביחס    .

יחסי לחיוב  חוזרת  בקשה  זאת  שווהולכן  חיוב  ולא  בפעם .  

למה נימקו  לא  וגם  לבקשתנו  נעתרו  לא  שפנינו  . האחרונה 

הזה העיוות  את  לתקן  ומבקשים  חוזרים    . זהו. אנחנו 

רוכל כאן, חברים  :שגיא  עד  בפניכם?שאלות  שמובא  כפי  הצו  זה  כמובן ,  

הכספים בוועדת  גם  כבר  זה  את  מרבית . שהסברנו  את 

מכירים אתם  הופ, השינויים  הם  שעברהכי  בשנה  גם    . יעו 

הגינות, שגיא  : לויאהוד יובל שלשם  חושב  כשמחר , אני  ירוצו במיוחד 

תהיה , לעיתון שלא  שישי  יום  של  בעיתון  קראנו  וכבר 

תהיה . התייקרות לא  שלמגורים  אומר  אתה  עכשיו 

תוספת, התייקרות מבוקשת  קצת . לא  ממה מבולבל אני 

אומרים ביקשת .שאתם  אם   1.4%,   

מילר פלא  :עמירם  פלא, לא  אתהלא  שדווקא   .   

בקואליציה  : לויאהוד יובל הייתי    , אם 

צרפתי הדברים  :צביקה  את  להציג  סיימו  ודבורה  לשאול . שגיא  שצריך  מי 

  . מנשה. בבקשה, שאלות

הצעה :ד מנשה אליאס"עו לי  הזו, יש  לשנה  דווקא  שסדר . בכלל. לאו  חושב  אני 

מתבקשיםהדברים  אנחנו  שנה  כל  מעוות  כל קצת  קודם   

הארנונה בצו  ולדון  בתקציב, לאשר  לדון  מכן  למה . ולאחר 
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הגיוני לא  וטוענים ? זה  שבאים  השנה 'כיוון  פשוט  התקציב 

בעיה להיות  מחסור, עלולה  וכך, יהיה  כך  לא . 'יהיה  אנחנו 

בתקציב עניין  של  לגופו  לקבל , דנים  צריכים  אנחנו  לכן  אז 

שאומרים הדברים  כל  את  מסיני    .כתורה 

ענייןאנח   של  לגופו  נכנסים  לא  אפשר , נו  אם  בודקים  לא 

לתקציב מתקציב  לסעיף, להעביר  מציע. מסעיף  , אני 

בתקציב נדון  כל  קודם  הבאות  אם . שבפעמים  לגבי  נכריע  לא 

מפריעה   . הארנונה 

חמו בן  הדיון   :יהודה  את  שיידחו  המקומי  השלטון  של  הזה  בנושא  פנייה  יש 

הארנונה עפ, של  אנחנו"כי  חוק  הי  עד  מחויבים    -30 

  . לנובמבר

בעיה :ד מנשה אליאס"עו להקדים, אין    . אפשר 

חמו בן  חודשיים  :יהודה  לפני  בתקציב  לדון  יכולנו  גמר , שלושה- לא  לפני 

  . שנה

לא , לא :ד מנשה אליאס"עו . אני  . בתקציב , בתקציב. החלטה  בין  מבדיל  אני 

בתקציב לדון  להיכנס . לבין  באוקטובר  מאיתנו  מונע  מה 

ענייןל של  עדיףגופו  באמת  מה  ולדון  באמת ?  להיות  יכול   

בתקציב הדיון  אחרי  ישתכנעו  המועצה  חברי  שצריך , שכל 

מצביעים. להעלות שאתם  לכם  אומר  אני  גם , היום  אני 

עיוורת, מצביע בצורה  אם  יודע  עדיין , לא  מושג  לנו  אין  אבל 

התקציב   . מהו 

של    העלאה  להיות  צריכה  ולומר  לבוא  אפשר  או 5%איך   

העלאה להיות  צריכה  לא  חוטאים . בכלל  באמת  אנחנו  אולי 

הארנונה את  להעלות  כן  וצריך  מציע . לאמת  שאני  מה  לכן 

הבאות לשנים  הדברים, זה  סדר  את  בדיון . לשנות  להתחיל 

קודם העיר,בתקציב  של  הצרכים  מה  באמת  לדעת    .  
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חמו בן  פעם  :יהודה  עוד  הזאת  ההצעה  את  תגיש  אתה  הבאה    . שנה 

לצערי :ד מנשה אליאס"וע פה  אהיה  לא  כבר  בסדר, אני  אופן. אבל  אני , בכל 

עכשיו אומר, מציע  שאני  במה  לזלזל  בלי  באמת  אולי , אולי 

בזה לדון  כדאי  היגיון . באמת  בזה  אין  תשללו- אם  יש .   אם 

היגיון  תקבלו- בזה   .  

צרפתי מנשה,תודה  :צביקה  שמעון.    .  

פרץ הצעה   :שמעון  לי  יש  דווקא  מאוד , אחרתאני  מאוכזב  ואני 

מעבר  השנה  עולה  לא  הפניםשהארנונה  שמשרד    , למה 

אדמות :ד מנשה אליאס"עו עלי  הנתקעים    . הנה. נציג 

צ"ד בוקי  עצמך  :יש'ר  את  למה. תסביר    .תסביר 

פרץ מבין   :שמעון  לא  דיקטטורה, אני  עכשיו  לדבר  רוצה  אתה   ?מה 

בדמוקרטיה דעתו, אנחנו  את  אומר  אחד     .כל 

לעלות :ד מנשה אליאס"עו מציע  אתה    ? כמה 

פרץ זה. 5%גם   :שמעון  עם  בעיה  שום  לי    .אין 

פרץ למה  :שמעון  לכם  אסביר  פה. אני  אני  זה  פה, בשביל  לי  אני , יש 

באוויר סתם  זה  את  אומר  לא  ואני    . מדבר 

גל בן  לאמסלם  :גיא  זה  את    . תספר 

פרץ אספר  :שמעון  ש.אני  חוטאים  דווקא  שאנחנו  חושב  אני  מעלים   לא 

עושה הפנים  שמשרד  למה  מעבר  הארנונה  הכל , את  בסך  כי 

מאוד  ואנשים  איכותית  מאוד  אוכלוסייה  לנו  יש  סבא  בכפר 

ב, מסודרים לעמוד  יכול  אחד  עוד 3%- וכל  או  בשנה   4% 

זה ,בשנה או 40  שקל50  זה ,   יקרה  הכי  הדירה  לפי   100או 

  . שקל

נכון  : לויאהוד יובל   . לא 

פרץ בו  :שמעון  ילדיםאז  נהיה  לא  ואלה . או  נזקקים  שבאמת  אלה 

ה, שצריכים של  ההעלאה  את  לא  צריכים  שיירד , 4%- לא  או 
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מעניין-  10%גם  לא  זה  ה.   את  מקבלים  את       , 90%- הם 

ה80%- ה את  או  כלום, 70%-   מהם  נגרע  לא  מזה    .הם 

נכון  :אורן כהן לא  מטעה. זה    . אתה 

פרץ מטעה  :שמעון  לא  זה. אני  את  חי     .אני 

ביחד(   ) מדברים 

הזויה  :אורן כהן עמדה  פה  מציג    . אתה 

פרץ הזויה. הפוך  :שמעון  דעתי, תשמע. לא  את  מביע  אמרתי , אני  לא 

שיתקבל מה  נגד, שזה  להצביע  יכולים  אומר , אתם  אני  אבל 

השנהב גם  זה  את  העליתם  שלא  שחבל    . גלוי 

גל בן  מציע  :גיא  אתה  הבנתי? מה    . לא 

פרץ ל  :שמעון  בכיס, 5%- להעלות  יגרע  לא  זה  אחד  יוסיף . ולאף  זה 

טוב יותר  שתתפקד  לעירייה  טוב  הכל, ויעשה    . זה 

גל בן  לציבור  :גיא  יופי  מחובר    . אתה 

פרץ איך  :שמעון  לא. ועוד  מתכוון? למה  אני  מה  יודע  שלי  אל , הציבור 

  .תדאג

גל בן  עוד   :גיא  לשלם  רוצה  ארנונה5%אתה  לרבע ?   לרדת  רוצה  אתה 

  ?מנדט

פרץשמעו מקבלים   :ן  כך  בסדר, 90%אחר    . זה 

ביחד(   ) מדברים 

למסכנים :ד מנשה אליאס"עו באמת  דואג  אתה  ב, אם  חבר  לא  אתה  וועדת למה 

להיות? הנחות מבקש    . היית 

פרץ נותני  :שמעון  זכות.לים לא  לי  אין    .  

צנעני"עו איתן  שמעון :ד  כל  אחת , קודם  את - במילה  העלית  שאתה  בטוח  אני   

שלך בבדיחותההצעה    .  

פרץ פה, הנה. התכוונתי. לא, לא  :שמעון  מתבלבל, הרמקול  לא    . אתה 

ביחד(   ) מדברים 
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צנעני"עו איתן  כל  :ד  לברך, חבריםקודם  רוצה  הארנונה אני  שצו  כך  על   

הארנונה של  חריגה  העלאה  בחובו  טומן  לא  בפנינו  . שמונח 

נכונה החלטה  שזאת  חושב  חברתית . צודקת, אני  החלטה 

לברך. ראשונהממדרגה  רוצה  ורגל אני  יד  לו  שיש  מי  כל  את   

לרחשי , בעניין דבר  של  בסופו  קשוב  שהיה  העיר  מראש  החל 

הקואליציה , הציבור דבר. שהתנגדוחברי  של  זו , בסופו 

וצודקת נכונה    .החלטה 

נוספת   בנקודה  לגעת  רוצה  של דנו . אני  בנושא  מעט  לא  פה 

השגה בר  צעירים, דיור  ד. זוגות  של  דנו הנושא  השגה  בר  יור 

וגידים עור  יקרום  שהוא  עד  דבר  של  בסופו  אבל  ועד , בו 

זמן הרבה  עוד  ייקח  הצעירים  לזוגות  בשורה  פה  . שתהיה 

ל הזדמנות  פה  לנו  שיש  חושב  עאני  צעירים  לזוגות  י "סייע 

בארנונה הקלה  או  הנחה    . מתן 

סבא   בכפר  פה  צעירים  שלהן , זוגות  המחיר  פה  הדירות 

יקר, גבוהמאוד - מאוד מאוד  דירה . הוא  פה  רוכש  שכבר  מי 

אסטרונומיים המחירים  משכנתא. אז  לוקח  לרוב , הוא 

גבוהה מאוד  המשכנתא . משכנתא  של  החודשיים  ההחזרים 

משגת. גבוהים לא  שידו  דירהאז , מי  דמי שוכר  וגם   

סבירים לא  וממש  אסטרונומיים  הם  היום  לנו . השכירות  יש 

הזוג על  ולהקל  לסייע  אפשרות  הכלכלי פה  בנטל  הצעירים  ות 

  .הזה

מחברי    מורכבת  שתהיה  ועדה  להקים  להציע  רוצה  אני 

מקצוע ומאנשי  בעניין, מועצה  הסכום , שתדון  את  תקבע 

בארנונה הנחה  לצורך  מקציבה  את , שהעירייה 

הזכאויות, הקריטריונים ההנחה, את  גובה  תקופת , את  את 

הזה, ההנחה לשולחן  המלצות  בעניין, ותגיש  יקבל ,שידון   
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סיווג  לצורך  הפנים  למשרד  בקשה  ותוגש  ההחלטות  את 

הזאת להנחה  אישור  קבלת  או    . מתאים 

הצעירים   לזוגות  בשורה  תהיה  המיידי, זאת  בטווח  . לפחות 

דיבידנדים שני  למעשה  פה    . יהיו 

צ"ד בוקי  השנה  :יש'ר  ביטוי  לידי  זה  את  להביא  אפשר    . אי 

צנעני"עו איתן  פ. אפשר :ד  מקבל  אתה  למשרד אם  בקשה  ומגיש  החלטה  ה 

לאשר, הפנים יכולים  העלאה. הם  לאשר  יכולים  שהם     .כמו 

צ"ד בוקי  היום  :יש'ר  הארנונה  צו  את  מאשר  צו . אתה  את  לאשר  צריך  היום 

  . הארנונה

גל בן  תתכנס  :גיא  שהוועדה  הקרובות  שבשעתיים  רוצה  , תדון, אתה 

לצו הסתייגות  ונגיש  המלצות  השנה? תגיש  י?איך  אתה  כול  

הבאה בשנה  זה  את  ליישם  הטוב  בהנחה ,במקרה  וזה   

שלך הרעיון  את    . שיקבלו 

צנעני"עו איתן  אוקי:ד  הוא .   שהמועד  חשבתי  פה , 30.12אני  שוגה  אני  אם 

הזאת, בחודש השנה  לגבי  פרקטי  באופן  ניתן  לא  זה  אז , אם 

הבאה   . שנה 

גל בן  ועדה  :גיא  להקים  שלך  ההצעה  את  להצבעה  נעלה  בוא    . אבל 

צנעני"עו איתן  כפול :ד  דיבידנד  למעשה  פה  באמת . יהיה  פה  יהיה  כל  קודם 

והקלה הצעירים , הנחה  הזוגות  על  הכלכלילהקל  הנטל  . את 

סבא  כפר  עיריית  של  ומפורשת  ברורה  אמירה  פה  תהיה  אבל 

הצעירים-  מהזוגות  לנו  אכפת  ואנחנו ,   להם  דואגים  אנחנו 

מעשה ועד. עושים  להקים  להציע  רוצה  השנה , האני  אם  וגם 

יתאפשר לא  שנה , זה  לגבי  עתיד  פני  צופה  לפחות  אבל 

  . הבאה

צרפתי   . תודה  :צביקה 

צנעני"עו איתן  לשגיא :ד  אחת  ה, שאלה  של  שמבוקשת3%- ההעלאה  שנדמה ,  
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נוספת פעם  מבקשים  והשנה  אישרו  לא  שעברה  ששנה  מה , לי 

הזאת ההעלאה  של  הכלכלית    ? המשמעות 

רוכל ותאושר  :שגיא  במלואההיה  ששלחנו ,   בטבלה  לכם  מופיעה  היא 

שקלים3- כ, לכם מיליון  במלואה.   ותאושר  ספק , היה  לנו  יש 

במלואה תאושר  היא  קיבלנו. אם  לא  עדיין  אני . אנחנו 

למה הנימוקים  את  לקבל  מנת  על  בכתב  אגב. פניתי  , דרך 

אושרו  שלא  האחרים  לכםהסיווגים  שהסברתי  לא , כפי 

הארץ בכל    . אושרו 

אישרו   :פרץשמעון    . 9%ברעננה 

רוכל רק   :שגיא  וקיבלו  יישובים  מעט  בלא  אישרו  שעברה  בשנה 

רק . למגורים מסוימת  מדיניות  הנחה  האוצר  משרד 

למגזר , למגורים חריגה  העלאה  קיבלו  לא  מקום  בשום  לכן 

ונימוקים אנחנו . העסקי הסבר  לקבל  מנת  על  בכתב  פנינו 

עיריית - ' אנחנו'. מדוע בשם  מדבר  אני  סבא  גם , כפר  אבל 

לקבל  משותפת  במסגרת  פנינו  הגזברים  איגוד  של  בנציגות 

כזאתמדוע , נימוק הנחיה  מנמקים , כשמוציאים  לא  מדוע 

זה מאחורי  עומד  מה  שנבין  תשובה. כדי  קיבלנו  אנחנו . לא 

  . ממתינים

גל בן  צנעני  :גיא  העיר  ראש  ההצעה , סגן  על  נצביע  שאנחנו  רוצה  אתה 

ועדה להקים    ?שלך 

צרפתיצ   . בבקשה, יאיר  :ביקה 

קודמיי, רבותיי  :יאיר אברהם של  לדעתם  להצטרף  רוצה   2- ל, אני 

צדק. הראשונים של  רבה  ובמידה  הציע  לא , מנשה  שכאשר 

ההשלכות  לנו  תקציב ברורות  על  החדש  הארנונה  צו  של 

ויכוח , 2011 דבר  של  בעיקרו  הוא  הזה  הוויכוח  אז 

הטוב במקרה  במק, פופוליסטי  הרעופוליטי  למה.רה   ?  
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עלייה    יסבול  הציבור  האם  בשאלה  התמקד  שהדיון  משום 

ל שמעבר  ארנונה  העלאת , 1.4%- של  את  יסבול  לא  הוא  ואם 

שנת  לאחר  קשות  תגובות  יהיו  התגובות  ואם   ,2010הארנונה 

של  או  כבוד  של  או  מוצא  איזשהו  למצוא  ננסה  אנחנו  אז 

  .פשרה

לנו   ברורה  לא  התקציב  שתמונת  שבישיבת על, מכיוון  אף   

המנכ הציג  הכספים  של "ועדת  ההשלכות  את  חלקי  באופן  ל 

בסך  הארנונה  התקצי1.4%עליית  על  דבר , ב  של  בסופו  אז 

בבסיסה שהיא  החלטה  מקבלים  אומר, אנחנו  ממש , אני  לא 

רציונאלית.רציונאלית לא  למה  באמת ?   לא  שאנחנו  משום 

להיפגע עלולים  הבאה  בשנה  שירותים  איזה  יזה וא, יודעים 

הבאה שנה  של  בתקציב  יהיו  לשער. חוסרים  יכולים  . אנחנו 

החלטות נקבל  אנחנו  מכן  סדרי ולאחר  אולי  שעניינן   

התקציב של    . העדיפויות 

אומרת, למעשהולכן    זאת  עכשיו  במספרים  אם , הדיון 

המקצועי  והדרג  העיר  ראש  המלצת  את  נקבל  לקבל אנחנו 

פחות , 1.4% אחד  כל  קו  מיישרים  אנחנו  עם אז  יותר  או 

נמצא הוא  שבו  להתייחס . המקום  מציע  כן  אני  ולכן 

אמר מקודם  פרץ  ששמעון  למה  סיבות, ברצינות  : משתי 

שגם - אחת  מכיוון  הכספיםזקן  בוועדת  בדיון  השבט  אני ,  

מילר לעמירם  ש, בקואליציה, מתכוון  רעיון  אומר העלה 

הארנונה את  מעלים  להעלות          , שאם  היא  פה  וההצעה 

ההצעה, 1.4%- ב   . זאת 

גל בן  זה  :גיא  את  הציע  לא  ידיעתי, הוא    . למיטב 

הצעת  :אל- אתי גן מה  יודעים  לא  קואליציה. אנחנו  ישיבת  אתה . זו 

הכספים, מתבלבל ועדת  לא    .זו 
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אותי  :יאיר אברהם לקטוע  לא  מבקש  דיון . אני  ומתקיים  אנשים היות  אז 

רעיונות להעלות  מקו. יכולים  פרץ  שמעון  שאמר  דם ומה 

להקשיב כן  מציע  פחות , ואני  משפיעה  הארנונה  שהעלאת  זה 

שנזקקים אלה  דווקא  על  דרמתית    . ובצורה 

תפגע   הארנונה  העלאת  הביניים? במי  במעמד  ובמעמד דווקא   

יותר ארנונה , הגבוה  יותר  הרבה  יחסי  באופן  שישלמו  משום 

עכשיו משלמים  שהם  שצועקים. ממה  אלה  כל  אני , ולכן 

למציע  עתה  נכוןכבר  לנמק  שאנשים . דעת  שאומרים  ברגע 

הארנונה מעליית  שיסבלו  אלה  הם  יום    . קשיי 

ביחד(   ) מדברים 

משהו  :יאיר אברהם אומר  אני  שאם  לי  עליו, תאמין  שחשבתי  . כנראה 

חשוב  והיותר  השני  לדעתשהנימוק  צריך  הזה   ,השולחן 

של  הצרכים  אחר  למלא  כדי  מספיק  אינו  שהתקציב  שברגע 

ג, הציבור האוכלוסיות אז  זה  להיפגע  הראשונים  כן  ם 

את ?למה. החלשות נקבל  לא  אנחנו  למשל  שאם  משום   

רווחה בענייני  לסיוע  לסיוע , הבקשות  הבקשות  את  נקבל  לא 

חינוך פתוחים , בענייני  שהם  תרבות  אירועי  יהיו  לא  ואם 

הרחב אומר, לקהל  זה    ?מה 

עצמאי   באופן  זה  את  לרכוש  יוכלו  היכולת  שבעלי  אומר  , זה 

יכולים  שלא  האלה ואלה  השירותים  את  יקבלו  לא 

אומר. מהעירייה ובשם , אני  הישר  השכל  בשם  שלפחות 

ההגינות, ההגינות בשם  ואמרת  פתחת  לפחות , אתה 

השולחן על  יהיו  האלה  אחד , שהפרמטרים  כל  כך  ואחר 

ל מהביתשייצמד  בא  שהוא  האלה? בסדר. מה  , ההשלכות 

שמחוסרים שנקראש, אלה  בכיסםהפרוטה, מה  נמצאת  לא    

הכי בלאו  ארנונה  יותר  הרבה  משלמים  לא ,לא  גם  ואלה   
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השירותים מיטב  את  השולחן. יקבלו  על  שיהיה    .זה 

