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 עיריית כפר סבא
 11/1/-71/3פרוטוקול מס' 

 (111/11/7)ד "עתש טבתב ו"כ ,ראשון , מיום מן המנייןשלא  מישיבת מועצה
 

 אש העיר ר  הודה בן חמו               י  שתתפים:מ

 ראש העיר וסגן מ"מ  צביקה צרפתי 

 סגן ראש העיר  הנדין-עילאי הרסגור 

  משנה לראש העיר  אורן כהן   

   חבר המועצה אמיר גבע"ר ד 

 חבר המועצה  יהודה יוגד 

  חבר המועצה אליהו כהן 

 חבר המועצה אהוד לוי יובל 

 חברת המועצה  רויטל לן כהן 

 חבר המועצה עמירם מילר 

 חבר המועצה  מתי פז 

 חבר המועצה ון פרץשמע 

  סגן ראש העיר  ו"ד איתן צנעניע 

 חבר המועצה אמיר קולמן 

 רת המועצה חב פליאה קטנר 

 חברת המועצה  ענת קלומל  

 חברת המועצה  יטל עמר שלוםבר 

 חברת המועצה  שני  ד"ר דבורה 

 

 חבר המועצה אברהם שיינפיין )ממה( חסרים:

 

 מנכ"ל העירייה  אשל ארמוני    :                               וכחיםנ

 גזבר העירייה שגיא רוכל  

 מבקר העירייה  דוד תורג'מן 

 יועצת משפטית ו"ד בתיה בראףע 
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 מנהל מח' ארועים שטיין נדורון בק 

 ע/מנכ"ל מיכל טל 
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 1.11/7/.11 - מן המניין שלא שיבת מועצהי

 

 :דר היוםסעל 

 .11/1אישור תקציב לשנת  ./
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ים המעמד ולכבות מכשיר רבותיי, אני מבקש לכבד את  :בקנשטייןדורון 

 סלולאריים בזמן הישיבה2 

 

 *** קטע מוזיקלי ***

ימים של שקט, כתבה ירדן בר כוכבא, ועל הלחן אבי  :בקנשטייןדורון 

וניגן ים טימור, שניהם חניכי  גרייניק2 שרה שיינה ליבוביץ 

הקונסרבטוריון העירוני ותלמידי מגמת המוזיקה בתיכון 

 על שם כצנלסון2

ה חגיגית שלא מן יבת  מועצערב טוב, ברוכים הבאים ליש 

 2because שיינה וים, בבקשה 1.12המניין לאישור תקציב 

of you 2 

 

 **קטע מוזיקלי ***

הניהול המוזיקלי2 אדוני ראש תודה מיוחדת ליעל כהן על  :בקנשטייןדורון 

  העיר, בבקשה2

ברוכים הבאים לישיבת התקציב, הישיבה  לכולם2 ערב טוב יהודה בן חמו:

ערוכים ומוכנים אליה כבר מזה תקופה שכולנו השנתית 

ארוכה2 ואני בראש ובראשונה רוצה לקדם בברכה את הקהל 

ם2 את הגב' טובה שהגיע לכאן, את ציבור המנהלים, העובדי

 גלר אזרחית הכבוד ויקירת העיר כפר סבא2

טרחו ועמלו על מנת שהישיבה הזאת את כל האנשים ש 

האפשרות להכיל פה את  תתקיים בצורה הנאותה ביותר, עם

המכסימום של אנשים שרוצים להגיע2 ובהחלט לישיבה הזו 

לא מעטות על מנת שנוכל להביא את אישור קדמו ישיבות 

 התקציב בצורה הסדורה ביותר2

היום למעשה אני נרגש לא פחות מהשנים הקודמות2 אני  
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חדשה, נרגש מכיוון שזה היום תקציב ראשון של קדנציה 

שמבשרת לשמחתי צמיחה נוספת ושגשוג של  קדנציה חדשה

 העיר כפר סבא בכל המישורים ובכל התחומים2 

מאוד שמח שנכנסו למועצה הזו חברי מועצה -ואני מאוד 

חדשים, שבאו עם אנרגיות מחודשות, ובהחלט עם כוונות 

טובות לנסות ולמנף את העיר, ולהביא לפעילות גם במסגרת 

ית2 ובכל דרך שהיא, לבוא , גם במסגרת העירונמועצת העיר

 ולקדם את האינטרסים המשותפים שלנו כאן בעיר2

אני בהחלט יכול לומר לקהל שהגיע לכאן, אלה שהגיעו בטח  

שיתוף הפעולה שבא לידי ביטוי בקרב בפעם הראשונה, ש

חברי המועצה מביא בסופו של יום לתהליכים שאנחנו 

  רואים אותם גם בארגון2

נראים לעיני כל, אני בטוח שהזמן  וגם אם עדיין הם לא 

הזו היא הדרך שאנחנו יכולים יוכל להראות לכולם שהדרך 

לא רק לתקציב הנוכחי  לקדם את המטרות שהצבנו בפנינו,

 השנים הבאות2 5-אלא ל

כשאנחנו מגיעים לכאן אני לא יכול לפתוח ישיבת תקציב  

לבית אברהם, מבלי להזכיר את חברי ורעי אברהם מולה, 

ונקטף בדמי ימיו כרונו לברכה, מי שהיה חבר המועצה זי

ממחלת לב2 והבית הזה שמכיל פה הרבה מאוד פעילות 

שמעיד על פעילות  אחד הסמליםקהילתית, מבחינתי 

 קהילתית משולבת2

אני בהחלט רוצה להודות לבעלי אכסניה, למנהלי המקום,  

פה את הפעילות, ובהחלט להזכיר ולזכור  לכל מי שמרכז

אברהם זיכרונו לברכה שהיה ממנהיגי הקהילה  את

שנייה, והמנהיג שלהם למעשה, שכהן קדנציה  האתיופית,
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 ובמהלך הקדנציה השנייה נפטר מדום לב2

הייתי אמור לפתוח אפילו עם תודה אישית אני בהחלט  

לשיינה ליבוביץ ולים טימור ולמנהלת המוזיקלית יעל, על 

 ב2 הקטע האמנותי שהיה בפתיח של הער

וכמובן גם לציין את נושא התקציב, אמרתי זאת גם לא  

עם אחת בראיונות שלי בתקשורת וגם בשיחות האישיות 

חברי המועצה החדשים2 זהו תקציב למעשה שנוהל במקביל 

לבחירות האחרונות2 זה תקציב שאורגן, ואני אמרתי את זה 

במהלך הבחירות, העיר והעירייה לא מפסיקים את  גם

 מהלך הבחירות2פעילותם ב

גם למנכ"ל  פה מגיעה הרבה יותר מאשר מילת תודה 

קיימו העירייה וגם לגזבר העירייה שבמהלך הבחירות 

אינספור מפגשים אתכם המנהלים, מנהלי אגפים, מנהלי 

ובהחלט בסופו של יום המחלקות, מנהלי כל יחידות הקצה2 

מביאים אותנו לאשר תקציב לפני סוף שנת הכספים 

 זו אמירה2 , שבהחלט הנוכחית

, 11-שנים, זו השנה ה .1מירה של ארגון שכבר במשך זו א 

שאנחנו מאשרים תקציב בטרם אנחנו מסיימים את שנת 

על סדר וניהול תקין במערכת2 לא שאין התקציב2 וזה מעיד 

לנו מה עוד לתקן, ולא שאין לנו מה עוד לשפר, אבל בהחלט 

צא לנכון להוקיר בהתנהלות כספית נאותה אני בהחלט מו

 את ההתמדה, את המקצועיות2 

ובהחלט בימים שהיינו אנחנו הנבחרים, נדדנו בין ראיון  

ים הללו יחד אתכם משנהו, החבר'ה המקצוענעבודה אחד ל

המנהלים קיימו את המפגשים2 כפי שאמרתי בתקציב 

 הקודם ובתקציבים הקודמים, אין לי ספק שאתם כמנהלים
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נים לכם את כל התקציב העירוני יכולתם גם אם היו נות

יחידה שלכם,  יכולתם לומר שזה גם לא מספיק, מכיוון ל

 שאתם שואפים לקיים את הפעילויות הנרחבות כאן2

כשאני מסתכל על התקציב, אני יכול לומר  החלטבאבל  

אני לא נענו כל הציפיות שלכם המנהלים, בגאווה, למרות ש

ורה2 ואני אתייחס יכול לומר בגאווה שהתקציב מהווה בש

בכמה מישורים לבשורה2 ואני בהחלט רוצה להודות 

כמובן  2לכולכם, למנהלים, למנכ"ל העירייה, לגזבר

הוותיקים והחדשים  לעמיתיי הסגנים, לחברי המועצה

 כאחד2 

אני בהחלט בטוח שהתקציב הבא אתם תוכלו הרבה יותר  

להשפיע, אבל כפי שהסברתי לכם זו טבעה של השנה 

ובהחלט בשנה הבאה יהיו לכם את      ונה בקדנציה2הראש

 להשפיע2חודשים בטרם אישור התקציב, על מנת  2,2-ה

שאני בהחלט חושב  השנה אנחנו הולכים לאישור תקציב 

שגם הגידול בתקציב מעיד על ההתפתחות שלנו, על יכולת 

על הבאת השירותים הנוספים לאזורי העמקת הגבייה שלנו, 

אומר זאת, אמרתי לא אחת, אני אמשיך והתעסוקה2 כפי ש

בכדי לנהל עיר בצורה יעילה יותר מתפקידנו בראש 

 2ותובראשונה לדאוג למקורות הכנס

לדאוג למקורות הכנסות שיבואו ממסחר ותעסוקה  

אזורי התעסוקה של כפר סבא ותעשייה, ולשמחתי 

  1/.5מבוקשים מאוד2 גם אזור התעשייה החדש 

2 גם מול בית העלמין "פרדס החיים" בצד המזרחי של העיר,

 UP, אזור התעשייה הישן קיבל אזור התעסוקה בתעש

GRADING ואנחנו רואים את  מאוד משמעותי2-מאוד
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 הביקוש וגם את הבנייה2

 ות עוד ועוד חברותולכן אני בהחלט שמח על כך שמגיע 

את לכפר סבא2 אני מוצא לנכון לציין בהרבה מאוד גאווה 

ת המשנה בשבוע האחרון שהתקבל פה אחד, האישור של ועד

על מתחם הבילוי ותרבות הפנאי של אושירה, בכניסה 

 לעתיר ידע2 

אטרקציות של בתי קולנוע ועוד  .1-מדובר על מתחם של כ 

בילוי לילדים, נוער וצעירים וגם גמלאים2 ובהחלט עוד 

זה לא המקום לדבר עליהן, כי כרגע אטרקציות נוספות ש

בהתהוותם ובהבאתם לעיר2 אז כל עוד  אנחנו נמצאים

אני מעדיף לא להעלות שהדברים לא סגורים באופן הרמטי, 

אותם כאן2 אבל בהחלט המתחם לכשעצמו שעבר אישורים  

של כמה אנשים2 קודמים, אבל היו כמה הסתייגויות 

ולשמחתי ועדת המשנה לתכנון ובנייה מצאה לנכון לקדם 

 יחידי2 את המרכז הזה, אבל הוא לא רק ה

, גם אנחנו רואים Gבקניון גם המתחם של הסינמה סיטי  

ים, אם זה הבנייה יותר ויותר מרכזים מסחריים שמגיע

הקניון החדש והמלון2 המלון הראשון בשכונה הירוקה של 

וגם כמובן בכפר סבא2 היה בעבר2 היחידי, יותר נכון לומר2 

ס מול פרד .1/5-את ההתהוות של אזור התעשייה החדש ב

 החיים2

התקציב שאנחנו היום למעשה של  אני חושב שהגידול 

זה תקציב 2₪ מיליון  221221מאשרים תקציב כולל של 

מאוד משמעותי2 נכון שחלק -שבהחלט מעיד על גידול מאוד

הסכמי השכר שיש לנו מול משרדי מהגידול הולך בעקבות 

הממשלה, אבל אי אפשר להתעלם מהגידול של הפעילות של 
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 העיר2

שקרו לכפר סבא בשנים אחד הדברים המשמעותיים ביותר  

לדמיין זאת, רק האחרונות, זה הצערת העיר2 ומי שלא יודע 

 למד את המספרים ויראה עד כמה גדלנו במספר גנישי

 הילדים, ולא רק בשכונות הירוקות אלא בכל רחבי העיר2 

 7-2, שעד לפני גני ילדים 127כשאנחנו נמצאים היום על  

גני ילדים, אנחנו מדברים על גידול  .1או  21-היינו כשנים 

  מאוד משמעותי2-מאוד

בתי אב בשכונות משפחות  ...,2-כשאנחנו מדברים על כ 

ילדים עד גיל גן, צריך להבין עד מתוכן  %.2-הירוקות, ש

עד כמה העיר הזו הולכת כמה העיר הזו הולכת להצערה, 

ים החדשים להתפתח ולשגשג מבחינת היכולת של התושב

שהגיעו2 גם הוותיקים כמובן, אבל התושבים הצעירים 

, בראש ובראשונה את שמזינים את המערכת העירונית

רק2 אלא התושבים הצעירים הללו  מערכת החינוך, אבל לא

את כל המערכות, כולל מערכות התרבות ובילוי יזינו 

 הפנאי2 

ואני לא רוצה ללכת דווקא לירוקות או על שכונת  

, יברסיטה2 אני רוצה לציין, אפילו שכונת ותיקיםהאונ

שאנחנו הוותיקים בעיר רגילים לשכונה מזדקנת, לשכונה 

הנה אנחנו רואים מאוד מבוגרת, ו-עם אוכלוסייה מאוד

שאפילו בשיכון ותיקים מגיע דור צעיר2 הרבה מאוד זוגות 

גני הילדים ואת בתי הספר היסודיים2צעירים   שמזינים את 

בתי ספר  2אותנו בכלל בכל העיר לבנות עוד  מה שמביא 

עוד עשרות גני ילדים כפי שציינתי, וכמובן עם יסודיים, 

חשיבה נוספת לבנייה של חטיבת ביניים נוספת2 ומי יודע, 
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  תיכון נוסף2גם לבנות ייתכן שגם בעתיד אולי נצטרך 

בכדי להצליח אני מתחיל בנושאים הללו כי אני חושב ש 

כפי שהתחלתי, להביא את מקורות ההכנסה  זהבניהול עיר 

להביא וכמובן עם המקורות הללו  2לעירוהתעסוקה 

למנהלים שלנו, במיוחד במערכת החינוך הפורמלי  והבלתי 

לממש את פורמלי והרווחה, לבוא ולתת להם את היכולות 

 האתגרים שאנחנו מציבים בפניהם2 

משקל לכן אני חושב שהנושא של הצערת העיר תופס את ה 

ואני  המשמעותי בתקופה האחרונה וגם לשנים הקרובות2

 ,היתרה של הבתיםבהחלט שמח על כך2 ואני סמוך ובטוח ש

של הדירות החדשות שייבנו בשכונות הירוקות, אני מניח 

ליותר זה יהיה על אותו מפתח שעד היום, ונצטרך להיערך ש

ויותר מוסדות חינוך על מנת שנוכל לתת את המענים 

 ים2 הנדרש

, מוצא לנכון לציין אתגר נוסף שאנחנו מתמודדים איתואני  

אתגר שהוא לא פשוט, שלצערי בשנים האחרונות רק הולך 

הולך ונהפך להיות לנטל על צווארי העירייה ומכביד2 

 והעיר2 זה הגזרות הממשלתיות2

ויותר, לא רק ששיתוף הפעולה מתהדק   אנחנו רואים יותר 

, שיתוף הפעולה בין משרדי אלא נהפוך הואומתגבר, 

הממשלה לבין הרשויות המקומיות בסך הכל אנחנו 

אבל אנחנו נתקלים כל יום מחדש  המבצעים של הממשלה,

בקיצוצים בתקציבים שמגיעים לאזרחים, לתושבים2 אותם 

 תקציבים שמיועדים ע"י הממשלה, לא ע"י העירייה2 

ם עואנחנו מוצאים את עצמנו יותר ויותר מתמודדים  

המחסור הזה ואנחנו נאלצים, ואנחנו עושים את זה בלית 
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בשמחה לסייע לאותם תושבים, אבל בהחלט ברירה, אבל גם 

