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 .  2023אישור תקציב העירייה לשנת   . 1

 

סבא,   ראש העיר:  כפר  ותושבי  לתושבות  טוב  ערב  לכולם,  טוב  ערב 

אנחנ  העיר.  מועצת  וחברי  חברות  העירייה,  היום  מנכ"ל  ו 

שנת   סיום  כפר  2022לקראת  לעיר  מצוינת  שנה  שהייתה   ,

הזו  השנה  את  גם  ואנחנו  האתגרים.   כל  למרות  כמו    סבא, 

השנה   שאת  תקציבי.  באיזון  נסיים  הקודמת,  השנה 

כפר   העיר  אומרת  זאת  תקציבית.  ביתרה  סיימנו  הקודמת 

עיר עם תקציב שבכל שנה   עיר חזקה,  איתנה,  עיר  היא  סבא 

במלא  העירייה  נבנה  ומנהלי  מנהלות  כל  עם  יחד  מחשבת  כת 

של   ובסופו  האתגרים  למרות  שניתן,  ככול  מדויקת  בצורה 

הטוב   השירות  את  מקבלים  סבא  כפר  ותושבי  תושבות  דבר 

פה   והשירות  ביותר שיש,  ברמת איכות הגבוהה  שיש,  ביותר 

גופים   מאוד  הרבה  אוכפים  שאנחנו  ברמה  באמת  הוא 

רש  רק  לא  ועסקיים  היום פרטיים  גם  אנחנו  מקומיות.    ויות 

אירועי   את  רשמי  באופן  העיר    120פותחים  סבא.  לכפר 

ב  נולדה  שלנו  בת    1903-היקרה  ב   120והיא  .  2023-אנחנו 

פעילויות   פעילויות,  מאוד  בהרבה  תהיה מלווה  השנה הזאת 

שנות   לאורך  שקרה  מה  כל  של  העבר,  של  ניחוח  בהם  שיש 

תרבותיים,   אירועים  העיר.  של  הנוער,  הקמת  עם  אירועים 

זה   כל  וכמובן  טקסיים,  אירועים  צעירים,  עם  אירועים 

עדי   המועצה  חברת  עם  וגם  המועצה  בישיבת  שהיה  בסיכום 

לנו   חשוב  וזה  מקומיים,  אומנים  מאוד  הרבה  עם  סקופ  לוי 
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בפניכם   נציג  אנחנו  דרך.  בכל  כאן  ישולבו  והם  מאוד, 

של   החדש  הלוגו  עם  קצר  כ   120סרטון  סבא,  כפר  לכפר  י 

 סבא יש רק אחת כזו, בבקשה.  

   *** הצגת סרטון *** 

הזיקוקים   ראש העיר:  סבא  בכפר  הזיקוקים,  בגלל  הזה  במקום  השקט 

במקור.   השקט  בסוף  הוספנו  אז  רועשים,  ולא  שקטים  הם 

את   חצה  העיר  בתולדות  לראשונה  העירייה  תקציב 

הוא   השנה  העירייה  תקציב  שקלים.  המיליארד 

גם    ₪.   1,050,000,000 הם  העירייה  של  הפיתוח  תקציבי 

כ  מאוד  גדולים  תקציב    182-סכומים  שקלים.  מיליוני 

גדולה   בשורה  בו  יש  היום,  אותו  מאשרים  שאנחנו  הנוכחי 

החינוך   תקציב    45%למערכת  הוא  העירייה  מתקציב 

אומרת   זאת  תקציב    466החינוך.  בעצם  הם  שקלים  מיליוני 

כספ  בהשקעה  עלייה  תוך  זה  וכל  תלמיד  החינוך.  פר  ית 

מאוד   גדולה  שכר  בשורת  התקציב  גם  וכאן  ותלמידה. 

לנו   שאין  שכר  הסכמי  מאוד  הרבה  יש  העירייה,  לעובדי 

תקציב   בעצם  הוא  היום  התקציב  ולכן  עליהם,  שליטה 

העירייה.   ועובדי  לעובדות  השכר  תוספות  כל  את  שמאשר 

ולכל   העירוניות  לסייעות  מאוד  משמעותי  תקציב  וכמובן 

ב  הסכם  הסייעות  שייחתם  ברגע  ויושם  מתוקצב  שזה  כלל, 

העובדים   והסתדרות  האוצר  משרד  בין  במשק  השכר 

מאוד   רחבה  בפעילות  נמשיך  אנחנו  המקומי.  והשלטון 

באמת   פה  נציג  ואנחנו  הפיתוח,  בתוכנית  התקציב  במסגרת 
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את התקציב המשמעותי. אגב אם אנחנו משווים את תקציב  

תקציב   כספית,  לא  אחוזית  הוא  החינוך  סבא  בכפר  החינוך 

כ  הוא  שלו  החינוך  תקציב  בהרצליה  בשרון.  ביותר  -הגבוה 

הוא    424  ₪ כמו    37%מיליוני  ואצלנו  העירוני.  מהתקציב 

זה   כ 45%שראיתם  הוא  שהתקציב  ברעננה   .-346    ₪ מיליוני 

העירוני   37%הוא   כמה  מהתקציב  מבינים  אנחנו  ולכן   .

הר  תקציב  גם  כנ"ל  משמעותי.  הוא  פה  ווחה  התקציב 

  62-מיליוני ₪. תקציב התרבות והספורט כ   108-שיעמוד על  

תוך   באחריות  להתנהל  נמשיך  אנחנו  ועוד.   ₪ מיליוני 

הם   כמובן  התקציבים  וכל  מאוזנים,  תקציבים  על  שמירה 

שלנו   העבודה  תכניות  אומרת  זאת  העבודה.  תכניות  בתוך 

שלנו,   לאסטרטגיה  אגף  של  מלא  בפיקוח  תקציב,  משולבות 

האגפים    שעושים  לכל  תודה  באמת  מגיע  מצוינת.  עבודה  פה 

יו"ר   שמש  שפיר  ללירית  להודות  גם  רוצה  אני  בעירייה. 