מזה    כתוצאה  יסבול  מי  לכם  להגיד  יודע  לא  שאני  מכיוון 

ארנונה עליית  להחליט, שאין  יודע  לא  גם  אני  אתה . אז 

  ? מנשה, מבין

  . תמנע, תמנע :ד מנשה אליאס"עו

להיות  :אברהםיאיר  אומר. יכול  רק  ייפגעו , אני  שהחלשים  שכשאומרים 

עולה שהארנונה  שהעליתי, מזה  להערה  להתייחס  מציע  . אני 

מציע שאני  מה    .זה 

פשוטה :ד מנשה אליאס"עו מתמטית  הוכחה  הנה  ב.אז  שמעלים  נניח  הוא , 5%-  

הנחה90%יקבל  עדיין ,  מ90%    -5% ,  

ביחד(   ) מדברים 

מז :ד מנשה אליאס"עו יותר  הרבה  מ90%- ה  ההיגיון. 100%-      ?יאיר, מה 

הביניים  :יאיר אברהם מעמד  עם  מה  דואג? אבל  לא  אתה    ? להם 

מזה :ד מנשה אליאס"עו שלכם, חוץ  לתרבות  הכבוד  כל  להם , עם  אין  הנזקקים 

הקולנועכסף לבית  כרטיסים  לקנות  התרבות,  להיכל  זה ,   אז 

יעלו לא  או  יעלו  אם  משנה    . לא 

.   :םיאיר אברה . לציבור. מקשיב, פתוחים  לא  אומר. אתה  שאני  מה  . זה 

לך שבא  מה  לענות  רוצה  פשוט    . אתה 

גל בן  מהסוג , מנשה  :גיא  מפלגת' שלכם'אמירה  אמירה    . זו 

ביחד(   ) מדברים 

מילר כל  :עמירם  מנשה, קודם  לך  לומר  רוצה  בין ש, אני  ההשוואה 

לבין התקציביים  היא הצרכים  הארנונה  רלוונט  ית בהחלט 

קודםו. ונכונה הזמנים  לוח  את  העיר  ראש  אבל . הסביר 

עקרוני שגם , באופן  יודע  ואני  הכספים  ועדת  בישיבת 

הקואליציה המנכ, בישיבת  מאוד "הסבירו  בצורה  והגזבר  ל 

לשנת  לעירייה  שיהיה  הכיס  חסרון  את  התקציב מפורטת 



    30.11.2010  26   המניין מועצה שלא מן

  , הבאה

יואל כמותית. כמותית  :איציק    . ממש 

מילר גורמ  :עמירם  השמירה. יםמכמה  אגרת  על  הפחתה , ודיברו  על  דיברו 

חוסר  של  תמונה  שנותנים  דברים  כמה  ועוד  ממים  בהכנסות 

כ שקל22, 20- של  מיליון  מאודש,   להכביד  עלולים  - בהחלט 

העירייה תקציב  על  פרץ . מאוד  לשמעון  גם  מודה  באמת  אני 

ליאיר מפיש, וגם  דברים  מאוד  הרבה  . מבחינתי. דיברו 

יאירהגדיר  השבטאותי  כזקן  מאוד.   שנים  פה  ראיתי  - אני 

קשות   . מאוד 

פרץ שלך  :שמעון  הסגן    . ואני 

מילר לי  :עמירם  מאוד. לכבוד  שנים  הזה  בשולחן  פה  ראיתי  מאוד - אני 

גירעון. קשות של  שירותיות. שנים  חוסר  של  שנים . שנים 

ודברים  כביש  לתקן  או  חצייה  מעבר  לצבוע  כסף  היה  שלא 

לכם. כאלה אומר  העלאת הנ, אני  אי  של  הזה  הארנונה ושא 

שונים , עלול נושאים  על  כולנו  נתווכח  בעיקרון  ואנחנו 

השמיכה, בתקציב את  ימשוך  אחד  הצרהוכל  יותר ,   אחד  כל 

שלו גדולים, לצד  בקשיים  אומר. ונעמוד  נעמוד , אני 

מאוד גדולים    . בקשיים 

על    לערער  ולא  להתווכח  ולא  להתמקח  לא  עכשיו  בא  לא  אני 

של של ההצעה  במדד  להעלות  העיר  ראש  חושב . 1.4%  אני 

לדעת צריכים  של , שכולנו  בסלע  שחקוקים  דברים  . ואלה  . .

המועצה- מוניציפאלי  של  החיים  סם  זה  הארנונה  סם .   זה 

שלנו. החיים כסף  אזרחנו, זה  ע. של  ניתן  שלא  כסף  י "זה 

עפ, הממשלה אותו  מחלקים  שאנחנו "שאנחנו  הצרכים  י 

כ. קובעים היתר  צבועיםוכל  מיועדים, ספים  שאין , כספים 

מדויקת שליטה    . לנו 
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עובד   לא  זה  בחלשים  פגיעה  של  האלה  המיתוסים  אמר . כל 

שמעון זה  אחרים, את  זה  את  כזה,אמרו  דבר  אין  החלש .  

עוד  לשנה60, 50ישלם  שקל  חוקי ,   הנחות  ממנגנון  וייהנה 

ייהנה.ומסודר בדין.   וייהנה  ייהנה  לו  שמגיע  ואילו . מי 

עוד ה שמשלם  דיור120עוד , 100חזק  ליחידת  לשנה  שקל    ,

בכלל משמעותי  סכום  נראה  לא    , זה 

פרץ לי25  :שמעון  אגורות    . ום 

מילר מאוד   :עמירם  להיות  עלולה  לחלשים  בשירותים  שהפגיעה  בעוד 

זאתו. קשה מבחינה  גם  שתחשבו  רוצה  אלה , אני  כל 

ומלעיזים הזו, שתוקפים  הבסיסית  האמת  על  ו אנחנ. גם 

לתושבים שירותים  לתת  מתייקרים . צריכים  השירותים 

אובייקטיבי שליטתנו, באופן  בלי  עולות  אנחנו . המשכורות 

התקציב את  לאזן  איך  לדעת  היום . חייבים  תקציב  איזון 

השירותים ברמת  הורדה    . פירושו 

עינינו   לנגד  להיות  צריכה  הזאת  כשמקבלים . והאמת  גם 

להעל כגון  פופולריות  לא  ארנונההחלטות    . ות 

פרץ הערה   :שמעון  רעננה- וראה   .  

צרפתי עמירם  :צביקה    . בבקשה, אורן. תודה 

כל  :אורן כהן מברך , קודם  יודעיםאני  שאתם  ראש , כפי  הצעת  על 

מציע  הפנים  שמשרד  בשיעור  הארנונה  את  להעלות  העיר 

במלאכה . 1.4% שעושה  מי  לכל  כבוד  תעודת  שזו  חושב  אני 

העיר העיר, מראש  האגפים, הנהלת  ההכנסות , מנהלי  אנשי 

כולם הכספים    . ואנשי 

שמעתם   שאתם  היתה , כמו  בקואליציה  לא ההתלבטות 

קלה הקולות. התלבטות  את  גם  רוצה . שמעתם  אני  אבל 

לכם שמשתכר , להגיד  שקל10,000אדם  בבקשה ,   שיוציא 
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שקל10,000 ההכנסות.   את  לו  הורידו  לואם  שקל7,000-     ,

יכול שהוא  מה  זה  שקל7,000. להוציא, יאיר, אז    .  

ב   יורד  שהתקציב  לנו  יגידו  מחר  מיליון100- ואם  אני ,   אז 

בפחות  תשתמש  לך  מיליון100אגיד  יש.   מה  לנו . זה  אין 

הציבור של  בכיס  יד  לשים  מוסרית  זכות  של , שום  לא  בטח 

החלשות   . השכבות 

מציע   שאנחנו 31יש , אני  הנחות  שקל  מיליון  לשנה   נותנים 

ה ש. חלשלציבור  חושב  הקדושה אני  הפרה  את  הזמן  הגיע 

השולחן על  לשים  הזה, הזו  בהקשר  גם  רביזיה  , ולעשות 

ל שקל31- ולעשות  מיליון  מההנחות ,   שנהנים  האנשים  לכל 

שניתן , האלה כסף  מעט  לא  יש  כי  בדיקה  איזושהי  לעשות 

ההנחות של  המסווה  תחת  העיר  הכוונה. לעשירי    ?למה 

אנחנו    מבהיום  עושים  הכנסהלא  למשל,חני  גמלאי.  הוא ,  

מיליונר מולטי  להיות    . יכול 

הררי עושים  :דבורה  אנחנו    . להם 

עושים  :אורן כהן כן  טועה? להם  אני  יכולתי . אז  דוגמא  אותה  את  אבל 

אחר אחד  לכל  גם  טועה, נכה. לתת  אומר?אני  אני  אז  לכל ,  

הזו בהנמכה  צורך  שום  להם  שאין  אני , אלה  כלכלי  צורך  לא 

הזה, ןמתכוו העניין  את  גם  לבדוק  הזמן  שאני . הגיע  וכמו 

הכנסה מבחן  לעשות  הזה  הנושא  את    , מציע 

סיסמאות  : לויאהוד יובל   .בלי 

ביחד(   ) מדברים 

כך  :אורן כהן אחר  לך  אסביר  אני  מבין  לא  שאתה  לי , מה  נעים  לא  כי 

עכשיו זה  את  מבחן , באמת. להגיד  לעשות  לך  אומר  אני 

שהוא , הכנסה מי  באמת ולכל  החלשה  באוכלוסייה   - לא 

זה את  לבדוק  הזו. שווה  ההצעה  את  שהצעתי  אני , וכמו 
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מקום  הרבה  שיש  . בטוח  . אחרים. מקומות  בהרבה     . גם 

פרץ כזה  :שמעון  דבר  יתיר  החוק  אם    . הבעיה 

לא  :אורן כהן יתיר?למה  גם  יתיר  החלטה.   של  עניין  אומר .זה  אני  אז   

הכנסה, לך מבחן  החלט, תעשה  משפטית. התקבל  יועצת  , יש 

הצעה הצעתי  נכון, אני  לא  משהו  זה  אם  לי  הבנת .תגיד  את   

שהצעתי בבקשה?מה  לזה  תתייחס  שבתיה  שהצעתי ,   וכמו 

אחרים מקומות  הרבה  יש  הזה  הרעיון  , ושמעון, יאיר, את 

להתייעל, ועמירם זה, שאפשר  את  לעשות  אפשר  וכמו . ושם 

בהם לטפל  שאפשר  שומנים  מאוד  הרבה  יש , שיש  ובהחלט 

כללית התייעלות  איזושהי  לעשות    . מקום 

התחתונה   בשורה  שהתחלתי, אבל  למה  חוזר  אנחנו , אני 

העיר לתושבי  בשורה  אנשי  ציבורית . היום  אמירה  זו 

אנחנו  שבה  ממעלה  בציבורראשונה  ניגע  לא  אנחנו  . אומרים 

מזה יותר  לכם  להגיד  יכול  מעבר , ואני  מעלים  אנחנו  כאשר 

כ, 1.4%- ל לכמהזה  משנה  לא  ל. בר  תעלו  אם  או 5- כי  או 4   

או 3 עם, 2  מסתובב  ממש  לא  הציבור  וכה  כה  כלכלנים בין   

המספרים, לידם את  באמת  יודע  לא    . והוא 

העלאה   מעלה  שאתה  זה  העלאה, ועצם  המיאוס , היא  וזה 

לשם. שבשלטון שייכים  לא  אנחנו  יכולים , והיום  ואנחנו 

בזה גאים    . להיות 

מבולבלע  :יאיר אברהם כבר  אני    . כשיו 

ביחד(   ) מדברים 

צרפתי   . בבקשה, אתי  :צביקה 

מילר הפגיעה   :עמירם  על  מוחה  האני  אורן, גמלאיםבציבור    . מצידך 

הכוונה  :אורן כהן היתה  לא    ? למה. זאת 

מילר בחוק  :עמירם  שקבועה  הנחה    . זאת 
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ביחד(   ) מדברים 

מילר לך  :עמירם  אומר  הנח, ואני  ועדת  על  אשגיח  כל   אני  את  שייתנו  ות 

מיליון31- ה   .  

גל בן  ממקורבים  :גיא  פנים. חוץ  משוא  לא  עליך. זה    . סומך 

הקואליציה  :אל- אתי גן חברי  לכל  משהו  לומר  זה  לפני  רוצה  כל . אני 

שהעליתם מתפלאת, הרעיונות  מאוד  כל. אני  אני , קודם 

ל שיש  קואליציהמבינה  ישיבות  העלי. כם  איפה  את אז  תם 

הרעיונות אין.כל  פרוטוקולים  להגיד  יכולים  היום  אתם    .  

עכשיו   שבאתם  עוד, איתן, יאיר, מה  פרץ ? איפה? מי  שמעון 

  , סליחה, הלך

קשור, סליחה :ד מנשה אליאס"עו איתן  הציע? מה  איתן    ? מה 

מילר לדברים  :עמירם  קשור  איתן    ?מה 

גל בן  ל  :גיא  ועדה  לעשות  הציע  צעיריםאיתן  לזוגות    . הנחות 

לקואליציה : אליאסד מנשה"עו קשור  זה     ? מה 

האלה  :אל- אתי גן הדברים  כל  הצו למה, את  שהגיע  לפני  העברתם  לא   

שלכם ההסתייגויות  עם  הארנונה  ההצעות, של  אתה . עם 

יפה מאוד  רעיון  משהו  הצעת  בו, איתן  תומכים  מאוד  . אנחנו 

עד  שזה  יודע  לא  שאתה  מתפלאת  חוק 30אני  לנובמבר   

הצע. הארנונה לא  חודשלמה  לפני  זה  את  חודשיים? ת  ? לפני 

לסדר כהצעה  זה  את  שפה . תעלה  חושבת  העירייה אני  ראש 

ישמח אחד. מאוד  פה  צו . יהיה  על  לדון  באים  אנחנו 

מתעוררים, הארנונה זה. אתם  הצגה? מה  שזו  זה. תגיד   ?מה 

זה זה? מה  את  לעשות  קודם  צריכים  הייתם    .הכל 

מנשה   ידידי  שהציע  מה  ל, לגבי  בתקציב לגבי  קודם  דון 

בארנונה  כך  זה- ואחר  את  לעשות  נכון  שזה  ספק  אין  אין .  

קודם הדברים  כל  את  להכין  שצריך  פה . ספק  הרב  לצערי 
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האחרון ברגע  הכל  מקבלים  אנחנו  ברגע הכל. בעירייה   

לשבת. האחרון כשרוצים  גם  קצת , להתעמק, שלפעמים 

האחרון ברגע  מגיע  זה  אז  יחס    . להראות 

מילר מהר  :עמירם  מבינה  את    . אבל 

זהאבל   :אל- אתי גן על  ולחשוב  לעשות  שצריך  ספק  היא .אין  ארנונה   

יעדים זה  ותקציב  השני. ארנונה  ועוד  היא . אחד  ארנונה 

לעירייה שנכנסים  מהכספים  שנכנסים . חלק  כספים  המון  יש 

הממשלה שבוע. ממשרדי  בעוד  נדון  לדעתי , כשאנחנו  או 

הק ראשון  ביום  הראשונה  נראה , רובהישיבה  כנראה  אנחנו 

הממשלה ממשרדי  ההכנסות  סעיף  זה    . כמה 

השלטון    מטעם  הזמן  כל  כנראה  שכספים  המרכזי נכון 

ופוחתים איך . נכון. הולכים  הדרכים  את  למצוא  וצריך 

עדיפויות סדרי  ולקבוע     .להתמודד 

שהיתה   תוספת  נסתכל. לגבי  אנחנו  בחודש , עכשיו, אם 

מ, האחרון קיבלו  של ) 1: 1.1.2010- התושבים  . 1.63העלאה 

של ) 2 העלאה  אחת , 3%קיבלו  בבת  הגיעה  שהיא 

השנה לכל  מדד) 3. רטרואקטיבית  כל ? שכחתם. קיבלו 

מדד של  בעדכון  מלווה  התושבים  של  היה . תשלום  השנה 

של  מדד  יהיה  השנה  סוף  עד  תוספת , 2.7כנראה  עוד  זו  אז 

לינואר1מגיע . 2.7של  יקבלו ,     .1.4התושבים 

תשלומיםב   של  תוספות  מקבלים  התושבים  האלה  , חודשיים 

ברחוב. ומתלוננים מסתובבים  אתם  כמה  יודעת  לא  , אני 

מתלוננים הרבה. קשה. אנשים  שבעצם . זה  מרגישים 

לכיס להם    . נכנסים 

הנחות   בין  הבחנה  נעשה  שנקראאנשים , אם  מה  עניים  , שהם 

והלך דברו  את  אמר  פרץ  ששמעון  בא , חבל  היה  הוא  אם 
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הנחות בוועדת  אחת  פעם  שהייתי  מודה  אפילו , ואני  והוא 

להנחות נכנס  מי  יודע  ציבור, לא  של  סוג  צריך , איזה  כמה 

בהנחה בו  לדון  בכלל  בשביל  ונכה  ומסכן  עני  קצת .להיות   

ולהגיד  הנחה 'לבוא  יקבל  שלי  זה ', 70%, 80%, 90%הציבור 

האמירה בשביל    . טוב 

הבינוני לגבי    הנטל - המעמד  רוב  הרב  במדינת , לצערי  בכלל 

הבינוני המעמד  על  נופל  שוב.ישראל  אז  כל ,   להגיד  יכולים 

חבר פה 'מיני  עוד 'ה  ישלמו  שקל100אז  שקל200עוד ,   עוד ,  

הנחה. '300 משום  נהנה  שלא  הבינוני  דבר, המעמד  , משום 

שעובד זה  לצבא, הוא  הולך  גם  שכנראה  זה  זה , הוא  הוא 

הכל את  כראוי  ונ, שמשלם  ועוד משלם  עוד  לכיס  לו  כנסים 

  .ועוד

נבחנה    זה  לפני  להתייעלהאם  יכולים  אנחנו  סך ? היכן  הרי 

בעיה אין  אומרים  אנחנו  בסדר. הכל  הכל  העירייה  כמו . עם 

והכל  נהדר  שהכל  העיר  ראש  מתגאה  האחרונות  שבשנים 

הבעיה, טוב מה  להעלות? אז  בכלל  צריך  הוא  למה  למה ?אז   

להמשיך י? לא  גובים  ככה  לעירייה. פהגם  בעיה  יש  אין , אם 

כן גם  לנו , בוא. בעיה  הבראהתגיש  תכנית , תכנית 

ונראה , התייעלות נמשיך  זה  ואחרי  זה  את  כל  קודם  נראה 

הלאה   .מה 

של    הנקודה  היחסילגבי  מבקשים, השטח  שאתם  אני . מה 

כל  לפני  חשיבה  איזושהי  להיות  צריכה  שפה  חושבת 

יחסיביקשתם . הדברים שטח  שצריכה א. לחייב  חושבת  ני 

הפרדה פה  מראש, להיות  אומרת  אני  שמשרד . וזה  ספק  אין 

אנשים הרבה  משרת  כנראה  גדול  בשטח  זו . גדול  אם 

שיניים, מרפאה רופאי  שירותי  זה  יכול . אם  במגורים  אבל 
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חשיבה, להיות להיות  שצריכה  חושבת  להיות , ואני  יכול 

של  של 3בדירה  דירה  או  חדרים  גרים 100  מטר  נפש8  או   ות 

נפשות5 הרבה,   מקבלים  מהעירייה- והם  שירותים  כי . הרבה 

אשפה הפינוי  הילדים, גם  נותנת . וגם  העירייה  הדברים  כל 

  . להם

מילר צודקת  :עמירם  את    . בזה 

צודקת, עמירם, אוי  :אל- אתי גן   ? אני 

מילר הצעה  :עמירם  לא  זו    . אבל 

הבחנה  :אל- אתי גן בלי  הצעה  ישר.זו  בקו  זה   .  

רוכ למגורים  :לשגיא  שאיננו  דיור  שטח    . הגדרת 

הררי למגורים  :דבורה    . לא 

מגורים  :אל- אתי גן גם    . אמרתם 

הררי לא,לא  :דבורה  לא,    .   

