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  שוטף –תקציב רגיל  2022לשנת  9העברות מסעיף לסעיף מס'  .4

 ש"ח לרכוש יותר שקיות.   15,000בנושא שקיות גללים, רוצים להוסיף      -  1העברה    פירי לוי:

כניות. זה ויש לנו חוסר במורים מקצועיים בשכר, אז אנו מעבירים מהשכר לת  -    2העברה  
 נובע ממצוקת המורים בארץ.

לאור תביעת עובדי י.ב שיא משאבים    חזויהתאמה לביצוע  הוצאות משפטיות.      -   3העברה  
 את העירייה

הנ"ל. לקחנו יועץ    התביעהש"ח ליועצים. גם זה נובע מ  22,000מבקשים להוסיף    -     4העברה  
 שבודק תלושי שכר של עובדים.

 .העברה פנימית -רשות הספורט מבקשים ניוד  - 5העברה 

ל  -  6העברה   הביצוע  להתאים  צריכים  לנוער,  תוספת  קותשירותים  בפועל.  חשבון רה  על 
 ש"ח בלבד.  50,000  הרזרבה לפעולות בסך של

שנשלח.ימועל  -  7העברה   המקורי  בחומר  הייתה  לא  כרגע.  לדיון.    ת  להעלות  רוצה  ואני 
)הכוונה היא לוועדת   הבקשה הופיעה רק השבוע ולא מופיעה בדוח שלכם. ישיבת ועדת ערים

 . המשנה לתכנון ולבנייה(

ו מרכז גישור של משרד הרווחה, הוצאות פעולות של חברי הצוות, תמיכה פתחנ  -  8העברה  
 ש"ח מרזרבה.  3,000ממשרד הרווחה בחזרה, 

 . משכורות מורים לא קשור למשרד החינוך?2לא הבנתי את העברה  לירית שפיר שמש:

קושי בגיוס מורים, נעזרים בשירותי מיקור חוץ. כל עוד לא    עירייהכשיש ל  צחי בן אדרת:
 אין לנו מניעה.  ופורצים את המסגרת מוסיפים כספים בתקציב

מורים שפרשו ולא הצלחנו לגייס במקומם מורים חדשים. מורה שיצא לפנסיה    פירי לוי:
קררות  יכול להמשיך ללמד בחשבונית אך לא בשכר. הוא פנסיונר. יש חצי שנה תקופת הת

 שאי אפשר להחזיקו בשכר כפנסיונר, אז משלמים בחשבונית. יש מצוקת מורים בארץ.

 המצוקה ידועה. רק התפלאתי שהקטע הזה הכסף יוצא מהעירייה. לירית שפיר שמש:

 זה לא חוק חינוך חובה. בתיכון זה יוצא מאיתנו. הדר לביא:

 על ההוצאות שלנו. 70% זה עדיין חוק חינוך חובה, אנו מקבלים שיפוי פירי לוי:

 נאמר לנו לפני חודשיים שאין מחסור כלל במורים בעיר. מה השתנה? הדר לביא:

 הבנתי.למורים מקצועיים,  פירי לוי:

 זה מורים שלא עובדים בחודשיים אלה והבאנו אותם עכשיו?  הדר לביא:



 

   

 לא, הם עובדים.  פירי לוי:

 מאוד פשוט.אם הם עובדים אז אין חוסר במורים,  דני הרוש:

 העברה מסעיף לסעיף בתוך תקציב החינוך. :דניצקיויובל ב

מכאן הבלבול.   .  תה גיוס מורים מקצועיים במקצועות התיכונייםי ההערה פה הי  הדר לביא:
  

 . איזה פשרה מול ספק?3ארצה לחדד את  לירית שפיר שמש:

 העירייה.תביעה של עובדי י.ב שיא משאבים את  צחי בן אדרת:

זקן: בן  של    אלון  תביעות  היא  י.  70התביעה  שיא  עובדי  את  ב  וגם  אותו  שתבעו  לשעבר, 
משאבים נתנו לעירייה   שיא  העירייה על כספים שמגיעים להם בגין העסקה בתקופה שבה י.ב

שירותים. הם פשטו רגל. היא נותנת שירותי ניקיון. נתנה שירותים בעבר, ופשטה רגל. הרבה 
 ו דרכה, והם יכולים לתבוע גם אותנו. עובדים עבד

 למה אנו צריכים לשלם, הם צריכים לתבוע שכרם מהחברה. לירית שפיר שמש:

זה לא בשביל הסכום שצריכים לשלם לעובדים, אלא הוצאות משפטיות שגדלו   אלון בן זקן:
עובדים. הוצאות לעובדים. החזקנו להם חשבון אחד וחילוט ערבות.  70בגלל טיפול באותם 

 אז זה עיקר ההוצאות. 

 ?4, סעיף עכשיו ברור. מה זה יועצים לירית שפיר שמש:

 בעניין התביעה כאמור.   – זה יועץ מקצועי, בודק תלושי שכר צחי בן אדרת:

לביא: אנו    הדר  האם  כלבים  גינות  כשסוגרים  טכני.  משהו  להבין  אשמח  משתמשים אני 
 במתקנים הישנים? 

לא סגרנו גינות כלבים, למעט אחת לפני שנה וחצי. לא זכור לי שסגרנו עוד גינות.   דני הרוש:
 אחרות. אבל בסה"כ הגדלנו אותה.ו בגלל בעיות "רק הגינה בביל

לביא: האם   הדר  כלבים  גינת  סוגרים  אם  שלי  השאלה  הכלבים.  גינת  על  תלונה  לי  אין 
את   גם  לחיסכוןהמתקניםמורידים  אפשרות  פה  יש  שקיות  .  .  של  עכשיו  בתקציבים  אנו 

כלבים גללי  אם  .  לניקיון  השאלה  חדשות.  גינות  שיהיו  רוצים  ואנו  ששמים,  עמוד  זה 
 רים גינה מורידים את המתקן ומשתמשים בו בגינה אחרת. כשסוג

ברחבי העיר יש עמודים כאלה לא רק בגינות כלבים, לכן זה גדל. רוצים להוסיף.   דני הרוש:
ללא קשר לגינת כלבים. כשסוגרים גינת כלבים בוודאי שלוקחים את העמוד ושמים בגינה 

 אחרת.

פגישות, אז האם הסכום   2ש"ח. יש    20,000-אמרנו שזה עולה ב  לגבי התמלולים  הדר לביא:
 ? יש נובמבר דצמבר ישיבות מועצת עיר. זה כולל המליאות.עלה

 זה לא רק ישיבת מועצה, אלא גם מליאות וגם עכשיו למשל.  :ודניצקייובל ב



 

   

 אז התקציב לא הוקפא. הדר לביא:

ב השיר  :ודניצקייובל  כלל  השנה  קודמת,  משנה  לכלל להבדיל  במועצות  שלנו  ותים 
 המשתמשים בעירייה, גם ועדות מכרזים, ביטחון, מה שצריך, איפה שנצרך. 

 בסוף מכרז או תוך כדי?  את העלויות  וזה מכרז חדש? איך מעלים  הדר לביא:

 אנו עדיין עובדים על אותו מכרז.  פירי לוי:

ב במכרז,   :ודניצקייובל  גם  התמלול  אם  זוכר  לא  אני  מכרז.  לנו  השירותים    יש  כל  אבל 
שניתנים כמו הגברה, פרוטוקול והכל הם במכרז. המחיר פר ישיבה, ואם יש יותר ישיבות, 
או שצריך יותר, מוסיפים. המחיר קבוע, לפי זמנים, שעתי, אם אני זוכר נכון. וככל שיש יותר 
  אנו מוסיפים. מוסיפים לספק מאותו מכרז באותו תעריף. הקצבנו לזה איקס שקלים, אך 

 בפועל היו יותר ישיבות, לא משנה למה, אז נדרשנו ליותר תמלולים.