יובל   העירייה  למנכ"ל  הכספים,  לגזבר  בודניצקי ועדת   ,

בגזברות   המקצועיים  הצוותים  לכל  אדרת.  בן  צחי  העירייה 

אגפי   לכל  שאמרתי  כמו  אסטרטגיה,  באגף  העירייה 

ומנה  ומנהלות  העבודה  העירייה  על  העירייה,  מחלקות  לי 

סבא   כפר  דבר  של  בסופו  כי  התקציב.  בהכנת  המקצועית 

הימים   אחד  מצוין.  יום  לנו  היה  אתמול  להתפתח.  ממשיכה 

הטובים אני חושב בעיר בשנים האחרונות. קודם כל קיבלנו  

משאים   של  מאוד  ארוך  תהליך  לאחר  ענקית  בשורה 

חודשי  מספר  לפני  שבישרתי  וכמו  מי  ומתנים.  שכל  ם 
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היום,   בסדר  לא  הוא  סבא  בכפר  הכלכלי  שהנושא  שחושב 

חברת   הודיעה  ואתמול  ההיפך.  מוכיחים  תמיד  אנחנו 

שנת   בסוף  סבא  לכפר  עוברת  שהיא  אירוע  2023מטריקס,   .

חברת   של  מעבר  של  העיר,  בחיי  פעם  אי  שהיה  ביותר  הגדול 

טק   ההיי  חברת  היא  מטריקס  כזה.  גודל  בסדר  הייטק 

במד  של  הגדולה  ביותר  הגדולה  המעסיקה  היא  ישראל,  ינת 

כ  לה  יש  ישראל,  במדינת  מתוכם    10,000-עובדים  עובדים 

ולוד    1,800 תקווה  פתח  רעננה,  הרצליה,  אביב,  מתל  יעברו 

ה  של  בקומפלקס  ענק,  למגדל  סבא  לכפר    o-tek-ויעברו 

של   מעבר  של  שורה  משלים  בעצם  וזה  ידע,  לעתיר  בכניסה 

ב  מאוד  גדולות  סודה    3-4-חברות  כמו  האחרונות,  שנים 

סיגמנט,   ישראל,  פינסטרה  אינשורנס,  נקסט  סטרים, 

משכנן   את  שמעתיקות  חברות  הרבה  הרבה  ועוד   .. פרלה.

אני   ידע,  בעתיר  הבנייה  היקפי  את  גם  רואים  ואנחנו  לכאן, 

האחרונות.   שנים  בעשרות  כאלה  בנייה  היקפי  זוכר  לא 

ר  עיריית  עם  מהלך  ממנפים  אנחנו  גם  במקביל  הוא  עננה, 

העסקים   רוב  תעשייה.  אזור  של  מאוד  גדול  כלכלי  מהלך 

גיאוגרפית   בחלוקה  כמובן  סבא.  ולכפר  לרעננה  משותף 

לאורך   שנבנה  אירוע  הוא  הזה  האירוע  הכנסות.  וחלוקת 

בשותפות,   בחברות,  רעננה  עיריית  עם  יחד  שנתיים, 

באזור.   והתושבים  הערים  וכלפי  האזור  כלפי  באחריות 

ה  שם,  במסגרת  שיש  ולמסחר  למשרדים  מעבר  הזה  רובע 

דיור   גם  שם  יש  טווח.  ארוכת  להשכרה  דיור  גם  יהיה 
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ציבורית   בתחבורה  השימוש  קידום  וכמובן  לסטודנטים, 

איכות   את  משפרים  אנחנו  בעצם  וככה  אופניים.  בשבילי 

החיים. לא אמרתי את זה כקלישאה ושבכפר סבא יש הכול.  

וחברות   מטריקס  חברת  של  בעצם  המעבר  לעיר  נוספות 

לא   בעיר,  לעבוד  סבא  כפר  ותושבי  לתושבות  מאפשרות 

וזה   אביב  לתל  נסעתי  אני  היום  אביב.  לתל  לנסוע  צריכים 

לכביש   לצאת  סיוט  ככול    4פשוט  לכן  בפקק.  תקוע  ולהיות 

ותושבי   תושבות  בעיר,  משמעותיות  חברות  יותר  פה  שיהיו 

יקומ  הם  לעיר,  מחוץ  לנסוע  יצטרכו  לא  סבא  בבוקר,  כפר  ו 

הילדים   את  לקחת  כך  אחר  ילכו  יתאמנו,  לקאנטרי  ילכו 

או   אופניים  על  ברכיבה  ימשיכו  הספר,  ולבתי  הילדים  לגני 

דקות    2-3בתחבורה ציבורית לחברות שהם יהיו במרחק של  

יש הכול. אנחנו מתחילים בשחרית   ולכן בכפר סבא  מהבית. 

הכול   גם  אבל  להתאמן.  הולכים  זה  ואחרי  כנסת  בבית 

 נמצא כאן ברוך השם.  

ולד  בשבוע שעבר קיימנו טקס    חנוכת אולם לזכרו של יצחק 

סבא.   כפר  עיריית  כראש  שכיהן  סביון,  עמותת  בשיתוף 

אז"ר.   ברחוב  באולם  דרכו  ואת  אותו  הנציחה  והעמותה 

הזה,   היקר  האיש  של  לזכרו  באמת  כאן  זה  את  אומר  ואני 

כפר סבא  נערוך טקס בפארק  , שיהפוך  ובעוד מספר חודשים 

כפי   אתמול,  שהייתה  בשורה  עוד  ולד.  יצחק  לפארק 

הצעירים,   קריית  תכנית  את  אישר  הותמ"ל  שאמרתי 

על   מדובר  העיר.  מזרח  בצפון  הופקדה  אתמול  והתוכנית 
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דיור    3,500 יחידות  אלפי  יהיו  מתוכם  שהם  דיור,  יחידות 

עם   פה  מתמודדים  ואנחנו  להשכרה.  לדיור  צעירים,  לזוגות 

הכי   בנושא  המשבר  המדינה  של  בתולדותיה  שהיה  גדול 

קריה   היא  סבא  כפר  מזרח  בצפון  הצעירים  קריית  הדיור. 

על   שומרת  תכנוניות,  מאוד  גבוהה  איכות  ברמת  יפהפייה 

פה   מפתחת  האקולוגי,  המסדרות  על  שומרת  הירוק,  הגריד 

כביש   את  התחבורה  כביש  541את  את  זה  5504,  ובתוך   ,

ג  סטודנטים,  מעונות  גם  דיור  יהיה  יחידות  גם  תעסוקה,  ם 

מוגן. וכל זה בעצם מאפשר לזוגות הצעירים בכפר סבא וכל  

בשורה   סבא  בכפר  הצעירים  לזוגות  בבית,  אותי  שרואה  מי 

 ענקית, בשורה גדולה מאוד.  

