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  כ"ז אדר תש"פ 
   515257סימוכין:  

  
  

 2020�3פרוטוקול ישיבת ועדת כספי� מספר 
 ז' שבט תש"פ 20203.22.נער� ביו�: ראשו� 

 
  

  שמות חברי ועדת הכספי� הנוכחי�:
  

  חברת הוועדה   מ.מ יו"ר                        תהילה מימו�רו"ח                          
  חבר הוועדה                                         אור� כה�                   

  חבר הוועדה  אמיר קולמ�                                                     
  חבר הועדה      דני הרוש

  חברת הוועדה   הדר לביא                                
    חברת הוועדה  עו"ד עדי לוי סקופ                   

  
  
  שמות חברי הוועדה שלא נכחו: 

  עילאי הרסגור הנדי�                         יו"ר ועדת הכספי#
  

                                           
  שמות מוזמני� שנכחו:  

                           
  ראש העיר          רפי סער                                 

  העירחבר מועצת     ממה שיינפיי�      
  חבר מועצת העיר    יוסי סדבו�       
  חבר מועצת העיר    יובל אהוד לוי      
  חבר מועצת העיר    אמיר סילבר      
  חבר מועצת העיר    פנחס כהנא      
  חברת מועצת העיר  קר� גרשו� חגואל      

  
   מנכ"ל העירייה      איתי צחר                    

  גזבר העירייה              רו"ח שגיא רוכל      
  סג� גזבר        רו"ח צבי אפרת                

  מנהלת אג& שירותי# חברתיי# קהילתיי#    רוזי נוימ�                                   
  מנהלת אג& התרבות והחברה לתרבות ופנאי      שרו� פז       
  מנהלת אג& קהילה וחברה    מירב הילפמ�       
  מנהל אג& בטחו� וחירו#      שי זייד      
  מנהל אג& המחשוב    מוטי סרודי       
                                          

      
  2020תקציב העירייה לשנת     על סדר היו�:

  
  16.3.2020המש' דיו� בתקציב העירייה מישיבה קודמת מיו# 

 2020הצעת התקציב הרגיל לשנת  .1
 2020�2023הצעת תקציב הפיתוח (תב"רי#) לשני#  .2
 יחידות שהוזמנו :  .3

a.  #שירותי# חברתיי# קהילתיי 
b. תרבות והחברה לתרבות ופנאי 
c. ( נוער לשעבר ) חברה וקהילה 
d. בטחו� 
e. מחשוב 
f.  כא 
g. תפעול 
h. מנהל כללי וכספי  
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 2020בתקציב העירייה לשנת דיו� 
  
  

קיבלנו סקירה ממערכת הבריאות, לא� המדינה הולכת והתרחישי# ה# קשי# מאוד.  – רפי סער
בעירייה עשינו מספר פעולות, הקמנו סיירת בידוד, התושבי# לא ממושמעי#. אנחנו צריכי# 

לעשות מעשה שמעבירי# לציבור את הדאגה לשלומ#. עושי# מגוו� רחב של פעילויות בעיקר דר' 
  הרשתות. 

ביקש את העזרה שלנו, נעתרנו לבקשה. ביקשו גני#, בתי ספר, ניקיו�, תחזוקה בית חולי# מאיר 
לעירייה. המדינה מתנערת 6 א'  90חשמל וכו' והכל ע"ח עיריית כ"ס. בחישוב קל העלויות בשבוע 

אנחנו 6. מהאחריות, התחיל לח7 הבוקר כולל התקשורת. א# לא יהיה תקציב זה יגיע למיליוני 
  לות ואח"כ נגיש דרישה למדינה אבל לא בטוח שנראה את הכס&.כרגע נאשר את הפעי

בסופו של דבר האחריות שלנו לדאוג לאנשי# ולקופה. אנחנו רק בתחילתו של המשבר. יהיו 
  אלפי# רבי# של חולי#. כל ויכוח או אג'נדה בטל. 

לי#, יש רועי# בטירועי הלאו#, כל האילשי# את כל התוכניות בצד, מבטלי# את אאנחנו צריכי# 
  קיצו7 בשכר, בחינו'.

  
  לא מצטר& לישיבה.יו"ר הועדה עילאי מבי� שבעת חברי הועדה נוכחי# ,  6כרגע  �רוכלא שגי

  
  תנהל את הישיבה.נבחרה כמ"מ ולכ�   תהילה מימו� �רפי סער

  
  מצטרפת לדברי# שנאמרו. נמצאת באותה סיטואציה ברשות אחרת כיצד להתנהל. �תהילה מימו�

  
עורכי# תרחישי#, מה שאנחנו 6. מ'  11נעבור על קוב7 השינויי#. ס' השינויי# ה# �  רוכלשגיא 

  מסוגלי# לאמוד עד חודש עד אחרי פסח, יש המו� אי וודאויות בנושאי# שוני#. 
  הא# הפגיעה בהיק& המועסקי# והעסקי# ישפיע, הא# יהיה פיצוי מהמדינה.  �יורדת ארנונה
מורכב מירידה ג# מהשתתפות הממשלה בשמירה וג#  �בהכנסות6 מ'  1.7 ירידה של –ביטחו� 

  דוחות חנייה ופיקוח. 
  .ירידה בהכנסה משכירות ואגרות בנייה � הנדסה
(מבטא את החודש הזה). הירידה היא בעיקר 6 מ'  4בהוצאות 6, מ'  2בהכנסות ירידה  �חינו'

אוגוסט. נמתי� עוד קצת זמ� כדי  הערכנו שאולי חלק מהימי# יחזרו בחודשמגני ילדי# וצהרוני#. 
  להבי� אי' מתנהל.