רואים את הקיצוצים במשרדי הממשלה2 אנחנו אנחנו 

שלא בשיתוף פעולה איתנו,  רואים את ההסכמים שנחתמים

יל חואותם הסכמים שבסופו של יום אנחנו צריכים לה

 אותם2 

 2להחיל את גיל נכונה למשל, שב שזו היתה החלטה אני חו 

על גני הילדים, ועדת טרכטנברג, אבל יחד עם זאת אי 

אפשר היה להטיל את מלוא האחריות גם הביצועית וגם 

התקציבית על הרשויות המקומיות2 קיבלנו חלק מבניית גני 

ממשרדי הממשלה, אבל זה העמיס עלינו מאוד  הילדים

הבנייה, גם בכוח האדם שצריך  גם בהשלמתמשמעותית 

לתחזק את גני הילדים הללו, וגם לתפעל2 ובהחלט הגזרות 

 הללו לא מקלות עלינו את החיים2

אבל אני אבחר  ישנם עוד כמה וכמה אתגרים משמעותיים 

ומר את הדברים ום לקצר בדבריי, לתמצת את הדברים ולהי

  הבאים, ואני אשתדל לומר אותם במהירות ובקצרה2

מאז שנבחרתי  11-חנו מאשרים תקציב למעשה השנה האנ 

שאנחנו, ואני לרשות העיר2 שוב, עם אותם דגשים חשובים 

מקווה מאוד שאנחנו נעמוד ביעד הזה, אבל זה תמיד כל 

שנה אני מאתגר ומציב את המטרה המרכזית2 אין 

 בלכסיקון שלנו מושג שנקרא גירעון תפעולי2

התקופה2 אני חושב שכל הייתי בסרט הזה, אני זוכר את  

פירמה, גם עסקית, גם ציבורית לא פחות, אסור לה להיות 

 בגירעון תפעולי מכיוון שכדור השלג הזה אנחנו לא יודעים

2 ולכן המוטו איך הוא גדל ובאיזו מהירות הוא מתגלגל

שלנו זה להתחיל לאשר תקציב מאוזן, ולסיים את השנה 
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 בצורה מאוזנת2

גזרות נוספות ע"י ממשלת ישראל2  מקווה מאוד שלא יהיו 

ננהג כל עוד הדבר תלוי בנו,  ננהג בצניעות2 אנחנו  אנחנו 

 בחסכנות2 אנחנו ננהג בצורה כזו שנוכל לעמוד ביעדים שלנו

עם התייעלות2 שם המשחק שלנו יהיה להתייעל יותר ויותר, 

ואני סמוך ולהשיג את אותן תפוקות ואפילו גם יותר מכך2 

עיר יחד אתכם המנהלים והעובדים, ובטוח שהנהלת ה

 נצליח לעשות זאת2

קצת אני מוצא לנכון להזכיר שהתקציב הראשון מלפני  

, השוטף בלי הפיתוח ₪מיליון  .22יותר מעשור עמד של 

תקציב שוטף2 אני ₪ מיליון  622מאשרים והיום אנחנו 

מאוד משמעותי, שמאפשר לנו -חושב שזה גידול מאוד

 לתושבים בכפר סבא2 תיםלהגדיל את סל השירו

רי התעסוקה, אני לא אחזור פעמיים2 דבר דיברתי על אזו 

שוקדים מזה יותר משנה וחצי, אחד חשוב לי לציין, שאנחנו 

שאני אומר 'אנחנו', זה הנהלת העיר, מנכ"ל העיר, הסגנים, 

וכל יחידות הקצה של  אגף ההנדסה, מחלקת התכנון

נית מתאר שתדבר לא תכ העירייה, לתכנית מתאר עירונית2

 2 .2/.1אלא גם על  .2/.1רק על 

רוצה לומר לכם שבעקבות הבחירות הפעילות קצת אני  

ישיבה שבוע שעבר, ותתקיימנה עוד התעכבה, אבל נכנסתי ל

מספר ישיבות בשבועות הקרובים, עד שגם נביא אותם 

לאישור של מועצת העיר2 בקרוב מאוד זה יהיה עם הסגנים 

מאוד מעניינים2 -למועצת העיר2 דיונים מאודגם ולאחר מכן 

לראות  2ומאתגרים באופן מיוחד מאוד מפרים-דיונים מאוד

אלא גם לראות את לא רק את ההתפתחות הפיזית של העיר, 
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הזו יודעת לדבר בשפה אחת עם כל  הסנכרון איך התכנית

 האגפים, עם כל המחלוקת2 

להכין את שמח על ההחלטה שלנו לא רק לצאת ובהחלט אני  

אלא גם תכנית המתאר שהיא היתה מחויבת המציאות, 

וגם ו בעירייה ים, גם שלנלראות את הצוותים המקצועי

שעומד בראש התכנית2 ואני סמוך הצוותים של אלי פירס, 

שייתן מענה נדע להוציא מוצר ובטוח שבסופו של יום אנחנו 

 נאות לעשורים הבאים2

ו אני רוצה בהחלט להעלות על נס את  הערכות ההוקרות 

שניתנו לעיר ולעירייה2 לקבל הוקרה והערכה זה לא רק 

לשם הסימבוליות, לקבל את המגן או את התשורה או את 

את העשייה של הערכה והוקרה מביאה לידי ביטוי התעודה2 

שמסונכרנות העובדים, את ההחלטות של הנהלת העיר, 

 ומקושרות בין ההחלטות בהנהלה לבין יחידות הקצה2

שזה ואני בהחלט שמח על כל הערכה והוקרה, גם מכיוון  

מראה לנו שאנחנו בכיוונים הנכונים2 אבל אני מוצא לנכון 

להעלות על נס את הפרס האחרון שקיבלנו בירושלים בכנסת 

 פרס שריגש אותי באופן מיוחד2 ישראל, 

את פרס ואני חושב שמרביתכם זוכרים את היום שקיבלנו  

שנוגעים לכל אחד ואחת מאיתנו באופן  ער,החינוך ופרס הנו

ישיר2 אבל אני מודה ומתוודה שפרס ההתנדבות שקיבלנו 

יו"ר  לפני כחודש ימים מידי השר לשירותים חברתיים וגם 

הכנסת, הוא ריגש באופן מיוחד יותר מכל2 ולמה? מכיוון 

איך שהוא עובר כחוט השני בין כל שראיתי בפרס הזה 

  תושבי העיר2

ארגוני  .2-מתנדבים, כשיש יותר מ ..2,.1-ותר מכשיש י 
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מתנדבים בעיר, כשאנחנו מתבשרים כבר לא השנה 

מבני הנוער מתנדבים  %.5-יותר מהראשונה ולא השנייה ש

, אני חושב ומבלי לפגוע באוכלוסיית הוותיקיםבקהילה, 

שאומרים לי שהנוער של היום זה לא הנוער של פעם, אני 

 הוא לא פחות טוב מהנוער של פעם2אומר בהחלט זה נכון2 

 יכול להיות שאפילו גם יותר טוב2

ולכן אני בא ואומר, הפרס הזה שאני מוצא לנכון להודות   

בנות אגף הרווחה, לענת, לסימה, לשגית, לעדינה, לכל ל

הצוות, לכולם כולם בלי יוצא מן הכלל, על ההשקעה לא רק 

ועמדות לצורך הגשת המבכל ימות השנה, אלא מרוכזת 

שלנו בצורה מכובדת, וגם זה השפיע בסופו של תהליך על 

 מקבלי ההחלטות2 

ולומר בהחלט תודה רבה אני רוצה לסיים את דבריי  

מיוחדת לכל אגף הכספים2 לשגיא רוכל כמי שעומד בראש 

לדבורה הררי מי שעומדת בראש אגף  אגף הכספים,

דיין 2 אני חושב שאנחנו נמצאים היום במיצוי עההכנסות

הלימון הזה כבר מה לא אופטימאלי של מאת האחוזים אבל 

 שנקרא מנוצל בצורה הטובה ביותר והיעילה ביותר2 

עידן שאני מגדיר אותה כארנונה שוויונית2 אנחנו נמצאים ב 

בצורה מקצועית מאוד2 אני אומר אפילו ארנונה שנגבית 

שאני נדרש  במרבית המקרים, גם אם יש מקרים קיצוניים

של הארנונה אני חושב ערב, אבל במהות של העבודה להת

מאוד מכובדת2 ובמיוחד -שגובים את הכסף בצורה מאוד

שוויונית, אני לא מתכוון הקטע שאני מדבר עליו, ארנונה 

שמעמיקים את הארנונה שמגיעים לאותו גר, יתום ואלמנה2 

נבחרים ובעובדים, לא אותו גר, יתום ואלמנה בלי לפגוע ב
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    , אנחנו נותנים תנו2 יש ועדה, יש קריטריוניםצריכים או

 מיליון, אפילו פלוס בשנה הנחות בארנונה2  .2-כ

לשלם  אני מתכוון לארנונה השוויונית לאנשים שכן יכולים 

סיבות, שאני לא אפרט  ובעבר לא שילמו ממיליון ואחת

בעבודה מאוד סדורה מצליחים להביא את אותן כרגע2 ו

כולות כן לשלם, כן לשלם גם את חובות אותם אנשים בעלי י

ומעט מאוד, למעט חברות שפשטו רגל או פרטיים העבר2 

או בצו של בית המשפט שפשוט אין להם את היכולת ונעלמו 

לא משלמים, אנחנו בהחלט מצליחים להגיע ולהעמיק את 

הגבייה מארנונה, ובכך להגביר גם את השירותים 

 2 םהעירוניי

דות לעמיתיי הסגנים על שיתוף להואני רוצה כמובן  

יו"ר סיעת  הפעולה2 הצטרף אלינו סגן חדש, עילאי הרסגור 

מאוד שמח על שיתוף הפעולה2 -מרצ, שבהחלט אני מאוד

וייחסתי בכל פורום,  אני מקווה מאוד שבימים כפי שאמרתי 

המגמה היא לנסות ולהכיל בקואליציה את מרבית סיעות 

שיש בכוונתנו לשתף הבית, בטח ובטח את אותן סיעות 

אני  פעולה איתם על מנת להכיל את כל הפעילות העירונית2

מאוד מקווה שבקרוב נוכל לבשר לציבור הרחב על -מאוד

 הרחבת הבסיס הקואליציוני2 

ואני מוצא בטח ובטח לנכון לציין את שיתוף הפעולה או  

יותר נכון את שיתוף חברי המועצה כולם, בלי יוצא מן 

מקומות יבות התקציב2 זה דבר שלא שכיח בבכל ישהכלל, 

2 אחרים2 בדרך כלל מזמינים רק את חברי הקואליציה

בטח  אנחנו מזמינים את כל חברי המועצה בלי יוצא מהכלל

על מנת  ,אבל בכל השנים נהגנו כך ,ובטח בשנה הראשונה
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לפעילות שחברי המועצה יוכלו להיחשף כמה שיותר 

מכילים ומרכיבים את העירייה, כמה שיותר לסעיפים ש

 תקציב העירייה2

מאוד שמח שהיתה היענות די מכובדת של חברי -ואני מאוד 

המועצה, ובהחלט מה שמביא אותנו היום, כך אני מקווה 

כך יש לי את התחושה, שזה יביא אותנו היום בכל אופן ו

יותר מכונסת, יותר עניינית, יותר תמציתית2 ובזה לישיבה 

 אני רוצה לסיים2

כולכם בלי יוצא מן הכלל, כי זו ישיבה וב, להודות לוש 

סיכום תקופה והתחלת תקופה חדשה2 שמעידה על  מבחינתי

גאווה ובסיפוק שאני מסכם את השנה ואני יכול לומר ב

האחרונה אני יכול לומר שהרבה בזכות השותפויות שבדרך2 

גם עם עמיתיי הנבחרים, גם עם הנהלת העיר, אשל ארמוני 

 גיא וכל מנהלי האגפים בלי יוצא מן הכלל2 כמנכ"ל, ש

בחטא השמות, אבל זה נכון לגבי כל המנהלים אולי חטאתי  

אני בהחלט סבור שבסופו של אישור תקציב שבמערכת2 

מביאים ההודעה לציבור שאנחנו בהחלט אנחנו נבוא עם 

בשורה חדשה, שדרוגים מסוימים לא רק בתחום החינוך, 

גם בתחום הרווחה2 גם  גם בתחום איכות הסביבה2

 גאים לשדרג אותם2בתחומים נוספים שאנחנו בהחלט 

כולנו ומאחל לנו דיון מהנה, פורה ואני בהחלט מודה ל 

 ולכל העוסקים במלאכה שוב, תודה רבה וערב טוב2  ,ומעניין

 תודה לראש העיר2 אשל ארמוני, מנכ"ל העירייה בבקשה2  :בקנשטייןדורון 

תודה על חברי מועצת העיר, ראש העיר, לכולם2 ערב טוב  :אשל ארמוני

הפרגון, תודה על הגיבוי, והנהלת העירייה2 מכיוון שראש 

ועבר על כל הנקודות, העיר נתן סקירה כל כך ממצה 
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ומכיוון ששגיא ייתן סקירה עוד יותר ממצה, אז אני בעצם 

 דקות 5בתוך הסנדביץ' הזה רוצה לדבר משהו כמו 

שבעצם מלווים את הדברים שאמר ולהראות מספר מספרים 

 ראש העיר2

תושבים, וכמו שאמר ראש  ...,11אנחנו היום בכפר סבא  

איזה עיר תהיה כפר סבא     העיר אנחנו מסתכלים לעתיד 

, איזה עיר אנחנו רוצים שתהיה פה, איזה נתיבי .1.2-ב

ועוד ועוד יהיה הגובה, יהיו, כמה בתי ספר, מה  תחבורה

 ועוד נושאים2 

לה בדיוק הנושאים שמדברים עליהם בתכנית המתאר, א 

אלה נושאים שמעסיקים אותנו היום2 תכנית המתאר 

שנה, והיום אנחנו בעצם צריכים  .2האחרונה נכתבה לפני 

ות שיעברו איזשהו מצפן קדימה2 זה דבר לקבל החלט

זה ימשיך להעסיק שמאוד מאוד העסיק אותנו השנה, ו

בים, ביחד עם חברי המועצה2 התושביחד עם  1.12-אותנו ב

כאשר ראש העיר יושב בראש צוות ההיגוי עם צוות גדול 

מאוד של מומחים2 אלו שנים חשובות2 אלו שנים שבהן 

ונשאל שאלות, ננסה לענות תשובות  אנחנו נסתכל קדימה

 וננסה לעצב את העתיד2

באמת בשנים האחרונות חלה הצערה  2 כאשר25/55-ל .2/.6 

עו תושבים חדשים2 העיר גדלה ואנחנו משמעותית, הגי

למעשה כולנו יודעים שהארנונה שמשלמים תושבים איננה 

את איכות מאפשרת ביחד עם המקורות הנוספים, לשאת 

חייבים החיים שאנחנו רוצים לתת לתושבים2 אנחנו 

 להתבסס על עסקים2 

לייצר המשימה שלנו היא בעצם בכל שנה מהשנים הקרובות  
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של תעסוקה חדשים, מניבי מטר רבוע  ...,.2-עוד כ

ארנונה, על מנת שנוכל להעניק לתושבי העיר את איכות 

 החיים שקיימת היום2 זאת המשימה2 

זה יש תכנון של שטחי תעסוקה, הגדלת תב"עות לצורך  

, הרחבת שטחי תעסוקה נוכחים ושטחי תעסוקה קיימים

מאוד -והקמת שטחי תעסוקה חדשים2 הדבר הזה מאוד

 אותנו2  מעסיק

בשינוי המהפכה הגדולה את אלו המספרים שמייצגים בעצם  

זה שיעור  2225המצב הדמוגרפי העירוני מבחינת הגילאים: 

השנים האחרונות2 זה גידול  2-הגידול במספר ילדי הגן ב

זה שיעור הגידול במספר גני  152%באמת משמעותי2 -באמת

 השנים האחרונות2  2-היול"א ב

וייבנו בטווח של ישנהילדים  זה מספר גני 21  שנים:  2בנו 

גנים2 כל גן כזה הוא פרויקט2 כל גן  221 1.12, 1.12, 1.11

כזה הוא גן שהיה צריך למצוא לו מקום2 היה צריך להביא 

היה צריך לפעמים לעשות שיתוף ציבור2 היה צריך אדריכל2 

להקצות תקציב2 היה צריך להתחיל פרויקט בנקודה 

כל הדברים האלה מראים על ותו בזמן2 מסוימת ולסיים א

מאוד משמעותיים שמצטרפים גם -גידול וצמיחה מאוד

 לשקף הבא2 

זה מספר בתי  . מה מייצגים המספרים האלה? 2-ו 5, . 