לכל    פעם  שוב  להודות  רוצה  אני  לכך  מעבר  אמשיך,  לא  אני 

הצוותים   לכל  להודות  רוצה  אני  העיר.  ותושבי  תושבות 

העבודה  המק  כל  על  העירייה  ועובדי  לעובדות  צועיים, 

ואני   טובה.  אחראית,  בצורה  השנה  כל  לאורך  שמתבצעת, 

הישיבה   לפתיחת  העירייה  למנכ"ל  הדיון  רשות  את  מעביר 

 שיגדיר את סדרי הישיבה. בבקשה מנכ"ל העירייה.  

 תודה רבה. לפני שנתחיל, לירית יו"ר ועדת כספים.   יובל בודניצקי: 

ל  יר שמש: לירית שפ  שנכנסת  לפני  רגע  ככה  אני  לכולם.  טוב  אני  2023-ערב   ,

רוצה   ואני  התקציב,  על  מסתכלת  שאני  לומר  רק  רוצה 

כל   ולמרות  בתקציב,  שיש  האופטימית  הרוח  את  גם  לראות 

ביעדים   לעמוד  שנצליח  לכולנו  לאחל  רוצה  ואני  האתגרים. 

העיר   תושבי  כל  למען  טוב  הכי  הכי  ולעשות  התקציב,  של 
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תודה  בא  המון  המון  להגיד  רוצה  אני  מזה  חוץ  הם.  שר 

לשאלות,   ענו  תמיד  קשובים,  היו  שתמיד  המקצועי,  לצוות 

בידיים   אנחנו  העיר,  תושבי  לכל  לכם  להגיד  יכולה  ואני 

לכולם   מאחלת  גם  אני  הזאת  וברוח  ובטוחות,   טובות 

תודה   מקודמתה.  בהרבה  טובה  טובה,  אזרחית  שנה  שתהיה 

 רבה.  

צוות   קי: יובל בודניצ  לכל  לתודות,  כמובן  מצטרף  גם  אני  לירית.  תודה 

היקרים,   העובדים  לכל  כמובן  אסטרטגיה,  הגזברות, 

מנהלי   יחידות,  מנהלות  מנהלות,  אגפים,  מנהלי  מנהלים, 

בשנה   בטח  המאמץ,  בכלל  מאליו  מובן  לא  תודה,  יחידות, 

בעיקרו   הינו  השנה  התקציב  שנאמר  כמו  זאת.  מורכבת 

שכר.   של  השירותים,  תקציב  במתן  רבות  התייקרויות  חלו 

שכר,   הסכמי  של  תוספות  של  וההשלכות  השונים,  במכרזים 

והסכמי   המינימום,  שכר  העלאת  ההוראה,  עובדי  לעו"סים, 

בלבד.   העירייה  על  מושתים  אלו  כל  אחרים.  קיבוציים  שכר 

כ  של  שכר  תוספת  על  מדברים  יש    36-אנחנו  לכן   .₪ מיליון 

באישור   מכרעת  ללא  חשיבות  אחת.  כמקשה  היום  התקציב 

כנדרש,   משכורות  לשלם  נוכל  לא  התקציב  אישור 

לפני   ציבור.  כנבחרי  אחריותכם  זוהי  ברורה.  והמשמעות 

מבקש   אני  העירייה,  לגזבר  הדיבור  זכות  את  מעביר  שאני 

אז   שאלות.  על  נענה  אנחנו  כך  ואחר  המצגת  את  יציג  שצחי 

ו  אותם,  לרשום  ביניים  שאלות  בלי  אפשר  זה  אם  את  נעשה 

 במרוכז בסוף.  
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לתקציב   צחי בן אדרת:  בהחלטות  מריכוז  אתחיל  אני  לכולם.  טוב  ערב 

לשנת  2023 הרגיל  התקציב  הצעת  של    2023.  בסך  הינה 

לשנת    1,042.4 תב"רים  הפיתוח  תקציב  הצעת   .₪ מיליון 

לשנת    182.3בסך    2023 התקציב  סך   .₪ רגיל    2023מיליון 

על   ₪.   1,224.7ופיתוח  הרב    מיליון  הפיתוח  תכנית  מסגרת 

לשנים   של    2023-2024שנתית  בסך  ₪.    298.3הינה  מיליון 

לשנת   אדם  כוח  של    2023תקן  בסך  משרות.    2,593הינו 

של   בהיקף  בבנקים  יתר  למשיכת  הוא    5%היתר  מהתקציב 

של   כמפורט    52בסך  לפיתוח  הלוואת  נטילת   .₪ מיליון 

של   בסך  א'  כספי   37.4בנספח  ייעוד   .₪ היטל    מיליון 

עכשיו    . ג' בנספח  כמפורט  בחינוך  השקעה  למטרת  השבחה 

לתקציב   הכנסות  סך  דאון.  דריל  קצת    1,042.4  2023נרד 

ב  הפעולות  תקציב  את  הגדלנו  כשלמעשה   .₪   52-מיליון 

ב  השכר  ותקציב  שעברה.  לשנה  ביחס   ₪ מיליון    36-מיליון 

כ  שהמנכ"ל    10%-₪  כמו  השכר  בעניין  שעברה.  לשנה  ביחס 

הי  סביבה  אמר,  מדד  ההתייקרויות  לאור  אתגר  לנו  ה 

אבל   קושי.  לנו  היווה  שבאמת  משהו  וזה  אינפלציונית, 

כמו   השנים,  לאורך  הרגיל  התקציב  התפתחות  לו.  יכולנו 

ולבית   לנפש  התקציב  התפתחות  המצגת.  על  רואים  שאתם 

על   עומדים  לנפש  תקציב  אנחנו  ולבית    29,893אב,  לנפש.   ₪

יש    9,335אב   כאן  גם  העירייה.  ₪.  בתקציב  עקבי  גידול  פה 

הסברים   ההכנסות  בצד  ולמעשה  הרגיל,  התקציב  מקורות 

של   גידול  לנו  יש  בהכנסות    32-כ   14%לגידול.   ₪ מיליון 
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של   גידול  גפן.  תכנית  לאור  בעיקר  החינוך,    22  5%ממשרד 

הטייס   על  גם  מבוסס  מארנונה,  בהכנסות   ₪ מיליון 

גבייה   גבייה,  אחוז  שיפור  גידול  האוטומטי,   . וכו' מיתרות 

גידול    19.4  44%של   מתקבולים אחרים.  ₪ בהכנסות  מיליון 

בעיקר    9.2  11%של   עצמיות,  מיתר  בהכנסות   ₪ מיליון 

של   וגידול  מתקבולים    4.3חנייה.  בהכנסות   ₪ מיליון 

מארנונה   ההכנסות  תמהיל  הוצאות.  כנגד  הרווחה  ממשרד 

במצגת,   רואים  שאתם  כמו  ועסקים  ל 56.3%מגורים  עומת  . 