6 א'  273 ס שליש תוספת הכנסה, קיבלנו מענק ממפעל הפי �שירותי# חברתיי# קהילתיי#
  לטובת הענקת שירותי# לאוכלוסיות מבוגרות או מתקשות בתחו# של מזו�, ציוד ותרופות.

  ירידה בהכנסות מדמי שימוש.� תרבות וספורט
  ירידה העיקרית היא בהוצאות השמירה בבתי הספר.  בירידה מהוצאות

  ג# ירידה בעובדי# זמניי#, גני ילדי#, הסעות שבוטלו לחינו' מיוחד. 
  6 . א'  650ירידה בהוצאות ניקיו� מוס"ח 

  את הפרמיה, ג# חברות הביטוח מתגוננות. ותמעל חברות הביטוח �ביטוח
הפחתה) עד מאי, היכל 6 מ'  1.5בהוצאות שכר, השתלמויות, תמיכות, אירועי# ( צימצמנו

  התרבות ירידה בהכנסות ובהוצאות, ספורט. 
  6.מ'  11.4סה"כ ריכוז השינויי# 

  
  הא# נעשית עבודה יותר ארוכה? תהיה פגיעה משמעותית בהכנסות העירוניות. – תהילה מימו�

  מה הפעילויות המיידיות שנעשות כדי לקצ7 בתקציב? 
  

קוד# כל מכיני# צעדי בלימה ראשוניי# ומנסי# להבי� את ההנחיות בהסכמי#  – שגיא רוכל
הקיבוציי#, מכיני# תרחישי# לפי חודשי# בכל תחו#. חסר הרבה מידע מהממשלה. הא# יהיה 

  פיצוי בתחו# החינו', הרווחה וכו' .
  

  .מה ההיקפי# של הפגיעה הכנסות לתת אומד� בעלויות כדי שנבי� במה מדוברתוכל  –רפי סער 
  

הפגיעה בהכנסות תעלה בקצב לפי ההתפתחות. לא יודעי# אי' זה יתנהג. יהיה לנו  – שגיא רוכל
הנחות או לא ,  הא# יהיויהיה שיפוי או לא , , הא#, מה הכללי#בהמש' מידע ממשרד הפני#

  . הנחת העבודה שלעסקי# לא יהיה מאיפה לשל# מעבר לחודש חודשיי#
  

  ?מסכימה אית'. אילו פעולות נעשות לקראת התרחיש, המשבר שיווצר �תהילה מימו�
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ליה#, עבודה של עובדי# חיוניי#, עהפעולות שיתבצעו ה� הפעולות שהתחייבנו  – שגיא רוכל
אבל אי� לתת כרגע  לרידוד  אחרות, עובדי# על רשימת פעולותבהתא# לזה יגזרו החלטות 

  כרגע רואי# פגיעה באומד� ההכנסות העצמיות שלנו. משמעויות. 
  

א# רוצי# לקבוע את הדברי# שאנחנו יודעי#, בתקציב העירייה יש שני מרכיבי#  – איתי צחר
והרכיב השני נושא השכר. משמעות של  , האחד זה הארנונהשלא נית� לדעת מה תהיה הפגיעה

  ליוני# רבי# כל חודש.ימ
  צטר' לנהל זאת באופ� שוט&.נושא נוס& הוא בנק דברי# שעולי# ומה אפשר לעשות ונ
  

רי#? הא# יודעי# השלכות על חובות, "השינוי הוא רק בשוט& או שעושי# ג# בתב –  הדר לביא
  ואות?הלו
  

  רי# תלויי# בהכנסות."רי# כרגע שמנו בסדר עדיפות שני, מאחר ותב"מבחינת תב – איתי צחר
  ות. כרגע אי� שינוי.וות עשינו עבודה לצמצ# את היק& המלולגבי המל

  
עשינו הערכה של היק& הפגיעה מהיתרי בנייה ופיתוח, הוצאנו דוחות על יציבות  – שגיא רוכל

וכוונות. הביצוע יהיה בכפו& להכנסות. אי� כוונה להגדיל את המסגרת והיק& נטילת האשראי. 
  לביצוע. לנכי� תוכנית מתאימה במקבי

  
יש תמיכות  ?שגיא, בדמי שימוש לאגודת הספורט, למה משאירי# ש# כס& – תהילה מימו�

  ישתמשו בדמי שימוש השנה?  הכדורגל שצומצמו והשכרת מתקני#, למה לא מצמצמי# יותר?
  