מילר זמן  :עמירם  לפני  החומר  אליה  עובר  היה    , אם 

רוכל הכספים  :שגיא  בוועדת  אותו  קיבלה    . היא 

הפעם.קיבלתי  :אל- אתי גן במחשב  קיבלתי  ואפילו  למה בנ, תראו.   יגוד 

רגילים או  חושבים  פה  מהאנשים  חלק  טוב, שאולי  , כשזה 

טוב שזה  אומרת  לא . אני  שזה  אומרת  אני  טוב  לא  כשזה 

  . טוב

יואל טעיתי  :איציק  אומרת  את  טועה    .בסדר. וכשאת 

שטעיתי  :אל- אתי גן אומרת  אני  טועה  שזו ו, וכשאני  חושבת  לא  אני 

אופן.בושה בכל  המצב אני ,   שאם  מחושבת  טובהוא  , אוד 

ה על  גם  לוותר  היה  אפשר  שעשו. 1.4%- אז  עיריות  ואני , יש 

להוריד מבקשת  בקופה. לא  הרבה  לה  יש  ראשון  , עיריית 

שנים  לעומת  שלה  הארנונה  את  אפילו  להוריד  ביקשה 

  . קודמות
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הכספים    נעימהבוועדת  לא  מאוד  הרגשה  לנו  ראש . היתה 

להבות חוצב  נאום  לנו  נתן  ל, העירייה  צריך  , העלותכמה 

השירותים רמת  על  לשמור  בשביל  צריך  לדעת . כמה  רצינו 

המספרים. במה. בכמה צריך. כמה  אתה  שנראה . כמה 

עושים מה  חשיבה  קיבלנו. מבחינת  שום . לא  קיבלנו  לא 

מזה .תשובה כספים, יתרה  ועדת  של  המלצה  צריך  אני , לא 

זה את  לעשות  נכון  לא  שזה    . חושבת 

זא   שבכל  כתו, תכנראה  רק  מהקואליציהלא  גם , צאה  אלא 

די אומר  וכנראה  שהתעורר  שציבור . מציבור  חושב  ואני 

ב שכינסנו  מחאה  בכנס  ימים4- שהגיע  לא ,   כן  גם  וזה  הגיע 

העיר, מעט ראש  על  שראש . השפיע  יפה  שזה  חושבת  אני  אז 

הלב לרחשי  קשוב  נעשה  שאפו, העיר  זה  מאוד.ועל  יפה  זה    .

לו גם  היה  שניתן  חושבת  אני  העדיין  על  ולהראות 1.4%- ותר   

אעשה, הנה לי, אני  שיש  את , התקציב  אעשה  אני 

לתושבים אתן  ואני    . המכסימום 

זה  :אורן כהן את  עושים  היינו  להוריד, אם  גם  מציעה    . היית 

לראשון. לא  :אל- אתי גן יש  כמה  יודעת  אני  משהו. כי  עוד  . רציתי 

הרווחה הרב, מבחינת  לצערי  לתושבים  שדואג  מאז , מי 

עזבהשנו הרווחה  תיק  את  שהחזיקה  חסון  לוי  אף , רית  אין 

במקומה דברים. אחד  ולהציע  ולהגיד  לבוא  יפה  נורא   ,אז 

של  האלה  במקרים  גם  שהרווחה  חושבת  אני   80%, 90%אבל 

מישהו, הנחה שיהיה  היה  שרצוי    . . .  

צרפתי   . בבקשה, יובל. תודה, אתי  :צביקה 

שהם   : לויאהוד יובל מחבריי  בנושא מוריםלהבדיל  לדבר  שרגילים   

מהכתב, ספונטני אקרא    . אני 

מורים  :אל- אתי גן זה  יאיר ?מי    . רק 
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גל בן  יאיר  :גיא  את  לשעבר, יש  מורה  שהוא  עמירם  את  עוד , יש  פה  יש 

בקהילה   . כמה 

ביחד(   ) מדברים 

גל בן  אומר , בחברות, יובל  :גיא  זה  מהכתב  קורא  שאתה  המשמעות  אם 

פחות מדבר  בכבוד, שאתה    . אז 

צרפתי   .בבקשה, יובל  :צביקה 

אמר, חכה  : לויאהוד יובל הוא  מה  אבין  זמן. שאני  לי  הכל . לוקח  היום 

נאום . מתהפך מדברים  פתאום  הקואליציה  חברי  היום 

מחר בחירות הקואליציה  נגמרת  אפשר . כאילו  אי  היום 

  .להבין

חנוכה, תראו   חג  מעט  עוד  פה , יש  לנו  יש  . אז  . פה . המינוס 

להיות  אותוהולך  רואה  לא  אחד  שאף  מדברים . דבר  כולם 

המינוס , עליו את  נמלא  כולנו  ארנונה  של  פח  מאותו  אבל 

פעמים העיר . כמה  גירעון הודיע ראש  שיש  כספים  בוועדת 

שקל11של  מיליון  אותו.  לאזן  מאיפה  לנו  אמר  לא  אחד  אף    .

ה את  ייקחו  אם     ,3%- גם 

אגב  :אורן כהן לא, דרך  הודעההוא  כזו  הודיע  מטעה,     . אתה 

  . הודיע. הודיע  : לויאהוד יובל

הודיע. לא, לא  :אורן כהן   . לא 

  . הודיע. דיבר  : לויאהוד יובל

מטעה  :אורן כהן   . אתה 

לעשות  : לויאהוד יובל פרוטוקולים, מה  הגזבר. יש  זה  את  אמר  , במילים 

עובדה זו  אמר  העיר    . ראש 

משהו  :אורן כהן שחסר  הבאה  שנה  על  דיבר  לא. הוא  על הוא  דיבר   

שעברה בשנה    . גירעון 

שנת   : לויאהוד יובל על . מתוכנן. 2011שנת , 2010לא  , אורן, 2011מדברים 
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בקונטקסט להכנסות . תהיה  חדשים  מקורות  על  ידוע  לא  לי 

העיר לפני . של  אמרו  פה  משהו  שנה2,500אם  . אין ,   . אי .

מינוס בעוד  העירייה  של  המינוס  את  לסגור  זאת .אפשר   

לתקציבשא, אומרת דרישות  עוד  ונוסיף  גירעון  יש  , ם 

יגדל   . הגירעון 

עוד    יוסיפו  לא  שהם  בהתחשבות  אמרו  הקואליציה  חברי  אז 

הקיצוץ. דרישות את  לשלם  צריך  מישהו  קיצוץ. אבל  ? איזה 

שירותים על  לוותר  מתנדב  בעיתונות ? מי  לפרסם  אפשר  איך 

קיצוץ התייקרותו, שאין  זהב? אין  יהיה  ישבנו. הכל   אבל 

כספים ועדת  חסר11שמענו , בישיבת  מיליון  לי .   תגידו  תכף 

אמרו לא  זה  את  על 11 .שגם  מיליון  שקל 200  מיליון   

כסף, ארנונה הרבה  שישלמו . זה  אסור  הארנונה  רוב  את  כי 

תושביםאבל , תושבים   .משלמים 

שמבטלים   נשמע  אנחנו  תכף  השמירה  אגרת  את  אבל , גם 

מבטלים שלא  יודעים  דוח. כולם  ישתנה . יםרק  מחר  אולי 

לגבות , משהו יחזרו  לא , ה'חבר. אותםאז  התושב  של  הכיס 

כך  לכל  הולך  . בקלות  . שמר. היום. גם  מסכימים"מה  , צ 

בהסכ"וש פתאום  לייקרס  שצריך    .מה 

מכם   מבולבל  אני  עד . היום  סבבה  שהכל  כזאת  שרלטנות  מן 

הבחירות וכולם . ליום  יצעקו  הגמלאים  הבחירות  ביום 

בכסףא. יצעקו תתמלא  לא  הזאת  והקופה  נס  כשיהיה  , בל 

בקופה, ה'חבר'עמירם אמר  כסף  שהכסף . 'צריך  שחושב  מי 

מהאוויר פה, יבוא  יישב  לדרמה. שלא  משחק  חוג  יש . יש  אם 

העיר  כלכליתלראש  אלכימיה  נוסחת  איך , איזו  יודע  שהוא 

הזה החור  את  התייקרות , למלא  תהיה  שלא  שלו  וההבטחות 

קיצוצ יהיו  בשירותיםולא  הכובע , ים  את  לו  נוריד  כולנו 
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שאפו לו  . ,ונגיד  . ו. האלה. ויצמן  הכובעים  את    .ונאכל 

הלוח   על  פה  כבר  היא  קיצוצים  יהיו  שלא  להבטחה   .יש. אבל 

קיצוצים התייקרותו, יהיו  גם  ראינו. תהיה  כבר  . התייקרות 

זה את  כותבים  יהיה , לא  זה  להבטחות .1.4%אבל  זה  אז   

כיסוי להם  מספיקשאין  לזה .   קוראים  זו . מ"כאבבנקאות 

מספיק כיסוי  לה  שאין    . הבטחה 

שלפחות    גדול  אחד  פלקט  לראות  מצפה  אני  .מחר  . אין , .

מאוד טוב  נדע  אנחנו  להכניס  אבל  כתוב יהיה . הכנסות 

הקטנות  הבא'באותיות  המשלם, ברוך  שנכנס . ברוך  מי 

של .'נקנס קנסות  פה  יש  שקל8  מיליון  עוד,   יהיו  קצתאז    .  

העירייה   הכנסות  של  ארנונה  של  רשלני  לא , תכנון  זה 

הבאה שנה  לפני  דקה  של  הטקטי  בשלב  לפני, מתחיל  , חודש 

לפני חודשים  כמו . שלושה  זה  רשלני  ספיר תכנון  שבבית 

לשטח יוצאים  כל  רוצים , קודם  מה  חושבים  זה  אחרי 

ויסודות ותכניות  פרוגרמה  למסור , ומכינים  שצריך  דקה 

ה את  תכניות, בנייןכבר  שאין    .ומסתבר 

אומרת   בארנונה  רשלנית  מקדימים, תכנית  כל   שקודם 

לעיר כסף , הכנסות  שמכניסים  ותעשייה  מסחר  שטחי  בונים 

משלמים , לעיר שעסקים  אותנו  לימד  פתאום  העיר  ראש  כי 

ולוקחים  אגורות10שקל  שקל.   משלם  שקל , ותושב  לוקח 

ואמרו . ארבעים רבותינו  באו  שגר תו. לא'אז  צעיר  שב 

שלו הקטנה  הממוצע, בדירה  השקל  את  משלם  לא  עוד  , הוא 

ארבעים שקל  לוקח  הוא  יש , אבל  כי  שקלים  שני  לוקח  הוא 

החינוך במערכת  ילדים  רע. 'לו  זה  ילדים  זה ? אז  ילדים 

להם, טוב ניתן  השירות    . את 

אלינו   באו  לא  שעוד  נהנינו , עסקים  כבר  שלהם  הארנונה  את 
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אחד. ממנה פה  אותוהיה  שגירשו  השם ,   את  להגיד  שאסור 

אחרת,שלו בעיר  היום  הוא  אבל  הוא .   פתאום  מה  עליו  צעקו 

לפה ס, מביא  נדהם, רערפי  במבט  מסתכלים  אתם  רפי ? מה 

תעשייהרעס הביא  הוא ,   כי  אותו  גירשו  אבל  מסחר  הביא 

זה אחרי  הנחה  להם  אחד, נתן    .יום 

מביאה הנקודה    לא  הזאת  שהעיר  עוד  שקודם  מקורות היא 

חדשים שלו, הכנסה  מהמינוס  הבור  את  ממלאים  יש . לא 

פנסיונרים, תושבים פה  שהם , יושבים  אנשים  פה  יושבים 

ש ש, סניקים"לא  שסובליםסניקים "וגם  בטוח  אם . אני 

שמות ירצה  לו, שמעון  אתן  עוד . אני  או 300ששילמו  שקל   

הנחה400 שום  להם  נתנו  ולא  השנה  שקל    .  

מה   ע, אבל  כסףשירותים  עולים  העירייה . ירוניים  אם 

הירוקה בשכונה  לתושבים  עם  ,התחייבה  מחלוקת  ויש 

האוניברסיטה בשכונת  השירותים , התושבים  כל  את  קיבלו 

קיצוץ סובלים  כולם  שהם  או  להם  מקבלים ,שמגיעים  אם   

או 30 ילד  ילדים40  בגן  ילד  לא ,   או  קיצוץ  נקרא  זה  אם 

ר. קיצוץ לא  עוד  הירוקה  בשכונה  שירותיםאבל  שום   איתי 

להם מחכים  יכנסו.שעומדים  הם  אבל  טוב ,   מזל  יקבלו  הם 

ואהלן יתנו , וסחבקי  שהם  השקל  שירותים  בתכלס  אבל 

שקלים, לקופה שני  עליו  ידרשו    . הם 

ובוהו   תוהו  ואחרים  האלה  השקלים  שני  את  אלף , אבל  עוד 

דירות, דירות אלף  דירות ,ועוד  אלף  שלנו , ועוד  הגירעון 

ה רבותייבשנים  לגדול, קרובות  לעשות. הולך    . מה 

לוי הארנונה  :ארנון  את  נעלה    . אז 

הגויה  : לויאהוד יובל את  ב. נעמיק  הגויה  לגויה. נעמיק' ו- את  קורה  מה    , כי 

שלך  :אל- אתי גן השר    .שייתן? איפה 
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צרפתי לסיים  :צביקה  ליובל     . אתי, תנו 

קנס. שיבוא  : לויאהוד יובל יש  סבא  נקנסת- נכנסת . בכפר    .  

צרפתי דקות, יובל  :צביקה    . שתי 

בך, 120עד   : לויאהוד יובל תלוי  שלפני .לא  מסכן  אחד  אומן  איזה  יש   3 

מהעירייהשנים הבטחות  שמע  באוניברסיטה,   כמו , כמו 

הירוקה איזה . בשכונה  לו  שישלמו  לו  מיליון1.5אמרו    .

איזה  אותו  שנים3החזיקו  ל.   באו  שבוע  של לפני  ישיבה 

ה אותו. נתקענו, ה'חבר'אמרו , מיםמפעל  הורדנו  . אבל 

מיליון1.5במקום  מע208יקבל ,   כולל     .'מ" 

הבטחות, תראו   יש  הדבר  ויש , אותו  הקרח  על  הבטחות  יש 

אכ להבטחות. מ"הבטחות  מספיק  כיסוי  גרוע . אין  הכי 

הירוקה  בשכונה  לגור  שיבוא  לילד  כיסוי'שנגיד  ילד . 'אין 

אמ עם  נוסע  לחפש מהאוניברסיטה  בבוקר  להסתובב  שלו  א 

אתה. גן גם    . תחפש 

הירוקה   בשכונה  הדירות  כל  יהיה כשיתווספו  פה  המינוס   

בשולחן, בשולחן יהיו  את , הקיצוצים  להביא  שיצטרך  ומי 

השקלים שני  את  או  ארבעים  כדי , השקל  ההפרש  כל  את 

שלהם השירותים  של  הדרישות  את  אם , לממן  יודע  לא  אני 

נמצא שעוד  מישהו  בשולחןזה  פה  בעיה,   תהיה    .אבל 

שנתיים   בערך  קונסטרוקטיביתלפני  הצעה  הצעתי  אני    .

ש היה  שלי  מאיש הפשע  באה  ולא היא  איש אופוזיציה  דרך 

כרגיל קניאל 'אמרתי . קואליציה  מפעל  את  כמו תיקחו 

תקוה אותם, בפתח  אותם, תשחדו  הצעה , תיקנו  להם  תציעו 

לה לסרב  אפשר  להם . שאי  להם תנו, 200%תנו   300% ,

משם למסיבה, שיעופו  סיבה  לנו. 'יש  לסרב  יכול    ? מי 

שלך  :???   ? שותף 
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שלי, לא  : לויאהוד יובל שותף  קניאל . לא  של  לבעלים  בנייה 300תנו  אחוזי   

תוך  ומשרדים  שנים4למסחר  תקוה,   בפתח  זה  את  אין , עשו 

אצלנו זה  את  יעשו  שלא  איזה . סיבה  לנו  מיליון 20שיכניסו   

א או  לארנונה15יזה שקל  שקל  מיליון  קרה,   סוף?מה  סוף -  

חדש ומלקוח  ארנונה  תוספת  לדרוש  הזדמנות  לנו    .יש 

הכחול   :אל- אתי גן הצווארון  פועלי  עם  יהיה    ? ומה 

מעירנו .רגע  : לויאהוד יובל לא  רובם  שם  הכחול  הצווארון  נגיד . פועלי  בוא 

בגזענות, ככה אותי  יאשימו  עירנו. שלא  לתושבי  דואג    .אני 

יודע  :אל- אתי גן לא  ביקשתי. אתה  היום  כמה , עד  נתונים  קיבלתי  לא 

לא וכמה  סבא  כפר    . תושבי 

יידיש  : לויאהוד יובל מדברים  לא     .רובם 

צרפתי   . יובל, תודה  :צביקה 

הקואליציה, לא. צביקה, סליחה  : לויאהוד יובל את      .תרסן 

צרפתי דיברת , יובל  :צביקה  דקות10אתה  לךלא ,      .הפריעו 

דיברתי   : לויאהוד יובל דקות10לא    .  

צרפתי בבקשה  :צביקה    . תתכנס 

טוב, צביקה  : לויאהוד יובל סדרן  בתור . אתה  זה  את  לבדוק  צריך  אתה 

ה לחיים  . קריירה  .   . שלך.

צרפתי   . תתכנס  :צביקה 

מחדל  : לויאהוד יובל ברירת  של  עניין  פה  יש  שהעסקים . אז  את או  יביאו 

ראש, זה של  שבמחדל  זהאו  את  יביאו  התושבים  העיר  זה .  

מחדל של  סוג     .גם 

עיר    ראש  דרוש  סבא  שלכפר  היום  להגיד  רוצים  אנחנו 

לפחות  לפה  ומסחר200,000שיביא  עסקים  מרובע  מטר    ,

לנו  שקל20שיכניסו  מיליון  ההולדת.   ימי  לכל  לרוץ  , במקום 

חתונות3 לוויות2,   תועלת ,   עם  משהו  לעשות  אפשר 
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ירווי גם  מזהשהציבור  פלא. ח  איזה  תראו  הקופה , ואז 

תושבים . תגדל מאותם  הארנונה  את  להגדיל  , 30%- באפשר 

ב פה  שעשו  האחרונות5- מה  שנים  את .   פה  להגדיל  אפשר 

והתעשייה המסחר    . כמות 

צרפתי   . תודה. תודה  :צביקה 

צביקה  : לויאהוד יובל לי  יסלח  זה  אחת, ואת  דקה  אותי , למשל. עוד  שאלו 

מהתושבים לנושאלה  יגיד  שהגזבר  שמח  מאוד  והייתי  איך ,  

רק  משלם  שהקנטרי  קרקע 8.99ייתכן  על  בעוד , צמודה 

משלמים אחרים  ל, שבערים  קרוב  השרון  שקלים25- בהוד    ?

שני דבורה, דבר  לגברת  להגיד  רוצה  כמה , אני  יודע  שאני 

הנחות בוועדת  בישיבה  סובלת  למה וזה, היא  מתחבר   

אמר ל. שעמירם  אנשים  להם מגיעים  שיש  הנחות   100וועדת 

עוד , שקל להם  ויש  לעבוד  משתדלים  שהם  שלהם   100החטא 

נדחים והם  מדי  גבוהה  הכנסה  בשמנה . שקל  אנשים  לא  זה 

העיר של    . וסלתה 

לשמעון :ד מנשה אליאס"עו פונה  אתה    ? למה 

העיר, לא, לא  : לויאהוד יובל לראש  פונה  ספק.סליחה, אני  יש  אם  אני ,  

העיר לראש  באחריות . פונה  נושאים  לא  מעולם  הפקידים 

  . פה

הזה :ד מנשה אליאס"עו בעניין  מכריעה  דבורה  לא    . אבל 

צרפתי   . תודה, תודה  :צביקה 

גברת , לא, לא  : לויאהוד יובל לאותה  להסביר  יצטרך  העיר  שהיא ראש 

סכרתחולת בשכירות,   לעבוד, חיה  לה , מנסה  שיש  מה  וכל 

עשתה שהיא  לה , פשע  ה100יש  שקל  הסף  מעל  שזה , כנסה 

בתחשיב  מוכרים  לא  שהם  אחרים  ולדברים  לתרופות  הולך 

העירייה החודש . שעורכת  את  מתחילה  שהיא  אומרת  זאת 
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כלום   . בלי 

הכבוד   כל  עם  חברי , אז  של  בעיה  היא  היום  הבעיה 

תחליטו. הקואליציה   , אתם 

צרפתי לנו, יובל  :צביקה  דואג     ?אתה 

  . כן  : לויאהוד יובל

צרפ להאנחנו   :תיצביקה  לנו. סתדריודעים  תדאג    .אל 

יודע  : לויאהוד יובל לא , אני  שאתם  נגיד  מסבלבוא  לכם. רזים  דואגים  , לא 

לעצמנו לכם. דואגים  לדאוג  באנו    . לא 

צרפתי    .גיא, בבקשה  :צביקה 

קסם, לא  : לויאהוד יובל נוסחת  לכם  שיש  בטוחים  רוצים , אנחנו  היינו 

מהי אתם. לשמוע  בפ, איך  יודעים, רסוםכמו  חוק , אתם  יש 

בפרסום בישראל, אמת  בשירותים, לא  לקצץ  לגבות , לא  לא 

ו ארנונה  היותר  את  שקל11- לכסות  מיליון  אותנו .   תלמדו 

   . אלכימיה

הארנונה, לשיטתך  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו את  לעלות    . צריך 

לשקר, לשיטתי  : לויאהוד יובל לא  מזהיבוא. צריך  נתחיל  נשקר  שלא    .   