 אבל כעת הוסבר ייקור בתעריף עצמו ולא בכמות השעות.  הדר לביא:

)ועדת   לא היה תמלול נגישות. מאז שלירית החלה לקיים גם ישיבות בוועדת ערים  פירי לוי:
 הוספנו תמלול נגישות.  המשנה לתכנון ולבנייה(

 זו לא התייקרות, זו תוספת. זה סמנטיקה בביצוע.  :ודניצקייובל ב

 ההסבר שניסחתי לא נכון. פירי לוי:

 זה לא התייקרות מחירים אלא תוספת שירות.  התעריף אותו תעריף,  :ודניצקייובל ב

 פה אחד.  ואושרההעברות כולן  החלטה :  

 שטריתרו"ח רונן  –סקירת ועדת השקעות על ידי יועץ ההשקעות  .1

 .2022. רונן שטרית ייתן סקירה נכון לספטמבר צחי בן אדרת:

רבעונים ראשונים של השנה. שבלשון המעטה לא   3אנו מסכמים    :)מציג מצגת(רונן שטרית
 היו טובים בכל השווקים. מי שחשוף יודע זאת. 

פי   על  הקרובה  לשנה  ייעוד  להם  שאין  שלה  המזומנים  את  להשקיע  יכולה  כ"ס  עיריית 
עד   כלומר  הפנים,  משרד  מנכ"ל  חוזר  ו  50%מניות,    10%מדיניות  מדינה    A  40%-אג"ח 

 מושקע לטובת שוק ההון. 2/3ומעלה. 

הפסיד   התיק  השנה  הפ  ןמיליומתחילת  ההון.  שוק  בגלל  את יש"ח  איזנו  קצת  קדונות 
 ההפסדים. הכנסנו לצמודי מדד שנהנו מאוד מהעלייה השנה, וזה קיזז קצת ההפסדים.

הריבית   2022 עליית  בגלל  בעיקר  נובע  זה  האחרון.  מהעשור  חריגה  מאוד  שנה  היא 
והאינפלציה בכל העולם. גם זה לא פסח עלינו. וכל המלחמה עם אוקראינה רוסיה שהשפיעה  

רות ומחסור במוצרים בכל העולם. זו ירידת השווקים בשנה האחרונה, אם  על מחיר הסחו
 כי המשק הישראלי נפגע פחות באג"ח ובמניות בכל השווקים.



 

   

למרות   החודשים  בכל  מהאג"ח.  יותר  ירד  המנייתי  שהחלק  היחיד  החודש  היה  ספטמבר 
שראל עלו.  הירידות שהיו, האפיק המנייתי בישראל איזן את השוק. המדדים המובילים בי

  
עולה. הכ וגם האג"ח  יכול לקרות בובחודש אוקטובר גם המניות עולות  ימי המסחר   4-ל 

 הבאים, אך לפי הנראה אוקטובר הוא חודש תיקון. 

שלנו ממשיכים להיות מאוד חזקים, צמיחה חזקה, אבטלה מאוד נמוכה,  הכללים המדדים
ורים, זה רק מגזר אחד, ולמעשה רק כעת דיברנו על מחסור במ.  אנו בתעסוקה מלאה למעשה

חודשים שהממשלה מציגה עודף תקציבי, הכנסות גבוהות   3ברוב המגזרים יש מחסור. כבר  
 ים.סממ

מה שמעיב על השוק זה האינפלציה והריבית. האינפלציה בחודשיים האחרונים התמתנה. 
כך שתחזית  מדד אחד היה שלילי והשני נמוך. גם החודשים הבאים צפויים להיות נמוכים,  

 יתה בתחילת השנה.יהאינפלציה נמוכה יותר ממה שה

הפריים ריבית  מאמינים    .4%  כ  היום  אנו  ירדו.  הריביות  יורדת.  האינפלציה  תחזית 
, יש שנה טובה יותר ויש שנה גרועה יותר, בטווח 5%שהמחירים ירדו. שוק ההון עלה בכמעט  

 הארוך נראה עליות באג"ח. 

שלנו. אנו סוקרים בוועדת ההשקעות את הנתונים ומחליטים אם לשנות זה תיק ההשקעות  
 התמהיל או להשאירו. 

בכל התיק. אג"ח מדינה   32%. נכסי סיכון בהעברות נמצאים 8%מניות ואנו   10%מותר לנו 
 זה תיק שנחשב מאוד סולידי. בוועדת השקעות נחליט אם משנים או לא. 

קדונות ובאגרות החוב  יתאים לתקופה. נהנינו בפ. זה מ51%החשיפה שלנו לצמוד מדד היא 
ושקלים ריבית משתנה   28%  –שקלים ריבית קבועה  קדונות  יופ  8%ממדדים גבוהים. מניות  

13%. 

ורבע אחוז מתחילת השנה. רק החלק    7- המדדים המובילים שבהם מותר לנו להשקיע, ירדו ב
. הפסדנו פחות ממה שהפסיד  כך שאנו במצב טוב  5.8%-של שוק ההון אצלנו בעירייה ירד ב

השוק. דוגמה בולטת זה מעקב שאנו עושים אחרי הרבה תיקים ברשויות מקומיות שמותר  
והטוב   10%להם להשקיע כמונו. סטטיסטית התיק הכי נמוך ברשות מקומית הוא ירידה של  

 6%ביותר 

ק. אנו . אנו נמשיך לעקוב דרך ועדת השקעות אחר השויחסית לתקופה  אז המצב שלנו טוב
 ל תקין ותחת מעקב שוטף.ומתכנסים לעיתים קרובות. הכ

 אם מצבנו היה הפסדי כרגע, עד כמה מבחינת התקציב יש לכך השפעה?   לירית שפיר שמש:

זה לא משפיע כי זה כספים לשימוש בטווח הארוך, אז זה לא משפיע בשוטף.    צחי בן אדרת:
וואה שלקחנו שיפר לנו את המצב, אך  כשנדבר על ההלוואה, נדבר על זה. אופן נטילת ההל 

  נדבר על זה אח"כ. 
כרגע מדובר בכספים לטווח ארוך, צריך להסתכל בשוק ההון על הלונג גרנד, שוק ההון עולה 

 לאורך תקופה.



 

   

 אם זה רק בטווח הארוך זה ישפיע עלינו לכאן ולכאן?  לירית שפיר שמש:

אדרת: בן  הארו  צחי  לטווח  ההון  שוק  את  בוחנים  בטווח בד"כ  עצמו  את  הוכיח  והוא  ך, 
  הארוך.

 

 מיליון ₪.  14אישור נטילת הלוואה בסך של  .2

 לפני שיובל מתחיל, אני רוצה להעיר משהו לגבי ההלוואה הזו. לירית שפיר שמש:

אולי שיציגו לנו הנושא כי לא שמענו את יובל. תני לו להציג מחדש שנוכל להבין   הדר לביא:
 מה שהוא רוצה. 

שמש: שפיר  עבודה   לירית  דרך  לא  שזה  חושבת  ואני  מראש,  חומרים  כך  על  קיבלנו  לא 
ומעודכנים   בלי שאנו קוראים מראש  עכשיו  כל הפרטים  צריכים לשמוע את  ראויה שאנו 

 א כה כבד.מראש, ובוודאי לא בנוש

זקן: בן  הנושא   אלון  יציג את  יגיע למועצה, מציע שיובל  זה  ואח"כ  ועדת כספים,  יש  לכן 
 ואח"כ תקיימו דיון. 

שמש: שפיר  ולא    לירית  מראש  מסמך  מקבלים  לא  שאנו  פרוצדורטיבית  עלי  מקובל  לא 
 יודעים על מה הולכים לדבר, ובוודאי לא בסכום כזה גדול.

 תי? אני יכול לענות? שומעים או :ודניצקייובל ב

הבעתי את דעתי, זה לא ראוי. בוודאי לא בסכום כזה, ובוודאי לא כשאני   לירית שפיר שמש:
 שומעת בישיבת מועצה... לא עובד ככה. 

תני למנכ"ל לדבר, שיסביר את עצמו, ואז אולי תגידי אם מקובל או לא. המנכ"ל   דני הרוש:
 רוצה להסביר, תני לו לדבר.