  . כרגע תמחרנו ג# את מחצית העונה הבאה.#המצב תקוע ג# ש – שגיא רוכל
  

  מה הלוגיקה שעומדת מאחורי זה?6, א'  800הירידה של ה  – תהילה מימו�
  

  עצירת פעילות מצמצמי# ג# בתחו# של התמיכות. יצטרכו להסתדר ע# פחות.  – שגיא רוכל
  

יש התמודדות בחוסר וודאות. יש דברי# שצריכי# לקבל הנחיות. א# הגזבר אינו יודע  – רפי סער
  זה כיוו� שיש חוסר וודאות וכל יו# מקבלי# הוראות. יש דברי# שניקח סיכו� או שנשי# בצד.

  
צרי' לחשוב על תמיכות בספורט, צרי' לבדוק כי יש ש# הרבה כס&. לגבי  – תהילה מימו�

  מיידית על מנת שנוכל לצמצ# יותר בהמש'. מתודולוגיה שלא מוציאה את כל הכס&
  

צרי' לזכור שהגופי# בוני# על תמיכה דומה שהיתה לה# שנה שעברה. אולי בתהלי'  – שגיא רוכל
 ר שילמנו מקדמה. אולי להתלות חלק מהסכו#לחלק# כבה הוא רבעוני. איותר איטי. קצב ההוצ
  . כבר באישור התמיכה ,

  
  ?בי#"מה לגבי ארועי להט �הדר לביא

  
  התקציב לכל פעילות חודש בגאוה וככל הנראה לא יתקיימו השנה.זה  – איתי צחר

  
  

יש סוג של שיח בנושא בי"ח מאיר. הנושא טופל. רק מכיוו� שיש השלכות תקציביות  �רפי סער
  היה שיח בינינו לבי"ח מאיר וגופי# ממשלתיי#. 

  המצב שלנו זו רק ההתחלה למשבר. 
חולי# עלה בכל הערי# שבה# יש בתי חולי#. יש ס& מסוי# שהרשות יכולה לקחת על הבתי נושא 

  עצמה. 
  מסודרת, השיח היחידי היה נושא התקציב.יש תוכנית עבודה 

  
חירו# לתלמידי#, למידה  אנחנו בזמ� שאי� הכנסות, בזמני# כרגע להכי� מערכת – אהוד לוייובל 

  מרחוק.
  

  לא להיכנס לזה.של השלטו� המקומי לעניי� החינו', החלטה גורפת  נכנסי#לא  – רפי סער
  ארצית, לא נכנסי# לזה. , סוגייהעל סדר יו# לאומי שהיא סוגייה
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  המורות ה� של משרד החינו' ולא של הרשות. – סילבראמיר 
  

  למי יש שאלות על השינוי? – תהילה מימו�
  

  מה הלו"ז להמש'? פע# בחודש נקבל שינויי#? – הדר לביא
  

  לא יודע. מכיני# תרחישי#. לא שוקטי#. בודקי# את כל התרחישי# האפשריי#.  – שגיא רוכל
  

   שאפשר. נעבור אל רוזי.בחוסר וודאות צרי' לעצור את כל מה  – מימו�תהילה 
  

מתו' זה הכנסות משרד העבודה והרווחה 6 מ'  97תקציב אג& שירותי# חברתיי#  – רוזי נוימ�
תקציב עירוני. יש מעט מאוד גמישות בתקציב מכיוו� 6 מ'  58 ,6מ  63.66והשתתפות עצמית  

לאזרחי# ותיקי#.  6%אנשי# אוכלוסייה ע# מוגבלויות,  %51שמורכב מהשמות של אנשי#, 
. כמו כ�, הוספנו תוכניות במיוחד בכל מה . כ� רואי# גידול משנה שעברה1%סה"כ נשאר גמיש 

  ות עניות, תוכנית נושמי# לרווחה. שנוגע למשפח
   א' לחודש.  450השמות ,  40היו לנו כ 

  כתוצאה מהמצב יהיה גידול במספר האנשי# שיזדקקו לעזרה.
  

  תוכלי להסביר על מרכז עוצמה?  – הדר לביא
  

לאנשי# במצוקה כלכלית,  י#פרויקטי# מחוברי# יחד המיועד 2תוכנית חדשה, זו  – רוזי נוימ�
נות� תקציב ישיר למשפחות ומציאת תעסוקה. סיוע למשפחות למצות את כל הזכויות שמגיעות 

. זהו הגידול 2019. נכנס כבר בשנת לחינו' כלכלי לה#. עובדי# בשיתו& ע# עמותת פעמוני#
  ממשרד הרווחה. 100%מתוקצבי# ב  שרואי# בתקציב.

  
חוסר היציבות הממשלתית על אופ�  שלשלתי, הא# יש השפעה ממהמימו� לגבי ה – הדר לביא

  ?ההעברה התקציבית
  

  משרד הרווחה א& פע# לא מעביר את הכס& בתחילת שנה אלא בפעימות.� רוזי נוימ�
  כולנו תקווה שנקבל את כל התקציב.