בתי ספר שניבנו  25 1.11-ו 1112שניבנו בין השנים  הספר

בית הספר  1.152-ו 1.11וייבנו בטווח קצר מאוד בין 

, .2-חינוך מיוחד "גוונים", בית הספר בהירוק, בית הספר ל

בית הספר בשכונת האוניברסיטה2 אלה בתי ספר שניבנו 

 ונמצאים בתהליכי בנייה2 
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באונים, בבית ספר עמל זאת חטיבה החטיבה החדשה  

חמישית, שלמעשה תאפשר בין היתר גם את הורדת 

-כל הדברים האלה נעשים בטווח מאוד הצפיפות בכיתות2

ם נעשים ע"י אגף ההנדסה וע"י החברה מאוד קצר2 וה

הכלכלית2 ולא, כמעט ולא גדלו שתי הפונקציות האלה 

מה שאמר ראש העיר  במספר האנשים שעובדים2 אפרופו

 לגבי יעילות2

צופים עוד בית ספר בלי נדר, אנחנו  1.12-ל 1.16ובין  

יסודי בשכונות הירוקות, וגם העתקתם של שתי חטיבות 

2 זה שינוי דרמתי מבחינת כמות ר ושרתהביניים שז"

 הבנייה של מוסדות החינוך2

לאותן משימות עלינו, על העירייה זה נופל כמשימה נוספת  

בשנה הזאת אנחנו  שותפות של שיפוץ מוסדות החינוך2

מיליון שקל אך ורק על בנייה לשיפוץ  7225של  םנוציא סכו

 של מוסדות חינוך2 

מה שנעשה2  וכמובן  זה שיעור שהוא יוצא דופן מבחינת 

שלא כל הכסף הוא כסף שמגיע מהעירייה2 חלקו הלא 

מבוטל מגיע גם ממשרדי הממשלה, אבל בסופו של דבר 

הפרויקט עצמו, הפרויקטים כולם הם נופלים על כתפיהם 

באגף ההנדסה ובחברה  של מספר מאוד קטן של אנשים

 הכלכלית2

ל ראש קיימות, כפי שדיבר ראש העיר ובהמשך לחזונו ש 

בעצם דחף את כל תכנית שנה,  11שנים,  .1שבמשך העיר, 

לכיוון של קיימות2 ומה שאני רוצה להראות פה, זה העבודה 

להיות ירוקים זה דבר הדברים שקרו, וגם להראות ש

 שבסופו של דבר עולה כסף2
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 222,111 1.11-ב זה מספר בתי האב שמחזרו אשפה ..1,7 

שימחזרו אשפה בסוף  זה מספר הבתים שאנחנו מתכננים

את מהפכה בתוך משקי הבית שנעשתה ע"י השנה הזו2 ז

טיפין2 וגם פה כמובן שצריך -האגף לאיכות הסביבה טיפין

לשפר את האיכות של המחזור, אבל זה שינוי בתפיסת 

 עולם2 

, המחזור2 תעלה לנו 1.15-מיליון זאת העלות שהחל מ 121 

הגנת רד לכרגע אנחנו מקבלים איזשהו שיפוי מהמש

אנחנו נצטרך לשלם את הכסף  1.15-הסביבה, אבל החל מ

כולל לא כל הערים באזור הזה מכיסנו, ולא כל הערים 

 השרון ממחזרים אשפה2

  זה מספר מנורות הלד שהותקנו בשכונות הירוקות,  .2.,1 

שיותקנו בשכונות הירוקות זה מספר מנורות הלד  ..1,6-ו

גדול2 זאת אולי השכונה  מאודבתקופה הקרובה2 זה מספר 

הגדולה ביותר או בין השכונות הגדולות ביותר במדינת 

משתמשות בתאורה שהיא תאורה חסכונית, ישראל ש

במודל הכלכלי ותאורה שבשלב הראשון היא יותר יקרה2 

שנים כדי להחזיר בעצם את העלות2 אבל  2לוקח 

 כשחושבים  ירוק אז זה הכיוון2 

ות ההטמנה של קו המתח הגבוה מיליון שקל זה על 2125 

מיליון קילו ואט לשנה זה מה  121בשכונות הירוקות2 

 מערכות פוטוולטאיות2  12-שאנחנו מייצרים מ

לפני אחרון הוא שקף שמראה, למרות שאנחנו השקף ה 

כעיר, והיא עיר במעמד סוציו חושבים על כפר סבא 

פר עיר עם איכות חיים טובה2 אז אני רוצה לס ,2אקונומי 

 ע"י אגף הרווחה2  1.12-טופלו במשפחות  5,752-לכם ש
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משפחה כזו היא משפחה שזקוקה למשהו2 כל משפחה כל  

אלינו כדי שאנחנו נעזור לה כזו היא משפחה שפנתה 

בתחום ילדים ונוער  זה מספר המקרים 1,151במשהו2 

זה  1,151 1.122במצוקה וסיכון שטופלו ע"י האגף בשנת 

צרכים מיוחדים שטופלו באגף בשנת  מספר המשפחות עם

ובעיות  זה מספר המשפחות בהליכי גירושין 212-ו 1.122

 1.122ישות שטופלו באגף בשנת 

מה שאני רוצה להראות, זה לא שהיתה הרבה עבודה באגף  

אלא מה שאני רוצה להראות זה שברוח הערבות  הרווחה2

ההדדית וברוח ההתנדבות, חשוב שכולנו נזכור שיש פה 

הרבה אנשים בעיר שקורים להם דברים, ואגף הרווחה 

מקבל תוספות, עובד שקיבל גם בשנה שעברה וגם השנה 

מאוד קשה על מנת להקל במשהו2 וזה כמובן ביחד עם כל 

 הדברים שראש העיר דיבר עליהם מקודם לגבי ההתנדבות2

2 כל שורה כזאת 1.12זה שורות בתקציב  1,627שקף אחרון,  

שנועד לדבר אחד או להרבה דברים, והריכוז  מייצגת תקציב

גזבר העירייה והצוות של כל התקציב הזה נעשה ע"י 

פירי וצביקה ושי באמת חרוץ ומקצועי שלו2 -הבאמת

ואורית, צוות קטן וצוות שעבד לילות כימים בשביל לייצר 

 את התקציב הזה שבסופו של דבר חייב להתכנס2 

, ואין לי 1.12יו בת"ע זה מספר שורות המשימות שה 1,776 

משימות2 כל המשימות יהיו עוד שורות  1.12-ספק שב

האלה למעשה מבוצעות ע"י האנשים שיושבים פה בחדר 

 הזה2 

לכל  ואני בהזדמנות זאת באמת רוצה להודות מקרב לב 

מנהלי ועובדי העירייה היקרים2 אני חושב שיש לנו עובדים 
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יב יותר קטן נפלאים, מסורים, יצירתיים2 ככל שהתקצ

 בדרך כלל היצירתיות עולה, וזה מה שקורה פה2

גדלה, זה רק חלק ראיתם את כמות המשימות ש 

לא כוח מהתחומים2 כוח האדם בעירייה לא גדל בהרבה2 

האדם שמתעסק בדברים האלה2 גדלנו במורים, גדלנו 

 overhead-הבעוד נותנים שירותים2 אבל בסייעות, גדלנו 

נ מצומצם2 אני חושב שזה חשוב2  שארהכללי של העירייה 

אני חושב שההתייעלות היא גם כשאתה עושה עם אותו 

 ואני חושב שזה מה שנעשה בעירייה2 הדבר יותר2

בסופו של דבר ה תודות להון האנושי הנהדר שקיים2 גם  

עיריית כפר סבא המנהלים וגם העובדים, אני חושב שבאמת 

יות אחרות2 אני ויצא לי בשנים האחרונות גם לבקר בעיר

חושב שיש פה אנשים נפלאים שעובדים פה הרבה מאוד 

 מאוד2-, שלא נשחקו, ושצריך לשמור עליהם מאודשנים

אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות באמת לחברי מועצת  

העיר שהתחילו ברגל ימין את השנה הזאת, לאחל להם 

וכמובן שוב לראש העיר שאנחנו עכשיו קדנציה מוצלחת, 

שנים יכולים לראות איך חלק מהדברים שהוא  .1אחרי 

חזה אותם, עוד בתחילת הקדנציה הראשונה, הולכים 

 ומתממשים2

רואים את זה גם בתחום הקיימות, אנחנו רואים את אנחנו  

וגני הילדים האלה  זה גם בעוד ועוד ילדים וגני ילדים, 

ואנחנו נזכה בבתי ספר, ובתנועות נוער, יהפכו להיות ילדים 

 ה לראות עיר צעירה משגשגת ופעילה2 תודה רבה2 פ

 תודה לאשל2 שגיא רוכל, גזבר העירייה בבקשה2  :בקנשטייןדורון 

ועל  ערב טוב2 תודה רבה אדוני ראש העיר על הפרגון, שגיא רוכל:
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התמיכה2 תודה רבה אדוני המנכ"ל2 אחרי כל הברכות 

האלה אני לא בטוח שאנחנו באמת נוכל לעשות את כל 

 שיש לפנינו2 שימה המ

אנחנו היום באים לאשר את התקציב, ותמיד כשמאשרים  

שאני מעביר,  16תקציב בשבילי זה תקציב לא יודע, מספר 

בעיריית כפר סבא, אבל אחרי שמאשרים את התקציב אז  6

כולם שמחים וטוב להם ורק אני נכנס לדאגות, כי עכשיו 

 כב2אני צריך גם לממש את זה2 שזה עוד יותר מור

הוא תולדה של  שמונח לפניכם הערב 1.12אבל תקציב  

מאוד ארוכה2 כמה חודשים טובים2 תהליך -עבודה מאוד

ן כולו2 מתחיל בקבלת רוחבי שבעצם חוצה את כל הארגו

הנחיות ודגשים מאוד ברורים למדיניות מראש העיר, 

שמתווה את הכיוון לאן אנחנו צריכים לתכנן את התקציב2 

 ם המנכ"ל אנחנו עורכים את המסגרות2 אחרי זה יחד ע

לפרטי פרטים על כל שולחים אותם לאגפים, והם עובדים  

שורה ושורה, כל מטלה ומטלה2 מגיעים אליי עוד פעם לדיון 

אחר כך עוד פעם ראשון2 אחרי זה דיון נוסף אצל המנכ"ל2 

לכסות את כל העירייה2 ואחר הפחתות, כי בעצם אי אפשר 

 והיום אנחנו פה2כך ועדות כספים, 

קשה שבעצם -קשה-חודשים לפחות של עבודה קשה2 קשה 2 

מקרב העובדים והמנהלים,  שותפים לה צוות מאוד רחב

ר שמונח בפניכם היום בידיעה שהעירייה קצרה והתוצ

מלהכיל את כל מה שהיינו רוצים לתת, אבל בהתאם 

למסגרות התקציב על היכולות שיש לנו, אני בהחלט חושב 

 וראוי2מוצר מכבד שהוא 

היו  1.12הדגשים שלנו שעמדו לפנינו באישור תקציב  
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שמירה על איזון כמובן, כמו שאמרת אדוני ראש העיר, 

ור מתמיד פתקציבי, תכנון פיננסי לטווח ארוך2 שמירה ושי

, דגשי ראש העיר של רמת השירותים הניתנת לתושבי העיר

 וסדרי עדיפויות כמו חינוך, איכות הסביבה2 

וכמובן שלא רק קושי, לתת מענה לכל המטלות שאנחנו  

היה תקציב מותנה2 רוצים לתת להם מענה2 גם השנה שמנו 

ונצליח לעלות ולהגדיל את ההכנסות כמצוותך אדוני ראש 

העיר, אנחנו גם השנה נשחרר עוד קצת2 נקווה שנצליח 

 במשימה2 

 1.122אז זה התקציב שמונח לפניכם, תקציב העירייה לשנת  

תקציב מיליוני שקלים2  625225רגיל עומד על סך של תקציב 

תקן כוח אדם ושכר לשנת 2₪ מיליון  7267מותנה הכנסות 

 , אני אעבור על זה בצורה יותר מפורטת אחר כך,1.12

נמצא באמת משרות2 אתם תראו שמרבית הגידול  1,221

 בתחומי החינוך2 

גם היא  2₪מיליוני  11222 - 1.12תכנית פיתוח לשנת  

 56222 -מותנית הכנסות2 סך הכל תכנית פיתוח רב שנתית 

אנחנו מבקשים גם היתר למשיכת יתר בבנקים 2₪ מיליוני 

מיליון שקלים2 אנחנו  2122מסך התקציב, בסך  5%עד 

לא אוהבים מבטיחים לא לנצל את זה אם לא צריך2 אנחנו 

השנים האחרונות גם לא השתמשנו בזה2  5-אוברדרפט2 וב

 כמדי שנה לאשר את זה2בל בכל זאת אנחנו נדרשים א

מימון אנחנו מבקשים אישור לנטילת הלוואה לפיתוח,  

צפון מזרח העיר, אזור ביניים לפיתוח אזור תעשייה ב

שאנחנו קוראים לו 'פארק עסקים או כמו  .5תעשייה כס/

הפרויקט נמצא בסיום ואנחנו צופים כחלק  2כפר סבא'
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מעסקים, אנחנו  להגדלת ההכנסותמהיעדים האסטרטגיים 

 .2-ל .1צופים שהפרויקט הזה יניב ארנונה שנתית של בין 

 מיליוני שקלים כשהוא יגיע למיצוי2 

מיליון  ..1-נדרשים להשקיע בו קרוב לבינתיים אנחנו  

ים על מנת להקים את התשתיות שבו, ולשם כך אנחנו שקל

 י שקלים2מיליונ 55הלוואה בסך נדרשים למימון ביניים2 

 121כמו כן, אנחנו מבקשים אישור לנטילת הלוואה בסך  

להסכם בין להעברה לאוצר המדינה בהתאם  ₪מיליוני 

השלטון המקומי לאוצר המדינה, ולחקיקה ספציפית 

מחייבת אותנו להעביר את הסכום הזה2 שיצאה בנושא ש

 הלוואה בלתי חוזרת2 

ליוני מי 221221 סך התקציב הכולל שמובא לאישור: 

 שקלים2 

קודם כל דגשים עיקריים בתקציב השנה, ממש נקודות2 אז  

ויש כבר דיברו על זה גם ראש העיר וגם המנכ"ל2 כשבונים 

יחידות כבר התאכלסו  ..1,5-אכלוס מואץ למעלה מ

תושבים הבשכונות הירוקות2 דבר ראשון שקורה כש

 , נוצר נטל מאוד משמעותי על התקציב השוטף2מגיעים

ממגורים, ניקח לדוגמא משפחה ממוצעת, זוג ונה הארנ 

מטר נניח2 משלמים ארנונה  .12ילדים, בית  1-הורים ו

 1מלא2 מספיק שיש להם  שקלים2 אין הנחות2 ...,6שנתית 

ילדים במערכת החינוך2 ההשקעה בתלמיד, השקעה נטו 

בניכוי הכנסות משרד החינוך, בניכוי הכנסות הורים, 

שקלים  2,571ערכת החינוך: השקעה נטו בתלמיד במ

שקלים2 איך  ...,1לתלמיד2 זאת אומרת, שני ילדים 

זה עוד לפני שהתחלנו לפנות אשפה ולגנן ולתת ו הארנונה?
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 שירותים נוספים2

לכן הדבר הראשון יש בעיה2 הארנונה ממגורים לא מכסה ו 

כשיש אכלוס מואץ למגורים זה נטל על התקציב השוטף2 

 תכף נראה2  איך מתמודדים איתו?