לעסקים   אנחנו  43.7%ארנונה  אמר  העיר  שראש  וכמו   .

על   עיקריות  השפעות  הזה.  היחס  את  לשפר  ועובדים  עמלים 

עם   גם  התמודדנו  שאמרתי  כמו  אז  ההוצאות.  לצד  התקציב 

ב  אותו  מעריכים  אנחנו  המדד,  עם  גם  השכר,  .  4.5%-זחילת 

אותנו   שהביא  מה  פסיכולוגיים.  עו"סים,  ההסכמים,  גם 

התקציב    36של  לתוספת   על  עיקריות  השפעות   .₪ מיליון 

של   גידול  לנו  יש  אז  ההוצאות.  כמו    52לצד   ,₪ מיליון 

גידול של   הראשון.  בפעולות    16.4שפירטתי בשקף  מיליון ₪ 

של   גידול  אשפה    6.3החינוך.  בעיקר  העיר,  בחזות   ₪ מיליון 

של   גידול  הכספי,    2.1וניקיון.  במינהל   ₪ מיליון 

ביטוח  של  התייקרויות  גידול  בעיקר.  ₪    4ים  מיליון 

של   גידול  רווחה.  מהווה    3.2בפעולות  שזה   ₪   9%מיליון 

וגידול של   מיליון ₪    11-מיליון ₪ או כ   10בתרבות וספורט. 

מלוות  פירעון  בכירות    , עקב  בחשמל  עלויות  והשקעה 

אנחנו   בחינוך.  השנים  לאורך  והוצאות  הכנסות  סולארי. 
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ה  למעשה  ארנונה,  מכספי  כמה  משלמים  מראה  הזה  שקף 

כ  בחינוך  שלנו  הארנונה  מכספי  משקיעים    143-אנחנו 

שלנו   ההשקעה  גם  אמר,  העיר  שראש  כמו  ושוב   .₪ מיליון 

השקעה   יותר.  טובה  היא  אחרות  לרשויות  ביחס  בחינוך 

לתלמיד   בחינוך  הוצאה  תלמיד.  לפי  ₪,    19,285בחינוך 

לתלמיד   לחינוך  ריאלית  מתמדת.   14,865הוצאה  עלייה   ,₪  

לתלמיד   נטו  ריאלית  והשקעה  לתלמיד,  נטו  השקעה  כנ"ל 

לשנת    4,563 הפיתוח  תקציב  עיקריות,  ₪2023.  מגמות   ,

השלמת הקמת בית ספר החמישי בשכונות הירוקות וקריית  

הביניים   בחטיבת  ספורט  אולם  הקמת  הדמוקרטית.  החינוך 

המדעים   מרכז  א'  שלב  הקמת  כדורגל,  ומגרש  החדשה, 

ויצמ  מכון  הרבה  בשיתוף  המשך  רייסמן.  שוורץ  ומרכז  ן 

במוסדות   עומק  שיפוצי  המשך  החינוך,  מוסדות  והתאמת 

  , א' שלב  יהודה  ובבן  חי  תל  ברחוב  אופניים  שבילי  החינוך, 

על   בדגש  תשתיות  שיפור  התחבורה.  משרד  בהשתתפות 

קבע   מבנה  הקמת  הציבורי.  והמרחב  ומדרכות,  כבישים 

חדש   לקן  עבודה  ותחילת  הצופים,  העובד.  לשבט  לנוער 

ציבוריים.   וגנים  משחקים  גני  כושר,  מתחמי  הקמת  והמשך 

לאורך   המלוות  ועומס  הרגיל  התקציב  ותחזית  התפתחות 

מלוות   ולא  בפועל,  המלוות  את  משקף  זה  למעשה  שנים. 

שנת   רואים  שאתם  כמו  במועצה.  ב   2022שאושרו  -אנחנו 

ו   30% מלוות.  עומס  השוטף  לתקציב  הוא    2023-ביחס  הצפי 

המקורות  32%-ל  סך  הפיתוח  תקציב  ו   100.   ₪   80-מיליון 
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מותנה   ₪ שכבר  מיליון  יודעים  כשאנחנו   ,30    ₪ מיליון 

מול   אל  תקומה,  פרויקט  שזה  לחשבון,  נכנס    180מהמותנה 

לצוות   להודות  רוצה  אני  זהו,  כמובן.  הוצאות   ₪ מיליון 

אגף   מנהלת  סגן  אפרת,  צבי  הגזבר  לסגן  המון,  לי  שסייע 

פיר  לי,  תקציבים  סייעה  שהיא  הגזבר  סגנית  דנאי  אורית  י, 

כמובן   בתקציב,  להתרכז  לעבוד  לי  ונתנה  אותי  ששחררה 

אסטרטגיה,    ואגף  אגפים  מנהלי  השונים,  באגפים  החשבים 

 ותודה גדולה לסמדר, שסייעה לנו המון. עד כאן שאלות.  

 שאלות?   יובל בודניצקי: 

לתקציב  הדר לביא:  להתייחס  נשמח  אנחנו  הרבה  הרבה    יש  יש  הזה, 

בישיבת   יושבים  אנחנו  גבירותיי,  רבותיי  להתייחס.  למה 

אמור   תקציב  מובכים.  הזאת  בקדנציה  חמישית  תקציב 

ועוד לפני   יומיים    5לשקף תכנית עבודה.  ישבנו במשך  שנים 

אנחנו   מה  על  הצגה  וקיבלנו  האגפים,  ראשי  כל  עם  שלושה 

השנה.  זה  את  לעשות  טרחתם  לא  בעיר.  לקדם  דנו    הולכים 

ההצגה   זו  והנה  כספים,  בוועדת  שעתיים  שעה  במשך 

מספרים,   לא  הוא  תקציב  עכשיו,  בנושא  מקבלים  שאנחנו 

הזאת   וההשטחה  עבודה.  תכנית  הוא  עדיפויות,  סדרי  הוא 

משום   לשחרר  לא  ובחרתם  השנה,  אין  שקיפות  גם  מביכה. 