  
מה קורה ע# האנשי# המבוגרי#, שיש לה# נטייה למנותקי קשר במשבר  – אהוד לוייובל 

  הנוכחי?
  

ארוחות מוכנות לאזרחי# וותיקי# הביתה. יש לנו לזה הקצאה  300היו# חילקנו כ  – רוזי נוימ�
מנות ליו#. בנוס& קשישי# שמבקרי# במועדו� מקבלי# מעמותת סביו�  150של משרד הרווחה של 

שבשגרה ה# מקבלי# אוכל. בנוס& כמו ששגיא שית& קיבלנו תקציב של  מועדוני# 2מנות. יש 
מפעל הפיס ובתקציב הזה ג# נגביר את הארוחות במידה ולא יהיה מספיק ומזמיני# סלי מזו�. 

מקוו� והעברנו פעילויות. בנוס& לכל המטופלי# העו"ס עושות באופ� התחלנו בשידורי# בפייסבוק 
  ו#. שיחות יזומות כ' ג# מרכזי הי

מאחר והאג& אינו מכיר את כל האזרחי#, שני ח� כרגע מקבלת נתוני# של כלל האזרחי# 
  הוותיקי# ונעשה שיחות לכלל האזרחי#. 

  
  יהיה מסדר נוכחות כל יו#, שלא יישאר א& מבוגר ללא תרופות וללא אוכל? – אהוד לוייובל 

  
  חברי# בקהילות תומכות וה# נמצאי# בקשר ע# הקשישי#.  700יש  – רוזי נוימ�

  מנסי# לכסות את כול# ככל שנית�.
  

  תודה לרוזי. א# אי� עוד שאלות נעבור לשרו�. �תהילה מימו�
  

אני אתייחס לאג& התרבות וג# לחברה לתרבות ופנאי. לפני כל השינויי# של המשבר,  –פזשרו� 
בעייתיי#  תחו# היול"א. כמעט בכל תחו# נוס& היו קיזוזי#ב ספגנו הרבה קיזוזי#, אחד מה#

  שצריכי# להתמודד אית#. 
כל עובדי  מושפעי# ראשוני# מהמשבר .אנשי# לחל"ת 600הוצאת כ ע# בשבוע האחרו� התעסקנו 

המעונות הצהרוני#, מפעילי החוגי#, סגרנו בתי תרבות. הפעילות מאוד הצטמצמה. מתחילי# 
  .להפעיל את השמרטפיות למשרד הבריאות

 �מרחוק מקוו� מרחוק וג# מצליחי# בשני תחומי# להפעילמפעילי# ג# תכני# של הקהילה 
  . ממשיכי# להפעיל את פעילות התרבות ככל שנית�. ילדי# 500, כ חוגי# מקווני# ו  �קונסרבטוריו
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  וירטואליי#? #הא# יש דר' לחבר אנשי# לאירועי – ממה שיינפיי�

  
  הבעיה היא בעיקר בתחו# התרבות, נית� לקבל הכל כמעט חינ# באינטרנט.  – פז שרו�

  
  בעיריית רעננה יש הרצאות מ� הכורסא. הרצאות חופשי לכל מי שרוצה בעיר.  – ממה שיינפיי�

  צרי' להנגיש לתושבי# לא כמו שזה מונגש היו# בפייסבוק של העירייה. 
  יש יכולת לצל# ולהעלות ליוטיוב או לאתר העירוני? 

  
ענה בי� בימי# הקרובי# נעלה ערו7 מיוחד באתר במיוחד לימי# אלו, אמור לתת מ – איתי צחר

  השאר ג# לאוכלוסייה המיוחדת. 
  

  מסכימה ע# איתי. עובדי# על זה. תכני# של הרבה אגפי# שרוצי# להנגיש לקהילה.  – פזשרו� 
  

  תכני# מקווני#.  1000מידי יו# עוברי# למעלה מ  – איתי צחר
  

  התארגנו בצורה מהירה לחיתו' וחסכו� בכל ההוצאות. – פזשרו� 
  

  א תחת החברה לתרבות ולא החינו', על בסיס מה נעשה? "הרחבת מסגרת היול – הדר לביא
  

  התכנו� לספט' זה להעביר אלינו גני# נוספי#, פעילות הצהרוני# (צהרוני יול"א). –פזשרו� 
  מקבלי# את המעבר אלינו מבחינת כוח אד# ופעילות.

  
של הניהול השונה, לא א# הסיבה היא חסכו� תקציבי צרי' לדבר על התועלות  – הדר לביא

  בטוחה שזה הדבר הנכו� לעשות.
  

מבקש לשלוח הודעות על תכני# שמועברי# לילדי# כדי שאנחנו ההורי# נוכל  – אהוד לוייובל 
  הנגשת מידע לילדי#, העברת תכני# ושיעורי# לילדי#. להתעדכ�.