צרפתי ארנונה, לא  :צביקה  שירותים. להעלות  נתת  לא  להעלות , אם  צריך 

הארנונה   . את 

אמרתי  : לויאהוד יובל לא  זה  את  משקר. אני  פה  שמישהו  אמרתי  אני .אני   

משקרים ושאתם  ארנונה  מעלים  שאתם  פה . אמרתי  מישהו 

  . משקר

גל בן  ועשרים  :גיא  שעה  כמעט  כבר  פה  מדיינים  לא, אנחנו  אשתדל   אני 

שנאמרו דברים  על  אולי ולחדד , לחזור  הן  שבעיני  נקודות 

מהותיות ברמת . יותר  לכאורה  שהוא  במשהו  אתחיל  אני 

בו, פרוצדורה להקל  צריך  לא    .ולדעתי 

העיריות   פקודת  את  כרגע  מקיימים  לא  פקודת  .אנחנו 
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בארנונה שדיון  אומרת  בתקציב, העיריות  גם  יכול , כמו 

רק  שהצ10להתקיים  אחרי  ימים  הרשמית   ההחלטה  עת 

המועצה לחברי  להם , שמועברת  מראש10נמסרת  ימים  אז .  

לתקן ניסיון  פה  שהיה  שלא , נכון  לבכם  תשומת  את  שהסבנו 

הצעת 10עברו  ואת  היום  סדר  את  שקיבלנו  מהיום  ימים   

לשנת  הישיבה2011הארנונה  קיום  ועד    .  

ראשון   ביום  הישיבה  את  לקיים  אמורים  היינו  . במקור 

א ביומייםדחיתם  עברו . ותה  היום  עד  מהיום 9אבל  ימים   

ולא  החומר  לנו    .10שנמסר 

ולקיים    הישיבה  את  לדחות  שלכם  שהיכולת  מבינים  אנחנו 

החוק תא על , הוראות  לעבור  בעצם  אתכם  מחייבות  היו 

חשובה אחרת  ה, נורמה  עד  בצו  הדיון  את  לקיים   30- שזה 

מנהלית. בנובמבר עתירה  להגיש  יכולים  היינו  ולהגיד אז   

העיריות פקודת  עם  אחד  בקנה  עומדים  לא  ואולי , שהדברים 

היום ההחלטה  של  בחוקיות  ספק  להטיל  להיות . גם  יכול 

זה את  לעשות  אפשר    .שעוד 

גישה   כן  לנו  שיש  אחראית, בגלל  כאופוזיציה  כן , גם  ואנחנו 

שהצו  סבירמעוניינים  זמנים  בסד  להנחיות , יעבור  בהתאם 

הפנים שמשרד  מתווהולנורמות  שסוף,   בגלל  סוף - ובמיוחד 

מנכ יש  הזו"כן  בעירייה  מלאה  במשרה  תמנעו , ל  מכם  אנא 

ה הפרוצדוראליות  חובבניות מהטעויות  המעט  אומר  ייתי 

מגוחך. האלה באור  אתכם  מעמיד  גם  זה    . כי 

הבאה    שנה  של  הארנונה  שבצו  מקווה  מאוד  אני  וגם אז 

התקציב לעיון , לקראת  להעביר  נדרש  אותו  חברי שגם 

עצמה10המועצה  הישיבה  לפני  ימים  בהנחיות ,   תעמדו 

פרוצדורה. החוק לעניין  מקדימה  הערה  איזושהי    .זו 
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מגיע    גם  כבר  שהוא  הפרוצדוראלי  העניין  עם  ממשיך  אני 

מהותי הסתייגות. לעניין  הגישה . הגשנו  הירוקים  סיעת 

עפ יכולה  שהיא  כפי  חוק"הסתייגות  של , י  מסגרת  באותה 

של  לנו9- הימים  נמסר  שהצו  מהיום  שהיו  ימים  היום ,   ועד 

הערב בו  דנים    .שאנחנו 

שלנו   להסתייגות  התייחסות  בכתב. שום  פה, לא  בעל  . לא 

אומרת. אוויר קונקרטיים, זאת  טיעונים  שני  לאחד , הגשנו 

בו לדון  כוונה  שום  בכלל  שאין  מבין  העובדה , אני  שזו 

חושבים למה, שאנחנו  אנמק  אני  סבורים שאנחנו. ותכף   

גם טעם  השאין  את  לאשר  הסתייגות . 1.4%-   הגשנו 

גם  שעברה  שבשנה  שבגלל  מאמינים  אנחנו  שמבחינתנו 

ה של  החריגה  התוספת  כמעט , 3%- אושרה   5%ובמכלול 

שעברה בשנה  הארנונה  חושבים , התייקרה  אנחנו 

וכו המדד  , שבהצמדות  מזה' גבוהים  בשיעורים  האמירה , אז 

פופוליסטי לה  תקראו  גביתם , תשלנו  אומרים  פשוט  אנחנו 

שעברה שנה  יותר    . המון 

שהשתכנעתם   הסיבות  אחת  גם  כנראה  באיחור, זו  , אמנם 

מקום כלכלי, שאין  לא  גם  וכנראה  ציבורי  ולא  מוסרי  , לא 

השנהלבקש  חריגה  סבורים. תוספת  אנחנו , אנחנו  אולי 

בדע הזהנהיה  בעניין  מיעוט  ה, ת  את  לכם 1.4%- שגם  אין   

מוסרי לבקשבסיס  וכלכלי  וציבורי   .  

בחבל , עכשיו   לאחוז  מנסים  את . הקצוותמשני אתם  לאכול 

שלמה אותה  ולהשאיר  מתכוון. העוגה  אני  למה  אבהיר  . אני 

להגיד העירייה  יכולה  מצוינת , לא  עבודה  עושה  ושגיא 

הזה באיזון, בהקשר  רבעון  כל  מסיימת  ושלכאורה , שהיא 

העירייה"עפ של  הפיננסיים  התשקיפים  של ,י  מכלול  שהם   
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ההוצאות וכל  ההכנסות  חשוב. כל  אחד  נדבך  זה  , הארנונה 

אחד נדבך  עדיין  זה  להוכיח . אבל  הצליחה  הפיננסי  במכלול 

חמו בן  בעידן  סבא  כפר  את , עיריית  לסיים  מסוגלת  שהיא 

תקציבי באיזון  שלה  הכספיים  יוצא .הרבעונים  מכאן   

טוב מצבה    . שלכאורה 

הת   פה  קואליציה  חברי  הזאתהמון  לתוספת  בזלזול  . ייחסו 

ה רק  מרגיש1.4%- שלא  לא  פה  אחד  אף  היינו .   אם  גם 

עוד  בחשבון, 3%, 2%מבקשים  זה  את  מרגיש  היה  אז . מי 

סבא כפר  לעיריית  הדבר  אותו  את  להגיד  יכול  אם . אני 

טוב כך  כל  התקציבי  הרבעונים , מצבה  את  מסיימת  והיא 

באיזונים בעודף, שלה  הבעיה, ואפילו  מה  את אז  לגבות  לא   

זניחה, 1.4%- ה מאוד  תוספת  לכאורה  זו  גם  במכלול כי   

העירוני שתופס  .התקציבי  תופס הרציונאל  גם  אב  בית  לכל 

סבא בכפר  עיריית  של  הקולקטיבית    . לקופה 

לוי עולים, גיא  :ארנון  גם  השירותים    . אבל 

גל בן  השירותים, רגע  :גיא  מסוגיית  מתעלם  לא  בא ? בסדר, אני  לא  אני 

נכוןושם לא  שזה  ואומר  העיניים  כיסוי  את  פה ,   שיש 

משרדי  על  ישראל  מדינת  של  ביכולת  זוחל  פיחות  איזשהו 

כסף פחות  להקצות  השונים    . הממשלה 

קל   הכי  הדבר  שעברה, אבל  שנה  זה  את  אמרנו  שהיה , וגם 

לצערי הרוב  את  החריגה, לך  ההעלאה  את  ולאשר  , לבקש 

לכיס  היד  את  להושיט  זה  קל  הכי  התושביםהדבר     .של 

אחרות   בעייתיות  בעיניי  מחשבות  פה  בהנחות .יש  ניגע  . בוא 

כהן אורן  בדקאומר  הוא  הנחות31,   של  שווי  שקל  מיליון    .

זאת  בכל  שיש  הערב  דבורה  של  הערה  באיזו  פה  הבנתי 

משחק איזשהו  בארנונה . לעירייה  ההנחות  שמתווה  נכון 
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עפ הולך  ארציים"הוא  קריטריונים  איז, י  יש  שפיל אבל  שהו 

פנימית גמישות  איזושהי  לעירייה  שמאפשר  במתן פנימי   

מסוים בטווח    . ההנחות 

ההנחות    מלוא  את  נותנת  לא  סבא  כפר  עיריית  אמר  עמירם 

יותר, לכאורה. לגמלאיה אפילו  לתת  יכולה  חבר. היא  ה 'פה 

פחות'מציעים  ניתן  בנכים . 'בוא  רוצים אז  אתם  ובקשישים 

קל? לפגוע הכי  זה    . גם 

לויאר זה, לא  :נון  את  אמר  לא  '.הוא  נבדוק    .'בוא 

גל בן  אומר , לא  :גיא  מחדש'אורן  נבדוק  הבוא  את  נותנים  איך    -31 

  .'מיליון

לזה  :אורן כהן שזקוקים  ואלה  באמת  זקוקים , לחלשים  שלא  אלה  ולא 

  .לזה

גל בן  מדבורה  :גיא  תסייג, הבנתי  או  תאשר  הפנימי , והיא  שהמשחק 

סד הוא  הנחות  אותן  של של  גודל  שם4ר  פנימי  שקל  מיליון    .

לחומרהשאם  הכי  תלך  כמות , קרי, העירייה  את  תיתן 

עפההנחות מחויבת  שהיא  ביותר  המינימליסטית  חוק"  , י 

בתקציב4עוד  יהיו  שקל  מיליון  לקולא.   הכי  תלך  היא  , ואם 

ממה  יותר  כספים  אפילו  תפסיד  אולי  היא  הסתם  מן  אז 

מפסידה היום    . שהיא 

הי   ללכתההחלטה  קו  איזה  על  העירייה  הנהלת  של  נראה . א 

סביר בהחלט  הוא  הקו  היום  שעד  ההנחות . לי  זכאי  הכל  סך 

שלהם ביכולת  פשוטה  לא  משוכה  נדרשים , שעוברים  שהם 

שלהם הזכאות  את  איזה , להוכיח  מצאו  שהם  לי  נראה 

סביר הנחות. מתווה  עם  פה  מתפרעים  שני , לא  מצד  וגם 

נוק איזו  מגלה  לא  אחרותהעירייה  ערים  לעומת  יתרה   .שות 

בארנונה הנחות  מבחינת  פה  שנוצרו  הנורמות  את  לשנות  , אז 
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פתרון לי  נראה  לא  זה    . גם 

נשאר   אמרה? מה  עמיתתי  אל  גן  שאתי  . התייעלות. מה 

מ למעלה  של  שקל350- תקציב  מיליון    ,  

  . 500  :אל- אתי גן

גל בן  יותר2011- ב, סליחה  :גיא  הרבה  זה    .  

שעברה468 :סד מנשה אליא"עו שנה  היה  מילון    .  

גל בן  מ  :גיא  עירייה1,000- למעלה  עובדי  להתייעלות,   מקום  אין ?אין   

כסף  יותר  לבקש  שלכם  הרצון  בצד  איפה  לחשוב  מקום 

קל, ששוב, מהתושבים הכי  של , זה  בהנחות  לפגוע  או 

קל, נזקקים הכי  זה  אפשר , שגם  איפה  לחשוב  מקום  אין 

עובדים במכסת  מק?לקצץ  אין  העירייה   איפה  לחשוב  ום 

ניהלה שהיא  בפרויקטים  מאוד  קשות  טעויות  אין ? עשתה 

הזאת האדירה  הפיננסית  העוגה  כל  בתוך  לחשוב  , מקום 

מסוימים דברים  לגלח  אפשר  איפה  ? להתייעל? לראות 

לא? לקצץ מאנשים. זה  כסף  עוד  לבקש  זה  קל    . הכי 

נכון   פה  להתנהל , אמרו  שיכולה  בישראל  עיר  נה מבחישאין 

שלה העסקית  הארנונה  מקסום  בלי  אפקטיבית  אף . כלכלית 

טובה בצורה  להתנהל  יכולה  לא  בישראל  שמה , עיר  היא  אם 

למגורים הארנונה  של  הגבייה  על  שלה  הדגש    .את 

למה   פהבניגוד  אמר  שיובל  בשנים ,   צעדים  פה  נעשו  כן 

שלא. האחרונות להגיד  אפשר  משתדל. אי  מאוזן אני  להיות   

אומ שאני  מרכז . רבמה  פה  מתיחת , Gנפתח  איזושהי  ויש 

התעשייה באזור  לכאן , פנים  לייבא  כנים  מאמצים  ונעשו 

אחרים לעירייה, עסקים  כסף  עוד  מכניסים  ספק    . שללא 

הפוטנציאל   מיצוי  בשיא  אנחנו  יהודהאני ? האם  , חושב 

של  מהמצב  רצון  שבע  לא  אתה  שגם  איתי  תסכים  שאתה 
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הימיצוי  ידע  עתיר  של  לשיא. וםהיכולות  הגיע  לא  וגם , זה 

שלו מהשיא  לחצי  לכאן . לא  להביא  מאמצים  נעשים  ועדיין 

נוספים   . עסקים 

הפוטנציאל    את  ומיצית  רצון  שבע  שאתה  לי  תגיד  אתה  אם 

ידע לבריאות, בעתיר  יחד.אז  לחיים  נשתה   .  

חמו בן  זה  :יהודה  את  לך  אגיד  לא  את , אני  מכיר  לא  שאתה  לך  אגיד  אני 

ידע מספיקלא . עתיר    .מכיר 

גל בן  התב  :גיא  את  מכיר  מספיק  ידע"אני  עתיר  של  שטחים , עות  וכמה 

שאפשר שם  יש    , עדיין 

חמו בן  ומה  :יהודה  שם  בקנה  נמצא  מצבומה  לזה,   אתייחס     .אני 

גל בן  מעולה. אוקי  :גיא  המצב  הכיפאק, אז    . על 

חמו בן  זה, לא  :יהודה  את  אמרתי    . לא 

גל בן  שע  :גיא  מרגיש  לא  אני  ג  סבא  כפר  כמה יריית  עשתה  היא  אם  ם 

העסקית  הארנונה  את  למקסם  שלה  בדרך  נכונים  מהלכים 

עבודה, שלה המון  עוד  שאגב . יש  טענות  שהוא , Gיש  זה 

ערים, נפתח מול  תחרות  יצר  הוא  מזיק , אולי  גם  הוא  אבל 

ויצמן של  לסחר  ואקום. נורא  פה  השפעה. אין  יש  דבר  . לכל 

הקצר  בטווח  מכניס  שזה  ארנונהזה  להיות , עוד  יכול  אבל 

אחרים בשטחים  עסקית  משמעויות, שפוגע  יש  לזה    . גם 

עניין   של  שני , לגופו  לגבי  הסתייגות  הגשנו  בעצם  אנחנו 

כאן, דברים זה  על  שנצביע  דורשים  שעם . ואנחנו  כמו  בדיוק 

זכותו, איתן אבל  האחרון  ברגע  העיר , אולי  ראש  כסגן  גם 

האח ברגע  דברים  להציע  שנצביע .רוןזכותו  רוצה  הוא  אם   

ועדה  הקמת  על  קריטריוניםכאן  מחדש  שתיתן , שתבחן 

שהיום  אחרים  לזכאים  או  צעירים  לזוגות  הנחות  בשאיפה 

מצויים לא  הזכאים  של  להתחשב , במעגל  מקום  אולי  ויש 
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אדרבא- בהם  בזה.  לדון  שווה   .   

פורמלית   נצביע  בואו  הצעה , אבל  איזושהי  פה  תיזרק  שלא 

האוו נאמרה, ירלחלל  שהיא  כמו  תיקבר  אנחנו . והיא 

לגביהם  שהגשנו  הפורמליים  הדברים  ששני  דורשים 

להצבעה יעלו  ברורה  מאוד  פה - אחד . הסתייגות  לי  ואין   

יעבור, אשליות לא  כנראה  זה, זה  על  נצביע  בואו   אבל 

יכולת, לפחות לנו  זה, שיש  את  עשו  מסוימות  אמנם,וערים    ,

לא המכריע  א, הרוב  לאשר  הלא     .1.4%- ת 

הצו   בתוך  מובנה  שזה  נכון  הגורמים . זה  לנו  אומרים 

כפת. המקצועיים שכמעט  נכון  הרשויות הזה  כל  קומפלי   

ההסדריםבעצם  חוק  בתוך  מובנה  שזה  מתירים , בגלל  כי 

ההתייקרות של  ההתאמות  תורה , את  שזו  אומר  לא  זה  אבל 

זה את  לאשר  שחייבים  לרשות. מסיני  הגורמים , ויש  ויאשרו 

הזכות את  להגיב, המקצועיים  רוצה  והיא  אני , במידה 

של  בשיעור  ההתייקרויות  את  לגלם  שלא  בקשה  מגישה 

זה, 1.4% את  לי  יאשר  הפנים  שמשרד  רוצה    .ואני 

אתי   לזה, אמרה  מעבר  לכת  שהרחיקו  רשויות  עיריית . יש 

של  מזה  טוב  אפילו  כנראה  הפיננסי  שמצבה  לציון  ראשון 

סבא ל, כפר  ביקשה  מצד . הוזילאפילו  יכולים  לא  אתם  אז 

רגע להגיד  זניחה, אחד  תוספת  זו  אחד  בוא , מצד  שני  מצד 

אותה מצוין, נוסיף  העירייה  של  המצב  שלישי  מצד , מצד 

ב זה  את  לגלם  לא  סיבה  אין    .1.4%- שני 

נצביע   משוכנע . בואו  מי  הערב  נדע  חיוני 1.4%- שהבואו   

סבא כפר  העיר  של  הירו. לכלכלתה  סיעת  כמו  , קיםומי 

האופוזיציה חברי  רוב  כמו  מחברי , ואולי  חלק  גם  אולי 

הכרחי לא  שזה  סבורים    .הקואליציה 
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לחלוטין   אחר  בנושא  נוספת  הסתייגות  בסיס הגשנו  על   

לחלוטין לזה. ענייני  התייחסות  אף  פה  שמענו  לתת . לא  על 

מגורים בבנייני  פוטוולטאים  למתקנים  המצאנו . הנחה  לא 

הזה בעניין  הגלגל  אחרת . את  בעיר  שקיים  מודל  גם  לקחנו 

לציון. בישראל לציון. ראשון  ראשון  סבא . אותה  כפר 

ירוקה עיר  בהיותה    . מתהדרת 

איזה    מוציא  גונאל  איתי  לעיתונות  כמה 5הודעות  על  בשבוע   

ירוקה יותר. העיר  נכונים  מהדברים  מהדברים , חלק  חלק 

ירוקים כנציג  שזה , אני  לכם  ווש'אגיד  ו' גרין  שאין טוטאלי 

בסיס האלה  חמישי. בדברים  ביום  מרקר  דה  את  , תקראו 

מתכווןתדעו  אני    . למה 

פרס  :אורן כהן שמעון  את  הזה, תשאל  לעניין  פרס  לנו  נתן    .הוא 

גל בן  מרקר. תקראו, לא  :גיא  בדה  מעניינת  כתבה  כפר , תהיה  כמה  על 

לא או  ירוקה  עיר  באמת  היא  אובייקטיבי . סבא  די  עיתון 

שלי הזהתר, בראייה  בהקשר  כתוב  מה    . או 

הצעה   כאן  יש  ירוקה , אבל  סבא  כפר  אם  לוויכוח  ניכנס  לא 

לא ירוקה. או  עיר  עצמה  את  מכנה  סבא  שכפר  ספק  . אין 

הזה לכינוי  בסיס  שיהיה  רוצה  היא  מייל , ואם  אי  כל  הרי  כי 

במילים  מסתיים  עירייה  עובד  לכל  מוציא  העיר  כפר  'שראש 

ירוקה עיר    .'סבא 

תפעלו    אז  של   במנגנון  לנרמל  ותנסו  לציון  ראשון  כמו 

מערכת  שמתקין  מגורים  בניין  כל  ארנונה  הטבת 

ההתקנה  עלויות  מבחינת  מאוד  יקרה  שהיא  פוטוולטאית 

עד , שלה כלל  בדרך  את 10עד , 7ולוקח  לכסות  שנים   

בארנונה, ההשקעה הטבה  להם  הבעיה. תנו  בזהמה  למה ?  