בשנים   זאת  שעשינו  למרות  לציבור,  הזה  התקציב  את  מה 

תקציב   העדיפויות  קודמות.  סדרי  את  משקף  העירייה 

בשורה   אף  הזה  בתקציב  אין  העירייה.  ראש  של  הכושלים 

כמו   לעיר,  פיתוח  חזון  על  מבוסס  אינו  והוא  העיר,  לתושבי 
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הסדרי   זה  התקציב  של  הבשורה  בעצמכם,  אתם  שאמרתם 

קידום   לא  וזה  אלינו  קשור  לא  זה  הממשלתיים,  השכר 

מהעד  סובלים  העיר  תושבי  בעוד  תחבורה  שלנו.  תשתיות  ר 

מופנה   שלנו  מהתקציב  בלבד  אחד  אחוז  איומים,  ומפקקים 

תושבי   של  האישי  הביטחון  בתקציבי  ההשקעה  לתחבורה. 

תקציבי   זאת  לעומת  בלבד.  אחד  באחוז  עלתה  העיר, 

בקדנציה אחת. למרות יוקר    40%-ההסברה והדוברות עלו ב 

ב  עלתה  הארנונה  המיסים,  נטל  למרות  -ב   2%-המחיה, 

ב   , 2022 ב   1.5%-ותעלה  אנחנו  2023-נוספים  זאת  לצד   .

דו"חות   על  נטל  עוד  להעמיד  רוצה  העירייה  שראש  מגלים 

מ  מחנייה  ההכנסות  את  להעלות  שהוא  ואיך    7-8-החנייה, 

ל   ₪ אם    13-מיליון  זה  את  להצדיק  היה  ניתן   .₪ מיליון 

של   חיים    5התוספת  איכות  מופנית לטובת  הייתה   ₪ מיליון 

התושבים.  אנחנו    ורווחת  התקציב,  של  מאקרו  מבחינת 

למדיניות   בניגוד  מסיבית,  בצורה  החוב  את  מגדילים 

ב  ביחד  פה  עולה    50-שקבענו  שלנו  ההחזר  והיקף   ,₪ מיליון 

לחיות    35-ל  עוברים  שאנחנו  אומר  זה  בחודש.   ₪ מיליון 

מחזירה   סבא  כפר  עיריית  חודש  כל  בהקפה.  יותר  או  פחות 

הלוואות,   35 על  החזר   ₪ להשקיע    מיליון  יכולים  כשהיינו 

הסיבה   בדיוק  זו  שלנו.  החיים  ובאיכות  בתושבים  אותם 

מאמץ   שום  ואין  החוב.  הגדלת  של  למדיניות  שהתנגדנו 

אותו.   ולהקטין  אותו  אחוז  לרסן  על  רק  מתבססים  אנחנו 

שאינם   ממשלה,  ממשרדי  מהכנסות  שלנו  מהתקציב  אחד 
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שאנ  מכיוון  לעיר.  בושה  זה  כמובן.  ורווחה  חנו  חינוך 

אנחנו   ואם  נשענים  אנחנו  אם  יותר  הרבה  להשיג  יכולים 

ואני   מימונים.  ממנה  להשיג  כדי  הממשלה  מול  עובדים 

"שנת   מצטטת:  ואני  לתקציב,  הגזבר  להקדמת  לחזור  רוצה 

תקציב    2023 לעריכת  האמור  בכל  אתגר  בפנינו  מציבה 

לאור   השאר  בין  וזאת  בפיתוח,  והן  בשוטף  הן  העירייה, 

אינפלצ  מגורים  סביבה  מארנונת  הכנסה  משקל.  כבדת  יונית 

למימון   העלויות  תוספת  את  מכסה  אינה  המושגת 

אינפלציונית   בסביבה  וחומר  קל  ממנה.  הנגזרים  השירותים 

תוספת   ידי  על  העירייה,  הכנסות  בתמהיל  שיפור  רק  גועה. 

חיסכון   של  מתמדת  מדיניות  לצד  בעיר,  חדשים  עסקים 

עם   להתמודד  יאפשרו  את  והתייעלות,  ולהבטיח  זו  מציאות 

לתושבי   הניתנים  השירותים  רמת  את  לשמר  יכולתנו 

בתקציב  שמופיע  משפט  זה  ב   העיר."  יותר  או  שנים    5-פחות 

הכנסות   של  השקף  על  עברנו  כאן.  נמצאים  שאנחנו 

לפני   בה  שהיינו  רמה  באותה  אנחנו  ראש    5מעסקים.  שנים. 

ז  גדולה,  חברה  לעיר,  מגיעה  אחת  שחברה  לשמוח  ה  העיר 

אין   שלך  העבודה  תכנית  ובכל  התקציב  בכל  אבל  נהדר. 

נמצאת   לא  היא  לעיר.  תושבים  עוד  להביא  לעירייה  משימה 

משימה   לא  זו  אם  יתקדמו  שדברים  מצפה  אתה  איך  פה. 

עירונית? התקציב לדעתי משקף סדר עדיפויות כושל שחייב  

בהסעות   בתחבורה,  ההשקעה  את  להגדיל  ניתן  להשתנות. 

להורי  יותר  הילדים,  להשקיע  ניתן  הפקקים.  נטל  את  ד 
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לקדם   המכונית,  גניבות  גל  עם  להתמודד  העירוני,  בשיטור 

היום,   כבר  השגה  בר  דיור  פתרונות  לייצר  אחראי,  תכנון 

הרך,   לגיל  בחינוך  להשקיע  למדינה.  פנייה  באמצעות  ולא 

שלנו   העיר  ועוד.  ועוד  בכיתות  הילדים  כמות  את  להוריד 

שלצערנו  פוטנציאל  הזה.    מלאה  בתקציב  רואים  לא  אנחנו 

יש לנו כמובן גם הסתייגויות לתקציב, אני מציעה לתת למי  

 שרוצה עוד להוסיף ולדבר, ואחר כך נעשה את זה במרוכז.  