בישיבת המועצה האחרונה, בעקבות נאום יו"ר קבוצת הכדורגל גילגול, עלה   :ודניצקייובל ב
נביא   שאנו  החלטה  והתקבלה  דיון  התפתח  המצוקה.  בעיר,  הספורט  מתקני  בנושא  דיון 

 ור גם מקומות וגם תכנון לצורך בניית הקמת אולם ספורט ומגרש כדורגל. לאיש

לגבי אולם הספורט, יש אולם ספורט מתוכנן, שהמיקום שלו זה בצמוד לחטיבה החדשה  
. יש כבר תכנון מפורט, אולי צריך לעשות שיוף אחרון, וברגע שיהיה אישור,  60-בירוקה, ב

יה אפשר ליטול ההלוואה. מאוחר יותר נגיד את  כמובן של וועדת הכספים ומועצת העיר יה
 מקורות ההחזר שלה. ולתת לביצוע.

כנ"ל לגבי מגרש הכדורגל. לגביו אין תכנון מפורט, יש אומדן. אם זה יאושר נצא לתכנון כי 
לטניס, למגרש החניה    דמרי    לא נשקיע ביועצים אם זה לא יאושר. גם הוא בירוקה, בין קניון

דונם, צמוד למגרשי הטניס, גם כדי להשתמש או לעגן    4.5-5השטח המיועד  .  ןליד האולפ
 משאבים במגרשי הטניס, כמו חדרי מלתחות ושירותים.



 

   

סקופ: לוי  השטח    עדי  על  בזמנו  דיברנו  כי  המזרחי?  או  המערבי  השטח  זה  השטח?  כמה 
 המערבי דרומית לדמרי, ואתה מדבר על המזרחי. 

 החניה, צפונית לדמרי. זה השטח.מזרחית למגרש  :ודניצקייובל ב

שטחים שמדובר בהם. אחד צמוד למגרשי   2אפשר להעלות על המפה? יש    עדי לוי סקופ:
 הטניס, ואחד צפונית לדמרי.

 צפונית לדמרי צמוד למגרשי הטניס.  :ודניצקייובל ב

 מגרשים. 2לא, יש שם   עדי לוי סקופ:

אני מדבר על האזור. לא עשינו תכנון,   את מדברת עכשיו על מיקום מדויק,  :ודניצקייובל ב
האזור מבחינת מיקום עקרוני, עוד לא בדיוק תכננו ועיצבנו, זה בצמוד למגרש טניס ימינה 

 פלייס לבין מגרשי הטניס. זה השטח.  סמלשמאלה. בין דמרי לבין ההו

 מה זה משנה איפה? דני הרוש:

מ"ר, שצמוד יותר למגרשי הטניס, הוא   3,700אסביר, כי זה שטח אחד של    עדי לוי סקופ:
, והראשון  6747מ"ר, שראש העיר דיבר עליו,    7000קטן יותר. המגרש השני הוא של כמעט  

3771. 

גודל הזירה אחיד, מה זה משנה? אם אין שירותים ואני משתמש שם, לא   .:ודניצקייובל ב
 דונם.  7תעשי מגרש בגודל 

 ים, לא שלחתם לפני כן, תהיו עכשיו סבלניים.אתם צריכים להיות סבלני עדי לוי סקופ:

דונם, אז המגרש היחידי שזה יכול להיות הוא המערבי,    6אם אנו מתחייבים על שטח של  
 דונם.  4-צפונית לדמרי. רק עליו מדובר, כי המגרש השני לא מתקרב ל

 דונם. 4.5-דונם ממני, אמרתי כ 6לא שמעת   :ודניצקייובל ב

 ק המערבי.אז זה ר עדי לוי סקופ:

 זה המזרחי, זה לא נכון.  :ודניצקייובל ב

 דונם על המזרחי. 4.5אין  עדי לוי סקופ:

 אבל הוויכוח לא לעניין. מגרש כדורגל הוא בגודל תקני.  דני הרוש:

 מה גודל מגרש תקני? עדי לוי סקופ:

  אני מאוד מכבדת את כולם, אבל יובל ועדי, הדיון ביניכם מראה כמה   לירית שפיר שמש: 
 שהנושא הזה עדיין לא אפוי. מציעה שנוריד אותו מסדר היום כרגע, ותשבו ביחד.

 אני מתנגד לכך.  אורן כהן:



 

   

שמש: שפיר  ונכנסת   לירית  דיברתי  אורן,  הבאה.  בישיבה  בו  ונדון  כתוב  החומר  שנקבל 
 לדבריי.

 אני מתנגדת להצעתך. ועדת כספים זה המקום לדון בדברים האלה. עדי לוי סקופ:

יש לכם פה קטע עם הדונמים, מגרש מזרחי ומערבי, תסגרי עם יובל.    ת שפיר שמש: לירי
ה כל  עלי  מקובל  הזה  ולא  הבאה   4.5ויכוח  לישיבה  להעביר  מבקשת  אני  ושם.  פה  דונם 

אתם   מה  גמור  משהו  תביאו  דיון.  לנהל  יכולים  לא  אנו  פה  מסודרים.  מסמכים  ושנקבל 
חושב ואני  כבד  בסכום  הלוואה  זה  מוכנים  רוצים.  כשבאים  דיון  כך  על  לנהל  שצריך  ת 

 ומסודרים, ולא כשמדברים עכשיו איזה מגרש בדיוק.

 אני מתנגדת לכך. עדי לוי סקופ:

 כבדי את עדי, זכותה לדבר. זה הדיון, אז מה? היא תשאל דני הרוש:

 גם לא מביאים מסמך כתוב וגם מתווכחים איזה מגרש.  לירית שפיר שמש:

לשם כך נועד הדיון, שכל אחד ישאל את השני, לשם כך הדיון. לכן לכבד אחד על    דני הרוש:
 השני ונדון. ולא שתכפי דעתך על כולם, ותגידי שלא מקובל עלייך.

 גם אני מבקש שנמשיך לדון. אורן כהן:

גרשים. זה קריטי גם לוועדת הכספים. יש מגרש אחד  יש הבדל בין שני המ  עדי לוי סקופ: 
גדול יותר ואחד קטן יותר. ויש גודל של מגרש תקני. אני רוצה שתגידו כל הנתונים של גודל 
של מגרש תקני. אולי נחליט שאנו רוצים לבנות מגרש תקני ולחסוך אח"כ מגרש נוסף. ואולי  

ים אין, ואח"כ לבנות עוד מגרש. זה דיון נחליט שאנו רוצים עכשיו מגרש דחוף ובהול כי לילד
מהותי, כי זה קשור למגרש עתידי, גודל ההלוואה ולמימוש הצרכים הדחופים של הילדים 

 שאין להם עכשיו איפה להתאמן.

ועדת כספים זה המקום לדיון הזה, אני רוצה פה דיון מהותי וארצה לשמוע את כולם ואני  
בר עם יובל, אח"כ עם אורן, אח"כ עם לירית, הדר מכבדת את הדעות של כולם. אחרי זה אד

ונקבל  רגועים,  ונהיה  דיון מעמיק  ננהל  כולם.  מקום לשמוע את  יש  בזה?  עשינו  ודני. מה 
 החלטה. בשום אופן שלא נוריד מסדר היום. 

 אני רוצה להמשיך הדיון עם עדי.  :ודניצקייובל ב

. אם אתה לא זז, שומעים אותך לא שומעים אותך. אולי שתלך למשרד אחר עדי לוי סקופ:
 טוב.

אמשיך. אנו מדברים על מתחם. האזור המערבי, עדי, הוא גם אזור שמיועד   :ודניצקייובל ב
להקמת חניון האוטובוסים. אני מזכיר. אנו מדברים על האיזור המזרחי שצמוד למגרשי  

  .הטניס. זה לא יהיה מגרש תקני לתחרויות שאפשר יהיה לשחק בתקן פיפ"א. לא
 המטרה היא לעשות... 

 זה מה שאמרה עדי. דני הרוש:



 

   

כי באמת צריך לתת   .:ודניצקייובל ב המטרה היא מגרש אימונים לקבוצות הנוער כרגע, 
 מענה מידי. יש מצוקה פה בעיר.

 מה גודל מגרש תקני, רק שנדע.  עדי לוי סקופ:

ב ס  :ודניצקייובל  דשא  עם  מגרש  יהיה  לכולם,  אחיד  הוא  הזירה  תאורה,  גודל  עם  ינטטי 
 וישתמשו בשירותים ובמקלחות של הטניס, נראה לי יותר נכון.