חוק נושאים נוספים שיש לנו השנה, זה השלכות של יישום  

עובדי קבלן שיפר את תנאי עובדי קבלן2 דיברנו על זה2 צו 

 11%לשלם משהו כמו בין עובדי הקבלן, אבל אנחנו נדרשים 

מיליוני שקלים2  625מטיל עלינו נטל של  תוספת, 12%-ל

כות שנתיות השל -לעובדי ההוראה בתיכונים הסכם שכר 

מיליון  2-מיליוני שקלים2 בשנת התקציב הזאת כ 11-של כ

 שקלים2 

אמרנו על האכלוס המואץ,  -שיפור בתמהיל ההכנסות  

אמרנו מה עושים2 אז האסטרטגיה להביא עוד עסקים לעיר2 

אז השנה היא בהחלט שנה שאפשר לציין בה נקודת מפנה2 

הגידול השנה אנחנו רואים שיפור בתמהיל ההכנסות2 

מתוספת  בהכנסות מארנונה מעסקים השנה יהיה גדול

מטר של עסקים  ...,.7-למעלה מ הכנסה ממגורים2

התאכלסו השנה, והשנה היא בהחלט שנת מפנה, אנחנו 

אנחנו נראה את התוצאה  1.15-נראה את זה בהמשך2ב

 אפילו בצורה יותר משמעותית2

ש פה, סך סך הכל למרות כל מה שאמרתי ולאור כל הנטל שי 

ועד שנראה את ההכנסות מעסקים, הוא  1.12הכל תקציב 

מאוד קשה -דורש מאיתנו לעבוד מאודצפוף, הדוק ותקציב 

זה בתקציב על מנת לספק את אותם שירותים בכסף שיש2 

 הרגיל2

אבל אנחנו מנהלים שני תקציבים2 יש לנו גם תקציב פיתוח2  
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 , ישנותתקציב הפיתוח רואים מגמה הפוכה2 גומרים לב

פחות היתרי בנייה, יש פחות כסף פנוי לתקציב הפיתוח2 

ובכל זאת את ההשלכות של האכלוס צריך להאיץ את קצב 

 7225דיבר קודם המנכ"ל,  הבינוי של מוסדות החינוך2 

 מיליוני שקלים השקעות בחינוך רק השנה2 

 %.2-אם אני זוכר נכון, כ דבר נוסף בתקציב הפיתוח 

פיתוח הן הכנסות עצמיות מגבייה2 מה מהכנסות תקציב ה

מאוד חזקה בקצב הוצאת -שאומר שיש תלות מאוד

לבין היכולת שלנו לממש את התקציב2 ההוצאות בפיתוח 

ההכנסה מחייבת אותנו לעשות בקרה מאוד זאת אומרת, 

הדוקה על קצב ההכנסות על מנת לשחרר פרויקטים 

 לפיתוח2 

: חוק נגישות רשימת המטלות מתארכת2 רק דוגמא אחת 

מחייב אותנו להנגיש מוסדות ציבור2 אנחנו הכנסנו תקציבי 

ואנחנו עובדים בנושא2 מטלות נוספות  נגישות רב שנתיים

 יש גם בתחומים רבים אחרים2 

דיברתי על הלוואה שנדרשת מאיתנו לפיתוח  -פערי מימון  

פארק התעסוקה2 נתוני התקציב במספרים: זה ריכוז 

מיליון שקלים התקציב השוטף, ועוד  625התקציב2 סך הכל 

שכר,  112מיליון שקלים תקציב מותנה הכנסות2 מזה  7267

מיליון  .21 מהם 162מיליון לעומת שנה,  15גידול של 

 15תקציב הפעילות, גידול של  217לעומת  221בחינוך2 

, 1,221סך הכל משרות מופיע פה מיליון משנה שעברה2 

 1,7222למטה 

באים מההכנסות בתקציב הרגיל  51%כסף? אז מאיפה בא ה 

יתר עצמיות זה ממשרד החינוך,  11%מהארנונה2 היתר עוד 
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2 שכירויות או שירותי 1122% עבור שירותים בתשלום2

משרד הרווחה עוד היכל התרבות, חוגים וכדומה2 תרבות2 

7%2 

 ועל מה יוצא הכסף? שימו לב2 הנתח הגדול ביותר, כצפוי, 

 7%לרווחה,  11%עוד הולך לשירותי חינוך2 מהתקציב  21%

לפנסיה  11%לתברואה וניקיון2 מה שמופיע  1%לתרבות, 

 הנחות בארנונה ופנסיונרים של העירייה2וארנונה זה 

אני רוצה אבל לציין רק כמה נקודות של שינויים לעומת  

דיברנו על חוק עובדי קבלן, אז אמרנו תקציב שנה שעברה2 

מיליון שקלים בגין החוק  122חובות למשל סעיף טיאוט ר

ניקיון  126הזה2 שמירה במוסדות חינוך  מיליוני שקלים2 

ו 125במוסדות חינוך  סך הכל השלכות של מיליוני שקלים2 

2 נקודות נוספות: התייקרות מיליון שקלים 625החוק: 

וגינון2בהוצאות לפינוי אשפה,    ביטוח, מים 

כם, אתם יכולים כמו שהוא מובא לפני תקציב האגפים 

המשמעותי ביותר הולך לחינוך2 סך  לראות שוב, הגידול

, תקציב הפעולות 225%-כולל של העירייה עלה בהתקציב ה

 7211%2-ב

, זה החזר 1.11אתם רואים שם את סעיף השונים, זה  

 הלוואות חד פעמי, לא להתייחס2 

סך הכל הסעיפים המרכזיים שחל בהם שינוי: איכות  

שר לראות את הגידול ברווחה, והגידול הסביבה, אפ

 המשמעותי מאוד בחינוך2 

תמיד זה  אחד הדברים שאנחנו בודקים, ושאלה שנשאלת 

האם יש קשר ויש מתאם בין רמת שירותים לכסף2 אז אנחנו 

אומרים שאפשר לעשות יותר בפחות2 אבל בכל זאת אנחנו 
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האם אנחנו מצליחים לשמר תקציב בודקים לאורך זמן 

 האם אנחנו מצליחים למרות2 ה ריאלי2 הוצא

צמיחה ותדעו לכם שאני דווקא בתקופה של אכלוס ו 

דמוגרפית, הייתי מצפה לראות שינוי לרעה במקדם הזה2 

בעצם שחיקה ביכולת לתת את רמת השירותים2 זאת 

שהתקציב הריאלי לנפש לא עולה2 אז בעצם הגרף  אומרת

 הזה מציג שני פרמטרים2 

אוכלוסיה ו מנטרלים פה את שיעור הגידול בפעם אחת אנחנ 

תושבים2  ...,11=  כבר  1.12תושבים2  ...,76=  217 17-מ

ואז אנחנו  אז מנטרלים את שיעור הגידול של האוכלוסייה2

   עוברים תקציב לנפש2

, ואתם פעם שנייה אנחנו מנסים לנטרל את שחיקת המדד 

יינו למרות הקשיים שצ 2רואים גם את התקציב הריאלי

בזכות זה שמצליחים להעלות את רמת ההכנסות, להעלות 

שומרים, מצליחים להעלות בצורה מתמדת את את הגבייה, 

 התקציב הריאלי לנפש2

 קצת נתונים על התפתחות העודפים והגירעונות של העירייה 

לאורך השנים2 שוב, אתם יכולים לראות את זה, אני מציג 

אז משיא ק עם הגיבנת2 את הצו2 הצו הירואת זה כל שנה2 

מיליוני שקלים, חוב נצבר,  1.7של  ...1של חוב משנת 

לאט הגירעון יורד בהתמדה, תחת הנחיה ומדיניות -לאט

 מאוד ברורים של שמירה על איזון תקציבי2 

 1.11בדו"ח כספי של  1.12-אתם יכולים לראות, אנחנו ב 

ח מיליון ברבעוני שהצגתי לפניכם, בדו" 17-קצת פחות מ

החצי שנתי שהצגתי לפניכם לפני שבועיים כמדומני2 כבר 

בסך הכל הגירעון הנצבר הולך מיליון שקלים2  15קצת מעל 
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 ויורד בהתמדה2

ותסתכלו גם על הגירעון ועודף השוטף, הקו האדום2 שימו  

אין גירעון2 אין גירעון שוטף2 שומרים אין2  2..1-לב מ

זה כי דווקא  בהתמדה על תקציב מאוזן2 ואני אומר את

הן התקופות שהכי קל בתקופות של צמיחה דמוגרפית 

הן התקופות הכי מסוכנות2 והן התקופות להסתבך בהן2 

אדוני ראש  הכי אחראית2-שבהן צריך לנקוט מדיניות הכי

 משתדלים2העיר, אנחנו משתדלים2 

עוד נתון מעניין: התפתחות שיעורי הגבייה2 אז איך  

נפש, ואיך תומכים בהשלמות תומכים בהוצאה ריאלית ל

 2 22 שצריך לשירותים2 אז משפרים בהתמדה2 זה לא מופיע 

, עלינו 1.12-גרף אתם רואים את שיעור הגבייה המשוער ל

2 אבל חבר'ה, היום בצהריים 1225%-ל 12..1-ב 21%-מ

 15212% נקבע שיא חדש2 באמת, אפילו מעבר ליעדים שלי,

כפר סבא, שיא שלא  זה שיעור הגבייה שוטף משוטף עיריית

 היה כדוגמתו2 מחיאות כפיים לאגף ההכנסות2

אני אומר את זה כשיא, כי אני לא יודע אם אפשר יהיה  

 לחזור על זה2 אז לפחות פעם אחת יש2 

אשל הציג את זה גם כן, את היחס בין ארנונה מגורים  

 222 לעסקים2 אני רק אראה לכם את קו המגמה2 אמרנו על 

השינוי בצהוב2 הקונוס נסגר  נה תחילתותראו, ה .2/.6

אפשר לראות שהמגמה היא מגמת שיפור, ומשנה כיוון, 

 יותר עסקים, פחות מגורים2 

נתונים על תלמידים כבר המנכ"ל דיבר, אתם יכולים לראות  

, 16מתש"ע את השינוי בכמות התלמידים  2גם את הגרפים

2 תלמידים בתשע"ד ...,11תלמידים לעומת כמעט  ...,1
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תלמידים למערכת  ..2-בשנה האחרונה הצטרפו קרוב ל

 החינוך העירונית2 זה הרבה2 הרבה מאוד2 זה מטיל עומס

 מאוד קשה2  2מאוד כבד וקושי

תחשבו שאנחנו צריכים לחזות את מספר התלמידים  

שיצטרפו בשנה הבאה, ובהתאם לכך לנסות ולדעת כמה 

דים באמת ילחינוך לבנות, כמה גני ילדים2 כמה מוסדות 

ירשמו2 הילדים נרשמים רק בפברואר2 לשנה הקרובה אנחנו 

 להיות בבנייה כדי להספיק בספטמבר לבנות2 צריכים כבר 

מאוד קשה2 זה מטיל לחץ עצום בייחוד על אגף -זה מאוד 

כמה יגיעו, כמה לא החינוך שצריך כל הזמן לחשב מחדש 

ישן  ם בלילה בגלל זה2 בעיקר דב לאיגיעו2 והם לא ישני

 בלילה2 גם בגלל זה2

מוסדות החינוך אתם רואים גם את הגידול במספר  

עוד נתון שאנחנו יודעים לאורך  העירוניים, גם אותו הצגנו2

זמן זה את רמת ההשקעה פר תלמיד2 עוד דבר שאנחנו 

בודקים זה האם אנחנו מצליחים למרות אותו גידול 

 דמוגרפי2 גם לשמור על ההשקעה פר תלמיד2 

תלמיד2 אז השקעה פר סך ההשקעה בחינוך, השקעה פר  לא 

2₪  ...,12-הגרף העליון זו השקעה נומינאלית, זה כתלמיד 

הגרף שמתחתיו הוא השקעה ריאלית2 אבל זה סך ההשקעה2 

אבל תיקחו את הגרפים התחתונים2 זה השקעה  זה הברוטו2

נטו2 זה מה שהעירייה מוציאה מקופתה לכל תלמיד2 האדום 

 הריאלי2 מינאלי, והכחול זה זה הנו

למרות הגידול המאוד משמעותי עדיין מצליחים לשמור על  

, השקעה: הכנסות פחות הוצאות גידול בהשקעה הריאלית

פר תלמיד בכפר סבא, נתון מדהים לדעתי, אני לא יודע אם 
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בהחלט נתון -גם הלאה2 אבל בהחלט נצליח לשמור עליו

 מדהים2

ם יכולים לראות את הנתח את -תקציב איכות הסביבה  

מאוד גדול שתופס פה נושא של פינוי האשפה2 -המאוד

ניקיון הרחובות2 גנים ונוף2 גם בניקיון מוסדות החינוך 

ו  מנקים2 הוספנו סכום מאוד משמעותי וגם הוספנו שעות 

תקציב נוסף שאנחנו מביאים היום לאישור זה תקן שכר  

פה, זה בעצם,  אז מה שאני רוצה להראות לכםוכוח אדם2 

משרות  71.,1 -תראו שעיקר הגידול במשרות הוראה, חינוך 

 גם בתפעול שאתם משרות נוספות2 1.2, זה 162לעומת 

, גם זה מיועד מרביתו לחינוך, 61לעומת  66רואים 

שמרגנים בביטחון2 מעבירי דרך2 בפועל אין כמעט שינויים 

 2 כל הכסף הפנוי הולך לשירותיםמשמעותיים במנהלה

 בעיקר לחינוך2

דגשים בתכנית הפיתוח:  2 אנחנו עוברים לתכנית הפיתוח2 

פיתוח חדש בעיר של תשתיות ומבנים2 שדרוג הקיים2 פיתוח 

אזורי תעסוקה ומסחר כיעד מרכזי על מנת לשפר את 

 562 שלנו2 סך כל התכנית הרב שנתיתתמהיל ההכנסות 

 ים2מיליוני שקל 11222: 1.1.2מיליוני שקלים2 תכנית 

צריך לזכור, ואני אומר את זה פעם נוספת, תקציב הפיתוח  

ההתנהגות שלו היא שונה מהתקציב  הוא מותנה הכנסות2

קצב ההכנסות  הרגיל, קשה הרבה יותר לחזות מה יהיה

באותה שנה2 ולכן אנחנו צריכים הרבה יותר להיזהר, על 

 מנת לא להיקלע לגירעונות בתקציב הזה2

לראות שכתוצאה מירידה בהיקף זאת המסגרת2 אפשר  

זה החלוקה באחוזים אז גם המסגרת יורדת2 היתרי הבנייה 
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בתרבות2 אתם  %.1הנדסה,  12%בחינוך,  22% בשנה הזאת

תראו תכף את הפרויקטים המרכזיים, תבינו לאן הכסף 

מסיים2 זאת החלוקה המסגרת הרב שנתית2 אני כבר הולך2 

 תחזיקו עוד שנייה מעמד2 

 17%מקורות עצמיים2 רק  72%של התקציב:  המקורות 

ממשרדי החינוך2 אתם מבינים שאנחנו באים לבנות בית 

אנחנו מצפים שמשרד החינוך ישתתף בבניית ספר, לכאורה 

עם אולם ספורט בית הספר2 אבל בית הספר נניח עולה לנו 

מיליון שקלים,  .2-ל 25מיליון שקלים, בין  .2-קרוב ל

מיליון שקלים2 יש לנו  12-נו רק במשרד החינוך מסייע ל

 נטל מאוד משמעותי שאנחנו צריכים להשלים מכספנו אנו2

קצת תמונות2 דיברתי הרבה2 פרויקטים מרכזיים שביצענו  

תראו, טוב 2 1.12-וקצת פרויקטים מרכזיים ל 1.12-ב

מראה עיניים2 הכניסה לעיר2 פרויקטים של בנייה ציבורית, 

 2גני ילדים, מהם  11בנינו  -ים אולם ספורט רמז2 גני ילד

גנים דו קומתיים2 השנה באוניברסיטה2  2בירוקות ועוד 

 גני ילדים נוספים2 .1-אנחנו נבנה עוד כ

גמלאים סירקין מבנה חדש2 מבנה הרבנות והמועצה מועדון  

קירוי מגרש ספורט בברנר2 פיתוח גני ילדים2 פיתוח הדתית2 

לי אופניים שממשיך2 שביספורט גן התשעה2 פרויקט מגרש 

 פיתוח טיילת עליה2  התחיל בשנה שעברה וממשיך השנה2

קצת תמונות של גנים ונוף: פיתוח מתקני משחק בעיר2  

ראה פה לא  שצ"פים והכיכרות2 יש לנו סוס ומי שכבר

אתם רחוק, יש לנו גם גמל2 אם מישהו רוצה לתרום חמור, 

  מוזמנים2

: פרויקט ברה הכלכליתפרויקטים נוספים הפעם בביצוע הח 
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פיתוח השוק , םמסלול רכיבה אתגרי לאופנייטראק, פאמ

הפארק  2.2/.6פיתוח השכונות הירוקות כפר סבא העירוני, 

ובתפעול 2 פרויקט מעניין ביוזמת החברה הכלכלית .2-ב

משותף עם החברה לתרבות הפנאי, הקמת רשת מעונות 

 "ילדות בכפר"2 עירונית 

 .5פארק עסקים בכפר סבא, כס/ פיתוח אזור התעשייה 

מיליון שקלים בפרויקט, עוד  .1בביצוע2 השנה כבר השקענו 

מיליון שקלים מתוכננים לשנה הבאה2 בתי ספר: בית  11

זה ספר יסודי בשכונת האוניברסיטה כפר סבא הצעירה2 

ההדמיה שלו וככה הוא כבר נראה בשטח2 אותו הדבר בית 

 א נראה בשטח2הדמיה וככה הו 2.2-ספר יסודי ב

הדמיה וככה נראה בשטח2 פרויקט מרכזי  - אולם ספורט 

, צפוי להסתיים כולל הספרייה העירונית -היכל התרבות 

 באמצע השנה ובתקציב2 וזהו2 אני מסיים עוד שנייה2 

זה כבר כמעט הופך למסורת גם הקטע הזה, ואני יודע שזה  

תגידו שזה קצת נלוז, אבל בשבילנו  קצת, אולי מבחינתכם

אז יש גם כתרים2 זה כבר יש קיטורים, חשוב2 זה באמת 

הופך למסורת2 בזכות מדיניות אחראית וברורה מצידך 

מועצת העיר2 בזכות אדוני ראש העיר, מנכ"ל העירייה, 

אותם עשרות עובדי מינהל כספי ומינהל באגפים שעובדים 

 2 קשה מאוד

משאבי אנוש, רכש, הלת החשבונות, שכר, צוות הגזברות, הנ 

נכסים, פיקוח, רישוי עסקים, תברואה, רישוי פיקוח 

ועוד רבים אחרים2 אנשים שבדרך כלל רגילים לבנייה, 

, 'למה זה  'זה לא מספיק'  , לקבל רק קיטורים: 'זה לא בזמן'