  
יש אתר למידה  יש תכני# מועברי#, יש שיעורי# מקווני# כל יו# דר' משרד החינו'. – עדי סקופ

ארצי מרחוק. השיעורי# ה# לפי תוכנית הלימודי#. המורי# שלחו תוכניות ללמידה מרחוק עד 
  ו# לילדי# שלנו.אחרי פסח. בוא נשתמש כרגע בפתרונות שיש הי

  
ו להורי# עחלופות לצהרוני# שהוצאני רואה שינוי כל יו# בהנגשת המידע.  – תהילה מימו�

  ?ותלתחילת שנה הבאה, הא# מתוקצב
  

ו צהרוני# לגילאי# �דתוכניות: אחי# ממתיני#, ולכיתות  2חו7 מניצני#, יש עוד  – פזשרו� 
  א. "הבוגרי# יותר. ביקשו להציע תוכנית רק של הזנה. ג# את זה בוחני# בנוס& לניצני# ויול

בוודאות. מאוד תלוי בהתעניינות של ההורי#  כרגע מבחינת תוכנית רואי# רק מה שיודעי# שיהיו
  וברצו� להשתת& בתוכניות. 

  
כפי שהצגנו בתקציב, יורדת הפעילות. התקציב לא מתפנה אלא נכנס לסדר  – שגיא רוכל
  הקיצוצי#. 

  
, למידת עומק. שינוי במודל ההפעלה. הקהילה בשנה האחרונה נעשה שינוי במודל – מירב הלפמ�

  בצורה שווה ורוחבית. שירותי# ציר גילאי, ציר גיאוגרפי וציר נושאי. העיר תקבל 
  

  יש מימו� לגיל הר'? – הדר לביא
  

  היה פונקציה שתעסוק בגיל הר'.תחלק מהפעילות הקהילה יופנה לגיל הר'.  – מירב הלפמ�
  

  ה ההשלכות של השינוי של המודל על התקציב?מ �תהילה מימו�
  

מנהלות שלי קהילה  2יש גידול כרגע רק בתק� של הגיל השלישי מנהלת גימלאי#,  – מירב הלפמ�
  שיהפכו למנהלות מחלקה. שינוי מינורי בתקציב.נוער וצעירי# 

  
שירות הנושא התקציבי והלייעל את כל  יגו# משאבי# בסופו של יו# אמוראכל ה – איתי צחר

  קט� יותר. להיות לתושב. התקציב לא צפוי לגדול אלא 



 

 

 

  09-7649126/7טל.  | 44100סבא � כפר 135רח' ויצמ� 
  gizbar@ksaba.co.il מייל:  | 106מוקד  | 09-7649263  פקס.

  
  אשמח להכיר את השינוי. – הדר לביא

  
קהילה, נעשית עבודה מדהימה. מירב מובילה את השל  שינויאת ה אני רוצה לציי� – ממה שינפיי�

  הנושא ביד רמה. 
  

  אי� בקשה שאני מבקש והיא לא נענית מיד. תודה למירב. – דני הרוש
  

למתח# הנוער ספורט. 6 מ'  1.250של סכו# בשאלה לשגיא, יש בתקציב תב"ר  – תהילה מימו�
  מה זה?

  
ר מאושר משנה "תאורה של מגרשי האימוני#, נערכו אומדני#, נער' מכרז. התב  – שגיא רוכל

. שעברה ועובר לשנה זו. מאחר והמגרש וקבוצות הנוער משחקות במגרש במסגרת הליגות
  התחייבו לבצע.

  
  לא נמצא פה. מה קורה ע# האצטדיו�? – תהילה מימו�

  
  כרגע נמצא בבחינה. לא ראינו לנכו� לשי# אומדני# סת# שלא בטוחי# בה#.  – שגיא רוכל

  מעדיפי# בשלב זה לעשות את עבודת המטה ורק לאחר מכ� להביא התייחסות.
  

שתי יוזמות רציניות באג&, מעבר של כל התשתיות שלנו לעבוד בענ� ז"א טכנולוגיה  – מוטי סרודי
 12חדשה אי� שרתי# והכל בענ� מגובה וכל רגע נתו� אפשר לשכפל מידע, רמת אבטחה גבוהה. 

רשויות בשרו� עושות זאת. השנה יש סעי& הכנסות לדרו# השרו�, כל אג& המחשוב של דרו# 
  עיריית כ"ס. בשוט& ממשיכי# על שדרוג תשתיות. ל שהשרו� בנוי על שירות 

  
  יש סעיפי# שהצטרפו השנה כמו קבלני#, מה המשמעות שלה#? – תהילה מימו�

  
עיריית כ"ס ואג& המחשוב נות� מענה לדרו# השרו�, מגייסי# כוח אד# נוס& שעובר  – מוטי סרודי

הדרכות, המנהלי# אצלנו אבל האנשי# נותני# שירותי# ולכ� מוציאי# וג# יש סעי& הכנסות 
  מנגד. 