מגרשים   2מאחר ואני מאוד מתמצא בנושא, ארצה לעשות סדר. באמת יש פה    אורן כהן:
בדיוק כמו שעדי אמרה והיא יודעת היטב מה שאלה. מגרש אחד צמוד לטניס והוא אכן קטן 

 יותר.

ש אחר, ואכן דיברו על שניהם, הזכירו את שניהם. אם בונים מגרש שני הגדול יותר הוא מגר
במגרש הקטן, זה דבר שצריך להיכנס לתכנון, ספק אם ניתן, אני אומר את דעתי המקצועית  
שלא ניתן, אבל אני לא מספיק מקצועי, זה דורש תכנון יותר מדויק, ספק אם ניתן לעשות 

 ספק אם ניתן., עליו משחקים נוער והבוגרים יותר. 11/11מגרש 

זה הגדול יותר. המידות לא חשובות. הרעיון הוא מגרש תקני. אנו רואים בטלוויזיה.  11/11
מפורט. תכנון  צריך  אבל  המזרחי.  הקטן,  במגרש  לעשות  ניתן  שזה  בטוח  לא  המגרש    אני 

 הגדול יותר בוודאי נוח יותר. מי כן יכול לשחק, במידה ולא עושים את המגרש התקני, 

ה ליהנות  11/11-הגדול,  יכול  כן  מי  גיל    - ?  עד  הילדים  שביעיות  14-15כל  שמשחקים   ,
 ותשיעיות. הם כן יכולים לשחק שם. זה נותן מענה מאוד טוב לאגודה, בטח לצרכיה כרגע.

נותן הרבה חמצן לאגודה הזאת. זה מוריד ממנה הרבה מאוד. לכן אתרגם לכסף מה   זה 
שאמרתי. כשאומרים בואו נדחה את זה, זה להכניס את האגודה לקטסטרופה ומאות הורים 

 לקטסטרופה.

אני רק רוצה לעשות סדר. המגרש האחרון שנבנה בכפר סבא, אמרתי את זה בישיבת מועצת 
  17תה השנה שפרשתי בגיל  ילכבודי. למה? כי זו היהעיר, המגרש האחרון שנבנה בכ"ס נבנה  

זו   בכ"ס.  כלום  בנו  לא  ומאז  באצטדיון,  שנה  שיחקתי  של  הייתה  מכדורגל.   55,000עיר 
 2תושבים, פי    115,000אגודות ספורט, עם    4היו המגרשים שלה. היום אנו    אלותושבים,  

ה אגודות  של  מתמצא בתחום  שקצת  מי  כאוס.  וזה  שהיה,  ממה  והכדורגל,  ויותר  ספורט 
 הכניס את העיר לכאוס ומערבולת במגרשים. 

ההחלטה  לקבל  צריך  כרגע  אתו.  להשלים  יכול  לא  הספורט  תיק  כמחזיק  שאני  מצב  זה 
הכלכלית להקצות את הכסף. אני אומר שצריך לבדוק עם אנשי המקצוע ולהחליט אכן איזה  

הזה, שמיידית, מחר,   להניע את התהליך  לעבוד, משני המגרשים. אבל  או להתחיל  יוכלו 
לבחון את המגרש, לבדוק מה ניתן לעשות ובלוח זמנים קצר לעשות מה שהיה צריך לעשות 

 שנה. זו הדרך הנכונה לטפל בסוגיה זו.  30לפני 

להניע  אפשר  אי  הכסף  אין  עוד  כל  כי  כרגע,  סגורות  המקצועיות  הסוגיות  כל  לא  נכון, 
יביא לך שום מסמך, לירית, כי אין מסמך. כל עוד  התהליך. זו ביצה ותרנגולת. אף אחד לא 

 לא מניעים את התהליך אין תשובות. צריך להניע את התהליך הזה. 



 

   

מולם.   עושים  בי"ס  שכשעושים  מקובל  היה  בד"כ  החדשה,  החטיבה  החטיבה.  זה  שניים 
מסיבות שאני לא רוצה להתייחס אליהן בקדנציה הזו זה לא נעשה. חטיבה חדשה בלי אולם. 

יש אנשי צר כך  בלי מקלחת. לשם  או  עם  זה  ואח"כ להתקשקש אם  זאת,  לעשות  מיד  יך 
 מקצוע. צריך להניע שני הדברים האלה שהם צורך דרמטי בתחום הספורט. 

תודה על ששפכת אור על הדברים. אני רוצה לדבר על הצרכים. אנו מדברים    עדי לוי סקופ:
אלפי הילדים. זה פשוט מטורף העומס    על כמות הכי גדולה בעיר. עזבו את הביקוש של כל 

  שיהיה פה. ילדים תופסים חתיכת דשא ומנסים לזרוק כדור ממקום למקום. 
זה שכל השנים לא נתנו לכך עדיפות, אנו צריכים לעצור את זה ולא לתת לזה יד. לא יעלה  

 על הדעת שבחטיבה לא יהיה אולם ספורט. 

 כנון. אולם זה משהו שהוא סטנדרטי.המצב יותר גרוע. לחטיבה אגב יש ת אורן כהן:

עדיין, אנו מדברים על כל כך הרבה כסף. מבקשים פה הלוואה, בכל זאת.    עדי לוי סקופ:
דני, אם אתה זוכר בדיון הקודם על המרכז הקהילתי בהדרים, לעיתים אנו כוועדת כספים 
מבקשים לראות ללא תכנון. אין בכך משהו רע, זה פתיר. זה לא מה שיעצור את זה. צריך  

  זו, יפה שעה אחת קודם.לעשות את זה עכשיו ובדחיפות ובוועדה 
אך לא צוין מקורות ההחזר, כי יש השתתפות. נכון להגיד אם יש השתתפות או אין או מאיפה 

 היא מגיעה בדיוק, לפרט תמונה ברורה ולברך על המוגמר.

 ליון ש"ח מהמדינה. שהגזבר יתקן אותי. ימ 2לגבי האולם, מקבלים  אורן כהן:

אנו בדירוג סוציואקונומי גבוה. נקודת המוצא שלנו שמימון העירייה בשני   :ודניצקייובל ב
 . אם נצליח לקבל משהו זה בונוס.100%מתקנים אלו היא 

 ל מתקציב העירייה. ולגבי הכדורגל הכ אורן כהן:

גם לגבי אולם הספורט. השנה זה כן מופיע בספר, אך מניסיוננו אנו חוששים    צבי אפרת:
 ל עלינו.וונומי ידפוק אותנו, לכן בצורה שמרנית אנו אומרים שהכשהדירוג הסוציואק

אנו מבקשים בקשות במסגרת הקולות הקוראים וגם מדברים אישית עם   :ודניצקייובל ב
 האנשים, אבל זה לא קורה.

 תמיד זה מגיע באיחור, יש תהליך.  אורן כהן:

את לעבודה לפני הקרן למתקנים של משרד התרבות היא היחידה שמרשה לצ  צבי אפרת:
 וויטה קיבלנו אחרי ביצוע. להאישור. על העבודה ב

 אשמח להתייחס, גם לי יש הרבה שאלות, הועברו חומרים מאוד חלקית. הדר לביא:

 אין חומרים.  אורן כהן:

כל החומר שיש, שאלתי כמה שאלות לפני כן וקיבלתי תשובות ככל שהיו. חשוב   הדר לביא:
בל את ההחלטה המושכלת ביותר שיש, כחברי ועדת כספים. להביא זאת לפנינו שנוכל לק

  
 , כמה זה ? 2.5המגרש כדורגל שמתומחר פה 



 

   

 הספורט.  אולם 11.5-מגרש הכדורגל ו 2.5 צבי אפרת:

כמובן שזו מטרה ראויה ביותר ולכן העלינו אותה למועצת העיר. בניגוד לאמירה   הדר לביא:
יש תמחור סביר. אני שמחה על השתתפות   ליון ש"ח, פהימ  10הלא אחראית שנזרקה של  

 מכבי כ"ס בנושא. 