הדר,   יעל סער:  של  הרגשתה  את  חולקת  שאני  לציין  ראשית  רוצה  אני 

לסקירה   זכתה  היא  לכן  כספים,  בוועדת  חברה  הדר 

ולענות   ולדיון  המועצה  מקדימה  חברי  בעוד  שאלות,  על 

לא   אנחנו  הזאת.  לפריבילגיה  זכו  לא  ועדה,  חברי  שאינם 

תשובות.   לקבל  שאלות,  ולשאול  לשבת  זמן  שום  לנו  היה 

מספרים.   עם  רשימה  זה  קיבלנו  שאנחנו  מה  כל  ובאמת 

גם   כולם  ולא  ברורים,  כולם  שלא  מספרים  עם  ורשימה 

ה  את  מטריד  גם  אותי,  שמטריד  נושא  אני  ידועים.  וגם  דר 

לפחות   המועצה  בישיבות  עליו  שדיברתי    6או    5חושבת 

אנחנו   הריבית.  ושינויי  החוב  החזרי  נושא  זה  פעמים, 

מ  השנה  עולה  הריבית  החזר  רק  שהחזר,  פה    3.2-רואים 

ל  שעברה  בשנה   ₪ כלומר    5.8-מיליון  השנה.   ₪ מיליון 

שאני    3כמעט   וכמו  במשק.  הריבית  שינויי  בגלל   ₪ מיליון 

אמורה    מניחה  הבא  בשבוע  נגמר.  לא  זה  יודעים,  שרובכם 

תהיה   הנראה  וככול  שוב,  המוניטרית  הוועדה  להתכנס 

מתכוננים   אנחנו  איך  רואה  לא  שאני  נוספת.  ריבית  עליית 
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שמדברות   רזרבות  שהם  איזה  אין  התקציב.  בתוך  פה  אליה 

אז   פשוט,  מקשיב  לא  אחד  אף  לא,  הגדלה.  או  הפנייה  על 

 אין מה לדבר.  

 הגזבר מקשיב, אני מקשיב, כולם מקשיבים.   העיר:   ראש 

או   יעל סער:  שמיוחד  תקציב  שהוא  איזה  רואה  לא  אני  אז  תודה. 

בריבית   לחול  שעלולים  שינויים  של  הזה  לנושא  מופנה 

כל   יגיע.  הוא  לאן  יודעים  לא  אנחנו  הזה  והדבר  שתעשה, 

יושב   לו חוב,  לו משכנתא או שיש  אדם במדינת ישראל שיש 

בתוך  ונערך   זה  את  ראיתי  לא  אני  שינויים,  לו  שיהיה  לזה 

חוב   לקיחת  על  עכשיו  מדברים  אנחנו  גם  כמובן  התקציב. 

של   של    37נוסף  מהרשימה  לפחות  אני  שגם   ,₪ מיליון 

לוקחים,   אנחנו  איך  מושג  לי  אין  שקיבלתי,  המספרים 

מבוססת   ריבית  שוב  זה  האם  מקבלים,  אנחנו  ריבית  באיזה 

ריבי  זה  האם  את  פריים,  חושפים  אנחנו  האם  קבועה,  ת 

כלום.   כתוב  פה  לא  כי  יודעת  לא  אני  לנוסף,  לסיכון  עצמנו 

לקבל   שמח  והייתי  התייחסות,  עליו  ראיתי  שלא  נוסף  נושא 

ההסבר   בדברי  מליאה.  לנו  יש  הבא  בשבוע  זה  תשובה, 

מ  החל  שנה  כל  לשלם  אמורים  שאנחנו  נכתב    2023-למליאה 

בעב   10 ישראל  למדינת   ₪ לא  מיליון  אני  אז  המטרו.  ור 

רואה לזה שום התייחסות בתקציב. אני אשמח להבין איפה  

את   החלטנו  לא  שעוד  שזה  לי  תגידו  ואם  להופיע.  אמור  זה 

בפירוט   נוסף  נושא  יותר.  אפילו  אותי  מטריד  רק  זה  אז  זה, 

אולם   את  בבשורה  פה  מביאים  שאנחנו  נכתב  התב"רים  של 
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ה אותו בתב"רים,  החדש בחטיבה, אבל אני לא רוא   הספורט 

אנחנו   למה  אז  שעברה,  בשנה  אותנו  שתקצבנו  לי  תגידו 

לא   הוא  אם  מופיע?  לא  הוא  למה  השנה?  עליו  מדברים 

 נמצא בתקציב השנה, אז למה הוא נמצא בספר התקציב?  

 כי הוא תוקצב בשנה שעברה.   ראש העיר: 

הוא   יעל סער:  אם  כי  כתוב?  הוא  למה  בספר?  נמצא  הוא  למה  אז 

במ  כמו  נמצא  במספרים.  להופיע  אמור  גם  הוא  אז  לל, 

היינו   אז  לפני,  דיון  או  ישיבה  לנו  הייתה  אם  שאמרתי 

קשה   לי  היה  אישית  אני  אנחנו,  כללי  באופן  יותר.  יודעים 

התקציב   על  ונקייה  אמיתית  דעת  חוות  שהיא  איזה  לקבל 

תשובות,   או  הסברים  קיבלתי  לא  אני  שאמרתי  כמו  הזה. 

תשובות  לקבל  אשמח  אחד    2על    אני  ששאלתי,  השאלות 

לשינויי  ההתכוננות  או  המוכנות  הצפויים.    נושא  הריבית 

הבא,   משבוע  החל  כבר  לעלות  הולכת  שהיא  יודעים  וכולם 

זה   השני  לשלם    10והנושא  אמורים  שאנחנו   ₪ מיליון 

 למטרו.  

 אוקיי, עוד מישהו רוצה להתייחס?   יובל בודניצקי: 

לכ  ד"ר אסנת ספורטה:  טוב  ערב  לכל  כן,  בתודות  להתחיל  באמת  רוצה  אני  ולם, 

העבודה   על  הגזברות,  של  הצוות  ולכל  לצחי  המקצוע,  אנשי 

כמה   ולשאול  להעיר  רוצה  אני  התקציב.  בהכנת  המאומצת 

יושבים   אנחנו  הפרוצדורלי,  בחלק  הערות  כל  קודם  דברים. 