  
  הציפייה היא שההכנסות יגדלו. מה הצפי הלאה? – תהילה מימו�

  
הכנסות שנתי מדרו# השרו�. רווח לא רע 6 מ'  1.2יש הסכ# שנחת# בימי# אלה  – מוטי סרודי

  6.א'  300יכול להגיע ל  �בכלל
  

  ההכנסות של הדוחות חנייה הולכות ישירות לאג& הביטחו�. – הדר לביא
  

הולכות ישירות לעיריית כ"ס. ג# ההוצאות וג# ההכנסות פיקוח, חנייה, עובדי#   � שגיא רוכל
  נכללי# בתקציב אג& הביטחו�.

  תוכל להסביר קצת על נפת גלילות?  �  הדר לביא
  

יזמנו מהל' שבו בנינו מרכז הפעלה חדש לרשות, הקוד# היה יש�. קיבלנו מפיקוד  – שי זייד
, יזמנו מול פיקוד העור& מהל' שנקצה לה# את היש�, נפת מ' ש"ח 8כ   העור& תקציב חלקי של

  מכפיל כוח לעיר בחירו#. משמש גלילות תעבור לכ"ס (כרגע נמצאת בחולו�), 
  

לפי פיקוד העור&, כולל הערכות מצב  ביטחו� בעיריית כ"ס נחשב מהמובילי# באר7 – איתי צחר
  שהוצגו. עבודה מאומצת של שי. 

  
  מצטר& לברכות לכל הצוותי#.  – דני הרוש

  
  רואה הכפלה של תקציב הדוברות. למה צריכי# את הגידול הזה? – הדר לביא

  
לא נכו�, יש ויהיה עוד צמצו#, התקציב היה בנוי מסעיפי# שמצויי# באגפי# אחרי#,  – איתי צחר

  נכו� להיו# מרכזי# את כל הסעיפי# לטובת הסתכלות רוחבית. 
  

  בשכר. כלומר הגדלנו את היחידה?6 א  400השנה יש גידול של  – לביאהדר 
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יש פעולות שהיו רשומות באגפי# אחרי#, לא ראו בספר התקציב תחת דוברות. אי�  – איתי צחר
הגדלה בתקציב, עובדי דוברות עבדו במיקור חו7, המטרה לעבוד באותו מקו# ויוביל לשיפור 

  וייעול.
  

  כא�.יש לי עוד דברי# לדבר עליה# ע# שגיא. אעלה  – הדר לביא
מה שמטריד אותי, נושא החוב. אי' רואי# את האיזו�? תקציב שוט&, תב"ר מול מלגות 

  שלוקחי#?
  

ביצענו הקטנה משמעותית בהיק& נטילת החוב, מחייב החלטות. כרגע עשינו צמצו#  – שגיא רוכל
מ', קט� משנה  32בתוכנית כדי לא להגדיל את נטל החוב. באופ� יחסי ההלוואה היא לא גדולה 

  שעברה ומהשנה שקדמה לה. 
  

  הצגת לנו טבלה ע# גובה ההחזרי#, מה יהיה מצבנו בעוד מס' שני#? – הדר לביא
  

מ'  295, 2020מציג מס' של היק& האשראי ביחס לתקציב. ממתני# את גר& העלייה ב  �רוכל שגיא
לא בצורה קיצונית. לגבי היק& הפירעו�, כרגע בשיא נגיע ב  2023ועולה בצורה יחסית מתונה עד 6 

זוהי 6. מ'  30�31כמוב� א# לא ייכנסו תוכניות משביחות וג# היק& הפירעו� נגיע ל  41%ל  2025
הנתו� לגבי הפירעו� שנה שעברה  משמעות של האטה. התחזית של היק& הגיוס מתונה יותר.ה

  צמצו# בגיוס.6, מ'  31הפירעו� יעמוד על  2025והשנה מעריכי# שב 6 מ'  38פירעו� קרוב ל 
  

הוצאות פיתוח נמוכות עד בלתי אפשרויות וכל החוב שמוצג לשני# הבאות תלוי ב – תהילה מימו�
  יכי# להיות בערבו� מוגבל. צרי' להתנהל צעד אחרי צעד ולראות אי' זה מתקד#.הנתוני# צר

  
פוטנציאל חדש. זו משימה של וועדה  לאפשרצרי' לעבוד על מקורות הכנסה.  – שגיא רוכל

  הפיתוח יהיה מוגבל. ,לתכנו�. רק מתקציב רגיל
  

  הא# שוב מתקרבי# לתקציב של סיכו�? צרי' להיות מודאגי#? – הדר לביא
  

לא היינו מודאגי# א& פע#. לקחנו מלוות פחות מחצי ממה שאושר בתקציב. בלמנו  – איתי צחר
  את המגמה. בנושא המלוות יש שינוי מגמה.

  
 מגדילי# את סל לשאלהמלוות. צרי' לדאוג  50�60אחד היעדי# שלא נגיע ל �תהילה מימו�

  ההכנסות.
  

  אי' נביא שלא נגיע להיק& הזה? – הדר לביא
# כזה שלא נקבל ונהיה חייבי# לממ� "הכס& שאמורי# לקבל לחטיבת הביניי#, ברגע שנכנס בלת

  מעצמנו, מאוד מטריד.
  