לפני  אותו  משמישים  לא  אנו  למה  נעול.  בעיר  קיים  כדורגל  מגרש  כיום  לנו  יש  זאת,  עם 
ליון או שלושה. יש לנו מגרש כדורגל פנוי. זו  ישהולכים להוצאה תקציבית, בין אם היא מ

 ל. עוד אגיע לנושא ההלוואה.השאלה שיש לי על הכדורגל. יש לנו היום מגרש כדורג

 ל, יותר נוח לי לענות כך. ותעלי הכ אורן כהן:

 יש מגרש כדורגל שאפשר להשתמש בו מחר, בגאולים. הדר לביא:

 לא בדקת, זה לא מגרש כדורגל.  דני הרוש:

עיר.    הדר לביא: ולא מאמנת. אני חברת מועצת  אני בוועדת כספים, לא שחקנית כדורגל 
 תענו לי.

 זה לא מגרש כדורגל. זה גם מגרש משחקים. דני הרוש:

אני בודקת עכשיו, וכתוב שערי כדורגל. אני חייבת להבין, האם אפשר לפתוח    הדר לביא:
שאני לא מכירה מגרש   היום את מגרש הכדורגל בגאולים למרות שהוא לא בתב"ע? האמת

 כדורגל שהוא בתב"ע, למעט אצטדיון.

 את לא בודקת. יובל, תענה. דני הרוש:

ב אפשר    :ודניצקייובל  כך  רק  שירותים,  בו  שיהיה  מחויב  כדורגל  מגרש  יודע,  שאני  מה 
קודם   אמרתי  לכן  מסודרת.  בצורה  זאת  לעשות  צריכה  מקומית  רשות  בו.  להשתמש 

של המגרש בדמרי, שהוא יהיה קרוב למגרש שאנו מקימים  כשדיברתי על איגם משאבים  
 שם, ואפשר יהיה להשתמש במלתחות של הטניס. 

באולם הם הולכים לשירותים של ביה"ס. אני מבקשת לסיים את המשפט, לא   הדר לביא:
 שאלתי את השאלה. 

לפחות   לירית שפיר שמש: אז  כיבדתם,  לא  בכבוד. אותי  לה  אפשרו להדר לשאול, תענו 
 דו חברים. תכב

לביא: שמשתמשים    הדר  מניחה  אני  אז  במגרש,  שירותים  אין  הכדורגל  במגרש  באונים, 
בבית  שירותים  יש  אך  במגרש,  שירותים  אין  בגאולים  שגם  הסתם  מן  ביה"ס.  בשירותי 
למשפחות מיוחדות הסמוך. אני רוצה להבין לפני שאאשר סעיף זה, שאני רוצה לאשר כי 

מג עוד  שצריכים  חושבת  כדורגל  אני  של    -רשי  ההוצאה  כשאפשר ימ  2.5האם  ש"ח  ליון 
 להשמיש מגרש נכונה בעת הזאת.



 

   

ב לוקחים    :ודניצקייובל  כשאנו  עירוני.  לא  פרטי,  הוא  באונים  אליו  שהתייחסת  המגרש 
אחריות, אנו צריכים לעשות דברים כמו שצריך. לגבי שימוש בשירותים של הבית למשפחות 

 מיוחדות, זה לא רלוונטי. 

 ליון?ימ  2.5יש לך מגרש מתחת ליד, והבעיה היא שירותים, ואתה מבקש שנוציא    דר לביא:ה

אמרתי שצריך שירותים. הייעוד שלו אינו של מגרש. אם צריך לעשות ממנו    .:ודניצקייובל ב
 מגרש, צריך לקבל היתר ושיהיה שירותים. 

 אני מניחה שיש פתרון לסוגיה זו ולהשמיש מידי. הדר לביא:

צודקת. אני רוצה להתייחס לכך. נתחיל מהסוף. אמרת אפשר מחר, אז לא, אי    אורן כהן:
כמ  -אפשר. אסביר   פה  לעשות יש  לא חושב שפה המקום  גם משפטיות שאני  ה משוכות, 

אותן. גם משפטיות וגם לוגיסטיות. נגעת בנושא השירותים. וגם עניין של מדיניות שצריך  
לקבל החלטה, האם אנו לצורך העניין מוציאים את ההוצאה הכספית ומתחילים התהליכים 

  אגודת ספורט כדורגל.המשפטיים הלא פשוטים כדי להכשיר מגרש זה לפעילות של 
היה  אם  לשאלה  רלוונטי  הוא  כספים.  לוועדת  רלוונטי  שלא  נפרד,  דיון  ששווה  סוגיה  זו 

 המגרש הזה, האם היינו מחליטים לעשות את המגרש החדש.

 כי כל שקל משמעותי. הדר לביא:

כהן: של    אורן  עניין  זה  אבל  המגרש.  את  להשמיש  אפשר  אי  הקצר  בטווח  אתייחס.  אז 
וברגע שיש החלטה הדיון נגזר ממנה. כיוון שאנו מדברים על החלטה, והצורך כל    החלטה,

היום   לי  תתנו  אם  וגם  מיידית,  להכשירו  ניתן  בירוקה  והמגרש  קשה,  הם   3כך  מגרשים 
יודעת כמה לי קשה, הם נוסעים לשחק מחוץ לכ"ס, קשה מאוד  בשניות נגמרים. את לא 

 רים דברים כאלה.לעמוד מול הורים ולהגיד להם שאנו מאש

. אז בוודאי 1מגרשים, לא עוד    2אז גם אם את מכשירה את המגרש בגאולים עדיין צריך עוד  
להכשיר את ההלוואה של הירוקה. לגבי גאולים אין בעיה, אפשר לדבר על זה, זה לא קשור,  
יש לי דעה ולאחרים יש דעה. אבל זה לא מהיום למחר. אם אנו נותנים עכשיו את ההכשר 

חת הלוואה, זה די מידי. כמה חודשים עד שנה, תלוי באנשי המקצוע, אפילו הגזמתי. לק
ויכול להיות פה מגרש. גאולים שווה דיון נפרד וזה לא רלוונטי וזה לא מידי, והכל עניין של 

 החלטה.

צריך לעבור שינוי ייעוד, גם ללכת לוועדת כספים ולמועצה. שינוי ייעוד כי הסטטוס המשפטי 
שערים ומגרש כדורגל, אם תתעמקי תראי   2רש הזה, בניגוד למה שאת רואה בעיין  של המג

 שלא כל המגרש מיועד לפעילות כדורגל.

 פעילות של ילדים אחה"צ היא לא בהכרח כדורגל אלא פנאי והעשרה. הדר לביא:

 זה לא יכול להיות. שווה דיון. אבל בלי קשר להלוואה. אורן כהן:

צת העיר ובוועדה על עומס המלוות שלנו והעל המדיניות לרסן את דיברנו במוע  הדר לביא:
שהיא   41%ליון ש"ח תעמיד אותנו בעומס מלוות של  ימ  14המלוות. הלוואה באופן כללי של  

על  שההחזר  במצב  בעיר  בזמנו  היינו  עכשיו.  עד  שהיינו  ממה  ויותר  משמעותית  עלייה 



 

   

ת את החזר ההלוואות. נכנסים ללופ  ההלוואות שלנו לא מאפשר לנו לקחת הלוואות ולכסו
 כספי. אני רוצה לדעת מה סטטוס ההלוואות ואם נוכל לעמוד בתוספת הגרעון. 

הריביות  כמובן ש  .  ליוןימ  1.1בסביבות    ת של ההלוואההקרן וריבית שנתי  צחי בן אדרת:
מהשבחה יהיה  ההחזר  מקור  הבאה  משתנות.  מחרתיבשנה  מחר  יתחיל  לא  המגרש  ם,  י. 

מדיניות   זו  ההלוואה,  את  ניטול  לשלם  כשנתחיל  מניח.  אני  הבאה,  משנה  לשלם  נתחיל 
השבחה. היטלי  יהיה  ההחזר  ומקור  בתוספת    זהירה.  המועצה  שאושרו  המלוות  עומס 

 41%הבקשה היום יעמיד אותנו על כ 

א ומתן מול הבנקים כמו שהיה  נצטרך לנהל מש.  היא לאישור ליטול עכשיו הלוואה  הבקשה
המלוותיפ באישור התקציב של העירייה.  כ  2022ל    שלנו  השנתי   רעון  ש"ח    24-הוא  מליון 

 . קרן וריבית שנתית

הבעיה שזה חורג ממדיניות צמצום המלוות. אני סומכת על אנשי המקצוע שיש  הדר לביא :
לש  .  לנו צריך  אך  רוצה,  אני  הצורך  את  זה,  את  להחזיר  מה  היכולת  חריגת  שיש  לב  לים 

  . ממדיניות ההלוואות שלנו, ואני מזכירה שאנו נכנסים לשנת בחירות עוד מספר ימים

ונכונים, אלא האלטרנטיבה וההשפעות   השאלה היא לא חשיבות הצרכים, כולם חשובים 
 התקציביות שלנו. 