וטענות רבות על בירוקרטיה  '2?לוקח כל כך הרבה זמן
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 2 וקשיים

גם  ת נהלים ברורים ושיטות עבודה סדורות,בזכותכם ובזכו 

קיבלנו תעודת הוקרה בתחום המינהל  11, 11השנה, 

חשוב2 ובסוף לפני שאני מסיים, הכספי, ובשבילי זה באמת 

 רשימת תודות קצרה2

מתוך הכרות רבה ומעמיקה של הליך הכנת התקציב השנתי,  

אני מבקש להגיד תודה והערכה לכל מי שערכו ועמלו 

ראשית אדוני ראש העיר, אשר  העירייה2 תקציב בהכנת

תקוותי כי השכלנו לערוך את התקציב בהתאם להדגשי 

על המדיניות אשר הוצגו לנו על ידך2 מנכ"ל העירייה, 

וניהול התהליך2  השותפות, ההכוונה 

לכם מנהלי האגפים ומנהלי המחלקות, וחשבי האגפים  

2 אני שעבדתם השנה קשה2 קשה מאודוחשבות האגפים, 

יודע, אני עושה לכם חיים קשים2 אבל בסוף יש תוצר ואתם 

 עושים את העבודה באחריות2 המון תודה2 

לאורית גנדל בנאי מינהל הכספים המסור, לכל צוות  

סגניתי, למרי, לכל צוות הגזברות כולו, הצוות הנפלא שלי2 

לשי שטרן וכל צוות  לדבורה הררי וכל צוות אגף הכנסות,

ר2 אתה רואה, השנה לא שכחתי2 אני הולך מחלקת השכ

 הביתה אם אני שוכח2

ותודה מיוחדת לשני החבר'ה שבעצם עושים את העבודה על  

זה צוות התקציב שלי, לפירי לוי אשר אחראית על התקציב, 

אחראי על ולרואה חשבון צבי אפרת אשר התקציב הרגיל2 

 תקציב הפיתוח2 ששקדו ימים כלילות בהכנת התקציב2 

אני מקווה שנצליח2 מאוד קשה2 -מצפה לנו עוד עבודה מאוד 

דקות, אני  5תודה לכולכם2 זה התקציב2 חרגתי מהזמן 
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 מצטער, זה מה יש2 

צביקה  אדוני ממלא מקום סגן ראש העיר,תודה לשגיא2  :בקנשטייןדורון 

 צרפתי, הישיבה שלך2 

 

 .11/1אישור תקציב לשנת  ./

 

2 אני מתכוון לפתוח באופן רשמי את ערב טוב לכולם :צביקה צרפתי

אנחנו נפתח  1.122תקציב הישיבה שלא מן המניין לאישור 

 בדיון2 מישהו מהחברים? עמירם, בבקשה2 

 ערב טוב לכולם2  :עמירם מילר

 ערב טוב לוותיק ביותר2  :שמעון פרץ

עניינית ופדגוגית קודם כל אני רוצה להודות על הצגה מאוד  :עמירם מילר

ל התקציב ע"י כל הדוברים: ראש העיר, אשל אפילו ש

, אבל שמענו פה מספרים רבים מפי אשלוידידנו הגזבר2 

וזה הסכום 2 12122מספר אחד לא שמענו2 המספר הוא 

שאנחנו נדרשים להעביר במסגרת התקציב לאוצר המדינה2 

 מיליון שקלים2 12122

ואני רוצה לומר לכם, שהיתה לי הזכות להיות חבר מועצה  

זאב גלר זכרו לברכה, ראש העיר המיתולוגי של כפר צל א

גלר סבא ונמצאת איתנו ואני מברך אותה, גם טובה גלר2 

נשען ברובו על הכספים לימד אותנו תמיד שהתקציב שלנו 

העצמיים, על ההכנסות העצמיות שבאות מהארנונה2 זה 

 כסף שלנו2 זה כסף של העיר2 זה כסף שצריך לחזור

 כזה או בשירות אחר2לתושבים בשירות 

גם יהודה בן חמו ראש העיר הנוכחי, גם הוא יודע טוב  

'אני אחראי עבורכם  מאוד לומר לעיתים קרובות לתושבים
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על ההוצאות של הכסף שלכם2 אנחנו נקדיש אותו לצרכים 

 2  שהם מיועדים לעיר'

מטעם משרד הפנים מענקי  ,והיה בעבר או שיש גם היום 

ות כאלה ואחרות, ואני לא מלין על לרשויות מקומי איזון

סיות וכספים לצורך שוויון באוכלזה, שקיבלו תמיכות ו

מס הכנסה כמובן לא מלין שכספי גם לצרכים שונים2 ואני 

, של כולנו מחולקים ע"י האוצר לא בדיוק ברמה השוויונית

כלכליים ביטחוניים, וגם  אלא עפ"י צרכים מדיניים

 מוניציפאליים כאלה ואחרים2

אני רוצה לומר שהנושא הזה של העברת הכספים לאוצר  

או שזה כבר חוק מלא, ואני יודע שזה כעין חוק, המדינה, 

היא דבר של גזירה ודיברנו על זה גם בישיבת התקציב, 

  שנחתה עלינו2

אבל עדיין אני רוצה להביא את מחאתי, ולמרות שאני  

מן הראוי אצביע בשביל התקציב הזה, אני חושב ש

שלטון המקומי והרשויות המקומיות לא יתנו לנושא שה

הזה לעבור לסדר היום, משום שאם נוותר פעם אחת מי 

יודע מה יהיה בעתיד2 וזה אני מאוד מבקש מראש העיר 

  שיעשה פעולה נמרצת בעניין הזה2 תודה2

 אורן, בבקשה2  :צביקה צרפתי

גם לך  2 אני כמו קודמיי, רוצה להודותערב טוב לכולם אורן כהן:

כמובן וכמובן לאנשי אדוני ראש העיר, לצוות הסגנים 

המקצוע, אשל המנכ"ל שדיבר ואחריו גם שגיא על הכנת 

עם מבט  התקציב2 כמובן ליתר אנשי המקצוע שנמצאים

אני לא רואה את ממש חטוף, אני בוודאי אחטא בחטא ש

ואת דני  כולם, אני רואה את שרונה ואת דבורה ואת דב
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 2ה שנמצאים פה ואני לא רואה אותם כרגעואחרים כנרא

התקציב, אני חושב שההכנה הזו של התקציב ניכרת בהצגת  

והיתה הכנה יוצאת מן הכלל גם כפי שהיא באה לידי ביטוי 

בהצגה כלפינו, בדיונים המקדימים2 יש לציין את הישיבות 

הצגה כאן, המקדימות2 סך הכל בהכנת התקציב, רגע לפני ה

עצת העיר ישבנו, כל מי שרצה וכפי שכבר אנחנו חברי מו

סעיף וקיבלנו את כל -ודנו ממש סעיףאמרו קודם, 

ההסברים, ועל כך מגיע לכם ישר כוח גדול לכל השותפים 

 בהכנה הזו2

אודה ולא אבוש שבאמת הכנת התקציב כפי שכבר מוזכר  

והפועל היוצא הזה  למעשה היא פרי של חודשים של עבודה2

עשות פה, מרבית חברי המועצה לא יכלו לשבעצם מי שיושב 

איזושהי השפעה דרמתית על התקציב2 ובכל זאת יש מספר 

 ע בהם2וגנתובנות שהייתי רוצה ל

היא למעשה הארנונה שגם אשל הזכרת וגם  הראשונה 

צו הארנונה זה ישיבה שעוד אחרים הזכירו אותה2 למעשה 

סוגיה תגיע, עדיין לא הגענו אליה2 אגב, זה גם איזושהי 

שקודם מאשרים תקציב ואחר כך ארנונה2 זה משהו שנכפה 

 ההיגיון אומר שצריך להיות הפוך2עלינו כרשות2 

ארנונה למגורים אני בכל מקרה, אני רוצה להגיד לכם שה 

שלא תעלה מעבר לאותו שיעור מומלץ  קרוב לוודאי ,מתכוון

2 אני קראתי בצו ההסדרים2 זה איננו דבר שהוא מובן מאליו

אני  2%2-שבוע שהוד השרון מעלה את הארנונה בלמעלה מה

מניח שערים רבות אחרות ילכו בעקבות הוד השרון, והרבה 

ערים שכבר הלכו ויעלו את הארנונה מעבר לצו ההסדרים2 

וזוהי בשורה חברתית  זה איננו דבר שהוא מובן מאליו 
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 ראשונה במעלה לתושב2 

היה חשוב להרבה גם כך זה היה חשוב לי באופן אישי, זה  

 ואנחנו מתגאים גם בכך2מאלה שיושבים פה2 

יו"ר הוועדה לענייני   בנושא השכונות שיש לי הזכות להיות 

אשתף אתכם שבממש בקרוב אנחנו נקים את  השכונות,

שיפעלו בשכונות2 הוועדה הזו, ונקים את אותם צוותי היגוי 

וגם של רבים ובכוחות משותפים גם של חברי הוועדה 

אלא ים, אנחנו נפנה פנינו אל התושב לא רק בכל העיר, אחר

ואנחנו, אני בוודאי נרצה מבחינתי בוודאי בשכונות 

להראות שיש חשיבות גדולה לאותן שכונות, בעיקר לאלה 

נוכיח את המסורתיות וגם  לחדשות שמוקמות, אנחנו גם 

 זה2

חלק מהפרויקטים לנגוע ולהזכיר  אני ברשותכם רוצה 

כונות2 חלק שהתחיל כבר, חלק שהוא כרגע בהקשר של הש

2 ובאמת 1.12-, וחלק שיתחיל ב1.12-בעשייה וימשיך ב

 הרשימה היא ארוכה2

צביקה שעשית רבות אנחנו מכירים את אולם הספורט רמז,  

וגידים, והוא אכן קורם עור וגידים שהוא  כדי שיקרום עור 

ג התשתיות במתנ"ס אלי כהן, שדרובשורה2 הטיילת בעליה, 

מאוד משמעותי בחלק -דבר מאוד הכבישים והמדרכות, שזה

 שנים2 מתכנית עבודה של 

מועדון יונה, מתקני הכושר שדרוג גני המשחקים,  ,222שיפוץ  

בעליה, גן התשעה שהזכירו פה ביוספטל, מגרש הספורט, 

ובסך הכל  בית לזרוס, גני ילדים רבים שמוקמים ויוקמו

 באמת הרשימה ארוכה2 

ודאי ארצה שהרשימה תמשיך להתארך, אבל חברים ואני ב 
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אנחנו מנהלים את התקציב העירוני ואת העיר בשיטת 

ים השמיכה הקצרה, כולם, כמו שאמרת שגיא, כולם רוצ

ורוצים ורוצים, ובסופו של דבר צריך להתכנס לאיזושהי 

מסגרת2 אני חושב שבנושא השכונות המסגרת היא נכונה 

חן יש צרכים רבים נוספים וראויה, ובוודאי על השול

 שנידרש להם גם בעתיד2 

את כל מה שקשור התקציב העירוני מביא לידי ביטוי גם  

בחינוך  בצעירים, בסטודנטים, בדיור בר השגה, ברפורמה

צביקה את הנושא ועוד נושאים רבים2 אני רוצה להזכיר גם 

שאתה מופקד עליו, את הספורט, שהוא גם נושא הישגי 

וגם ממשיך וזה בא לידי ביטוי בתקציב  ימאוד משמעות

הדרושה2 וגם לך צביקה בהקשר לקבל את תשומת הלב 

 הזה, ישר כוח2

לסיום, אני הייתי רוצה הערה אחת שאולי איננה קשורה  

שמדברים על  לתקציב2 אני קראתי כמוכם את הכותרות

לא מיני ולא מקצתי2  משבר כזה או אחר, ואני אומר לכם

ואני אומר לה שיושבים פה בשולחן הזה, אני מסתכל על א

לכם שהנהלת העיר בהרכבה הנוכחי רק תגדל ורב המאחד 

נדע על המפריד, ואין לי ספק שבכוחות משותפים אנחנו 

 תודה רבה2  המונחים לפתחנו2לאתגרים 

 אורן, תודה רבה2 רביטל, בבקשה2   :צביקה צרפתי

רוצה להתייחס לברכה ערב טוב לכולם2 אני קודם כל  יטל עמר שלום:בר

שאנחנו כל פעם מקבלים מחדש, שאנחנו חברי מועצה 

את זה כמחמאה,  אז אני רוצה להגיד שאני לוקחתחדשים2 

 , גחמה עיקרית שלי ככה, ואני רוצה

 יום2  .1עד  יהודה בן חמו:
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אנחנו גוברים על חברי מועצה אני חושבת חדשניים, וככה  יטל עמר שלום:בר

אני חושבת שיש זה בתור מחמאה2  אם אני מסתכלת על

זה בעצם מה שיביא באמת כאן אווירה טובה בין כולנו, ו

באמת לעשייה, אני מאוד מקווה2 אחד האנשים שבאמת 

אז  מאוד צנוע, זה שגיא2-היה מאודמגיע לו כאן תודה ו

 המון תודה לשגיא2-המון

, מה שנקרא אני רוצה דווקא להתייחס לתקציב הבלתי רגיל 

חלומות והמאוויים2 שהוא בעצם מגלם את כל ה התב"ר,

ום שיש לו חלומות ומאוויים זה אני רוצה לומר שבמק

 מקום שאני רוצה לחיות בו2 

אנחנו כאן שמענו כל מיני מספרים, אבל מה שחשוב כאן  

המספרים האלה מגלמים בעצם תכניות פיתוח לדעת זה ש

תושבי לטווח ארוך2 תכניות שבעצם יתנו פלטפורמות עבור 

הגשמת שאיפות ושיפור איכות העיר, עבור העסקים בעיר2 

 חיים ומצב כלכלי2

לתושבים גם הפרטיים וגם  ההנגשה של המוקדים האלה 

השנים הקרובות יצעידו  5-העסקיים, אני מאמינה ככה שב

העיר קדימה2 הם יכללו יזמות, חממות טכנולוגיות, את 

לכל התחומים  חינוך פיננסי, רתימת משאבים טכנולוגיים

יקדמו עסקים קטנים וזעירים ובינוניים   ולכל האגפים2

 וגדולים2

תקין שכולל  אני חושבת שיש כאן בסיס מאוד טוב למינהל 

גם השקעות בתשתיות, גם שקיפות מאוד גדולה וגם צעדים 

בהצלחה  להתייעלות2 ואני רוצה להגיד ברוח חיובית זאת

תושבי העיר2 תודה  הנהלת העיר, מועצת העיר ובעצם לכלל

 רבה2 
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 יובל, בבקשה2  :צביקה צרפתי

אני כמובן כחברת  ערב טוב, שמי ענת, אני מסיעת תפוח2 :ענת קלומל

מועצה חדשה קראתי את הדו"ח וניסיתי שוב ושוב לבדוק 

מה השינויים, איך בא לידי ביטוי השינויים בגדילה של 

"ח בין הדמוגרפיה בכפר סבא, ואיך זה בא לידי ביטוי בדו

 1.122-ו 1.12לשנת  1.11שנת 

זה לא פשוט לקרוא את הדו"ח2 כמובן יש הרבה מה ללמוד2  

ותכניות לעתיד כמו  ,היש כמובן גם דברים חיוביים של עליי

למשל, ראיתי שבא לידי ביטוי הנושא של שאת אומרת2 

 1.11נשים2 היחידה לקידום האישה2 אז החל משנת 

עלינו משנת ₪,  ...,576-דל לג₪,  ...,177שההוצאה היתה 

שזה גידול וזה גם לשמור על 2₪  ...,12-כ 1.12לשנת  1.12

 הרמה הזאת של ההשקעה, שזה דבר טוב2

קידום האישה, יחידה לאני לא יודעת כמה נשים נהנו מה 

ויש פרטים שהם חסרים כשאני קוראת את הדו"ח2 וזה 

 2 בהמשך בתיכונים, ובחינוךיבוא לידי ביטוי אחר כך 

השכר של נערה במצוקה,  למשל דוגמא נוספת של שינויים: 

והגדילה אחר כך ₪  ...,.11 - 1.11אז אנחנו רואים בשנת 

אז אני 2₪  ...,..1-ל 1.12ושוב ירידה בשנת ₪  ...,252-ל

זה  מנסה לבדוק למה יש את הירידה2 הרי יש יותר נערות2

 212עמוד 

בים לנו מאוד, לאחר מכן גם בנושא של הקשישים שהם חשו 

, אני ככה מציגה את 1.12לשנת  1.11אז יש קפיצה משנת 

 ...,..2-כ 1.11, שנת 1.11קפיצה משנת המספרים, אז יש 

 2₪  ...,..1אבל בשנה האחרונה רק עלייה של ₪, 

 רק2  יהודה בן חמו:
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2 גם השכר של 22זה עמוד  אז למה זה? למה כל כך מעט? :ענת קלומל

שלא ראיתי את הפרופורציה הנכונה החוגים, גם בחוגים 

העלייה שזה רק בין כמות הילדים שהולכים לחוגים לבין 

 בשנה האחרונה2 ₪  ...,.7

העלינו בישיבה האחרונה נושא אחר שמעניין אותי למשל, ש 

מאוד גדולה -את ההזנה לגני יול"א2 אז יש קפיצה מאוד

שזה דבר מאוד חשוב, כי אכן יש  1.12לשנת  1.12משנת 

של גדילה בגני יול"א2 זה דבר חיובי2 השאלה, עדיין  152%

האם זה בא לידי ההורים, היה לנו חוסר שביעות רצון של 

 זו שאלה2  ביטוי כבר בתקציב הנוכחי?