ויש דברי# שחייב להמשי' לנהל. המצב ידוע, א#  איתה י#יש מציאות שמתנהל� איתי צחר
מגיעי# לתרחיש שאי� תקציב אז לא משפצי#, אנחנו לא ש# ונעשה הכל כדי לא להיות ש#, זו 

צרי' להיות  2021תקציב המשימה שלנו. המציאות ברורה והתקציב מאוד אחראי ומצומצ#. 
  באותו קו. 

  מייעלי# את המערכת העירונית.
  

  ה א# לצמצ# את היקפי המלווה.תוה – הדר לביא
  

  כל דבר הוא חלופה ונית� לצמצ#. – איתי צחר
  

ר "הכנו תוכנית עבודה לשנת עבודה רגילה ונורמלית שיש בה צפי הכנסות מוגדר, התב – רפי סער
עבודה ויש דברי# שנמצאי# בפעילות כמו חט"ב, בי"ס שמתוקצבי#, יש שורה של  הוא תוכנית

אפשר גמישות למערכת. במידה ולא ול נושאי# שאפשר לצאת לדר', צריכי# לאשר את המסגרת
  לצערי יהיו החלטות קשות ג# בתקציבי הפיתוח. יתאפשר 

  . 2021טי# שנדחה ל להיות פרויק י#יכול
  

  חט"ב בעייתי להגיד שנדחה. – הדר לביא
  

. פטמברבס 1ב זה אירוע שחייב להסתיי# ב "בעדיפות עליונה של המערכת, חט �רפי סער
תקציבית יודעי# לקחת מימו� ביניי# או לבוא למדינה ולהתנהל איתה עד שהחט"ב תיפתח. 
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 3רי# ל "יש מצב ג# שיש רשויות שעושות תקציבי# תבתקציבי הפיתוח ה# מסגרת תקציבית. 
  שני# קדימה. 

  
הכנסות מהממשלה בעקבות חוסר היציבות הכלכלית עשויות להיפגע, צרי' לרס� בטח  �הדר לביא

  עכשיו.
  

. האירוע ישלי' לשני# הבאות. אי� יצא לנו טוב, יש רשויות במצוקה גדולה מאוד – רפי סער
  י הממשלה ג# נמצאי# במצוקה. לדעת מה יוליד יו#. משרד

  
  למה לא לקצ7 עוד?�  הדר לביא

  
  עשינו מהל' אחד משמעותי עכשיו. נחכה שיתבהר.  – רפי סער

יש מצוקה של וודאות, צריכי# לסגור מסגרת קוד# כל ולבוא בעוד חודשיי# ולבחו� את המצב 
  ולעשות תיקו� לתקציב. 

  
 לי מורכבת ואי�מסכימה שצריכי# קיצוצי# יותר משמעותיי#, יודעת שהמציאות  �תהילה מימו�

ולראות אות�  רוצה לשמוע על הפעולותהייתי פעולות יותר ממה שרואי# בתקציב,  ותספק שנעש
  ייקח הרבה פחות מחודשיי# לתק� את התקציב. תהיה דרמה בתקציב. להערכתי ,בתקציב

  
יא למה כ� לעשות עכשיו, אי� סיבה לעשות כרגע כלו#. להמשי' התשובה הטובה ה – איתי צחר

ולקד#. צרי' לכנס את וועדת הכספי#, להביא סעיפי# לעדכו�, לעקוב אחר השכר, ארנונה בקצב 
  מהיר ודינמי. 

  
חודשי# אחרי הזמ�, צרי' מסגרת יציבה לפעילות. רוצה לראות  4התקציב מובא  �הדר לביא
  קדימה.

  
שעבדו עליו עשרות שעות וימי#, כל המנהלי#, כדי להגיע לדיוק. נית� להגיש  התקציב �רפי סער

תיקוני#, ירדנו לעובי הקורה. לקחנו אחריות על הצגת תקציב שהוא ממש לבצע מהר מאוד ואז 
  מדויק. התקציב נת� פתרו� לחלק מהדברי# שצרי' לטפל בה#.

ויות שהיו השנה מכבידות על ההתייקרלא העלנו מיסי# וארנונה וזה הכביד את המערכת. 
  המערכת.

  לצוות המקצועי לקחת את הזמ� שלו כדי לעשות בצורה טובה . ונאפשר
  

  הרשות בי� היחידות שהגענו לאישור התקציב.  אנחנו �הדר לביא
  

  מה זה נובע?התקציב של תנועות הנוער ירדו, מ – תהילה מימו�
  

  במסגרת צמצו# התקציב, נאלצנו לחתו' ג# בתקציב של  תנועות הנוער.  – שגיא רוכל
  

  בעדכוני#.תנועות הנוער אבל נדבר על זה של חושבת שלא צרי' לגעת בתקציב  – תהילה מימו�
  

  תקציב תנועות הנוער לא משק& ונכו� להתייעל ג# ש#. �אמיר קולמ�
  

ב שהוא מאוד משמעותי ביחס לאחרי#. בוצע שולא חבוצע קיצו7 לא מאוד גדול,  �שגיא רוכל
  רידוד כמעט בכל תחו#.