 כולם סיימו? לירית שפיר שמש:

 אני צריכה לעזוב, סליחה. הדר לביא:

 מה את מצביעה? :ודניצקייובל ב

אין הצבעה. ביררתי בינתיים. אני כיו"ר הוועדה ואתם הסכמתם שאני    לירית שפיר שמש: 
ואני  לי הסמכות לקבוע אם תהיה הצבעה או לא תהיה.  יש  יו"ר הוועדה לכל דבר היום, 

ני באמת מכבדת את צרכי הספורט  כיו"ר הוועדה אומרת לכם שלאור כל הדיון שהיה כאן וא
אולם  לגבי  כבר  שיש  שומעים  כשאנו  לפתחנו,  מגיעים  האלה  כשהדברים  אבל  העיר,  של 
הספורט את תחזית העליות, צריך להחליף... אבל אנו לא רואים את זה בעיניים, ויש דיון  

  לכאן ולכאן על מגרש הכדורגל, אני חושבת שכרגע אין מקום להצבעה. 
מו אני  הנתונים  כיו"ר  כשכל  הבאה  לישיבה  יעלה  שזה  מבקשת  אני  הצבעה.  שאין  דיעה 

 מסודרים מראש. 

 לא ראיתי שנתת לי לדבר. דני הרוש:

 שתקתי כל השעה הזו.  לירית שפיר שמש:

אני מבקשת בכל הכבוד, ואני אומרת אין הצבעה. אגיד עוד משפט לגבי    לירית שפיר שמש: 
ורך, ולא מסכימה לקיים הצבעה בצורה שהדברים  דחוף בהול. אני מבינה את החשיבות והצ

יהיו מסמכים  כיו"ר, אם  זה לישיבה הבאה. מבחינתי  נושא  התנהלו עד כה. אני מעבירה 
מוכנים בהקדם, אין לי בעיה לקיים ישיבה ולהצביע בנפרד מהישיבות הרגילות אם יהיה  

 נחוץ.



 

   

הי פעם  בהול.  דחוף,  פה  לי  יאומרים  שאמרה  חברה  לי  הם  בעינ  -תה  בלבד  דברים  שני  י, 
חשובים ודחופים. מכבי אש ובלון חמצן. כל השאר מחכה. אז ההלוואה התעכבה עד היום,  
ותתעכב עוד טיפה, ואני רוצה לראות את הדברים בצורה יותר מוסדרת. לא יתכן שתהיה  
לנו צורת עבודה כזו שלא ידעתי על איזה אולמות ספורט מדובר, ורק ממה ששמעתי הבנתי 

 ומשם.מפה 

 מה אומר על זה היועץ המשפטי?  דני הרוש:

ערב טוב לכולם, הסמכות של לירית יו"ר הוועדה היא לנהל את הדיון. הנושא    אלון בן זקן:
וככל שאת רוצה שיירד צריך לעשות הצבעה. אם רוב חברי הוועדה   נמצא על סדר היום, 
רוצים לנהל את הנושא, הם יכולים להצביע על זה. את לא יכולה להחליט עצמאית על הורדת 

 נושא מסדר יום. 

 - סמכות שלי היא בעצם ה לירית שפיר שמש:

 לנהל את הדיון. אלון בן זקן:

 אני לא יכולה להחליט אם יש הצבעה או לא? לירית שפיר שמש:

את לא יכולה להוריד נושא מסדר יום. חברי הוועדה יכולים להצביע. להוריד    אלון בן זקן: 
 נושא מסדר יום, לנהל נושא ביום אחר, להוסיף נושא לסדר יום. אם אין הסכמה.

אז אני צריכה לשאול את החברים האם אפשר להוריד את הנושא מסדר    לירית שפיר שמש: 
 היום. הרי היה דיון וכבר דיברו.

 אז תעלי את זה להצבעה. חברים, האם להוריד מסדר היום?  דני הרוש:

 לירית בעד.  ן, עדי ודני נגד להוריד מסדר היום.ורא החלטה:

היום.   מסדר  יורד  לא  הנושא  זאת  אז  תעלי  ההלוואה.  קבלת  על  להצביע  מבקשים  אנו 
 להצבעה.

אני מעלה את הנושא להצבעה. אבל זו הצבעה שאני אישית מודיעה כבר   לירית שפיר שמש:
 שאתם מבינים את דעתי. 

אני לא מבין את דעתך. דנו בזה, לא פותחים את ההצבעה הקודמת לדיון, היא    אורן כהן:
מועצת העיר תשמח לתת לך כל האינפורמציה שחסרה לך.  תה. עוד מעט נעשה הצבעה, ויהי

 שלטענתך יש לך חוסר. 

בכל מקרה, הנושא אחרי אישור ועדת הכספים יבוא לדיון במועצת העיר. זו לא   דני הרוש:
  החלטה שאין בלתה. מועצת העיר תדון בזה אחרי שנצביע היום.

 בבקשה תעלי להצבעה. 

 אני מעלה להצבעה. לירית שפיר שמש:



 

   

אדרת: בן  נטילת    צחי  אישור  להעלות  אפשר  מבחינתי  משהו,  להוסיף  רוצה  אני  לירית, 
הלוואה ולהסמיך את גזבר העירייה לנהל משא ומתן עם הבנקים, בפורמט שהיה בתקציב.  

 זה ההצעה.

 הצעה :

ליון ₪ והסמכת גזבר העירייה לנהל משא ומתן בין ימ  14אישור נטילת הלוואה בסך של  
 הבנקים.

 אני מעלה להצבעה. שפיר שמש: לירית

  לוי סקופ , עדיכהן , אורןהרוש דניהצבעה:    בעד:  
 לירית שפיר שמש   נגד:                  

 תקציב פיתוח תב"רים 2022העברות מסעיף לסעיף לשנת  .3

אפרת: תב"ר  צבי  מציג  פעולות   2040  לתמ"ל  חדש  אני  שם  לבצע  הזמן  הגיע  יוספטל. 
לבקרה ליוספטל.    במסגרת  שחשובות  העירונית  ההתחדשות  ב  תכנית  כנית  ותמדובר 

 השמאית.

האולם משמש    .  התב"ר הבא הגדלת תקציב הצטיידות חינוך. קיים צורך להגדיל התקציב 
 הצטיידות.הוצאנו את זה מהצטיידות לחינוך ואנו רוצים להחזיר לנושא ה. את ביה"ס

ש"ח   15,000הבא הוא הנושא הישן של הצטיידות לחינוך. משרד החינוך העביר לנו    התב"ר
ש"ח, אז אנו מגדילים ההצטיידות ומחזירים    4,000להצטיידות טכנולוגית, הפיס העביר לנו  

 את המקורות.

מח'  למנהלת  שתהיה  רוצים  אנו  החניה.  מקרן  חניות  עוד  אישרנו  חניות.  הבא  התב"ר 
 בר בלי לרוץ בכל דבר למשרד. התחבורה יכולת לתג

שאלתי על    .  בנושא החניות שאלתי בוועדת הכספים הקודמת או זו שלפניה  עדי לוי סקופ:
 ? 60 - . האם זה כולל את החניות שהובטחו במנהל הקהילתי ב60 - החניות ב

ס  צבי אפרת: הילא  כ   250,000-ימנו את  חניה  כופר לקרן  יש תשלום  כבר עכשיו  - האלה. 
והשאר אם יש החלטה כזו אני מניח    .  60  –  ח ששולם לנו, סכום קטן, שנשתמש בש"  60,000

 שגם היא לא בסכומים גבוהים.

לגבי החניה של המשרד הקהילתי,    :ודניצקייובל ב ועדת כספים שאלת אותי מה  באותה 
ואמרתי שגם היא בתכנון והיא אמורה להתבצע כבר. אחרי שנראה מה יישאר מהיתרות,  

 אמור להישאר משהו, כמו שאמרתי היא בתכנון לביצוע תוך שנה.  ולפי חשבוני

באיזה חניות מדובר. לאיזה מטרות החניות המדוברות.    -אשמח להבין    לירית שפיר שמש:
 תחדדו לי עוד פעם. 