הבא שאני רוצה שהוא יותר קרוב ללבי, שזה נושא הדבר   

מאוד -אז אני רוצה לומר שיש עלייה מאוד התקשוב2

יש לנו בתי הספר היסודיים2  חיובית דווקא בתקשוב של

במחשבים אצל בתי ₪  ...,..2השקיעו  1.11גדילה2 בשנת 

בשנת ₪  ...,.22-ירידה לספר יסודיים2 לאחר מכן יש 

לבתי ספר יסודיים, ₪  ...,.61-ואנחנו עכשיו גדלנו ל 1.12

מאוד חשוב, אני מאוד מאמינה בתקשוב של -שזה דבר מאוד

 ילדים2

יש לנו אותה קפיצה2 לא באותה רמה גם בחטיבות הביניים  

אבל כמו בבתי הספר היסודיים, אבל יש איזושהי עלייה2 

מה שככה תמוה בעיניי, מדוע בתיכונים אין, מספר 

התלמידים בתיכונים הוא עלה אבל אני רואה פה שבשנת 

שזה דבר טוב, ₪  ...,61השקעתם, אחר כך ₪  ...,22 1.12

 2₪  ...,15מתוכנן והשנה 

ככה שמתי לב אליו בתיכונים, קודם כל בתיכונים על דבר ש 

דבר חשוב2 אחת כמה וכמה חשוב שיהיה יותר מחשבים2 
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מדוע, אני ראיתי שההוצאות על התיכונים השונים: על אבל 

גלילי וכצנלסון זה לא אותה כמות הוצאות2  הרצוג, רבין,

  כלומר, יש כנראה שוני בכמות התלמידים בתיכונים?

 גם2  שגיא רוכל:

זאת  גם בביטוח ראיתי, גם הביטוחים שלהם שונים2 :ענת קלומל

אז הייתי אומרת, סכום ההוצאה על ביטוח הוא שונה, 

אומרת אם יש שוני בביטוח ויש שוני בהוצאות, אז גם יהיה 

שונה שוני בתקצוב של המחשבים כי יש מספר תלמידים 

של מחשבים אז לא הגיוני שאותה כמות  בכל בית ספר2 

 יקבלו בבתי הספר2

אז אני כמורה תון ששמתי לב אליו, מסע לפולין2 עוד נ 

י שילמתי על הנסיעה נסעתי לפולין עם תיכון רבין, אבל אנ

 ..7,7 שלי לפולין כמורה2 אבל ראיתי שכצנלסון מוציאים

מאוד -זה חשוב להוציא, מסע לפולין הוא דבר מאוד₪, 

 חשוב2 

ן עם תלמידים, המסעות לא יודעת מי היה פה במסע לפולי 

מאוד חשובים2 אני מאמינה במסעות2 חשוב -הם מאוד

בגלילי ₪,  ..7,7שהתלמידים ייסעו לפולין2 אז בכצנלסון 

זה שינוי  2₪ ..12,1בתיכון רבין ₪,  ..1,6הרצוג ₪,  ..2,1

 שכנראה צריך להיות איזשהו הסבר מדוע יש שוני2

עת, האם יש כים לתת עליו את הדנושא שאני חושבת שצרי 

שוויוניות בין התיכונים ובין התלמידים בבתי הספר 

 התיכוניים2 

מאוד קרוב ללבי, זה התחום של -ודבר אחרון שגם מאוד 

הספרייה2 אני מידענית וגם עבדתי בספריה אקדמית, ואני 

מתעסקת בהרצאות בתחום המידענות והספריות ועתיד גם 
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מה התקצוב  ואני מסתכלת לראות, עניין אותי ה2יהספרי

ספרים,  ...,.2של הספרייה2 ואני רואה שרוכשים השנה 

באוסף הספרייה2 אבל אני שזה טוב, זה חשוב שיתחדשו 

 הוצאה על מחשבים₪2  ...,15רואה שיש רק 

ואני אומרת לעצמי, היום התפיסה של ספרייה זה תפיסה  

ולא רק מקום להשאלת ספרים2 כלומר,  של מרחב תרבותי,

הי תפיסה מיושנת של ניהול הספרייה2 צריך יש פה איזוש

לבוא לידי ביטוי שאם כפר סבא עיר מתקדמת, שהספרייה 

לכל התלמידים יש מחשבים מקום של חופש מידע ולא 

 בבית2 

לרוב יש, היום יש יותר ויותר, אבל עדיין זה צריך להיות  

מקום שהקדמה צריכה להיות בה בספרייה, וזה גם נתון 

בין למה זו ההתפלגות של ההוצאות2 תודה שהייתי רוצה לה

 רבה2 

 ישר כוח2 את תצביעי בעד?  אורן כהן:

 אני אצביע בעד אבל אני חושבת שעדיין,  :ענת קלומל

 אני מוחא לך כפיים2  אורן כהן:

כמובן אני בתחילת דרכי הפוליטית, אבל אני מסתכלת על  :ענת קלומל

שנה הבאה  התקציב הזה ומתחילה ללמוד אותו2 אז כמובן

אני אהיה יותר מנוסה  אני אהיה הרבה יותר מנוסה2

אבל אני  בלראות למה, ואני מקווה שאני גם אוכל להשפיע2

חושבת שאם אין שוויוניות בתיכונים אז זה בעייתי2 

 צריכים להתארגן2 

אז אם השנה לא עשו את זה בתקציב, אז זה משהו שמראה  

ואנחנו רק חודש  האסטרטגיה לא נכונה מבחינת התקצוב2ש

וחודש ימים ללמוד את כל השינויים האלה אני  ,ימים
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 חושבת שזה לא מספיק2 ונקווה, נראה מה יהיה, 

יש שוויון בתיכונים, ענת2 אין, התקצוב בתיכונים הוא  שגיא רוכל:

שוויוני2 זה נכון שמספר התלמידים לא זהה2 אבל מספר 

תלמידים המחשבים הם לפי כיתות המחשבים שיש2 כמות ה

משתנה משנה לשנה2 לעיתים בבית ספר זה או אחר פותחים 

זה משתנה2 אבל בסך הכל התקצוב כיתה לחינוך מיוחד, 

 הוא שוויוני2

זה שרמת ההוצאות היא לא זהה, זה לעיתים יכול לנבוע  

בסעיפי השכר למשל, מוותק שונה של מורים2 אבל זה לא 

 בתיכונים2 עקרוני הוא שוויוני אומר, התקצוב באופן 

 אמיר, בבקשה2  :צביקה צרפתי

אני מבקש אם יורשה לי, להתייחס בכמה מילים וב2 טערב  ד"ר אמיר גבע:

שעסוקה עכשיו, ענת, מספר הערות  לדבריה של חברתנו

לגבי הדברים שאת אמרת2 הניתוח2 כל הנקודות שהעלית הן 

אבל לדעתי כשאנחנו דנים  נקודות מאוד נכונות וראויות2

באמת אני מתייחס אליך כאל חברה יקרה, אך חדשה, פה, ו

 ואני פשוט רוצה לומר את דעתי2

של כמעט מיליארד כשאנחנו מאשרים פה בעצם תקציב  

אז התייחסות  שקל, תקציב פיתוח ותקציב שוטף ביחד, 

שקל  ...,..1שקל פה, אפילו  ...,12גידול לסעיפים של 

ים שלשמם הדברשם הם בהחלט ראויים2 אבל אלה בדיוק 

, שעות ארוכות עד הלילה, פעמים 5התכנסה ועדת הכספים 

 של כל אגף ואגף2לפעילות ודנו ונכנסנו בהתייחסויות 

, ואת חברת ועדת כספים ואני חושב ששם היה המקום 

למיטב ידיעתי, לא זוכר בכמה מהישיבות השתתפת2 

באחרונה בוודאי שלא השתתפת, זה אני זוכר2 כשחברי 
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אני רואה פה את הפרוטוקול, אתם הצביעו,  ועדת הכספים

בישיבה האחרונה שסיכמה את התקציב ובעצם  לא הייתם

 2 הצביעה עליו

אז אלה בדיוק הדברים שיכולנו להתייחס אליהם2 וכולנו  

בכובד ראש כחברי ועדת כספים, ייתכן ואפילו היינו יכולים 

שינויים מסוימים תוך כדי ההתייחסות הזאת2 אז להכניס 

את כל ההערה שלי2 ההערות הן כולן לגיטימיות והן בסדר ז

להבא לדעתי, בוועדת הכספים אנחנו יכולים גמור, אבל 

להערות מהסוג הזה2 ואולי אפילו יותר לעומק להתייחס 

 חלק מהן לתקן בזמן2 

2 בישיבות2 אבל אני רק רוצה לומר  :ענת קלומל אני מסכימה איתך ש22

ש פה קהל, ולא נעלה נקודות שלא ייתכן שאנחנו נעבור, י

שהן נקודות של תפיסה2 הרי התקציב מגלם את התפיסה 

ניהול העיר2 אז אם יש לנו התייחסויות של שלנו לגבי 

שונות, גם בישיבות דיברנו אבל לא כל דבר בא לידי ביטוי 

 ישר בשינויים בתקציב2 כי כבר זה הוכן2 

וגם ל העיר2 , בזה לא משנים את כישיבות 5אנחנו רק היינו  

בישיבה הזאת2 אבל אנחנו צריכים להציג פה בישיבות את 

הנקודות שצריך לשפר אותם, וצריכים להתייחס אליהם2 

מאוד חשוב למשל, כמו -ונושא של תקשוב הוא נושא מאוד

 שהעליתי2 

ואני מאמינה שצריכים לבחון את זה ולראות אם השנה  

התלמידים,  הזאת השינוי בתקציב הוא מספיק לעומת כמות

לא מספיק, שנה הבאה צריכים לשנות את  ואם הוא

 התקצוב2 

 תודה2 מתי, בבקשה2  :צביקה צרפתי
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לפני אדוני ראש העיר, חברי מועצת העיר, אורחים נכבדים2  :מתי פז

ונבחרה קצת יותר מחודשיים סיימנו את מערכת הבחירות, 

חברים  1חברים2 מתוכם  11מועצת עיר חדשה המכילה 

 ם, ראוי לציון2חדשי

 5-החלה לפני כ 1.12מלאכת בניית תקציב העירייה לשנת  

חודשים2 כאמור, אנו החברים החדשים לא היינו שותפים 

מאוד במהלך -אך נחשפנו אליו מאודבהכנת התקציב, 

 2 החודש האחרון

וקצת  באופן אישי שהגעתי מהמגזר הפיננסי,אין לי כל ספק  

דו"חות כספיים, תקציב ומבין בקריאה בביטוח של ספרי 

-שהושקע כאן מאמץ רב מאוד עם יכולת מקצועית מאוד

מאוד גבוהה של כל העוסקים במלאכה, ובראשה מנכ"ל 

 העירייה אשל ארמוני והגזבר שגיא רוכל2

רזולוציות הקטנות של ניתוח התקציב אני לא אכנס כרגע ל 

במספרים מוחלטים ובשיעורי גידול או קיטון יחסיים 

ם השונים, אך אני רוצה לצטט כאן משפט שכתב בסעיפי

מאוד חשוב -אשל בהקדמה שלו לספר התקציב, הוא מאוד

לדעתי לכל השנים הבאות: "אחד הנושאים שמעסיקים 

הוא התכנון הפיננסי ארוך הטווח, אותנו בשנה האחרונה 

בצמיחה דמוגרפית ומצד שני  שצריך לאפשר מצד אחד גידול

החיים"2 אני חושב שזה משפט  שמירה ואף שיפור באיכות

 כל הדרך2שצריך להנחות אותנו לאורך 

אבל בכל זאת, חשוב לי להאיר ואני מאיר באל"ף ולא בעי"ן  

המספרים  מספר נקודות חשובות,  ולציין מספר עובדות2

כבר נאמרו והכל הוסבר, אבל אני רוצה רק לדבר על מה 

 שקנה אותי2
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₪ מיליון  625ינו ה 1.12תקציב העירייה השוטף לשנת  

שזה למעשה גידול משנה קודמת2 ₪ מיליון  525לעומת 

שנובעים חציים מגידול אמיתי בפעולות  225%בשיעור של 

באיכות הסביבה  ₪ מיליון  1בחינוך, ₪ מיליון  6של 

 2₪מיליון  2וברווחה 

נובע מגידול  ,225%-מתוך ה החצי השני למעשה של הגידול 

יהיו מרפורמת עוז ₪ מיליון  .1-בהוצאות שכר שרובו כ

 2לתנועה בבתי הספר התיכוניים, ולכך מתווסף תוספת של 

משרות, שכבר נאמר משרות בגני הילדים  1.2משרות, 

מאוד משמעותית על עצם -ובבתי הספר, וזו נקודה מאוד

 הגידול הדמוגרפי בכפר סבא והגידול בחינוך2

למעט  ראוי לציין גם את העובדה שתקן מצבת כוח האדם 

מערכת החינוך, נשאר יציב כמעט ללא שינוי, למרות הגידול 

כמו כן ראוי לציון שתקציב המרשים במספר התושבים2 

, כך היה גם 1.12בשנת ₪ מיליון  11פירעון מלוות עומד על 

 , והמלוות נפרעות כסדרן1.122-ב

, וזה שגיא הזכיר מקודם, ראוי לציין גם שהגירעון הנצבר 

₪, מיליון  ..1-שנים על קצת למעלה מ .1שעמד לפני 

 1.122לסוף שנת ₪ מיליון  15הצטמצם עד לסף 

כמו כן, חשוב לי לציין שאחוז גביית הארנונה עומד על  

 2 1521%, ושגיא מקודם בישר שזה כבר 12%

 2 15%-, הם עלו ל12%בבוקר היה  יהודה בן חמו:

יודע מה יהיה ב 1521%אז  :מתי פז רק רוצה לציין  אני2 121-ואני לא 

וד עובדה אחת שעמירם העלה אותה2 חוק ההסדרים ע

 57-על הפחתה דיפרנציאלית לשטרם אושר בכנסת מדבר 

 , אשר יעברו לתמיכה ברשויות החלשות2רשויות חזקות



   1121121.12 21 מועצה שלא מן המניין   

 

 121הינו  1.12הקנס במרכאות של עיריית כפר סבא לשנת 

 2₪מיליון 

מתנהלים  אני לא יודע אם לצחוק או לבכות על כך שאנחנו 

ביעילות, ועל כך שאנחנו נמנים על הרשויות החזקות2 אני  

ן שכפר סבא היא שם ולא יה לציווחושב שזו נקודה רא

 למטה2

מכאן אנו רואים שניהול העיר, המקצועיות, ההתמודדויות  

ומול המדינה, ההתחייבויות שלה שהולכות מול המציאות 

יה השונות, בשליטה ובבקרה של כל יחידות העירי ופוחתות

הן ברמה מקצועית גבוהה ביותר ומהוות רף גבוה לעמידה 

 1.122ביעדים של שנת 

ה ימאוד מקווה ומאחל לכולנו שנה טובה, פורי-אני מאוד 

 2 תודה2 1.12בשנת  ובהצלחה

ערב טוב2 קודם כל, כחברת מועצה חדשה או חדשנית, כמו  :ר דבורה שני"ד

אחרונים מאז שאומרים פה, מבחינתי כל החודשיים ה

, דווקא הנושא של ההסבר שבעצם התחלנו להיכנס לעניינים

שעברנו, שכל מנהלי האגפים  של התקציבים וכל התהליך

כמובן בהדרכת המנכ"ל  אחד עלו והסבירו ופירטו,-אחד

הגזבר, כל הדברים האלה דווקא אני מוצאת ובהדרכת 

 מאוד להיכנס לעניינים ולתפקיד2-מאוד-שעזרו לי מאוד

שמכיוון שזה סוף שנה, לא יכולנו להשפיע על התקציב, כון נ 

אבל מבחינתי לקחתי את זה כאיזשהו תהליך למידה 

ועל כך רציתי קודם כל להגיד וכניסה מזורזת לתפקיד2 

, שבאו והציגו2 מנהלי האגפים ובעלי תפקידים תודה לכל

יוצאים מהכלל עם רצינות,  התרשמתי באמת מאנשי מקצוע

  עיות מאוד גבוהה, עם תחושת שליחות2עם רמת מקצו
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בסופו של דבר, יצאתי עם איזושהי תחושה שהעיר שלנו  