בכלל לזה  התייחסות  ה? אין  הזלזול  הזהלמה  כאילו , מופגן 
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אוויר מראש  הן  האופוזיציה  של    ? ההצעות 

העניין   לשם  תוקפים  לא  ואומרים . אנחנו  באים  לא  אנחנו 

קל בהכרח  זה  הכלכלי  המצב  בסיס  על  החלטות  לקבל   .שפה 

קשה החלטה  שנתקבלה  פה  בלון . ,נאמר  פה  היה  לדעתי 

הכספים בוועדת  עמדה , ניסוי  איזושהי  נקט  לא  העיר  ראש 

מילר,ברורה עמירם  את  שלח  לא  או  שלח  לא,   או  יגיד  , הוא 

מסוים באחוז  הצעה  איזו  אחרים . להציע  קואליציה  חברי 

יהיה  שלא  זההזדעקו  את  לעשות  דבר. ואסור  של  , בסופו 

החריגה הארנונה  את  להעלות  לא    .החליטו 

ירוקה   עיר  באמת  אתם  הקונקרטית , אם  ההצעה  את  תבחנו 

פה סבורים. שיש  באמת  אתם     ,אם 

ועדת  :אל- אתי גן מישיבת  שיצאנו  איך  שכתבתי  מה  . תראה  . כתבתי ,.  

ניסוי בלון    . שזה 

גל בן  ירוקה. בסדר  :גיא  עיר  סבא  שכפר  סבורים  באמת  אתם  אז , אם 

שהגשנו הקונקרטית  ההצעה  את  את . תבחנו  החרגנו  בכוונה 

לתעשייה ולא  מגורים  למבנה  רק  זה . זה  את  תחמנו  בכוונה 

שנים7- ב רא,   שאחרי מתוך  הדבר 7ייה  של  העלויות  שנים   

כך אחר  מכוסות  פיילוט.הזה  בתור  זה  עם  תתחילו  . תבקשו,  

יגיד  בכלל  הפנים  שמשרד  טוב  סיכוי  פה . 'לא'יש  יש  אבל 

  . אמירה

הליכים    בגלל  תקוע  הוא  שכרגע  שבנושא  אמירה  פה  יש 

חוסר , פרוצדוראליים ובגלל  ותמריץ בירוקראטיים  אינטרס 

בעצם  הוא  מעצמוכספי  קורה  זה. לא  את  תדרבן  . שהעירייה 

קטליזאטו הזהרשתהיה  בהקשר  חיובי  אם , ותוכיחו.   גם 

נגד לגבי , תצביעו  אמירה  לכם    .1.4%שיש 

שלנו   ההסתייגות  נגד  שיצביע  מי  בעצם , כל  אומר  בזה  הוא 
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הכרחית היא  זניחה. התוספת  שהיא  שחושב  מי  לא . יש  אני 

זניח שזה  כמה. חושב  נתווכח  אם  לאוגם  או  זניח  זה    ,

שנה  של  דרמתית  העלאה  אחרי  ומוסרית  ציבורית  מבחינה 

המוסרי , שעברה הצידוק  את  סבא  כפר  לעיריית  אין 

הארנונה את  להעלות  ב, הציבורי  לא    .0.1%- אפילו 

הבאה   בישיבה  שלנו  לדיון  קשור  וזה  אמרתי  עירייה , אני 

כל  על  כסף  רטרואקטיבי  באופן  לגבות  אחרי , 2010שידעה 

הפניםשאי ובמשרד  פה  זה  את  לדעת , שרה  גם  צריכה 

כסף רטרואקטיבי  באופן  ביטול . להחזיר  על  נדבר  זה  על 

השמירה הנושא. אגרת  לא    .זה 

עניין   של  לגופו  דורש  על , אני  הערב  דברים3שנצביע  על .  

הוועדה בעניין  צנעני  העיר  ראש  סגן  של  על , הצעתו 

בנושא  שלנו  ההסתייגות , 1.4%ההסתייגות  בנושא ועל  שלנו 

לזה. הפוטוולטאי התייחסות  לקבל  נחמד  גם  רק , יהיה  ולא 

היום מסדר  זה  את  שאתם , להוריד  לעשות כמו  רגילים 

הצעות מציעה    .כשהאופוזיציה 

צרפתי קצר  :צביקה  דיבור  זכות  אקח  למהות, אני  אתייחס  לא  אני  , אבל 

העיר לראש  אתן  יביא . אני  העיר  הנהלת  מטעם  העיר  ראש 

דברו להתייחסאב. את  כן  רוצה  אני  יושב . ל  לפעמים  אני 

מה שואל  אותי, אני  לי? מכים  אומרים  , נכון? מה 

דיוןהקואליציה  קיימה  אמיתי, ישבה  לכם. דיון  אומר  , ואני 

הדלפה  היתה  לא  הדיון אם  מה  יודע  היה  לא  אחד  אף 

בתוך שהיה  הקואליציההאמיתי  כאבי ,   היו  ובקואליציה 

אמיתיים    .בטן 

ר   אחד  כל  להעלותלא  נוח . וצה  זה  ציבורית  אחד  לכל  לא 

שלהגיד . להעלות חושב  להעלות'ואני  רוצה  , אני  לא ' זו 
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מקום. בושה באיזשהו  ציבורי  אומץ  גם  אחריות . זה  גם  זו 

ויכוח. ציבורית היה  את . אז  קיבל  דבר  של  בסופו  העיר  ראש 

קיבלההחלטה שהוא  כאלה .   לחצים  בגלל  קיבל  לא  הוא  אבל 

אחרים  בלו- או  ניסוי  עד , וואלה. ן  מתוחכמים  לא  אנחנו 

כך   .כדי 

כל   שאנחנו , קודם  קומפלימנט  קצת  לנו  נותנים  שאתם  טוב 

לכם.מתוחכמים אומר  אני  אבל  כך,   כדי  עד  לא  אני . אנחנו 

ש מהדיון , באמתחושב  חצי  הזה  על בעניין  היה  לא  פה 

הקואליציה. המהות איך  לא, היה  ולמה  העלו  לא . ולמה 

הרבהשמעתי  דבריםפה  ה,   מאשר  בסופו חוץ  שגיא  דברים 

ואתי  דיבר  דבר  המהות , קצתשל  על  לא  היו  דברים  הרבה 

להעלות לא  למה  להעלות, של  כן  כשחסר , למה  עושים  מה 

  .תקציב

התקציב, נכון   את  יודעים  לא  אנחנו  מובנית. אז  בעיה   יש 

ב הצו  הבאת  לנובמבר30- במבנה  בעיה, נכון.   יודע , יש  אני 

אמ העיר  הפנים שראש  משרד  מול  פועל  המקומי  שהשלטון  ר 

הזה הסדר  את  לשנות  אגב. כדי  דרך  נכון  ארגון . וזה  בכל 

כך  ואחר  בתקציב  דנים  קודם  בהתייעלויותנורמלי  זה . דנים 

  .נכון

הצבעה   פה  להיות  שצריכה  חושב  תהיה . אני  שההצבעה  ככל 

ה, נכונה דבר  של  שבסופו  חושב  המעט 1.4%- אני  הוא   

א. שאפשר לכםואני  כל 1.4%- ה, ומר  את  לנו  יפתור  לא   

קשות. הבעיות בעיות  פה    . יהיו 

עם  : לויאהוד יובל תעשה  שקל11 מה  מיליון   ?  

צרפתי מנכ  :צביקה  חדש"יש  עירייה  לי. ל  הארגון ,תאמין  את  יוביל  הוא   

יפה   . הזה 
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שהמנכ  : לויאהוד יובל להיות  זה"יכול  את  יוביל  . ל  . .  

צרפתי   . בבקשה, שלי  :צביקה 

זה  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"וע את  לשמוע  אוהבים  לא  שאתם  יודעת  להגיד , אני  אבל 

ב מעלים  לא  בפירוש , 1.4%- שאנחנו  שזה  חושבת  אני 

להם . פופוליזם שנעים  מה  את  לתושבים  להגיד  זה  פופוליזם 

ב. לשמוע העלאה, 1.4%- ולהעלות  לא  שמשרד , זו  עדכון  זה 

קבע   .הפנים 

חמו בן  חלקי  :יהודה    . עדכון 

הזה. כן  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו העדכון  את  קובע  הפנים  יודע , כשמשרד  בעצמו  הוא 

  , למה

ביחד(   ) מדברים 

עכשיו  :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו מדברת  ה. אני  את  מוסיף  הפנים  שהוא 1.4%- משרד   

העירייה על  להפיל  הולך  שהוא  הסכומים  מה  בדיוק  . יודע 

המרכ שהשלטון  מה  שכל  מקובל  מאוד  זה  מצליח היום  לא  זי 

בעצמו המקומי, לעשות  לשלטון  מוריד  והשלטון , הוא 

הארנונה  מתוך  אותם  ולשלם  כספים  לספוג  נאלץ  המקומי 

המרכזי. שלו בשלטון  קשה  מאוד  היא    . הבעיה 

זה   את  לספוג  צריכים  אנחנו . אנחנו  האם  של  והסיפור 

באיזון  אנחנו  אם  או  ולבן- בגירעון  שחור  לא  זה  לא .   זה 

אנחנו  באיזוןשאם  שאנחנו  מצוין  וזה  אנחנו , באיזון  עכשיו 

מעולה זהו, במצב  את , ועכשיו  להוריד  להתחיל  אפשר 

ה, הארנונה את  לקחת  לא  רוצים . לא. 1.4%- אפשר  אנחנו 

באיזון   .להישאר 

הארנונה   של  להעלאה  הסכמתי  לא  לא , אני  אני  אבל 

העירייה את  להכשיל  להכשיל , מתכוונת  מתכוונת  לא  ואני 

העיר בלבקש את  הש  את  יעלו1.4%- גם  לא  חושבת .   ואני 
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ה שגם  לבקש  אחריות  חוסר  יעלו1.4%- שזה  לא  אני .   ולזה 

  . אתנגד

התייעלות   על  פה  היתה , כשמדברים  להתייעלות  שלי  ההצעה 

אנשים לפטר  דווקא  דרכים. לאו  עוד  של ב. יש  דרכים 

ניהולו, פיקוח של  עדיפויות, דרכים  סדר  של  אני . ודרכים 

שה זה"מנכבטוחה  את  יעשה  החדש  שצריךל  כמו  ומשם ,  

לנו שחסרים  הדברים  את  ולהוסיף  לקבל  לא .אפשר  ואני   

שלכם ההצעה  בעד    . אהיה 

צרפתי   . אברהם, בבקשה. תודה  :צביקה 

מולה כל  :אברהם  באמת, קודם  לאנשיאני  גם  מצטרף  שהביאוה   , מקצוע 

לנו  הנתונים שמציגים  כל  המועצהשולחן לעאת  אני .   אבל 

גם , בחוש צריכים  אנחנו  שירותים  לקבל  רוצים  אנחנו  כאשר 

משאבים על  פה. לחשוב  אמרו  הדברים  כל  חושב  ואני , אני 

של  להצעתו  להצטרף  רק  צנענירוצה  לחשוב . איתן  חושב  אני 

צעירים זוגות  שלהם. על  המצב  שבאמת  שהוא , כאלה  כמו 

צנעני באיחור,ציין  שבאמת  למרות  חושב ,   שהוועדה אני 

תב הבאותשתקום  לשנים  העניין  את  באמת .דוק  חושב  אני   

לעלות צריכה  צנעני  של  חשוב. ההצעה  דבר  שזה  חושב  . אני 

צעירים זוגות  גם  קטנים, מצפונית  ילדים  להם  שיש  , אלה 

גבוהה משכנתא  להם  שיש  להם , אלה  יש  שבאמת  אלה 

גבוהות   . הוצאות 

יובל   גם  שאמר  מספר , כמו  יש  שקל100בהנחות  שקל200,     ,

הנחותזה  לקבל  עליהם  חושב . במעונות, בגנים. מקשה  אני 

לדיון לעלות  צריכה  צנעני  של  בהצעתו , הצעתו  תומך  ואני 

צנעני   .  של 

צרפתי   . בבקשה, ממה. תודה  :צביקה 
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זה   :אברהם שיינפיין את  ועובר  חדש  אמנם  ראשונהאני  הדיונים , פעם  כל  את 

מהאופוזיצי, האלה ידידיי  לכם  להגיד  רוצה  אני  , האבל 

קל לא  קואליציוני  דיון  פה  דיון . שהיה  באמת  פה  היה 

זמן הרבה  פה  שום .שישבנו  ולא  ניסוי  בלון  שום  עשו  ולא   

שלו, דבר הרעיון  את  העלה  אחד  בהעלאה. כל  תמכתי  , אני 

ל מעבר  אחוז  מה . 1.4%- בחצי  אחד  כל  ושמעתי  פה  וישבתי 

דיבר   . שהוא 

הרב   בעיתון, לצערי  היה  לפני . זה  כנראה  מפה אבל  שיצאנו 

בעיתון היה  כבר    . זה 

  ? מהקואליציה  : לויאהוד יובל

הגיע  :אברהם שיינפיין זה  מאיפה  משנה  לא    . זה 

צנעני"עו איתן  המקצוע :ד  אנשי    . אולי 

גם   :אברהם שיינפיין זה  אולי  לבדוק  העירייההצריך  של  לבדוק , עלויות  צריך 

זה זה. את  את  לעשות  יכול    . אשל 

החוצהפ. פתאום  :אל- אתי גן יצא    . פתאום. תאום 

גל בן  אמרתי  :גיא  פעמים  בהדלפות, הרבה  נלחמים  איך  יודע  ? אתה 

  . שקיפות

לומד  :אברהם שיינפיין בעירייהאני . אני  אגפים  מאוד  בהרבה  , מסתובב 

ורואה לי. ומסתכל  מדי1.4%- ה, תאמינו  מעט  זה  הזה  זה .  

מקומות מאוד  בהרבה  לייעל. חסר  שאפשר  אפשר , נכון 

עובדים, לעשות בפיטורי  שאני . לא  מהדברים  אחד  וזה 

להיות שיכול  גרוע  הכי  שזה  דברים . חושב  על  תחשבו 

לצמצם עובדים, שאפשר  בפיטורי  הכוונה. לא  לא    . זו 

מכרזים  :אל- אתי גן מיני    . בכל 

לבדוק  :אברהם שיינפיין שצריך  דברים  מנכיש  פה  יש  ולכן  חדש"  צריך , ל  כי 

נכון זה  את  א, לעשות  לצמצםלבדוק  אפשר  אפשר , יפה  איך 
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הלאה וכן  הלאה  וכן  האגפים  בין  סנכרון    . לעשות 

כמו 1.4%- ה   הביקורות  אותן  את  ברחוב  מקבל  אני  גם  הזה   

מקבלים ל. שכולכם  אפשרות  האין  את  הזה1.4%- הוריד    .

אפשרות,לא אין  לכם,   אומר  באגפים, אני  מסתובב  , אני 

אנשים- אחד עם  מדבר  קשה. אחד  יפגע. זה  גם .זה   

ייפגעו פה  היום  צריכים . השירותים  אנחנו  זאת  למרות 

גבוהה ברמה  אותם  קל. להשאיר  לא  ב. זה  אני   1.4%- ולכן 

אתמוך להישאר . בהחלט  שהסכים  העיר  לראש  מודה  ואני 

   .1.4%על 

ייעול :ד מנשה אליאס"עו הצעת  מציע  יעזור, אני  זה  מנכ. אולי  חדש"יש  אז , ל 

חמו מחדל  על  להצביע  רוצה  בגביית אני  העירייה  של  ר 

וביובחובות  כביש  שנים. תיעול  במשך  הזנחה  יש . יש 

של  חובות  100,000₪לאנשים    ,90,000₪ זה .   את  משאירים 

ימכור שהאיש  ועד  שוב  יבנה  שהאיש  הזאת. עד  השיטה  ? מה 

הללו החובות  את  לגבות  יביאו . תפעלו  הללו  הסכומים 

שקלים טועה. מיליוני  אני  אותי, אם     .תקנו 

יואלא התכוונת  :יציק  הדין    . לעורכי 

הדין :ד מנשה אליאס"עו לעורכי    . לא 

יואל דין  :איציק  עורכי  מייצג    , אתה 

דין :ד מנשה אליאס"עו עורכי  מייצג  לא  הנוגדת. אני  הדעה  את  מייצג  את , אני 

ואומרים  שבאים  זה 'אלה  שקלים50מה  הזלזול . '  זה  מה 

ב שקלים50- הזה  כל?   שקלי50אין , קודם  תוספת , ם  לא  זו 

אגדה, 50של  משלם . זו  אולי  ביותר  ₪ 500הנמוך   

ב, בחודשיים זה  את  ל, 5%- תכפילו  כבר  180₪- תגיעו  אז .  

ל הגעתם  50₪- איך   ?  

גל בן  אחרת"בש  :גיא  מחשבים    . כנראה, ס 
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טועה :ד מנשה אליאס"עו אני  שוב, אם  אותי  גבו יש , תקנו  שלא  שקלים  מיליוני 

שזה, אותם אומר  לא  בקדנציה אני  או  הזאת  בקדנציה   

שנים,הקודמת נגרר  כבר  זה  מדוע.   יודע  לא . לא  העירייה 

הללו החובות  את  לגבות  קורה. פועלת  מה  בא ? ולכן  אדם 

אישור לקבל , לקבל  בא  שהוא  אחרי  רק  לו  מזכירים  אז 

לטאבו לחכות. אישור  ימכור? למה  לא  הוא  לא . אולי  למה 

שקלים, לפעול מיליוני  צר, לגבות  את        שלא  להעלות  יך 

שתגבו, 1.4%- ה הללו  זה. מהמיליונים  את  להזניח    ?למה 

הנחות   לוועדת  כך  אחר  מגיע  למחוק . זה  אומר  הפנים  משרד 

הללו החובות  מן  מגיעים, חלק  אתם    , ואז 

מילר להיות  :עמירם  יכול    . לא 

לי :ד מנשה אליאס"עו תגיד  לי. אל  תאמר  סליחה.אל  לי,   תענה  דבורה   .אולי 

הפיתוח, יחהסל היטלי  את  גובים  לא  אתם  למה ? למה 

יש? מחכים לאדם  ארנונה  של  חוב  עם , אם  פועלים  אתם 

דין להיות. עורכי    . חייב 

צרפתי המסר. הבנו, מנשה  :צביקה  את    .העברת 

סיימתי :ד מנשה אליאס"עו מצ. לא  כמובן  איתןאני  של  להצעה  כמובן , טרף 

הצעירים לזוגות  את . לעזור  גם  מבקש  שלי אני  ההצעה 

ההפוכה  ,להעלות בצורה  באמת  יהיה  הדיון  הבאות  שבשנים 

שהצעתי היגיון. כפי  בזה  יש  הכבוד  כל  שעם  חושב  , אני 

ולומר שלבוא  של , כיוון  גירעון  יש  אומר  מיליון 20עמירם   

לדעת. ₪ יכול  אני  מאמין? איך  יכול . אני  אני  איך  אבל 

  ? לדעת

צרפתי עצמך, מנשה  :צביקה  על  חוזר  כבר. אתה  מקודם  זה  על  דיברת    . אתה 

עצמי :ד מנשה אליאס"עו על  חוזר  לא    . אני 

צרפתי האלהכבר דיברת   :צביקה  הדברים  על     . מקודם 
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פרוטוקול :ד מנשה אליאס"עו מחפש  לא  יעילות, אני  מחפש    . אני 