 

   

אפרת: ציבורי  250,000-ה  צבי  לא  הן  עם   האלה  זה  שדיברתי.  הקודמות  לחניות  בניגוד 
לא רוצים לרוץ בכל פעולה  קימות עבודות פיתוח קטנות ואנחנו  מדי פעם    .  מהנדס התחבורה

 ש"ח לפעילות משותפת של מח' תחבורה. 250,000כזו עם סכום קטן, לכן מייעדים 

אפרת: לפרויקט  צבי  מתייחס  הבא  מ  .  התאגידים  התב"ר  הזה  התקציב  את  ליון יפתחנו 
תה טעות ים בפרויקטים בעיר. הילתאגידים. יש נוסחה לגבי השתתפות תאגידי  אלף  מאהו

על   תעמוד  היא  מ  600,000בהערכה,  השתתפות יולא  פחות  תיקון  עושים  אנו  מאה.  ליון 
 תאגידית.

אחד   מתב"ר  העברה  איחוד  כאחת.  לראות  אפשר  הבאות,  ההעברות  שתי  הבא,  התב"ר 
לאחר. יש לנו תב"ר לגבי שדרוג אצטדיון האתלטיקה באלון בהשתתפות משרד התרבות.  

וכושר, היב גני משחק  בגלל ימסגרת תב"ר  תה תכנית לפתוח מתחם כושר באותו מתחם. 
המורכבות והעובדה שמתחם הכושר נמצא בתוך המסלול, כדי למנוע נזקים הדדיים מבצע 

הפחתנו   באחד  הספורט.  רשות  של  לתב"ר  זה  את  מאחדים  לכן  אחד,  קבלן  זה    380את 
מוסיפים   מהו380ובראשון  שינוי  שאין  כך  אנו .  אחד.  גג  תחת  הפרויקט  איחוד  רק  תי, 

 מוצאים לנכון שזו הדרך הנכונה.

ש"ח, החברה    300,000  ס ההעברה הבאה עוסקת במועדוני נוער וקהילה. אישרנו לבית לזרו
 ש"ח ומבקשים להגדיל התב"ר.  200,000ש"ח, לכן חסר  500,000-הכלכלית ביצעה ב

 ש"ח, התבקשו השלמות. 550,000ההעברה הבאה, התבקשנו להגדיל תב"ר זה בעוד 

טחון פנים לתב"ר י, ייחסנו החלטה מסוימת ממשרד לב2021-יש גם תיקון טכני בהעברה מ
מסוים, לשם רשמנו גם ההכנסה. אנו מבקשים להסדיר הרישום, שבאמת ההחלטה תירשם  

 . אין לזה משמעות מהותית.71006-ל

 אלו ההעברות. יש שאלות? 

לי כזו, אם אני זוכרת נכון, אני יכולה לבקש שעל סעיף מסוים  השאלה ש  לירית שפיר שמש:
 תהיה הצבעה בנפרד, וכל היתר תהיה הצבעה משותפת. יש סעיף שאני רוצה הצבעה נפרדת. 

 איזה סעיף? נעשה כל האחרים הצבעה כמקשה אחת. צבי אפרת:

שמש: שפיר  של    לירית  שוועדת  .  סינטטיההדשא  הסעיף  לציין  רוצה  אני  עקרוני  באופן 
איכות הסביבה כבר המליצה שלא יהיה שימוש בדשא סינטטי בעיר, בגלל נזקים לאיכות 
הסביבה, חומרים רעילים בדשא הסינטטי ומניעה של חלחול מים בקרקע. זו המלצה, אך 

י דעתי  אני דוגלת בכך שלא יהיה יותר דשא סינטטי בעיר. אני רוצה להחריג הצבעה זו כ
 בוודאי תהיה שונה מדעתם של חברים אחרים. 

 זה בוצע כבר טרם ההחלטה. זה נעשה כבר לפני הדיון.  עדי לוי סקופ:

 זה בוצע כבר? לירית שפיר שמש:

 זה בוצע.  דני הרוש:

  .אישרנו זאת בזמנו במועצה, וזה פשוט בוצע צבי אפרת:



 

   

הרוש: הסבי  דני  באיכות  אישי  באופן  שלי  החלטה  כבר  סיש  דשא  יותר  אין  נטטי  יבה, 
מגרשים על  מדבר  לא  אני  שקיבלתי.  שלי  החלטה  זו  בגינות.  אלא )לכדורגל(  במרחבים   ,

זה   לא,  או  יודע אם מסרטן  לא  אני  יש מגרשי דשא סינטטי.  ובארץ  בכל העולם  במרחב. 
החלטות של בעלי מקצוע. אבל אנו חיים בתוך מדינה, בכל הארץ יש דשא סינטטי, אבל אני  

לתי החלטה גורפת באישור ראש העיר שאין יותר דשא סינטטי בנושא גינוני. מה שבוצע  קיב
 בוצע. מעבר לכך לא יהיה יותר.

 אז אני שמחה שקיבלתם את המלצת הוועדה. עדי לוי סקופ:

הרוש: שקיבלנו    דני  בוודאי  גינוני  כדורגל.  מגרש  אעשה  שלא  להגיד  יכול  לא  אני  אבל 
 ה סיפור נפרד. ההחלטה. אך לגבי מגרשים ז

דני, אני מתנצל רגע, לא הקראתי את האולם ספורט. שני התב"רים שימומנו    צבי אפרת:
מגרש  מההלוואה, לא הקראתי אותם. אקריא אותם. אולם ספורט ממימון הלוואה והקמת  

 גם מהלוואה. לא הקראתי את התב"רים האלה.  80בשכונה  כדורגל

 לא הבנתי. לירית שפיר שמש:

אחרי שאישרנו את ההלוואה אנו מבצעים את ההעברה. מקימים תב"ר כדי   ת:צחי בן אדר
 לבצע את הפרויקטים האלה.

 מליון של ההלוואה?   14-ה לירית שפיר שמש:

זה הקצאת הכסף. שלב ראשון זה ההקצאה, שלב שני ההעברה. זו אותה החלטה,   אורן כהן:
 לירית.

 אותה ההחלטה. לירית שפיר שמש:

כהן: מתחלק  ימ  14-ה  אורן  ו  11.5ליון  את    2.5-לפה  פירקנו  מקודם.  כך  על  דיברנו  לשם. 
 ההחלטה.

אני דורשת שיותר לא יהיו דיונים בוועדת כספים בלי לראות קודם את   לירית שפיר שמש:
 כל הניירת.

 אבל יש לך הנושא על סדר היום. אם חסר חומר, זה ...  אורן כהן:

זה שהנושא מופיע בסדר היום זה לא ניירת ולא מסמכים. זה לא יהיה   לירית שפיר שמש:
 פה.

 נצביע. את רוצה להפריד את הסעיף?  צבי אפרת:

 ל. ונצביע על הכ אורן כהן:

אז אין אפשרות לפצל זאת ואצביע   .  הדשא הסינטטי הזה כבר בוצע  לירית שפיר שמש:
בעד. ההצבעה היא תחת מחאה מסוימת, אבל אין לי ברירה כי זה כבר בוצע. אבל אבקש 



 

   

שנקיים את החלטת ועדת איכות הסביבה כמו שדני אמר, וכמו שאני תומכת, שדשא סינטטי  
 יה יותר. לא יה

 אז אם יתנהל הדיון הזה אביע דעתי.  אורן כהן:

 אורן, דיברתי על גינונית בלבד, לא מגרשי כדורגל. זה דיון בנפרד.  דני הרוש:

כהן: לכך   אורן  יש  וגדל.  הולך  זה  במקרה.  ולא  העולם,  בכל  זה  את  עושים  בנפרד.  דיון 
 הסברים רבים. 