ממש בידיים טובות, ומנוהלת בצורה אחראית ומנוסה -ממש

, ממש דברים שעד שלא הייתי במועצהבוגרת2 וזה כמובן ו

לא מכיר את כל לא נחשפתי אליהם2 תושב רגיל בעיר 

בת והיפה שנעשית2 באמת, הפרויקטים וכל העשייה המורכ

 לא מכירים, לא נחשפים2 

והלוואי והיינו נחשפים יותר2 ואני חושבת שכך גם הנהלת  

העיר גם היתה זוכה להרבה יותר הערכה, כמו שמגיעה לה 

על כל העשייה המצוינת הזאת2 ועוד התושבים לא באמת 

זה שנבנה כאן, ומה הולך לצוץ שם2 יודעים מה זה הדבר ה

לא שמעו על  ני מספרת להם על מרכז אושירה,אנשים שא

 הלוואי והיו יודעים יותר2זה, לא יודעים מה זה2 

אני עכשיו בתחושה שאני ככה מתחילה להכיר ולהתמצא  

וזו תחושה נהדרת2 ואני חושבת  בכל הפרויקטים היפים 

יש לה פוטנציאל מצוין להיהפך שכפר סבא תוך זמן קצר 

 , שתמשוך אליה אנשים, בעצםלעיר, העיר המרכזית בשרון 

 היא כבר העיר המרכזית2  :עמירם מילר

כבר העיר המרכזית2 זו עיר שבעצם תמשוך אליה ואולי כבר  :ר דבורה שני"ד

אנשים מכל האזור2 אני מדברת גם על  עכשיו מושכת אליה

מחכים שייפתחו בתי כל מרכזי הבילוי שתכף אנחנו 

ו G-הקולנוע ב ילוי, ומרכזי תעשייה באמת זה מרכזי בוזה2 

בלות תל אביב כדי לאין יותר בכלל צורך לנסוע ל 2ומסחר

או כדי לקנות2 באמת ,הכל פה ובצורה יפה ונהדרת2 והעיר 

 באמת מנוהלת בצורה מדהימה2

ואני בתחושה מאוד טובה2 אני חושבת שהתקציב שמוצג לנו  

הוא תקציב מדהים, הוא בעצם בשורה ובעצם מהווה כאן 
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 ל החזון של האג'נדה לאן העיר הזאת הולכת2 מימוש ש

רציתי להגיד תודה רבה לכל התהליך הארוך שעשיתם  

האחרונים, שעזרתם לנו להיכנס  איתנו בחודשיים

 בהצלחה רבה לכולנו ולכל העיר2 לתפקידים2 ו

 תודה2 יובל2  :צביקה צרפתי

ראנו את ק ערב טוב2 תודה למי שחיכה, תודה על הסובלנות2 :לוי אהוד יובל

שנים חברי  5התקציב עם קצת זהירות כי אנחנו כבר 

מועצה2 כבר לא כל כך צעירים וכבר לא כל כך מתלמדים2 

אני מברך את כל חברי המועצה החדשים שהצטרפו אלינו, 

יהיה לא קצר, אבל אני לא חושב כי בוודאי תהליך הלימוד 

  נחה2השלהיות חדש כחבר מועצה נותן איזושהי 

אתם תצביעו  יסיון חיים עשיר במערכות שונות2לכולכם נ 

 מיליארד שקל2 בדקות הקרובות על תקציב של כמעט 

 לא ביקשנו ציונים2  :???

תודה2 גם לא התכוונתי לתת לך ציונים2 אני רק אומר  :לוי אהוד יובל

מי חדש ומי לא חדש, אבל שאנחנו שומעים פעם אחר פעם 

וכשמצביעים על  ההצבעה שלכם שווה כמו כל אחד אחר2

תקציב של קרוב למיליארד שקל, יש לזה אחריות מסוימת2 

מי שיושב במועצה ומי שמלווה את הפעילות בשנים 

בתקציב לבין , שבין הצהרה שמתחילה האחרונות יודע

 הביצוע בפועל, יש דבר שנקרא מציאות2 

והעברות בין סעיפים זה המקום שבו ההצהרות היפות  

בח המציאות2 ואז אנחנו רואים נופלות שדודות על מז

  בין סעיפים וכספים יוצאים למטרות אחרות2העברות 

טבעי שחברתי ראתה גידול בשנת בחירות בסעיפים יפים  

שרובם נוצלו למסיבות2 זכורה לנו מאוד, הצהרתיים מאוד, 
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שנים לכפר סבא, תקציב של מעל מיליון שקל2  .11מסיבת 

ציה כי הוא מצביע בעד, ואז כל אחד ישאל את עצמו בקואלי

ומישהו  גם אם הוא עדיין לא בקואליציה והוא רק בדרך,

בקואליציה ושמח2 הרי במיליארד שקל אפשר לעשות הרבה 

 דברים2 

את מי ואז אתם תשאלו את עצמכם מה העדיפויות שהנחו  

שתכנן את התקציב2 וזה המקום שבדרך כלל אני מחמיא 

ולהראות לנו תמונה התאמץ ולמתוח לגזברות, שהצליחו ל

   קשה2מאוד כל כך יפה2 כי הם עובדים 

תפקידנו כחברי אופוזיציה לראות את הצדדים הפחות יפים  

גבייה זה אומר שאנחנו בוודאי  12%של המציאות הזאת2 

נשמע עוד פעם  ובוודאי נחזור למראות שראינו בשנים עברו,

 נשמע וגם אם נבקש, וגם אם נשאל כמהעל עיקולים2 לא 

השקעה, מאות אלפי מחקו לבעלי הון ארנונה על נכס 

הם לא היו  שקלים? נקבל את התשובה שמלכתחילה

 חייבים2 

ילדים  5-הילדים, את הגברת עם ה 2-את הגברת עם ה 

יעקלו לה מקרר או שיכנסו אליה הביתה2 נפגוש בעיתון כש

יצאה הנחיה במועצת העיר  והעובדה היא שלחד הוריות

ול הנחה אם היא לא ביקשה אותה במועד שקשיש איסור ל

 או למשפחות חד הוריות2 

 12%את מדיניות האכיפה שמממשת אז עם כל הכבוד,  

אנחנו מכירים מצד המציאות2 היא כואבת2 היא מגיעה עם 

תה2 פגשנו נכים, פגשנו נכים שהגיעו הוצאה לפועל הבי

אליהם הביתה עם הוצאה לפועל, פגשנו גם מקרים שהגיעו 

 תונות כשלילד נכה או עיוור נכנסו הביתה2 לעי
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אבל לא מזה נבנית עיר, אלא מתקציבי ארנונה2 ואנחנו  

כולנו יודעים שהשמחה גדולה לקראת אכלוס עוד יחידות 

 לעורר את צריכה ובניית עוד יחידות בשכונות החדשות, 

ממה  השאלה2 הרי התושב לוקח שירותים כמעט כפליים

ר לנו את זה גזבר המועצה שהוא משלם ארנונה, ואמ

 בישיבות2

מיליון שקל הפרש בין השירותים שמקבלים תושבי  2 

את השכונות הירוקות לבין הארנונה שהם משלמים2 

וקה, הנדוניה שצריכים להביא התושבים האלה, אזור התעס

אזור המסחר, אזור העסקים שהיה צריך להיבנות לא 

כונות מהשראינו2 זאת אומרת, את הגדלת ההכנסות 

 החדשות לא נראה2 בטח לא בקרוב2

מטר שאמורים להיבנות באזור תעשייה כפר סבא  ...,.7 

אל מי הם הם לא מקור לכבוד גדול2 אנחנו כולנו נש 1/.5

הנהנים שם, ואם נמצא שם, ואנחנו נציג את זה בישיבות, 

שיש שם מיקוד של תומכי סיעת מעוף, אז אנחנו נחזור 

 י עניינים בזמן ההצבעות2לשאלה אם היה פה ניגוד

הצבעה, גם כי היא אני מודה לחברי ועדת מכרזים שפסלו  

היה מתומכי התפרסמה לא נכון וגם כי הזוכה המועמד 

סיעת מעוף2 הם היו מספיק חזקים לדחות פרסום פסול, 

 שהנסיבות לא ראויות2ולהגיד 

אני בא אני לא אטיל דופי בכל עבודת המועצה ובכולם,  

מיליון שקל  125רוצה להגיד שתקציב דוברות של  לברך2 אני

שקל, ומי שחד  ...,2הצטיידות של לא שקול כנגד תקציב 

שקלים היא  ...,2, אבל בעברית יותר ממני יתקן אותי

מיליון שקל  125לעומת  תקציב הצטיידות לגני ילדים
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עוד עיריות שיש להם כאלה לתקציב דוברות2 תראו לי 

 2הפרשים או כאלה יחסים

  2 ילדים  ..2אני רוצה לחזור לנקודה שהעלתה חברתי

או  %.1-שקל, פחות מ ...,.7התווספו למערכת החינוך2 

מי שכבר החזיק מעמד עד שכר החוגים2 גדל  %.1בערך 

 2עכשיו, שואל את עצמו למה עיריית כפר סבא גובה כמעט 

ומה  2םמיליון שקלים שכר דירה ממפעילי החוגים לילדי

כפול ממחיר החוגים בהוד ר החוג בכפר סבא התועלת שמחי

 השרון או בערים אחרות?

 ממש לא מדויק2 כדאי שתבדוק2  :צביקה צרפתי

בעצמך אני מצטט את התשובות שאתה הקראת אדוני,  :לוי אהוד יובל

יודע במועצה, תשובות לשאילתות2  אבל אתה מוזמן, אני 

 שחברי סיעת מעוף מותר להם להתבטא2 הם לא חתמו על

 התחייבות לבקש רשות לדבר2 

האם תוספת אז אנחנו נסתכל על יעדים ואנחנו נשאל2  

שקולה כנגד לחינוך, תוספת לתקציבים החופשיים בחינוך 

התוספת לפינוי הזבל? רבותיי, זה דבר נפלא שאנחנו 

זה הפרדה במקור2 זה עבודה שנעשתה עד  מפרידים בזבל,

  פרנסתם2  היום ע"י בעלי מקצוע, אנשים שזו היתה

לנו זה אומר מיליוני שקלים תוספת לעלות הפינוי2 האם  

במקומות אחרים2  מיליוני השקלים האלה מיותרים לנו

האם לא יכולנו להשאיר את המצב שאנשים שהתפרנסו מזה 

ואנחנו שילמנו הרבה פחות, מיליוני שקלים  עשו את זה,

פחות, ואת מיליוני השקלים האלה לקחנו למקומות 

 ם2 אחרי

מיליון שקל נטל  .12-אנחנו יוצאים משנת בחירות2 ירדנו מ 
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שנה המלוות לסכומים הרבה יותר נמוכים2 והופ, 

לעוד עשרות מיליוני שהסתיימו בה הבחירות אנחנו חוזרים 

שילכו לפיתוח אזור מיליון שקל  .5שקלים הלוואות2 

לא שקולים תעשייה שחוגגים שם בעלי הון מעטים מאוד2 

  2יחת גשר בצומת עלייהכנגד פת

ואם אנחנו כבר קלים עם היד על ההדק, יכולנו ללוות את  

מרבים מאיתנו הסכום הזה ולהקים גשר בצומת עלייה2 

222 מכת  למנוע את הכניסה והיציאה מהעיר, כל הפקקים 

מדינה2 זה מחיר של גשר2 מחיר של גשר שבונים בצומת 

ההשבחה  עלייה, שהיינו חייבים לבנות אותו מהכספי

 שקיבלנו2 

והנהלת העיר ביקשה הקלה2 היא רוצה להמשיך ולבנות את  

השכונות הירוקות, בניגוד למה שנקבע שם כהגבלה2 לא 

משטחי הבנייה, לפני שבונים גשר2  %.5-הלעבור את 

 זאת אומרת הצפיפות תגדל2 ,%.2-קיבלנו לכאורה הקלה ל

 2 יורזאת אומרת שייבנו עוד מטראז'ים, עוד יחידות ד

הנטל, ההפרש בין ההכנסות מארנונה לשירותים שנדרשו  

יגדל, אבל לנו לא יהיה גשר2 לא תהיה לנו אפשרות להיכנס 

התושב? את טובת התושב? את מי זה משרת? את ולצאת2 

 את טובתנו? 

אני לא רואה פה את טובת התושב2 זה סדר עדיפויות לקוי2  

שעה החברים,  כולנו נשלם אותו2 וכמו שאמרו פהכואב2 

שופכת אור על שנים של סבל אחת של ישיבה במועצת העיר 

 של תושבים2 

ראינו בעבר בנושא של הוצאות והעברות בין סעיפים איך  

יול"א2 בכל  11 מיליוני שקלים יוצאים להם מתקציב גני 
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 2 שאילתא שקיבלנו, שהעלינו, אמרו לנו שהתקציב מאוזן

של יום, העברות בין  שהעירייה מכניסה אליו כסף2 בסופו

תצא האמת2 הכסף ייצא הם הסעיף שבו סעיפים 

  מההצהרות היפות2

תגבור  בשורה2 תגבור לנושא הבגרות2רצינו לראות כאן  

לילד שיוצא ממנה לעולם לצבא, לתעודה שהעיר נותנת 

לאוניברסיטה, לאחוזי הזכאים לכניסה לאוניברסיטאות2 

ות פקח בעיריית לא רק הבגרות שמקנה את האפשרות להי

כפר סבא, אלא הבגרות שנותנת אפשרות כניסה 

 לאוניברסיטה2 

לא בהפחתת לא ראינו פה בשורה2 לא בחינוך2 לא בבנייה2  

מאוד -מאוד-הם מאודהפקקים2 רק בנושאים ש

אז מי שימצא לנכון להצביע בעד אטרקטיביים לקבלנים2 

, נראה את זה, לוקח את האחריות2 אנחנו נראה אתכם

אנחנו נדאג להציף את האחריות  שובות שתתנו לציבור2הת

 שלכם בכל נקודה2 תודה2 

לא להתייחס כי אני חושב שחבריי תודה2 אני בחרתי  :צביקה צרפתי

החדשים, החדשניים, קיבלתי את התיקון, התייחסו ולחזור 

 לאותם הדברים זה נשמע נדוש2 

 אתםאבל אני חייב להתייחס למילה, לעניין החוגים2  

זה קל מאוד2 עשינו  יודעים, לשבת פה ולבלבל את האנשים

תכנית אב לספורט, אחרי שעשינו את התכנית, תוך כדי 

חוגים בכל אזור , עשינו גם בדיקת מחירים2 מחירי התכנית

השרון2 אני אפתיע אתכם, כפר סבא היא או שווה או נמוכה 

 מכל ערי השרון2 אז קודם כל תלמדו מספרים, תאמתו

 ואחר כך תבלבלו את התושבים2 עמירם, בבקשה2 נתונים
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 להערה אחת לגבי, אני נדרש  :עמירם מילר