צרפתי   . בבקשה, אשל. תודה  :צביקה 

ארמוני להתייחס  :אשל  רוצה  סוגיותאני  לכמה  בקיצור  כלקודם.   עלתה ,  

פילוסופית  כמעט  סוגיה  קודםפה  לעשות  צריך  קודם . מה 

הארנונה בצו  ההכנסות, לטפל  בצד  לטפל  אומרת  או , זאת 

לטפל    . בתקציבקודם 

יגיד   צד  האנשים, כל  בצדק  פה  שצריכים , ואומרים  אתם 

הארנונה  צו  על  צו 'להחליט  על  להחליט  יכולים  אנחנו  איך 

יודעים , הארנונה לא  אנחנו  כך אם  נחליט  אם  נוותר  מה  על 

כך אבל .'או  שני  ויגידו , מצד  האגפים  מנהלי  איך 'יבואו 

תקציב לתכנן  יודעים  עומד , אנחנו  כסף  כמה  נדע  לא  אם 

תתכנס. 'לרשותנו לא  לעולם  שהיא  בעיה  פה  יש    . ולכן 

המחוקק   קובע  צריך ? מה  הארנונה  צו  שאת  קובע  המחוקק 

נובמבר סוף  עד  התקצי,לגבש  את  ואילו  צריך   השוטף  ב 

השנה סוף  עד  בסוגיה . לגבש  הכריע  שהוא  להבין  ניתן  מכאן 

לכם . הזאת לעזור  מנת  על  לעשות  ניתן  זאת  בכל  מה  אבל 

הארנונה לצו  באשר  דעה    ? לגבש 

עקרוניות    סוגיות  ולהציג  לבוא  בתקציב ניתן  לפערים  באשר 

יותר או  פחות  אחוז  שכל  לדעת  בגביית , וכדאי  תוספת 

המשמעו כמההארנונה  בערך  שלה  שקל2? ת  מיליון    ?2.2 

  . מיליון

למגורים, אשל  : לויאהוד יובל ארנונה  ל, יש  ארנונה     - יש 

ארמוני למגורים  :אשל  הארנונה  על  בעיקר  מדבר    . אני 

מהעסקים  : לויאהוד יובל להם  אכפת  לא  המועצה  חברי  להם , רוב  אכפת 

  . מהמגורים

ארמוני ה. נכון  :אשל  על  כרגע  מדבר  אני  שהטרידה אבל  המרכזית  סוגיה 
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למגורים, פה הארנונה  של  הנושא  לגבי  שנעשה . וזה  ומה 

באופן , הוא שהוצג להראות  מה  וזה  הנגזרות  את  עקרוני 

הכספים בקואליציה, בוועדת  שהוצג  מה  אומר . וזה  אני 

מספקת שקיפות  רמת  לא  זו  את , שאם  לוקח  אני  בהחלט  אז 

הבאה לשנה  להכנה  באשר  לבי  לתשומת    . זה 

דברא   של  בסופו  קבע, בל  שהמחוקק  מה  את  לשנות  ניתן  . לא 

לא  הזו  השנה  של  הארנונה  שצו  ולומר  לבוא  שצריך  עקא  דא 

בו לדון  היה  צו , ניתן  של  האישור  את  שמקבלים  לפני 

שעברה השנה  של  כדא. הארנונה  זה  להגידואת  שמשרד , י 

שנה  שניתן  הארנונה  צו  את  אישר  האוצר  ומשרד  הפנים 

ח, לפני השנהבפאתי  אוקטובר  מקשה . ודש  שמאוד  דבר 

החדש הארנונה  צו  את  של , לגבש  בסופו  מקשה  שמאוד  ודבר 

התקציב את  לעשות  גם    .דבר 

התקציב   לגבי  משהו  להגיד  רוצה  אני  אישור , עכשיו  לגבי 

את , התקציב נקבע  שבה  השיטה  לגבי  משהו  להגיד  רוצה  אני 

שתדעו. התקציב על . כדאי  מדובר  שפה  כאילו מכיוון 

מוחלטיםמ לא , ספרים  זה  רבותיי  מספרים התקציב 

וממכר, מוחלטים מקח  של  דינאמי  תהליך  בצד , זה  גם 

ההוצאות בצד  וגם  הכל . ההכנסות  בסך  זו  ההכנסות  צד 

שאפשר . הערכה הנחות  מיני  כל  על  בנויה  הזאת  וההערכה 

אותן איתן, למתוח  להתווכח  דבר. אפשר  של  זה , בסופו 

עליומספר  לדון    . שאפשר 

ומתן   משא  הוא  ההוצאות  צד  של  שהתקציב  ובוודאי  . בוודאי 

הכספים בוועדת  מלאה  בשקיפות  שהוצג  תוך , והמספר  היה 

הזה ומתן  המשא  תהליך  בא . כדי  אגף  מנהל  אם  מה  אז 

וככה'ואומר  ככה  לי  לעלות  הולך  תורה . 'זה  שזו  אומר  זה 
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לו , מה ?מסיני להגיד  אפשר  הבוא'אי  יותר , נה  נראה  זה 

א?'מדי לו   להגיד  אפשר  הבוא'י  אחרת, נה  זה  את  ? 'תעשה 

לו  ולהגיד  לבוא  אפשר  מיותר'אי  זה  אפשר  '?תשמע  אי 

לו  ולהגיד  פחות'לבוא  יעלה  זה  ביחד  זה  את  ? תעשו  אפשר '

  .ואפשר

התקציב   בניית  בתהליך  שנעשה  מה  בדיוק  תקציב . וזה  ואין 

גירעוני. גירעוני תקציב  גירעוני. אין  תקציב  היה   וגם, לא 

גירעוני2011לשנת  תקציב  מתוכנן  לא  יסוד,   הנחת  . זו 

של  סכום  על  דובר  מיליון10כאשר  הכל ,   בסך   2%שהוא 

של  מיליון500מתקציב  להבין.   על , צריך   2%מדובר 

דינאמיבתהליך אמרנו.   זמן  נקודת  באותה  קושי, אז  . יש 

הארנונה את  יעלו  אם  יעזור    . מאוד 

זה   עם  ה, יחד  פקידי  בתור  את אנחנו  לקבוע  לנו  לא  עירייה 

לבו. המדיניות מהרהורי  דיבר  פה  אחד  רוצה , וכל  ואני 

משהו לאופוזיציה.להגיד  וגם  לקואליציה  גם  אומר ,   ואני 

מבחוץ שבא  אדם  בן  בתור  זה  גם , את  זה  את  אומר  ואני 

וחושבים  הפרוטוקולים  את  שקוראים  סבא  כפר  לאזרחי 

ומתווכחים, וואלה' פה  יושבים  אנשים    . 'איזה 

מרשים   דמוקרטי  תהליך  יש  סבא  את . בכפר  לכם  אומר  אני 

מלאה באחריות  אחרים. זה  ממקומות  שבא  אדם  בן  . בתור 

משתף תהליך  פה  משפיע, יש  תהליך  פה  תהליך , ויש  פה  ויש 

מאוד הציבור . רציני  נבחרי  כל  ישראל  שבמדינת  והלוואי 

שלי בכיס  יטפלו  האחרים  הדברים  טיפלו , בכל  שפה  כמו 

סבאבוויכו כפר  אזרח  של  בכיס  הזה  שיחליטו . ח  ומבחינתי 

שיחליטו העירייה . מה  בתור  זהאנחנו  עם  בסופו . נתמודד 

דבר מתוך 4זה , של  מיליון  גם . 500  זה  על  נדבר  בואו 
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תקציב של  הכיס, בפרופורציות  של  בפרופורציות  רק  , לא 

עליהם שדיברו  בתהליכים  זה  עם  להתמודד  נדע    . ואנחנו 

כ, תראו   ולהגידקודם  לבוא  צריך  שבאים , ל  פעם  כל 

התייעלות תהליך  מה, ואומרים  היתה , אז  לא  סבא  כפר 

זה לפני  כפר ? יעילה  גירעון  איזה  לכם  לספר  צריך  לא  אני 

קצרה מאוד  בתקופה  סגרה  התייעלות . סבא  תהליך  פה  היה 

דבורה, מרשים אצל  אגב, בעיקר  זה, דרך  את  שתדעו  . וכדאי 

המספרים את  שמכיר    . כירמ, ומי 

לעשות   שאפשר  דברים  עוד  דברים . יש  עוד  שיש  בוודאי 

לעשות על . שאפשר  מדובר  תקציב2%ואם  של  לא ,   זה  אז 

עליו להשתלט  יכולים  לא  ביחד  שאנחנו  דבר  לי    . נראה 

דבר   של  בסופו  המענות, לכן  וכל  הטענות  כל  עם  חושב  , אני 

סביר שהוא  תהליך  פה  זה . היה  בקואליציה  הזה  הדיון  וגם 

ניסוילא בלון  היה  ש,   מי  בתור  זה  את  לך  אומר  ליווה ואני 

שלו הבטן  בכאבי  העיר  ראש  אנשי , את  שאר  ואת 

וכל . הקואליציה הקואליציה  בין  גם  פלורליזם  פה  והיה 

דעתו את  לומר  היה  יכול  נשאלנו, אחד  אנחנו  ואנחנו . וגם 

שתדעו לכם  וגם  העיר  לראש  מקובל , אמרנו  שתחליטו  מה 

ב, עלינו לא  של וזה  הקטנה  על  מדובר  שאם  אומר  , 2%הכרח 

פחות עם  יותר  ולעשות  להתמודד  נדע  לי . שלא  שהיה  מה  זה 

  .להגיד

שהיו   הטובות  ההצעות  כל  אגב, לגבי  גם , המעניינות, דרך 

הפוטו התאים  הזוגות אלקטרייםלגבי  של  הנושא  לגבי  וגם   

שאפשר , הצעירים הצעות  זה  אישי  באופן  שאני  חושב  אני 

עליהן עליהן לדבר  לחשוב  זה , וצריך  עכשיו  העיתוי  אבל 

אחרונים כל . זמנים  לתוך  זה  את  להכניס  ניתן  לא 
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  . הפרוצדורה

לכם   מציע  הבאה, אני  בשנה  להשתפר  ננסה  יש , ואנחנו  שאם 

הארנונה צו  לגבי  חדשים  אותם ננסה, רעיונות  לכנס   

יותר מוקדם  כדי , בתאריך  הקנה  לתוך  אותם  ולהכניס 

ה יבו90- שבדקה  לא  ולהגיד   לבוא  יכולים  שאנחנו  הצעות  או 

הכנסנו' שלא  רבה. 'חבל    . תודה 

צרפתי העיר  :צביקה     .בבקשה, ראש 

חמו בן  לדבר  :יהודה  אסיים  שאני  אחרי  בבקשה  אתחיל . תתייחסי  אני 

פה שנאמרו  דברים  מנשה , בכמה  עם  מסכים  אני  ודווקא 

אמר שהוא  דברים  הארנונה . בשני  של  הדיון  של  הנושא 

ה הדיוןבהחלט  את  שנקיים  ראוי  בזה. יה  נגעו  וגם , אבל 

התש את  ידע  התשובה, ובהמנשה  את  יודעים  כולנו  , גם 

הזה הדיון  את  להגיש  מסוים  בתאריך  מחויבים  , שאנחנו 

יותר מאוחר  אחד  יום  ה. ולא  את  היה  גם  ולא 9- לכן  ימים   

הלאה10 וכן   .  

בהחלט   ביניים, אבל  בהערת  שאמרתי  המקומי , כפי  השלטון 

כבהח הזו  ההערה  את  רואה  מול לט  ומטפלים  חשובה 

המרכזי היוצרות, השלטון  את  לשנות    . לנסות 

מנשה   שאמרת  השני  איתך, הדבר  מסכים  זה , אני  אם  אבל 

ע נאמר  עו"היה  לא  שהוא  מישהו  של "י  בנושא  ומתעסק  ד 

מוניציפאלי"נדל שירות  או  יותר, ן  אותו  להבין  יכול  . הייתי 

שני שבמשך  אומרות  הלאההעובדות  וכן  ביוב  אגרות  לא , ם 

עברו . ניגבו שאם  אומר  החוק  יכול 7אבל  לא  אתה  שנים   

הזה. לגבות המשפט  את  להוסיף  יכולת  זה , אז  היית ובכל 

לא למה  להסביר  אוכפיםיכול    .  

הזאת :ד מנשה אליאס"עו בקדנציה    . אמרתי, לא 
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חמו בן  שאמרת  :יהודה  מה  את  מחדד  רק  מ. אני  יותר  שעברו   7- מכיוון 

לאכוף אפשר  אי  אז  היטלי . שנים  שחייבים  חדשים  חייבים 

למשפחות, ביוב עוול  לעשות  נכון  במשפחות . זה  טיפלתי  אני 

פה קהילתי  עובד  כשהייתי  וגם  מועצה  חבר  כשהייתי  . גם 

הזה הנטל  כמה  עד  הרבה , ראיתי  היא  וההצמדה  הריבית  כי 

בבנק הלוואה  מאשר  גבוהה  אני . יותר  משפחות  מעט  ולא 

החוב ליווית את  ויכסו  בבנק  הלוואה  שייקחו  אותם  י 

החובות, בעירייה את  יצברו  עכשיו. מאשר    . גם 

אף , תראו   להעליב  רוצה  לא  ואני  דברים  לומר  רוצה  אני 

רציני . אחד דיון  הוא  הזה  הדיון  שגם  חושב  באמת  אני 

לעניין, וענייני דיבר  פה  שדיבר  מהאנשים  גדול  אני . שחלק 

האחוזים במאת  ה, בטוח  שותפים אם  היו  פה  שדיברו  אנשים 

היומיומית בלי , לעשייה  לאופוזיציה  דווקא  מתכוון  אני 

האופוזיציה, להעליב של  תפקידה  זה  , להתריע, לבקר, כי 

נורות   . להדליק 

הזו   בעבודה  מזלזל  לא  ניהולי . אני  ניסיון  לכם  היה  אם  אבל 

סבא כפר  בעיריית  אחרת, פה  מדברים  שהייתם  ספק  לי  , אין 

שר מי  העירייהכי  בתוך  היומיומית  העבודה  את  מי , ואה 

והמחלקות האגפים  מנהלי  את  עם , שמלווה  שהולך  מי 

היומיום בחיי  זה, יראה, העובדים  את  אומר  יודע , ואני  ואני 

גיחוךשמראש  מן  איזה  אפילו  להזמין  יכול  אני , אני  כי 

הארגון בראש  האחריות. עומד  במלוא  לכם  אומר  , אני 

הוא  סבא  כפר  יעילעיריית  הוא  .ארגון  סבא  כפר  עיריית 

שלו  התושבים  למען  שעושה  למה ארגון  ומעבר  מעל  הרבה 

לעשות אפשר  ומותחים, שאפילו  ומותחים  מותחים    .ואנחנו 

רק    ולא  לי  שיש  הניסיון  רק  לא  סמך  על  זאת  אומר  ואני 
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עיר ראש  שאני  ואת , בגלל  ההתפתלויות  את  רואה  אני  אלא 

שאנחנו  עם ומנהל, עושיםהמאמצים  יחד  במיוחד  האגפים  י 

שלהם ולמצות, העובדים  לנסות  מנת    .על 

המקסימום   שזה  לי  פתאום? תגידו  אם . מה  אותי  שאלת 

התעשייה אזור  את  כן, מקסמנו  לך  להגיד  דביליות  אבל . זה 

מ פחות  הוא  ידע  שעתיר  ולהגיד  לא , 50%- לבוא  כן  גם  זה 

השטח את    .להכיר 

גל בן  נאמר  :גיא  לא  זה    . גם 

ב חמויהודה  ותשמע. אמרת, לא  :ן  כך  אחר  ריפליי  בא לו. תעשה  אני  כן 

לעצמנו, ואומר מציבים  בהחלט  בכלל, אנחנו  להצהיר  . בלי 

ה האחרונות7- במשך  שנים  בלתי , גיא,   התייעלות  פה  היתה 

ה. פוסקת את  ולהוריד  להתייעל  שהצלחנו  גירעון וזה 

ההכנסות את  התקציבים, ולהגדיל  את  להגדיל . ולהגדיל 

שירותיםתקציב להגדיל  זה  אחרות. ים  מילים  אתה . אין 

תקציב שירותים, מגדיל  מגדיל    .אתה 

ואומר   בא  אני  האחרונות7- ב, ולכן  שנים  גם ,   זה  את  יעשו 

הבאות של . בשנים  שבסופו  בטוח  ואני  התייעלויות  יעשו 

נוספים , יום למחוזות  הזה  הארגון  את  להביא  נצליח  אנחנו 

נמצא  שהוא  ממה  יותר  מה. היוםוגבוהים  במשך , אלא  אני 

ואומר 7 בא  שנה  כל  שנים  גירעוני'  תקציב  יהיה  כבר . 'לא  זו 

אצלי תורה  להיות  שאני .נהפכה  משהו  איזה  להיות  נהפך  זה   

ממנו חושש  ראיתי. אפילו  עמירם, כי  בזה  בישיבות , ונגע  גם 

היום וגם  השבט ,הקואליציה  כזקן  אותו  נכנה  אם  וגם   

מאדם , כמחמאה וללמוד  ניסיוןלבוא    . בעל 

עמירם   בזה  מועצה, נגע  חבר  תקופה  באותה  הייתי  , ואני 

הקושי את  ובנדבנות. וראיתי  בפזרנות  שהיום  היום , לא 
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סבא כפר  בעיריית  הדברים  הקשיים . נעשים  את  ראיתי  אבל 

הרחובות יגידו . בניקיון  נקי'יקומו  לא  שלי  ברחוב  . 'אבל 

טריוו דברים  ולתת  לבוא  הקשיים  את  ראיתי  , יאלייםאני 

הילדים גני  של  הקשיים  את  הם , ראינו  תנאים  תת  באיזה 

  . וראינו, עבדו

אשם   לא  ומי  אשם  מי  מאשימה  אצבע  לשים  רוצה  לא  . ואני 

העובדותאלה  להתווכח. היו  אפשר  אי  העובדות  אפשר . עם 

אותן אחרת, לנתח  פרשנות  או  כזו  פרשנות  לעשות  . אפשר 

העובדות היו  בכל . אלה  אנקוב  לא  פהואני  שנעשו  , הדברים 

ע הדברים  פה  נעשו  בראש "כי  שראו  אנשים  קבוצת  י 

העיר מטרת  את  קבוצה, ובראשונה  באותה  היתה  אתי   .וגם 

זה את  אומר  אני  לנגד , לזכותך  העיר  טובת  את  שראו 

  .עיניהם

מחלקות , ובאנו   את  ולמדנו  שבאנו  אנשים  קבוצת  והתכנסנו 

העירייה, העירייה אגפי  את  ולמדנו  מול הש, באנו  ווינו 

אחרות לכפר , רשויות  טוב  מה  נראה  בואו  ואמרנו  ובאנו 

סבא, סבא לכפר  שמתאימה  חליפה  נתפור  לדבר . בואו  לבוא 

ים בת  או  רחובות  או  לציון  ראשון  לא, על  אפילו , זה  זה 

כאלה השוואות  לעשות  עושה . מעליב  לא  פעם  אף  אני 

רשויות בין  דבר . השוואות  מכל  תיקח  ואומר  בא  אני 

שלךתתאים לעיר  טוב  מה  לעצמך  נכון .   שבהכרח  מה 

אחרים, לראשון למקומות  נכון  בהכרח  וההפך.לא  אני .   לכן 

ואומר שיכול , בא  מה  זה  ואמרנו  ובאנו  הדברים  את  למדנו 

סבא לכפר    . להתאים 

יום   כל  מיישמים  אנחנו  ב? מה  מיישמים  שאנחנו   7- מה 

האחרונות לפני ? השנים  שנעשתה  עבודה  אותה  שנים7את    
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איכותית"ע אנשים  קבוצת  ואמרה , י  נעשה 'שבאה  בואו 

האדמה, שינוי מן  רק  זה  השינוי  מיישמים . 'כי  ואנחנו  ובאנו 

יום כל  יום, אותם  חדשים. כל  רעיונות  שיש  הוא  נכון , נכון 

נוספים דברים  שיש  ונכון. הוא  רב. ונכון  הוא    . והנכון 

בזה , סליחההתחלתי    האחרונות7- בשאמרתי קודם  שנים    

ואמרתי הרבה , באתי  עם  אבל  השנה  זה  את  אומר  גם  ואני 

בטן כאבי  גירעוני, מאוד  תקציב  יהיה  מה. לא  שאתה , אלא 

הזה המשחק  את  משחק  בהתאם , כבר  לא  עיר  מנהל  אתה 

קובע שאתה  אומרת. לחוקים  נקבעים , זאת  לא  הכללים 

הזה הבנות. בשולחן  אי  לכם  יהיו  ברוב . שלא  הכללים 

מוכתב אתה  מלמעלה,המצבים  הנחיות  מקבל  אתה    .  

מייל   אי  לך  הסדרים, החלטה, שולחים  להגדיל 75%, חוק   

הדתיות איתו. למועצות  דנו  צריךלא  כן  האם  בכלל  האם ,  

צריך נהרי . לא  צריך- חוק  לא  או  צריך  נושא העבירו .   חוק 

ומתנים המשאים  האוצר, של  שר  עם  ומתן  משא  מנהל  , עיני 

נחמד  להיות  רוצה  האוצר  לו ת'שר  שקל2,000נו  לא . '  למה 

עירייה ? 4,000לתת  עובד  לכל  לתת  בעד  8,000₪אני  לא .  