 ל זה רק בנושא גינון? בוועדת איכות הסביבה דנתם ע  לירית שפיר שמש:

אני לא יודע, אני יודע רק מה קיבלתי החלטה באישור ראש העיר, אין יותר דשא   דני הרוש:
סינטטי במרחב הגינוני. מגרשי כדורגל זה סיפור בנפרד. אין לי בעיה לשאול בוועדה. אבל 

 .לצורך העניין מדברים על מגרש שכבר בוצע, נצביע על זה היום, ובהמשך נוכל לברר

שלא אקווה  .  מאחר והעבודה כבר בוצעה  )את הסעיף(  אין טעם להחריג  לירית שפיר שמש:
  נצטרך להגיע בעתיד למצב כזה בדיעבד. 

 

 פה אחד.  ואושרהעברות התב"רים  –החלטה 

 

 אני רוצה להעיר מה שבשוגג לא אמרתי אחרי התקציב השוטף.  עדי לוי סקופ:

 2.5אנו לקראת סוף אוקטובר, יש עוד חודשיים לסיום שנת התקציב, נותרו יתרות שוטפות  
ליון שנצטרך לממש. כולם יודעים מה קרה בדמרי ביום שישי, האירוע המביש, פריצה ימ

 ת מרוב שזה היה חריג. חנויות, זה עלה ברשתות הארציו 3-אלימה עם רכבים ל

חוסר הביטחון נמצא בכל הארץ, אך אנו נמצאים בכ"ס, ואני רוצה להעלות את זה ליועץ 
להוסיף את זה כנושא לסדר היום, ולהצביע להעלות עכשיו לסדר היום, ואם לא ,  המשפטי

תתקבל דעתי להעלות את זה לסדר היום עכשיו, אבקש בישיבה הבאה להקצות מהסכום  
לעיבוי, הוספת ניידות, שיטור עירוני, סיורים, לתחזק את המשמר,     -  לנושא ביטחוןהזה  

ב דברים אחרים  לעשות  לא  ציוד.  צריך  גם המשמר  ציוד,  גם אם הם  ימ  2.5-להוסיף  ליון 
 יקרים מאוד לליבם של כל הנמצאים.

צות תרבות זה חשוב מאוד, אך המצב הספציפי שנוצר כרגע של הביטחון, דחוף צריך להק
כספים לנושא הביטחון. אין כמו חשיבות הביטחון. שוועדת הכספים תיתן קדימות לנושא  

ליון אלה ימ  2.5-הביטחון. חייבים להחזיר את נושא הביטחון לתושבים. לא הייתי רוצה ש
 ילכו לדברים פחות דחופים. זה כסף שצריך להשתמש בו.

הרוש: ולחשוב    דני  הביטחון,  בנושא  מיותר  ורעש  מיותרים  פחדים  רוצה שנכניס  לא  אני 
שיורים טילים על כפר סבא. כממונה על הביטחון, לא ראיתי אותך מתקשרת אלי בליל שישי  
או בשבת. במקום לדאוג לתושבים, ההערה במקום, את חושבת כך, את מעלה עכשיו את 



 

   

ליון? להכניס פחדים ואנדרלמוסיה ימ 2?  200,000, 100,000הנושא של להקצות כסף. כמה? 
 יתה פריצה. לא שמעתי אותך במקרים אחרים מוציאה פוסט. יבעיר? אז ה

בוועדת  יכולת להרים אלי טלפון. אין המקום כאן להעלות סכום  כממונה הביטחון בעיר 
יו  כספים לביטחון. את רוצה, תשאלי שאלה, זה יעלה לדיון ונקבל החלטה. לא מדברים עכש

היו ויהיו פריצות. יכולת להרים אלי .  על "להחזיר את המשילות לנגב". כפר סבא בטוחה
 טלפון.

נתתי לך דוגמה מדבריו של נתניהו, לא השוויתי אותך אליו. התפלאתי עלייך שהוצאת פוסט 
 בלי לדבר איתי. 

 אני מקבלת טלפון? , אתה מוציא פוסט עדי לוי סקופ:

הרוש: הוצאת  דני  פוסט  פוסט איזה  הוצאתי  לא  מעולם  תרבות?  של  שלך,  הנושא  על  י? 
 עיניים. 4-בנושא שלך בלי לדבר עליו. אני לא רוצה כעת להיכנס, ואני מדבר איתך ב

 אל תעקוץ פה בוועדת כספים. זה לא מתאים. עדי לוי סקופ:

 חברים, אני מבקשת מכם לעצור. לירית שפיר שמש:

 ?200, 100,000כמה להקצות?   דני הרוש:

 אני מבקשת משניכם לעצור.  לירית שפיר שמש:

 לא סיימתי. עדי לוי סקופ:

 סיכמת מצוין. עד פה, כבדי אותי. לירית שפיר שמש:

אני רוצה רק לסיים המשפט. אני מבקשת שהגזבר ידריך אותנו מה לעשות.    עדי לוי סקופ: 
 סוים.איך ועדת כספים אמורה לקבל להחלטה להקצות סכום מסוים מהיתרה לנושא מ

 בטח לא בוועדת הכספים. דני הרוש:

אני לא מעלה את זה לסדר היום. זה לא על סדר היום. אפשר להעלות    לירית שפיר שמש:
פה מלא מספרים. תני לי לדבר, עדי. אני לא מעלה את זה לסדר היום, אפשר לזרוק פה מלא 

, לא יודעת מה,  5.5  ,4.5מספרים, ועדיין לא משהו מבוסס ומסודר. אומרים לי אנו צריכים  
על כך וכך כוח אדם וניידות. לא עושים דברים כאלה בוועדת כספים. לכן זה לא נכנס לסדר 

 היום.

ובכל המדינה. את   בעייתעדי,   העיר  בכל  קיימת רק בשכונה שלך, אלא  לא  ביטחון אישי 
י  קופצת ומבקשת תקציב כשזה קורה בשכונה שלך. אם זה היה קורה בשכונה שלי לא היית 

 שומעת ממך מילה. 

את כמובן טועה. אני מדברת בכובעי כמחזיקת התיק של השכונות הירוקות.   עדי לוי סקופ:
התיק של השכונות הירוקות. אם זה קורה בשכונות שלך,   וזכותי להביע את דעתי כמחזיקת



 

   

את יכולה לדבר על השכונות שלך. על התיק שלך. מאוד ברור. את לא תשתיקי אותי. זה 
 שאני נרתמת למען תיק שמוניתי אליו, את באה אלי בטענות?

אז אם חשוב לך הביטחון בעיר, בכל העיר, לא שמעו אותך בנושא של    לירית שפיר שמש:
 ? לא עולה על סדר היום, זהו. )אם זה היה קורה שם( כונת גאוליםש

אל תדברי אלי בזלזול, לא שמעתם ממני דני ולירית לא עקיצות ולא ירידות    עדי לוי סקופ:
ומבישה.  צינית  בצורה  זה  את  תעשו  אל  אך  למשהו,  להתנגד  יכולים  אתם  סרקזם.  ולא 

 זכותכם להביע את דעתכם.

רתי בציניות, מעולם אני לא מדבר בציניות. אם היית כל כך חרדה אני לא דיב  דני הרוש:
לביטחון השכונות הירוקות, יכולת להרים אלי טלפון גם בשתיים בלילה, ולהתייעץ איתי  

 .WHAT EVERבאופן אישי מה עושים למען הביטחון. האם לתת רימונים או 

סקופ:  לוי  א  עדי  לא  וברשותך  לחלוטין,  לך  שברורים  דברים  תמיד  .  פרטיש  מוזמן  אתה 
 להרים אלי טלפון ולדבר על דברים.

 גם את מוזמנת, בנושא הביטחון.  דני הרוש:

אבקש בזאת להוריד מסדר היום ולנעול בכבוד  .  עברנו את הזמן היום  לירית שפיר שמש:
 את הישיבה. כי זה לא נושא על סדר היום. בישיבה הבאה תביאו דברים מסודרים.

 ני מבקשת להעלות את זה לדיון של הישיבה הבאה. שיירשם בפרוטוקול. אז א  עדי לוי סקופ:

 אז צריך לנהל הצבעה על זה.  לירית שפיר שמש:

 מה לנהל הצבעה, על זה שיהיה רשום בפרוטוקול? היא מבקשת להעלות נושא.  אורן כהן:

 אני סוגרת את הישיבה, תודה רבה, לילה טוב.  לירית שפיר שמש:

 תודה רבה. תודה לחבר'ה המקצועיים.  אורן כהן:
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