  
  ההסתמכות היא מארנונה עסקית?6. מ'  22הכנסות ארנונה, גדילה  �הדר לביא

  
עורכי# אומד� די מדויק, הדמיית חיוב מלאה לכל הנכסי# בעיר. אומד� מפורט  – שגיא רוכל

סביר זאת בישיבה הקודמת. עומדי# מאחורי ורציני וסה"כ עומדי# אחרי המספרי#. צחי ה
  הזה עד אחרי משבר הקורונה. אומד�

  
  ?עלייה גדולה יחסית. כמה רגיש לשינויי#. כמה אפשר להתבסס – הדר לביא

  
תוספות אכלוס, ס' התוספות, כל הנכסי# שצפויי# להתאכלס החל מ מ6 מ'  2.4 – שגיא רוכל

  ה� ממגורי# וה� מעסקי#.  1.1.20
  

  כמה זה הגבייה מיתרות ? – לביאהדר 
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בשנה ממוצע. הכל 6 מ'  12�13יש יתרות מסוימות בסו& כל שנה, לפי עומק החוב  – שגיא רוכל

  לפני מציאות קורונה.
  

ישור תקציב לפני חודש אבנקודת ראות שלי אי� ספק שא# היינו עושי# את ה � תהילה מימו�
אחרת. התעסקתי בנושא החוב, כ� רואה עבודה משמעותית  הדברי# היו שוני# כי המציאות היתה

תקציב הקורונה שינה את התמונה, .  , ר�אה ג# את העבודה בשוט&שנעשתה השנה בעיקר בפיתוח
צרי' לתת למערכת לעבוד, להיות ע# יד על הדופק. אני פה לסייע בכל מה שצרי'. בקרוב נתחיל 

  .2021לדבר על 
  

יחד ע#  2020מאשרי# את הצעת התקציב לשנת  הנושא להצבעה אקריא  מעלה את – שגיא רוכל
  העדכו� שהבאנו היו# כ' שס' התקציב המעודכ� הינו לפי מה שאפרט מאשרי# את  :

 מש"ח 872.2 בס'  2020לשנת  התקציב הרגילהצעת התקציב הרגיל  .1
 מש"ח 127.2בס'  2020הצעת תקציב הפיתוח תברי# לשנת  .2
 מש"ח 999.4 רגיל ופיתוח בס' של  2020ת ס' התקציב כולו לשנ .3
 מש"ח 385.7 בס'  2020�2023לשני#  תוכנית רב שנתית לפיתוחמסגרת  .4
 משרות 2440  �בס'  2020לשנת  כ"א ומשרותתק�  .5
 מש"ח  40מהתקציב  5%היתר למשיכת יתר בבנקי# עד  .6
 מש"ח 32 כאמור בנספח א בס'  נטילת הלוואה לפיתוח .7
נטילת הלווה לפיתוח חל& תקציב משרד החינו' להקמת חטיבת הביניי# ככל וזה לא  .8

 נספח ב  –יתקבל 
 נספח ג –מסגרת לאשראי ארו' טוווח לפרוייקטי# כלכליי#  .9

 נספח ד –פרעו� מוקד# של מלוות לביוב  .10
 יעוד כספי היטל השבחה למטרת חינו' כאמור בנספח ה .11

 
  קש את הצבעתכ# , חברי הועדה אב, הארוכה כולה  זוהי הצעת החלטה

  
שני#. לחזור למודל של  4ולא ל  תיי#תוכנית פיתוח לאשר רק לשנמבקשת שאת �תהילה מימו�
  .ולאשר רק שנתיי#  שנה שעברה

  
  שני#.  3הנחיות משרד הפני# צרי' להציג תקציב ל לפי  �שגיא רוכל

  
  צרי' להתכוונ� למה ששגיא אומר. – דני הרוש

  
 3תקציב לשנה הבאה ובטח לעוד לבעיה ע# זה, ממילא  ההייתלא שנה שעברה  �תהילה מימו�

  שני# קדימה, לא קרוב למציאות. 4לא נכו� לאשר ל שני# אי� משמעות. 
  

לא חייבי# להסכי# איתי אבל  לפחות להיצמד להנחיות של משרד הפני# לאשר – שגיא רוכל
  שני#.  3תקציב לפחות ל 

  
  הצבעת חברי הועדה : 

  
  מאשר,  � דני הרוששני# ,  3מסכי# ל   �אמיר קולמ�שני# ,  3מאשרת ל  �תהילה מימו�בעד :  

  בעד. –אור� כה� 
  

  , רוצה לראות תקציב מרוס�. אתנגד � הדר לביאנגד :   
  

  תו' יומיי# נעביר לאישור בישיבת מועצת העיר. תודה רבה חברי# ,  –שגיא רוכל 
  
  
  

  בברכה,
  
  רוכל שגיא

  סבא�עיריית כפרגזבר 
  

 