פעמי חד  חודש. מענק  חשבון . כל  על  נדבן  להיות  יכול  אני 

חשבוננו. האוצר על  נדבן  תנו.האוצר  שקלים2,000,   תנו ,  

יד. 3,000 הינף  דעת, באיזה  קלות    .באיזו 

ואומר   בא  אני  נדרשיםאנחנו , ולכן  קורה     ,היום  לא  וזה   

חודש 31- ב או  התקציב  את  מאשר  שאתה  לפני  לדצמבר   

תנועה, לפני כדי  תוך  קורה  בינואר. זה  קורה  , פברואר, זה 

באוקטובר. מרץ לאחרונה  רק  היה  לקרוא . זה  לכם  אתן  אני 

שלי  הדואר  להודיעך'את  , הרינו  השחור ' את  רואה  אני  כבר 

'בעיניים הסעות,  פחות  מקבלים  ולעיוורים , שהאוטיסטים 
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להסעה50%תיתן  רק    , באוטובוס ' אותם  אשלח  אני  מה 

בטרמפים יחזרו  חזרה  ובדרך    ?לשם 

לצרכן   מסתכלים  בעיניים, הם  לתושב  מסתכלים  זה .הם   

בעיניים לתושבים  מסתכלים  עובדי . אנחנו  זה  אנחנו 

בעירייה.העירייה הציבור  נבחרי  זה  אנחנו  אתם ,   גם  כי 

האופוזיציה קל חברי  יותר  מאשר   הדלת  על  לכם  לדפוק 

בכנסת הנבחרים  לחברי  . הם ולכן . לדפוק  . שיטת . היום 

ו עליה  מתרעמים  שאנחנו  די חקיקה  דיון  מתקיים  כרגע 

העירונית. רציני המערכת  את  להשבית  זה  על  בעד  אני . אני 

ה בפורום    . 15- אמרתי 

גל בן  קורה  :גיא  לא  יום. זה  חצי  של  בהשבתה  בסוף , מאיימים 

לו מהתושביםהעיריות  הכסף  את  בסוף. קחות  נדפק  מי    ?אז 

חמו בן  אגע . לא. לא. לא  :יהודה  אני  לוקחות'תכף  לא  או  אני  .'לוקחות 

הללו הנושאים  שעל  מאוד    , מקווה 

גל בן  איתך  :גיא    . מסכים 

חמו בן  ב  :יהודה  על  לא31- לא  או  תוספת  המורים  קיבלו  כן  לאוגוסט    ,

משביתים לא  או  ב. משביתים  עכשיו  לבלבוא  לבוא , אומץ 

האשפה את  גם  לתושבים  קבלן, להגיד  שזה  לא ,למרות   

את . יפנה לנו  לתת  ויתחילו  מלמעלה  יבואו  שלא  עד 

  .הנימוקים

ואומרולכן    בא  לא , אני  הם  המשחק  שכללי  להבין  צריך 

בידינו רק  מתחשב. נתונים  לא  אפילו  שהוא  גורם  פה  , יש 

ל ההעלאהבאשר  אי  או  ההעלאה    . נושא 

ר   לא  פהאני  שנאמרו  רציניות  הלא  לאמירות  להתייחס  , וצה 

ועניינים רציני, בלונים  היה  לא  באמת  שזה . זה  חושב  אני 

המועצה לחברי  לא  כוון  למסביב, יותר    .אולי 
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לכם   אומר  אותי, אני  מכירים  הקואליציה , ואתם  חברי  גם 

האופוזיציה חברי  ללכת , וגם  יכול  אני  החלטה  יש  שלי 

ואני קירות  איתה  אולחצוב  אעבור  הזו .תהו  שהפעם  באמת   

הקושי את  של . ראיתי  ובראשונה  בראש  הקושי  את  ראיתי 

המקצועי יום. הדרג  של  בסופו  בניגוד , אני  קצת  אולי 

פה החברים  ואנוכי, למרבית  יותר, צביקה  קצת  . ועמירם 

העובדים עם  גם  מעורב  הוא  אז  יותר  שמעורב    . ומי 

א   פעילים  שלא  מועצה  לחברי  בניגוד  להיות אנחנו  בחרו  ו 

של , באופוזיציה היומיומית  העשייה  את  רואים  אנחנו 

האגפים את . מנהלי  לנו  יש  גם  יום  של  בסופו  ואנחנו 

שותפים , האחריות ולהיות  לבוא  מהאחרים  יותר  קצת 

ביומיום בדיונים. אמיתיים  לשבת  רק  שזה . לא  חלילה  לא 

חשוב פה, לא  עושים  שאנחנו  מה  מאוד  חשוב  לבוא . זה  אלא 

איזה ביו עם  מתמודדים  דבורה  או  כששגיא  ובמקביל  מיום 

הנחה שצריך  הנחה, תושב  צריך  לא  את , או  ללוות  גם 

היומיום. התהליכים בחיי  הקשיים  את  לראות  לראות . גם 

השמחות את  וגם  הדמעות  את    .גם 

אמיתית   דילמה  לי  מאוד. היתה  קשה  דילמה  לי  ואני , היתה 

שלם  לא  אני  עכשיו  שעד  לכם  לומר  ההחלטה רוצה  עם  גם 

היינו . הזו אם  יותר  אמיצה  החלטה  שהיתה  חושב  אני 

הארנונה את  הארנונה, מעלים  את  להעלות  לא  אני . מאשר 

בכנות זה  את  החלטה . אומר  לוקחים  היינו  שאם  להיות  יכול 

הארנונה את  רוצים , להעלות  אנחנו  ואומרים  באים  היינו 

הדרך באמצע  לטעות  לא  בע. חלילה  אותנו  יתקילו  וד שלא 

הדרך באמצע  לגירעון, הממשלה, פאולים  חלילה  כי . וניכנס 

וותיק פה  שמנוסה  למי  ידוע  הגירעון  של  מה , המחיר  ידוע 
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הגירעון של  מה . המשמעות  יודעים  ותיקים  ותושבים 

הגירעון של    . המשמעות 

מציע   כלפיכם, אני  פעם  מדי  משתמש  במונח ,גיא, אני   

להשתמש. פופוליזם רוצה  לא    , אני 

ב גלגיא  מ  :ן  פעם'יותר    .  'מדי 

חמו בן  מ  :יהודה  פעם'יותר  אתכם. 'מדי  להפנות  רק  רוצה  תזכרו , אני 

סבא כפר  לא , שתושבי  חלילה  עם  לא  הם  אדם  בני  בכלל 

מטומטם או  מתכוון. חושב  אני  התושבים, תראו? ולמה  , גם 

בחירות לפני  צצות  האלה  ההערות  כלל  את .בדרך  תיקחו   

הבחירות של  אותםתנתחו, השנים  קרה ,   מה  גם  תראו 

אנשים  דמגוגיותלאותם  סיסמאות  מיני  בכל  שבאו , שיצאו 

ונעשה'ואמרו  ונעשה  ונעשה  , נעשה  יום ' של  בסופו  ומה 

עליהם חשב  באו . הבוחר  התושבים  תהליך  של  בסופו  מה 

  . וחשבו

בצה   מאוד, ל"אלוף  הרבה  תרם  הדעות  שלכל  אורן , אדם 

אבי, שחור תל  עיריית  לרשות  אתכם . בהתמודד  לוקח  אני 

רחוק סבא, קצת  לכפר  נגיע  בהצהרה .תכף  ויצא  בא  אני ' 

הארנונה את  דו, מוריד  את  אבטל  החנייה"אני  חנייה . חות 

אביב לתל  יודע. 'חופשית  נמצא. לא  הוא  איפה  יודע  ? מישהו 

נכנס לא    . אפילו 

סבא   בכפר  פה  שאמר . גם  מי  היה  האחרונות  בבחירות  גם 

האלה הסיסמאות  כל  ששים. את  לא  שחלילה , התושבים  ולא 

לבוא  שלהם  בכנות  מאמין  לא  אני  לכאן  שהגיעו  האנשים 

כזה, הפגיןול משהו  או  התושבים. ולהתריע  מיין 'ה, אבל 

ל,מבין' סטרים נדרש  אתה  היום  עיר  שלנהל  כל   את  הפעיל 

שלך הארנונה, היכולות  של  רק  בסוף . לא  אומר  הייתי  אני 
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הארנונה את    . תשים 

חו   אני  של לכן  כאלה  בהצהרות  לצאת  שגם  למה , לבואשב 

רק  לפוטוולטאים? 5%לתת  להוריד  מציע  להם , אני  לתת 

סבא. מענקים בכפר  פוטוולטאים  שיעשה  מי  כפר ,כל  עיריית   

שיק לו  תשלח  השיק. סבא  גובה  על  עכשיו  נתמודד  . בוא 

תגיד  אגיד , 1,000אתה  תחרות. 2,000אני    . נעשה 

גל בן  לעצ  :גיא  תקרא  אל  ירוקהאז  עיר  שום , מך  עושה  לא  אתה  אם 

מעבר פה    . דבר 

חמו בן  ירוקה  :יהודה  עיר  אני. אנחנו    . לא 

גל בן  מעבר  :גיא  לעשות  רוצה  לא  אתה  עיר , אם  לעצמך  תקרא  אל  אז 

  . ירוקה

חמו בן  פרטי  :יהודה  אדם  חמו  ירוקה. בן  עיר  לא . אנחנו  עדיין  שאתם  זה 

ב מדברים  לא  , אנחנו'במכלול  ב' כן  גם  זהזו  עם  אבל . עיה 

ירוקה עיר  סבא  שהיא . כפר  חושב  ? הירוקה'אתה  אתה . לא'

שאין  לעשותעוד חושב  לעשות? מה  מה  הרבה  אני . יש  אבל 

ואומר בינינו, בא  תחרות  באמת  נעשה  עכשיו  אגיד . בוא  אני 

כמה, מענק תגיד  בסוף, אתה  אגיד    . אני 

מציע   אני  חכם, לכן  פתגם  מישהו  אמר  פעם  כל , איך  קודם 

שתדע ראשונה, בשביל  קדנציה  לא  אתה  שנתיים  ,הרי  אחרי 

יותר קצת  שיידעו  מצפה  גם  קדנציה . אני  כבר  אתה  אבל 

כבר ? נכון, שנייה פה7אתה  יושב  שנים  שגם .   יודע  ואתה 

רוצה אני  עכשיו  תבוא , אם  סבא  כפר  עיריית  עכשיו  אם  גם 

ב'ותגיד  הארנונה  את  מוזילים  אחד  פה  העיר  , 5%- מועצת 

נגיד',7%- ב אתה .   מאיפה  אקוויוולנט  לעשות  צריך  לא  אתה 

ב? מכניס לא  ולומר  לבוא  היום  צריך  נשימה  באותה   9- אתה 

לי, ימים שולח  שאתה  בנייר  להתייחס  רציני , לא  ונייר 
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  .שיהיה

ישראל   לממשלת  ולהגיד  לבוא  צריך  הפנים , אתה  למשרד 

'והאוצר מפה  משם, הורדתי  מכניס  משם'. 'אני  , הכנסתי 

מו מפהאני  חייב. 'ציא  ואומר. אתה  בא  אני  מוותיקים , לכן 

האלה האלמנטאריים  הדברים  את  שיידעו  מצפה    .אני 

אומר   אני  העניין הארנונה , לכן  לא - לעצם  הצעתי  אני  למה   

הארנונה את  הציבור? להעלות  לרחשי  קשוב  לא  שאני  , לא 

שחושב  מי  שכל  בזה  גאה  או שאני  אבלים  לנחם  ללכת 

נופלי ל עם  סבאהתייחד  נבחרי , כפר  שיש  כך  על  מצר  אני 

מגיעים שלא  צהציבור  חיילי  של  להלוויות  גם  שוטרים , ל" 

זה את  . וכל  הכרתי  לא  אני  מועצה  חבר  כשהייתי  כי 

בצד, המשפחות עמדתי  צורך , ובאתי  איזשהו  הרגשתי  כי 

בתפקידים ונהרגו  מטעמנו  שנשלחו  לא . לאנשים  אנחנו  אז 

הולך. מתנצל שאני  בזה  גאה  להלוויותאני  הולך ,   ואני 

מצוות, לחתונות לבר  הולך  בזה, ואני  גאה  וגם .ואני   

התיקון, לבריתות על  וגם .תודה  בנים  של  בריתות  גם   

בנות של    . בריתות 

גל בן  לפניך  :גיא  עיר  ראש  בשמו, אמר  ננקוב  זה , לא  לא  זה  אבל 

בקרוב כבוד  אזרחות  כמו ,שמקבל  זה  טובה  שהלוויה  חוגי 3   

  .בית

בן חמויהודה  יודע  :  אמרתי, לא  לא  זה. אני  את  אמרת  בטח  ממה    . זה 

גל בן  דבריי  :גיא  את  יאשר  אולי  השבט    . זקן 

חמו בן  ואומר  :יהודה  בא  אני  לא  ,לכן  תהליך  של  בסופו  המלצתי  אני 

הארנונה את  היה , להעלות  זה  מכל  יותר  אותי  שליווה  ומי 

המקצועיים , צביקה, שגיא, אשל והגורמים  יותר  עמירם 

ביחדשה מאוד  הרבה  שבאתי . והתלבטנו, יינו  מכיוון 
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ישראל, ואמרתי וממשלת  היום  להחליט  יכול  תראו , אתה 

האבסורד מתיאטרון  חלק  עפ, עוד  מקיימים  חוק"אנחנו  , י 

החוק על  שומרים  קדוש30. אנחנו  תאריך  זה  לנובמבר    .

הארנונה תאושר  שלא  עד  היום  מפה  נצא  לא    .אנחנו 

שלנו   הציפייה  הפנים מתי ? מה  במשרד  הארנונה  צו  יאושר 

דצמבר?והאוצר אמצע  עד  מה.   יודע  דצמבר, אתה  סוף  , עד 

נורא מה. לא  יודע  פברואר, אתה  סוף  עד  נתפשר  נשלח . בואו 

לתושבים הראשונים  החודשיים  את , את  נשלח  זה  ואחרי 

והאוצר. לא. העדכון הפנים  במשרד  לעשות            . הגדילו 

אישו30.10.2010- ב מגיע  ב  דנו  שאנחנו  על 30.11.2009- ר   

של    .2010הארנונה 

זה   על  גל  תופסים  מהאנשים  חלק  . רטרואקטיבית. ואז 

רטרואקטיבית זה  מה  מאיתנו  טוב  יותר  יודעים  , התושבים 

ארנונה זה  מה  מאוד  טוב  יודעים  בא . והתושבים  אני  ולכן 

יהיה , ואומר האלה  המשחק  שבכללי  למסקנה  הגעתי  אני 

לשחק בואני . קשה  גם  כרגע  אישיפועל  עם , אופן  גם  אבל 

הרשויות ראשי  גם , עמיתיי  הזו  השיטה  את  ולשנות  לנסות 

מפלגות .בחקיקה מכמה  כנסת  חברי  שיש  מאוד  שמח  ואני   

אותנו להבין  ומתחילים  האסימון  להם  מתחילים . שנפל 

ולא  מקומי  שלטון  לשתק  אפשר  הזו  שבשיטה  להבין 

מקומי שלטון    .להצמיח 

באתי   אני  עמיתיי לכן  עם  יחד  המקצועי  לדרג  ואמרתי   

הד, לדרך על  גאה  מאוד  שיאני  בקואליציהון  לא . היה  אני 

דלף שהוא  אחד  לרגע  היתה , מצטער  שההדלפה  למרות 

לא והיא  נכונה חלקית  דיון . היתה  שהתקיים  חושב  אני  אבל 

הקואליציה. אמיתי חברי  שלי, יעידו  הסגנים  לא , אפילו 
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הדיון לפני  איתם  אותי .דיברתי  שאל  אמרתי , כשמישהו 

על  אותם  וישים  שלו  הבטן  כאבי  עם  יבוא  אחד  שכל 

יום. ושיתבטא. השולחן של  בסופו  מה  תהליך , ונראה  איזה 

פה נצמיח  שבאמת . אנחנו  וארגון  ארגון  לכל  מאחל  ואני 

שקיימנו כפי  וקשובים  פתוחים  בדיונים  בתהליך , יהיה  גם 

היחידי התהליך  לא  וזה  ר .הזה  בהחלט  להרגיע אני  וצה 

הירוקים    ,אתכם 

לך  :יאיר אברהם אגנוב  אני  לך, משפט  להפריע  'השבועהתראיין , רק  ' סר 

בתואר  שנושא  , סר'מישהו  לו'ריצ' קוראים  בנסון  הוא , ארד 

של הבעל , ן'ורג'ים  הבינלאומית' מרתקת, החברה  , פשוט 

לחלל גם  אנשים  עכשיו  מסיע  מראיינת . שהוא  אותו  ושאלה 

מקצו- מאוד ב, עיתמאוד  היה  שזה  לי  אם 60- נדמה  דקות   

טועה לא  אותו . אני  שאלה  מצטרף היא  לא  הוא  למה 

  . לפוליטיקה

חזון   בעל  אדם  לחללבן . הוא  אנשים  שמטיס  אנשים . אדם 

לחלל מהפכות. פרטיים  שעושה  אדם  שאולי . בן  אדם  בן 

לפוליטיקה שיצטרף  מסוגל . ראוי  לא  שהוא  אמר  הוא  אז 

החלטות כ, לקבל  לו  בטןשיש  של . אבי  האלה  הבטן  וכאבי 

שצריכים החלטותאנשים  לקבל  דבר  של  בסופו  נבחרי ,  

פופולאריות, ציבור לא  הן  ההחלטות  כאשר  בדיוק . גם  וזה 

הציבור. העניין בעיניי  חן  נמצא  בסדר, כאשר    . אז 

גל בן  מ  :גיא  אחר  מחומר  קורצת  שאתה    .'סר'כנראה 

אומר, לא  :יאיר אברהם רק    . אני 

גל בן  שזכינו   :גיא  איתךאשרינו    , לשבת 

ועליך  :יאיר אברהם עליי  מדבר    . אני 

גל בן  אחר  :גיא  מחומר    . קורצת 
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חמו בן  אמרת, גיא  :יהודה  שאתה  בהקשר  זה  את  אומר  זרקת . הוא  שאתה 

לשמעון  רוצה , מה'פה  . אתה  ? מנדט.. לי' שאתה , תאמין 

פוליטיקה מבין    , קצת 

גל בן  את  :גיא  כשהעלית  שעברה  שנה  באני  הארנונה  אמרתי , 5%-  

אמיץ צעד  פוליטית. שעשית  מבחינה  אפילו  והשנה . טיפשי 

הארנונה את  שוב  תעלה  שאם  לא , הבנת  שבאמת  כנראה  אז 

זה את  לעשות  לך    . כדאי 

חמו בן  פוליטיתאתה אם אבל   :יהודה  ציבורית  נכון, מדבר  לא  ממש  . זה 

בינינו מחלוקת  תישאר  זו    . אבל 

היה   :יאיר אברהם הוא  ., חכםאם  . השנה, . מעלה    .היה 

גל בן  בטן  :גיא  כאבי  יש    .אבל 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  פציעות  :יהודה  בזמן  האימונים, אנחנו  על  איתי  מדבר     ?אתה 

גל בן  הצעהסגן   :גיא  מעלה  שלך  העיר  לך, ראש  שיש  מניח  מה אני   

עליה    .להגיד 

חמו בן  שלך  :יהודה  להצעה  גם  אמרתי  איתןאני  של  להצעה  וגם  בזמן ,  

על מדברים  לא    , פציעות 

גל בן  לך, יהודה  :גיא  להבהיר  זאת  בכל  חייב  יש . אני  לי  ימים10אם    ,

שיש קבעו  סתם  הסתייגות, ולא  להגיד , להגיש  אפשר  אי 

פציעות בזמן  אותה  הסתייגות. שהגשנו  שמגישים  הזמן  . זה 

נכון  לא  זה  הנחות  שלתת  חושב  שאתה  לי  להגיד  יכול  אתה 

הכלכלי אתה, לפוטוולטאים הבסיס  שלדעתך  להגיד  יכול   

פגום ההצעה  בזמן . של  ניתן  שהוא  להגיד  יכול  לא  אתה 

  .פציעות

חמו בן  לך  :יהודה  עניתי    . אני 

גל בן  להגיד  :גיא  לי  מותר  שחוקית  הזמן  במסגרת  ניתן    , הוא 
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חמו בן  לזה  :יהודה  לך  אענה  במשפט. אני  זה  את  אגיד  אני    , אז 

גל בן  בד  :גיא  הצעה  הגיש  ההוא    . בסדר, 91- קה 

המשחק  :יאיר אברהם בכללי  עדיין    . זה 

גל בן  לספסל  :גיא  אותך  יעבירו  שלא  רק    . תיזהר 

חמו בן  אצלי  :יהודה     .המשרוקית 

ביחד(   ) מדברים 

חמו בן  לך, גיא  :יהודה  אמרתי  אחרותאני  במילים  זה  את  זה ,   את  אגיד  אני 

שיובנו פשוטות  יותר  נכו. במילים  משפט  מישהו  אמר   ,ןפעם 

בכנסת נאמר  גם  'זה  לך,  שיש  הצעה  כל  הצעה , על  תביא 

המקורות את  מביאים  יותר .'מאיפה  מתלבש  היה  זה  אז   

בארנונה, אמרתי. טוב הוזלה  נותן  אתה  הפנים  , כשמשרד 

צריך מכניסאתה  אתה  מאיפה  אוטומטית  להציג   .  