 אני ברשותך אענה לך2  :לוי אהוד יובל

יובל, בקשר להערה שלך לגבי לגבי  :עמירם מילר ועדת הדברים שלך 

בודקת את המציעים עפ"י ועדת המכרזים המכרזים2 

העדפה לאנשי אין  קריטריונים אובייקטיביים לחלוטין2

יובל לוי2 כל אחד עפ"י הצעתו  מעוף ואין העדפה לאנשי 

 ועפ"י הכישורים שהיה צריך להציג במכרז2

של המכרז האחרון היתה על רקע שונה לגמרי, על והפסילה  

טעות טכנית של אי פרסום המודעה של המכרז בעיתון, וזה 

 לא זולה ולא טובה2  הכל2 ואל תעשה מזה פוליטיקה,

 תודה2 מישהו נוסף? אם אין, אז אדוני ראש העיר, בבקשה2 :צרפתיצביקה 

דבריי מהר, לפני שאני שוב אשתעל אני אנסה לסיים את  הנדין:-עילאי הרסגור

אופוזיציה ממלאת את חובתה ואאבד את הקול לגמרי2 

אבל זו תפקידה של האופוזיציה2 בהצגת חצי הכוס הריקה2 

 אנחנו רשאים לחלוק על כך2

הפרדת האשפה2 אם יש נושא שאני יובל, לנושא סת התייח 

גאה בו גם במחלקת איכות הסביבה, גם באגף לאיכות 

הסביבה וגם בעיריית כפר סבא, זה הנושא של הפרדה 

במקור2 זה פרויקט שכפר סבא נושאת למעשה כפרויקט 

 הדגל שלה2

גם כשהיא עולה, גם כשהיא כרוכה בהשקעת ההפרדה הזאת  

גב אנחנו גם מקבלים מענקים מהמדינה משאבים, ודרך א

על חשבון תאגידי המחזור השונים2  חלק מהפינוי הואוגם 

בהשקעת משאבים ושוב אני אומר, גם אם הדבר כרוך 

אנחנו גם מקבלים הרבה מאוד חזרה, מדובר בתהליך 

 שבסופו של דבר ישפיע על הדורות הבאים2הכרחי 
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טוב2 וטוב שאתם וביקורת היא דבר  ולכן גם אם יש ביקורת 

משמיעים את ביקורתכם2 תמיד ראוי לבחון את הדברים 

הנושא הזה  טוב, ולהתעדכן2 וזהו תפקידכם כאופוזיציה2

הוא נושא שאנחנו צריכים להתגאות בו2 להתגאות עליו2 

, אלא 1.12הוא משליך הרבה יותר מאשר על שנת ולזכור ש

 באמת על השנים הבאות2

ברים תושבי כפר סבא שמשנים חינוכי שעו מדובר בתהליך 

מאוד קשה לעשות2 משנים -הרגלים, שזה דבר מאוד

עד אמצע  1.12הרגלים, מפרידים אשפה במקור2 ובשנת 

 השנה התהליך הזה אמור להקיף את כל תושבי כפר סבא2 

מאוד מקווה -וכפר סבא מובילה בתחום הזה, ואני מאוד 

שקל  , וכלשכפר סבא תמשיך וגם תשפר את רמת ההפרדה

-שמושקע בפרויקט הזה הוא שקל שהולך למטרות מאוד

 שצופות פני עתיד2מאוד טובות2 מטרות 

 תודה2 בבקשה, ראש העיר2  :צביקה צרפתי

שתי מילים2 עילאי, כשהאמהות צביקה, אני אבקש להעיר  :לוי אהוד יובל

תפנה למנכ"ל שעשה ישאלו אותך למה אין מזגנים בכיתות, 

מיליוני שקלים לתיקון  5חסרים עבודה יסודית ואמר ש

מיליוני שקלים,  5כשיהיו חסרים  מזגנים במוסדות החינוך2

אתה תגיד שהעברת את הכסף שאתה מוצא אותם לנכון2 זו 

 זכותך הערב2

טוב, שוב ערב טוב לכולם, לכל אלה ששרדו את הערב הזה2  יהודה בן חמו:

ת לכל הדוברים2 גם אלה שלקחו את זכואני רוצה להודות 

הדיבור וגם אלה שלא2 אני חושב שסך הכל דיון התקציב 

האיתן גם  כפי שאמרתי בפתיח דבריי, מהווה את הבסיס

לעבודה משותפת בקרב חברי המועצה2 גם לשיתוף הפעולה 
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 בין הנהלת העיר לבין המנהלים והעובדים2

וגם אין לי ספק כפי שזה בא לידי ביטוי כאן הערב בדיון,  

הערב הזה, כך נראה זאת מתממש  בתהליך של עד עצם

 בשנה הקרובה2הלכה למעשה 

עילאי, שאין ספק אני בהחלט מתחבר לדברים שנאמרו ע"י  

להיות כפי  שהאופוזיציה מתפקידה להעיר באל"ף, בעי"ן,

'כלבי השמירה של שנהוג לכנות זאת בתקשורת 

2 ואין ספק כשיש אופוזיציה  שיכולה לאתגר הדמוקרטיה'

כביקורת בונה, אני חושב שמתפקידנו, ויכולה להוות 

מחובתנו הציבורית היא לקחת את הפידבקים הבונים, את 

ובהחלט לתקן את תן הערות שניתן לעשות איתן משהו, או

 הנדרש תיקון2

מאוד יחד עם זאת, אחד הדברים שאנחנו רואים, ואני שמח  

שזה במינון הרבה יותר נמוך מאשר בקדנציה הקודמת, 

שות בצורת שלוף, לא בצורה אחראית2 הביקורות שנע

  עמירם נתן דוגמא קטנה מיני רבות2

רק אם היו שמים את ביקורות שכאלה, שאפילו אני חושב ש 

אז הייתי יכול עוד  סימני השאלה אחרי הדברים שנאמרים,

סימני  2איכשהו לקבל אותם2 אבל לקבוע במסמרות עם 

מאלי שאין לו את הבסיס המיני קריאה אחרי כל משפט

אני חושב שזה לעשות עוול גם עם עובדי אפילו, העובדתי, 

 העירייה, גם עם נבחרי העירייה2

ולכן אני בהחלט מזמין כל ביקורת, ובלבד שהיא תהיה  

 -ובלבדעניינית, 

  לענות,תתחיל ב :לוי אהוד יובל

2  יהודה בן חמו: 2  בלבד ש2
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 ילתות?תתחיל לענות לשאילתות2 אתה עונה לשא :לוי אהוד יובל

 ולא להכתיב,  יהודה בן חמו:

22 שאתה מסתיר2 בוא תתחיל בלפרסם  :לוי אהוד יובל 2 22  מכרזי  222 תוציא2

 נתחיל2 

שכל תפקידם הוא לבצע את העבודה  ולא להכפיש אנשים יהודה בן חמו:

הציבורית, גם הנבחרים וגם העובדים2 אני בהחלט רוצה 

שנאמרו הן  להתייחס לדבריך ענת, אני חושב שההערות

 נכונה2 ממקום טוב2 הערות שנאמרו בצורה, בהחלט 

בפגישה, ואני אשמח מאוד שתתקיים הפגישה אין לי ספק ש 

או עם גזבר דקות, רבע שעה,  .1-לא להרבה זמן, ל הזו,

 אניאו אם תרצי גם איתי,  העיר או עם מנהל אגף החינוך

מוכן להקדיש לזה אפילו כבר מחר, על מנת שתוכלי 

ווכח שהמספרים שנקטת בהם אולי נקובים באותו סעיף להי

תקציבי כפי שהקראת, אבל מהר מאוד תיווכחי שהספר 

 , שספר התקציב מכיל בתוכו שוויוניות מוחלטת2 כולו

תוכלי לראות את ההתייחסות למערכת החינוך בהשוואה  

לעומת מה שהעיר, העירייה למה שהמשרד למשל מקצה, 

זה נכון לגבי כל ראשי ר לך שמשלימים2 אני יכול לומ

התעדוף לשימת החינוך במרכז העשייה הרשויות הקודמים2 

הציבורית, הוא זה שבסופו של יום נותן את היתרונות 

 שלנו כעיר, בהשוואה לערים אחרות2 היחסיים

כי ערים אחרות בצדק, באים ואומרים אני מעביר את  

לה ים שניתנים ע"י משרדי הממשלה2 רוצה הממשהתקציב

 למה שאני אוסיף מכספי? תוסיף2 -להוסיף 

בכפר סבא נהגו אחרת, כפי שעמירם ציין בפתיח דבריו,  

הוא ואני שמח מאוד שאנחנו ממשיכים בנוהג הזה, כי 
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מחויב המציאות2 כי הציבור הכפר סבאי הוא ציבור 

חינוך באיכות גבוהה2 כן איכותי2 הוא ציבור שכן דורש 

י באופן טוב יותר מאשר לתרבות הפנא דורש פעילות

ולכן תוכלי מהר מאוד להיווכח בדברים במקומות אחרים2 

 ם מתבצעים2 כפי שה האמיתיים והנכונים

אין בהם שום אני לא יכול לחתום לך שכל סעיפי התקציב  

אין ספר תקציב שכזה2 אין דבר מה לתקן2 אין דבר כזה2 

בל אעשייה ציבורית שהיא לא ברת תיקון או ברת שדרוג2 

בהחלט אני מקבל את ההערות שאמרת2 אני אפילו יכול 

 בדברים שאמרת2 לברך אותך באומץ הלב הציבורי

ואני ניתחת את זה בצורה אובייקטיבית מנקודת מבטך,  

בהחלט שמח מאוד שגם באופוזיציה, זו דוגמא טובה 

דווקא, אני רוצה לשבח אותך כנציגת האופוזיציה, 

ולהציג את הדברים כפי עיר שממקומך את יכולה לבוא ולה

 שהצגת2

אני בהחלט רוצה להודות שוב לכל העוסקים במלאכה,  

מתכנסים להחלטות מלאכת הקודש הזו2 סך הכל אנחנו 

אני מביא ברשותכם את  סעיף2-המועצה2 אנחנו נצביע סעיף

הצעות ההחלטה בדיוק כפי שנוסחו בוועדת הכספים, 

 סעיף2 -ואנחנו נצביע סעיף

בסך  1.12לאישור הצעת התקציב הרגיל לשנת אני מביא  

מיליון  7267ותקציב מותנה הכנסות בסך ₪, מיליון  625225

 מי בעד? ירים את ידו2 תודה רבה2 2₪ 

מתי, אמיר, רביטל, יהודה, רויטל,  אמיר, איתן, דבי,בעד: 

אורן, עמירם ושמעון פרץ2 פליאה, עילאי, צביקה, יהודה, 

 דה רבה2 תו מי נגד? ירים את ידו2



   1121121.12 61 מועצה שלא מן המניין   

 

 יובל, ענת ואלי2 נגד: 

מש"ח  176.36בסך  11/1התקציב הרגיל לשנת  מאשרים :1/ מס' החלטה

  מש"ח. 3.13ותקציב מותנה הכנסות בסך 
 

 , תקן כוח אדםסעיף שני: אנחנו מאשרים את התקינה יהודה בן חמו:

בוצעת לפי על נתוני מצבת העובדים המהמבוסס  1.12לשנת 

על נתוני כוח האדם בפתיחת שנת , ו1-121.12ביצוע 

משרות2 מי  1,221הלימודים תשע"ג במערכת החינוך בסך 

 בעד? ירים את ידו2 בטח 

 פה אחד2 תודה רבה2 בעד:

המבוסס על  11/1מאשרים תקן כח אדם לשנת  מאשרים :3/ מס' החלטה

, ועל נתוני כח 1.11/7-/נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 

 /33,/ת הלימודים תשע"ג במערכת החינוך בסך אדם בפתיחת שנ

  משרות.
 

 11222בסך  1.12)תב"רים( לשנת  הצעת תקציב הפיתוח -ג'  יהודה בן חמו:

מי בעד? ירים את ידו2 בטח פה אחד2 גם בזה לא? 2₪ מיליון 

יובל, ענת ואלי, כל  2 בבקשה, מי נגד?תודה ירים את ידו: 

 השאר בעד2 תודה2 

בסך  11/1את תקציב הפיתוח )תב"רים( לשנת  שריםמא :3/ מס' החלטה

  מש"ח. 13.3/
 

במסגרת תכנית הפיתוח הרב שנתית אנחנו מאשרים גם  -ד'  יהודה בן חמו:

2 אנחנו כל השנה מעדכנים את שנים 5-את תקציב הפיתוח ל

השנה החמישית, ואחריה אנחנו נדרשים לאשר גם את 

בסך  1.12, 1.12י, שנים הקרובות2 קר 5-של ההמסגרת 
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2  מי בעד?2₪ מיליון  56222 לצורך הפרוטוקול, ירים את ידו

 מי נגד? יובל, ענת ואלי, כל השאר בעד, תודה רבה2

את מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים  מאשרים :1/ מס' החלטה

  מש"ח. 613.7בסך  1/1/ – 1113
 

'   יהודה בן חמו: ו עיר על נטילת הלוואה, ופה המקום גם לה -סעיף 

שהתקיים דיון  15-הדברים שעמירם אמר2 בפורום ה

הרשויות העצמאיות בראשותו של רון  15השבוע, פורום 

ובהחלט אנחנו קיימנו דיון בסוף השבוע האחרון2  חולדאי

לצאת למאבק על ההלוואה הזו2 יחד עם זאת מתכוונים 

אתה יודע שאנחנו ממלאי חוק2 יש לנו את הזמן עד עמירם, 

סוף אפריל להחזיר את ההלוואה הזו, לפרוע את  נדמה לי

ההלוואה2 אנחנו מנהלים מאבק גם דרך השלטון המקומי, 

שהתוצאות , ואני מקווה מאוד 15-אבל יותר דרך פורום ה

 יישאו פרי2

מיליון  55 יש שתי הלוואות2 ההלוואה הראשונה מדברת על 

שאושר  שנים2 לשנתיים כמפורט בנספח א', כפי 15למשך ₪ 

בוועדת הכספים2 לאחר מכן נאשר את ההלוואה השנייה2 מי 

ירים את ידו2 תודה  בעד? ירים את ידו2 תודה רבה2 מי נגד?

 אותו כנ"ל להצבעה הקודמת2רבה2 

נטילת הלוואה לפיתוח מבנק מסחרי. ההלוואה  מאשרים :11 מס' החלטה

שנים עם גרייס )דחיית פרעון(  6/מש"ח למשך  66הינה בסך 

  כמפורט בנספח א. לשנתיים
 

להעברה לאוצר  ₪מיליון  12122אני עובר להלוואה בסך  יהודה בן חמו:

המדינה2 זוהי הלוואה שדיברת קודם, עמירם2 מי בעד? 
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אותו כנ"ל לצורך  ירים את ידו2 תודה רבה לחברים2 מי נגד?

 הפרוטוקול2 

ר מש"ח להעברה לאוצ 33/.1נטילת הלוואה בסך  מאשרים :/1 מס' החלטה

  המדינה.
 

אנחנו גם מאשרים את היתר למשיכות יתר, אני חוזר ל יהודה בן חמו:

מהתקציב הרגיל, ובסך של  5%משיכות היתר בהיקף של עד 

מי בעד? ירים את ידו2 תודה רבה2 מי נגד? 2₪ מיליון  2122

 תודה רבה2 אותו כנ"ל לצורך הפרוטוקול2

 %6ים בהיקף של היתר למשיכות יתר בבנק מאשרים :11 מס' החלטה

  מש"ח. 3./7מהתקציב הרגיל ובסך של 
 

, תקציב רגיל ותקציב פיתוח 11/1סך התקציב כולל לשנת  יהודה בן חמו:

מי בעד? ירים את  ידו2 למעשה  ₪.מיליון  311.71עומד על 

 אישרנו את זה2 

שתהיה שנת עבודה פורייה, מוצלחת  אני רוצה לאחל לכולנו 

 נסיעה טובה ולילה טוב2 תודה2ומשגשגת2 מאחל לכולכם 

 

 

 

 

 

 

 

 אשל ארמוני
 מנכ"ל העירייה 

 יהודה בן חמו 
 ראש העיר 
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 1129121/92מיום  ריכוז החלטות מועצה שלא מן המניין

 

מש"ח  176.36בסך  11/1התקציב הרגיל לשנת  מאשרים :1/ מס' החלטה

  מש"ח. 3.13ותקציב מותנה הכנסות בסך 
 

המבוסס על  11/1מאשרים תקן כח אדם לשנת  מאשרים :3/ מס' החלטה

, ועל נתוני כח 1.11/7-/נתוני מצבת העובדים הממוצעת לפי ביצוע 

 /33,/אדם בפתיחת שנת הלימודים תשע"ג במערכת החינוך בסך 

  משרות.
 

בסך  11/1את תקציב הפיתוח )תב"רים( לשנת  מאשרים :3/ מס' החלטה

  מש"ח. 13.3/
 

את מסגרת תוכנית הפיתוח הרב שנתית לשנים  מאשרים :1/ מס' החלטה

  מש"ח. 613.7בסך  1/1/ – 1113
 

נטילת הלוואה לפיתוח מבנק מסחרי. ההלוואה  מאשרים :11 מס' החלטה

שנים עם גרייס )דחיית פרעון(  6/מש"ח למשך  66הינה בסך 

  לשנתיים כמפורט בנספח א.
 

ח להעברה לאוצר מש" 33/.1נטילת הלוואה בסך  מאשרים :/1 מס' החלטה

  המדינה.
 

 %6היתר למשיכות יתר בבנקים בהיקף של  מאשרים :11 מס' החלטה

  מש"ח. 3./7מהתקציב הרגיל ובסך של 
 