להגיע   אמור  היה  העירייה  תקציב  חודשיים.  של  באיחור  פה 

אני אקרא מתוך  אלינו למועצת העיר   בדיוק.  לפני חודשיים 
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את   המועצה  לאישור  יגיש  העיר  "ראש  העיריות:  פקודת 

שנת   של  תחילתה  לפני  מחודשיים  יאוחר  לא  התקציב, 

לא   זו  העיר,  ראש  אז  ההצעה."  מתייחסת  שאליה  הכספים 

ברגע   אלינו  מובא  שהתקציב  שנייה  ולא  ראשונה  פעם 

   -האחרון 

   -ר את החיים ואת רק אעיר לך מאז מכי  ראש העיר: 

המון   ד"ר אסנת ספורטה:  אמרת  דיברת,  אתה  אותי,  תקטע  שלא  מבקשת  אני 

ולא   הראשון,  בחלק  ושטויות  מדויקים  לא  דברים  המון 

קטעתי אותך. אז אני מבקשת שלא תקטע אותי, גם אם אני  

אומרת דברים שלא נעימים לאוזניך. שנת הכספים מתחילה  

שאמרתי   4בעוד   וכמו  בלבד.  אמורה    ימים  הזאת  הישיבה 

שההתנהלות   מניחה  אני  אז  חודשיים.  לפני  להיות  הייתה 

עד   לחזה  קרוב  הקלפים  אחזקת  של  סוף    4הזאת  לפני  ימים 

להימנע   הייתה  שלה  שהמטרה  מניחה  אני  הכספים,  שנת 

של   האמירה  את  מחזקת  ואני  ומשותפות,  משקיפות 

ופגישות  דיונים  שיתקיימו  הייתה  שהצפייה  שלי,    הקולגות 

בסעיפים   לדון  כדי  והמחלקות,  האגפים  מנהלי  עם  עבודה 

השונים, ולא שהתקציב יובא ברגע האחרון אלינו. אילו אני  

העבודה   תכניות  אז  העירייה,  את  מובילה  הייתי 

כלל   של  המנהלים  כלל  של  בשיתוף  המתוכננים  והתקציבים 

להוביל   נבחרנו  אנחנו  כי  הציבור.  נבחרי  של  וגם  העובדים, 

ובדרך העבודה הזאת לא מתאפשר לנו להשפיע על  מדיניות.  

שהעירייה   חושבת  שאני  במידה  העירייה  של  המדיניות 
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של   לחלק  עדיין  שקשור  השני  הדבר  ממנה.  להיתרם  יכולה 

כוח   תקן  נספח  את  לכלול  אמור  התקציב  הפרוצדורה, 

גם   עברתי  אני  ראיתי,  לא  אני  אותו.  ראיתי  לא  אני  האדם. 

קיבלתי.  שאני  החוברת  מספר    על  זה  האדם  כוח  נספח  לא, 

האגפים   בכל  התקנים  כל  את  מפרט  שבעצם  נספח  זה  כולל, 

אינטגרלי  חלק  זה  המחלקות.  לא    בכל  והוא  מהתקציב, 

ליועץ   הזאת  השאלה  את  מפנה  אני  ברשותך  אז  כאן,  מופיע 

זה תקין והאם התקציב הזה הוא לא, האם   המשפטי, האם  

ח  בו  שחסר  תקציב  על  להצביע  אפשר  מעבר  לק?  בכלל 

אנחנו   האדם,  כוח  נספח  בהעדר  הזה  התקציב  של  לתקינות 

המנגנון   של  ניפוח  יש  האחרונה  שבשנה  לכך  מודעים  כולנו 

או   הכנסות  שמייצרות  במשרות  דווקא  ולאו  העירוני, 

כמעט   בסיס  על  נתקלת  אני  לציבור.  השירות  את  משפרות 

נסגרים   נפתחים  חדשים,  תפקידים  מיני  בכל  יומיומי 

היה    מוזזים,  חשוב  אישי  באופן  לי  וכמה  כמה  אחת  על  אז 

בהעדרו.   בולט  מאוד  מאוד  והוא  הזה,  הנספח  את  לראות 

והדבר השלישי שהיה לי מאוד מאוד חסר בשביל ללמוד את  

הדו"חות   הכספיים.  הדו"חות  זה  לעומק,  התקציב 

הביצוע  על  בהירה  תמונה  לנו  לתת  בעצם  בשנת    שאמורים 

לא  2022 הכספיים  הדו"חות  לנו,  .  הומצאו  לא  לנו,  הוגשו 

של   השלישי  הרבעון  של  הדו"ח  לא  המסמך  2022גם   .

של   השני  הרבעון  של  זה  לקבל,  שהצלחתי  ביותר  המעודכן 

לנו  2022 אין  ואם  הביצוע.  את  מראה  בדיוק  לא  הוא   ,
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בצורה   תקציב  לתכנן  מאוד  קשה  הביצוע,  על  שמעיד  מסמך 

על  לא  תקציב  לתכנן  אמורים  לא  אנחנו  של    מדויקת.  בסיס 

תכניות   בסיס  על  אלא  בטן,  תחושות  ולא  ספקולציות 

אני   ולכן  בנמצא,  היו  לא  האלו  והמסמכים  בפועל  וביצועים 

רוצה   אני  ראוי.  תקציב  לתכנן  היה  ניתן  איך  תוהה 

להתייחס לכמה דברים במהות של התקציב, ואני לא אחזור  

סימנתי   אני  שגם  דברים  נאמרו  כי  כאן,  שנאמרו  דברים  על 

הדבר    אותם  הדברים.  על  אחזור  לא  אני  אבל  כהערות, 

הראשון שחשוב לי רגע לומר, זה שכשאין בשורה אז מנסים  

במצגי   רצוף  הזה  התקציב  שווא.  מצג  בצורת  בשורה  לייצר 

אקח   אני  אבל  לשמוע    2שווא,  לי  חרו  מאוד  שמאוד  דברים 

תקציב   החינוך.  תקציב  זה  הראשון  הדבר  אותם.  ולראות 

ומספרים   בכל  החינוך  משמעותית  השנה  גדל  מוחלטים 

שיטת   את  שינה  החינוך  שמשרד  משום  פשוט  הרשויות. 