כן   פוטוולטאים  לא, אז  כן. פוטוולטאים  צעירים  , זוגות 

לא צעירים  זוגות . זוגות  על  הולך  הייתי  לא  בכלל  אני 

ו, צעירים שטחים  על  הולך  כרטיס הייתי  כנגד  רישומים 

כרטיס לא  או  שונה . סטודנט  בצורה  זה  על  חושב  הייתי 

   . לגמרי

צנעני"עו איתן  בזההוועדה  :ד     . תדון 

חמו בן  זה, רגע  :יהודה  את  פוסל  לא  אני  ואומר. שנייה  בא  רק  כשאתה , אני 

ואומר   , בא 

מהפארק  : לוייובלאהוד     .שיוריד 

חמו בן  מוריד'  :יהודה  אתה  מוסיף? מה  אתה  מאיפה  לי    . 'תגיד 

גל בן  הכנסה  :גיא  מקור  רוצה    . אתה 

חמו בן  רוצה  :יהודה  אני  רוצה.לא  המפקד  חכם.   שזה  חושב  כן. ואני  , על 

הירוקים סיעת  אתם  לכם  להגיד  רוצה  יצאה, אני  זה , אתי 

תשלים אתה  וגם  מוקלט  הרווחה את, גם  למטופלי  דואגים  ם 
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סבא כפר  העיר  דואגים. של  מאוד  שמאז. אתם  לב   שמתי 

באגף  טובה  עבודה  שעשתה  חסון  נורית  המועצה  שחברת 

מוטרדים, הרווחה אתם  עזבה  שהיא    . מאז 

גל בן  שצריך  :גיא  כמו  ממנה  נפרדנו  לא  היום    .  שעד 

חמו בן  מזה  :יהודה  נוחה  לא    . דעתכם 

גל בן  לא  :גיא  היום  שצריךעד  כמו  ממנה  נפרדנו    .  

חמו בן  גיא  :יהודה  אותך  להרגיע  רוצה  אני  לירוקים, אז  חבריך    , ואת 

גל בן  רגועים  :גיא  די    . אנחנו 

חמו בן  לי  :יהודה  נראה  דואגים , לא  אתם  פעם  כל  מהמסדרון 'כי  הזקנה 

ש בדירה  , - מנהריה  '  

גל בן  שונים, יהודה  :גיא  דברים  שני  זה  רוגע  וחוסר  מאוד אנח. דאגה  נו 

רגועים אבל    .מודאגים 

חמו בן  רגע  :יהודה  לי. שנייה  אבל, תן  לך  הפרעתי  לא  יכול . אני  אני  אז 

ש ממה  של  שלזכותו  לך  נכנס , יינפייןלהגיד  שהוא   שמהיום 

לפחות  נמצא  הרווחה3,4הוא  באגף  בשבוע  פעמים  בפעילות ,  

הטייטל בלי  הרווחה  אגף  את . של  רוצים  אתם  הבא  שבוע  אז 

אמר ?הטייטל מבחינתו  הוא  עושה, יהודה'  אמרתי . 'אני  אז 

פורמלי, ממה'לו  באופן  העיר . 'תהיה  מועצת  בישיבת  אז 

רגועים תהיו  ונמנה. הבאה  יפתרו  הרווחה    . בעיות 

גל בן  גם  :גיא  בו    . נתמוך 

חמו בן  את   :יהודה  שנעביר  ולפני  למשפטנים  הדיבור  לגורמים זכות 

המקצועית ברמה  שישיבו  סבור , המקצועיים  בהחלט  אני 

מאוד קשה  החלטה  זו  היום  הארנונה  את  להעלות  אני . שלא 

שותף חברי בהחלט  ועמיתיי  המקצועיים  הדרגים  עם  יחד   

לדיונים שותפים  שהיו  הקושי , הקואליציה  את  ראו 

על . האמיתי הזו  ההחלטה  את  החלטנו  יום  של  בסופו  ואנחנו 
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לראות הממשלה, מנת  משרדי  של  ההתנהלות  בגלל  , גם 

והאוצרהפ אנחנוגם , נים  איך  לראות  רוצה  ואני  אני , היות 

התייעלות הזו  למילה  לקרוא  רוצה  אנחנו , לא  איך  אבל 

התקציב את  שנאשר  לאחר  שבהחלט  מצב  ליצור  , יכולים 

הכנסות מגדילים  אנחנו  איך  מנסים . לראות  אנחנו  איך 

בשירותים לפגוע  בלי  הוצאות     .לצמצם 

גל בן  לז  :גיא  קורא  היה  הלימוןיוניון  את  לסחוט    .ה 

חמו בן  כבר  :יהודה  סחוט  יושב. הלימון  כבר, הוא  שנההוא  חצי  בשמש    .

חדש לימון  צריך    . עכשיו 

גל בן  גשם  :גיא  גשם. צריך    . צריך 

חמו בן  חדשים  :יהודה  לימונים  היצירתיות. צריך  לימונים. זו  להביא   .צריך 

תעסוקה מקורות  להביא  זה  קודם . והלימונים  פה  שדיבר  מי 

מוחלט ידיעה  של , מחוסר  נושא  על  דיבר  מי  זוכר  לא  אני 

ומשרדים מפעלים  סבא . הבאת  שכפר  לכם  לומר  יכול  אני 

לבנייה היום  שיש  המבוקשות  הערים  זאת . מאחת  יודע  אני 

ההנדסה באגף  שיש  הבקשות  סמך  על    . גם 

או  : לויאהוד יובל לעסקים  המגוריםזה   ?   

חמו בן  והתעסו  :יהודה  המסחר  בתחום  טקגם  ההיי  בתחום  וגם  לכן . קה 

כבד בלב  לכם  לומר  יכול  את , אני  להעלות  לא  מציע  אני 

היום ההסדרים , הארנונה  חוק  שמציע  במה  להסתפק  אלא 

לכך שנלווה  מה  שנאמרו. וכל  לאמירות  ע, באשר  לי  י "נדמה 

זה, מנשה את  אמר  מי  זוכר  לא  אני  אם  לי  אבל ,תסלחו   

לצמצם מנסים  שנה  כל    . אנחנו 

את   לשמייםאני  זועקת  אחת  דוגמא  רק  לכם  למשל .ן  אנחנו   

סבא הדלק, בכפר  תחנות  של  הנושא  את  העלה  פעם  . גיא 

כדאי יותר  סבא  בכפר  תחנות , למה  בעלי  כמה  עם  ודיברתי 
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הדלק , דלק תחנות  של  הארנונה  בין  ההשוואה  את  תיקחו 

אחרות   , בערים 

גל בן    . 50%  :גיא 

חמו בן  מ  :יהודה  פחות    . 50%- אנחנו 

גלגיא בן  מ  :  בפחות    . 50%- זולים 

חמו בן  בקנה  :יהודה  יש  דוחים, ולנו  פעם  כל  במקומות , מבטלים, אנחנו  רק 

עפ לתת  חייבים  ואנחנו  ברירה  לנו  חוק"שאין  אנחנו , י  אז 

ומנסים אפשר. באים  אחת, אי  במכה  לנו  נותנים  את לא   

להעלות. ההשוואה צריך  דלק  שתחנות  איתי  תסכים  , אתה 

הנה ?נכון אז  להעלות  לנו  נותנת  לא  עכשיו . הממשלה  אז 

ב להשוות  מבקשים  ולסמוכים100%- אנחנו  לרעננה  יאשרו ,  

עוד .3%עוד  יאשרו  לנו. 4%  נותנים    .לא 

איתם   שמתווכחים  משהו  זה  לעסקים  כאן  שביקשנו  מה  . כל 

בעד ואנחנו  מתנגד  הדרך . האוצר  לאמצע  מגיעים  היינו  אם 

טוב מצב  אומרים  מגי.היינו  אנחנו  לב, עים   7- שב, שימו 

הארנונה השוואת  על  מדברים  אנחנו  עדיין , שנים  ואנחנו 

ב סיווגים50%- נמצאים  מאוד  בהרבה  פחות  אגב,   . דרך 

סיווגים מאוד  דלק, בהרבה  תחנות  רק  דוגמא . לא  נתתי  אבל 

הדלק תחנות    .את 

גל בן  .   :גיא  . השרהלובי . בלשכת  בשבילך  עושה  פרץ  כנראה , ששמעון 

טוב מספיק    . הלא 

חמו בן  פרץ  :יהודה  שמעון  של  בלובי  משתמש  לא  אבל, אני  יצא  שהוא  . חבל 

רבה בתיה. תודה  משהו, בבקשה  לומר    ?רצית 

  . כן  :ד בתיה בראף"עו

חמו בן  אפשר, סליחה  :יהודה  שנייה, אי  מועצה  חלק , ישיבת  גם 

הארנונה של  בנושא  בהתנהלות  רוצה , מהשיקולים  אני 
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מאוד, לקוות בתחושות  טובותמא- אני  בניסיון.וד  גם  של    

לומר יכול  אני  אשל  עם  משותפת  עבודה  ימים  , חודש 

מנכ גם  הגיע  סבא"שבהחלט  כפר  לעיר  חדש  . לעירייה, ל 

יצליחו  המקצועי  הצוות  עם  שאשל  מאמין  בהחלט  ואני 

שלנו המדיניות  את  ליישם  יום  של  להביא , בסופו  ויצליחו 

למעשה הלכה  זה  שנביא, את  הרעיונות  כל  גם וי, את  ביאו 

משלהם    .רעיונות 

ולדבורה   לשגיא  גם  ובאמצעותך  אשל  לך  לאחל  רוצה  , אני 

העיר הנהלת  בתקציב, ולכל  גם  לזה  המון - המון, ונגיע 

בהכנת , הצלחה שעשיתם  הנפלאה  העבודה  על  לכם  ולהודות 

הארנונה תקו. צו  לא  היא  הזו  שהתקופה  יודע  קלה אני  פה 

אגף עובדי  הגזבר, עבור  אגף  עובדי  אגף וגם  וגם  ות 

זאת. ההכנסות עם  יחד  שנעשתה, אבל  נעשתה , העבודה 

מאוד אינטנסיבית- בצורה  את . מאוד  לנצל  רוצה  ואני 

רבהההזדמנות  תודה  לכולכם  ולומר  בתיה , בבקשה. הזאת 

להצבעה   . ונעבור 

כאן   :ד בתיה בראף"עו להנחותנאמרו  בקשר  דברים  מאוד  והכל . הרבה  הואיל 

אחת בנשימה  כביכול  הנחותנאמר  לגבי  להעמיד ,   רציתי  אז 

על  שני . מקומםדברים  יש  בארנונה  שקשור   מה  שבכל  מפני 

הנחות של  שונות. סוגים  חקיקות  מכוח  באות  יש . והנחות 

חובה הנחת  שהיא  לרשות , הנחה  דעת  שיקול  בכלל  שאין 

בה לא, לדון  או  הפיטורים, כן  פקודת  מכוח  ההנחה  , וזאת 

מ ל, 1938- פקודה  קבעו  אז  לתת שעוד  חייבים  גופים  איזה 

לחלוטין כבולות  וידינו    .הנחות 

לגופים   שניתנים  להנחות  מתכוונת  ממשלתייםאני  לקופות ,  

דת, חולים כנסת, למוסדות  גופיםבתי  וכהנה  וכהנה    ,
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את  לקיים  ורק  אך  זה  לעשות  יכולה  שרשות  מה  כל  שלמעשה 

המחוקק של  מאוד , מצוותו  בניינים  ועל  לעת  מעת  שמשתנה 

על. יםמינורי בחקיקת  מדובר  למעשה  שנותר , וכאן  מה  שכל 

אותה לבצע  רק  זה    .לנו 

ההסדרים   חוק  מכוח  התקנות  את  יש  תקנות ,מנגד   

הנחה לענייני  ההנחות , ההסדרים  מסוג  הן  האלה  וההנחות 

לגביהן דיברת  דעת, שאתה  שבשיקול  הנחות  , לדוגמא. וזה 

ריק, גמלאים לנכס  להיות  שיכולות  לנכ, הנחות  . יםהנחות 

האלה  ההנחות  כל  דעתאבל  שיקול  של  הנחות  ורשות . הן 

במקסימום האלה  ההנחות  את  לאמץ  רשאית  , מקומית 

מסוים, במינימום אותן , בטווח  לאמץ  חייבת  לא  בעצם  והיא 

  .במלואן

השנים   לאורך  סבא  כפר  בעיריית  נהוג  שהיה  את , מה  שלקחו 

ככתבם שלהם  המקסימום  את  ואימצו  האלה  , התקנות 

המקסימום .כלשונם של  בטווח  שאפשר  לומר  נכון  בהחלט   

הדברים סדר  את  לשנות  למעשה . והמינימום  ידיכם  אבל 

מאוד שהוא  לנושא  רק  כרגע  לא . מינורימאוד - פתוחה 

הדומיננטיות שהן  אחרת  משקל  כבדות  בהנחות  כאן  . מדובר 

מחזיקים  ציבוריים  ומוסדות  הממשלה  כלל  בדרך  כי 

מאוד שטחים  עם  נ- בנכסים  בעצם , רחביםמאוד  אתה  וכאן 

ממה  שונה  דעת  שיקול  מקבל  שאתה  להחליט  יכול  לא 

קובעת העל  שבחובה. שחקיקת  הנחה  היא  הזאת    .ההנחה 

חשוב   הוא  הנחות  של  הנושא  דברים , כל  מספר  כאן  הועלו  כי 

העלה שגיא  הנושא  פוטוולטאים, כמו  למפעלים  הנחות  . לתת 

מהס הנחות  לבקש  בכלל  רשאית  לא  המועצה  הזהלמעשה  , וג 

לתת מועצה  של  ברשות  בכלל  שהן  ההנחות  מסוג  לא  זה  , כי 
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לתת  למועצה  הסמכות  את  נתן  לא  בכלל  שהמחוקק  עוד  כל 

הזה הסוג  מן    . הנחות 

לנסות   אפשר  שכזה  מערך  על  לחשוב  רוצים  לחשוב אם   

מגורים כי , במסגרת  ומינימום  מקסימום  הרי במסגרת 

גובה לא  סבא  כפר  עיריית    , במילא 

בן  ש  :גלגיא  לציון  ראשון  לעיריית  שאמרו  מה  לא  שעברהזה     .נה 

המגורים  :ד בתיה בראף"עו לעניין  גובה  המקסימוםלא  את    ,  

גל בן  לציון  :גיא  בראשון  קיים  שזה  לזה  מודעת    ? את 

מאוד  :ד בתיה בראף"עו רבות  הנחות  רבות  סמוכות , ברשויות  גם  רשויות 

בדין, לכאן עוגנו  לא  עדיין  ניתנות,שהן  והן  שהוא   כדבר   

לדין זה . מחוץ  על  עומדות  שגם  רבות  עיריות  קיימות 

של  אישייםבמשפטים  שנותנים . חיובים  העובדה  שעצם  כך 

ההנחה עדיין , את  אותהזה  לתת  שזכאים  אומר  אם . לא  לכן 

כזה דבר  על  לחשוב  או , רוצים  מינימום  במסגרת  אפשר  אז 

מגוריםמקסימום של  רף  של  להוזיללנסות ,   אחד  , מצד 

מידו חייבים  שני  אחר מצד  נכס  מאיזה  ולהסביר  לבוא   

מעלים לך . בעצם  שיש  מבלי  הנחה  לתת  יכול  לא  אתה  כי 

שמבחינת  להראות  היכולת  את  המתרס  של  השני  מהצד 

נכס מאוזן, אותו  הקופה . אתה  חשבון  על  נותן  לא  ואתה 

  . הציבורית

למעשה   נועד  ההנחות  על  ההגנה  של  הנושא  לא , כל  שרשויות 

לתתתיתנה  נותן  העל  שמחוקק  למה  הזה . מעבר  הנושא  כל 

ההסדרים חוק  במסגרת  שלא , מעוגן  בעצם  היא  והמטרה 

הנחות ההסדרים, תינתנה  חוק  את  שהיה  לפני  נתנו , כי 

הקופה מן  ריקות  נשארו  שהרשויות  כזאת  בצורה  . הנחות 

מנת המקומיותועל  הרשויות  של  ידם  את  להצר  כל ,   נוצרו 
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שבאים  האלה  הרשות המנגנונים  על  לאסור  למעשה 

ל לנכוןהמקומית  מוצאת  שהיא  מה  את  להשתמש , עשות  ורק 

העל חקיקת  מכוח  לה  שניתנים  העל    . בסמכויות 

צרפתי חברים. תודה  :צביקה  ההסתייגויות , טוב  את  להצבעה  נעלה  בואו 

גיא ההצעה, של    .ואת 

חמו בן  ההצעה  :יהודה  את  כל    . קודם 

גל בן  הה  :גיא  את  להעלות  טעם  שהוא. סתייגותאין  כמו  עולה  הצו  , אם 

בתוכו מגלם    , הוא 

חמו בן  וגם  :יהודה  גם  שלא. נצביע    . או 

צרפתי ע  :צביקה  שהובא  כפי  הארנונה  צו  את  להצבעה  להעלות  רוצה  י "אני 

  . שגיא

הררי זו   :דבורה  להצבעה  שעולה  באשר מה  הכספים  ועדת  של  ההמלצה 

לשנת ל בצו  חלקית  שאושרו  מבוקשת העלאה, 2010שינויים   

מכונית2011לשנת  למכירת  קרקע  בנושא  דלק ,   תחנות 

בטון הדלק, ומפעלי  לתחנת  תפוסה  מעל , קרקע  חדש  מפעל 

צמודה, 7,000 תפוסה  שאנחנו 5אלה . וקרקע  הסעיפים   

לשנת  לאישור  שוב  אותם  להעלות    .2011מבקשים 

כן   הספרים, כמו  אל  לפנות  מבקשים  ולבקש אנחנו  העלאה  

של  לא3%בשיעור  מגורים  שאינם  בעיר  נכסים  זאת . ותם 

אישור שירותים, מסחר, אומרת את  קיבלו  שלא  השאר  וכל   

בשנת     .2010השרים 

חמו בן  אושר  :יהודה  ולא  שעברה  שנה  גם  שהתבקש  מה  מאשרים . זה  ולא 

זה את    .לנו 

הררי לקבל   :דבורה  מבקשים  ארגונים אנחנו  לאותם  השרים  אישור  את 

ומנהלות בנקים  מ, של  שירותים . דורגתעריף  במשרדים 

תעריף לגודלומסחר  היתרון  ביטוי  לידי  שבא  מדורג  ל "כנ.  
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תעשייה בין , לגבי  מדרגות  שעוד  ל0מרווח  ומוסדות , 7,00-  

על  שעולים  התעריף 3,000חינוך  מן  מופחת  תעריף  מטר   

בצו היום  שמרכיבים .הקיים  הדברים  שאר  כל  את  כמובן   

הצו    .את 

צרפתי ההצע  :צביקה  בעד  עמי  שהובאה  כפי  דבורה"ה  הכל?י  כולל    .  

גל בן  אחת  :גיא    ? מקשה 

חמו בן  אחת  :יהודה  מקשה    .קודם 

צרפתי בהצבעה  :צביקה  דבורה. אנחנו  של  הצעתה  בעד    ? מי 

שיינפייןממה :בעד עמרמישלי,   לויארנון, בוזגלו-    אורן,  

צרפתיצביקה, כהן חמויהודה,   בן  מילרעמירם,    שמעון,  

אברהםמולה, פרץ יאיר,  אברהם  יואלאיציק,     .  

נפתלי:נגד גרוס  אלאתי,   גן  גלגיא,   בן  אליאסמנשה,     ,

צנעניאיתן לוייובל,     .  

בוקי:?נמנע צי     .ש' 

מסהחלטה מס :275 '  הכספים  ועדת  החלטת  את  לאשר  מיום 74' מחליטים   

לשנת , 24/11/10 הארנונה  לפרוטוקול, 2011צו     .המצורף 
  

גל בן  להעלו  :גיא  טעם  ההסתייגותאין  את    .ת 

חמו בן  טעם  :יהודה  רבה, אין  לצאת. תודה  שביקשו  מועצה  חברי  פה  , יש 

ל הבאה  הדיון  את  נדחה  אנחנו  לחודש15- אז  יש .   ממילא 

מועצה ישיבת    .לנו 

צרפתי נעולה  :צביקה    .תודה, הישיבה 

  

  

 אשל ארמוני
 ל העירייה "מנכ

 חמו- יהודה בן 
 ראש העיר 

  