חילק   ממן  החינוך  משרד  בעבר  אם  שלו.  התקצוב 

כמו   עכשיו  אז  בעצמו,  ישיר  באופן  החיצוניות  מהתוכניות 

ציין,   שהוא  ונכון  העירייה,  גזבר  שציין  וכמו  שאמרתם 

בתי  מנהלי  ולמעשה  גפן,  שנקראת  לשיטה  הספר    עברנו 

הספקים.   מול  עומדים  והם  הזה  התקציב  את  מקבלים 

ממשק   הספר,  בתי  עם  ממשק  אין  החינוך  שלמשרד  מכיוון 

דרך   התקציבים  את  מעביר  הוא  עושה  שהוא  מה  אז  כספי, 

ובפירוש בהינתן   העירייה. העירייה היא צינור במקרה הזה, 

משרד   דרך  מעכשיו  עוברים  האלו  שהכספים  העובדה 
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התק  אז  שום  החינוך,  אומר  לא  זה  אבל  גדל,  הגלובלי  ציב 

לומר,   חשוב  וכאן  בחינוך.  משקיעה  שהעירייה  מה  על  דבר 

בכפר   החינוך  של  הפעילות  רוב  את  מתקצב  החינוך  משרד 

זה   רשויות  בין  ההבדל  בישראל.  הערים  בכל  כמו  סבא, 

מוסיפה   בעצם  הרשות  מה  שמה.  שהרשות  המוסף  הערך 

צ  משמשת  שהיא  לכספים  מעבר  ובכפר  ונותנת  עבורם.  ינור 

בעוד שבערים אחרות עם מספר תושבים דומה רשויות   סבא 

אקח   אני  ולדוגמא  תקציבן.  מתוך  המון  בחינוך    2משקיעות 

העבירו   שכבר  תושבים  של  דומה  גודל  סדר  עם  ערים 

מתקצבת   מממנת,  העירייה  בהרצליה  אם    46%תקציב. 

העירייה   ובחדרה  מכספה,  החינוך  של  הכולל  מהתקציב 

סבא    40%בת  מתקצ  בכפר  מכספה.  הכולל  החינוך  מתקציב 

רק   מתקצבים  .    30%אנחנו  שלנו מהכסף  החינוך  מתקציב 

שקל   זה  שמים,  היינו  אילו  כזה  שקל  שכל  להבין  וצריך 

בו   לעשות  ואפשר  צבוע,  לא  שהוא  גמיש,  כסף  זה  גמיש. 

כך   כל  זה  ולכן  חדשניות.  ותוכניות  ויוזמות  פרויקטים 

מצפה   הייתי  אני  חינוך  חשוב.  מעצמת  שהייתה  סבא  שכפר 

אחרות   לפעולות  יחסית  גבוה  בפלח  החינוך  את  תתקצב 

להשקיע  רוצים  אנחנו  אם  עושה.  זה    שהיא  וחינוך  בחינוך, 

עירונית   שהשקעה  שלי  הציפייה  אז  הוצאה,  לא  זה  השקעה 

כאן,   דובר  כבר  שני,  שווא  מצג  דרמטית.  תעלה  הזה  בנושא 

הקי  השכר  הסכמי  אותו,  הזכירה  שמנוסחים  יעל  בוציים 

ארגוני   בין  ומתן  משא  בתוך  בעצם  ועוברים  אלו,  בימים 
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בשורה   הם  למדינה,  בשורה  הם  האוצר,  ובין  העובדים 

זה.   מעולה למדינה. אנחנו כבר שנים עובדים כדי לקדם את 

אי   אז  סבא,  כפר  לעיריית  קשור  לא  זה  למדינה,  בשורה  זו 

כה  זה  את  ולהציג  לנו,  לא  בנוצות  להתהדר  ישג  אפשר 

מופיע   והוא  אותי,  מטריד  שמאוד  נוסף  נושא  עירוני. 

זה   הפיתוח.  בתקציב  וגם  השוטף  בתקציב  גם  בתקציב, 

כמועצה   אנחנו  לבנקים.  העירוני  החוב  העמקת  של  הנושא 

קיבלנו לפני פחות משנה החלטה עקרונית, החלטת מדיניות  

להבין   צריך  העירוני.  החוב  את  לצמצם  פועלים  שאנחנו 

שהחוב   ואנחנו  ככול  גדלה  ההתחייבות  רק  לא  גדל, 

ההלוואות   החזר  גם  שלנו.  העיר  של  העתיד  את  ממשכנים 

ב  אם  וגדל.  הולך  התקציב השוטף  החזרנו    2021-שלנו מתוך 

כבר    2022מיליון ₪ החזר על הלוואות, אז בשנה שעברה    27

מיליון ₪ מהתקציב החזר הלוואות. השנה בשנה    29החזרנו  

ל  הולכים  אנחנו  של  הקרובה  להחזר  ₪.    35גדול  מיליון 

להבין   החזר    35צריך  זה  שלנו,  מהתקציב    ₪ מיליון 

החובות   בלקיחת  הזאת  העלייה  אז  לבנקים.  הלוואות 

של   כולל  לחוב  למשכן    335והגעה  לחלוטין  זה   ,₪ מיליון 

את העתיד שלנו ואת השנים הבאות שלנו. ועיר שרוצה לתת  

למז  צריכה  לתושבים,  יותר  טובים  את  שירותים  ער 

לפעולות.   חופשי  כסף  יותר  ולהשאיר  לבנקים  ההחזרים 

ההפוך.   לכיוון  בדיוק  הולכים  אני  ואנחנו  המשפטי  היועץ 

פה,   שראיתי  סעיף  שהוא  איזה  שאלה,  אותך  לשאול  רוצה 
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בעמוד   המעטה.  בלשון  אותי  התקציב    138שמטריד  בספר 

של   בגובה  הלוואה  ללקיחת  בקשה  שהיא    7יש   ,₪ מיליון 

בד  מהיר  הלוואה  של  בעלויות  חריגה  לכיסוי  כנראה,  יעבד 

של   המשמעות  מה  להבין  רוצה  ואני  שבוצע,  המקטע  לעיר, 

לרכוש   שהיה  הניסיון  של  שחזור  זה  האם  אומר.  זה  מה  זה, 

הליך   ללא  אומנות  בדיעבד  יצירת  ואז  תקין,  מינהל  של 

גיבוי   לבקש את הכסף? האם הייתה פה עבודה שבוצעה ללא 

ק  הקבלן  האם  אנחנו  כספי?  פתאום  מה  עבודה?  הזמנת  יבל 

של   הלוואה  לקיחת  לאשר  עבודה    7מתבקשים  על   ₪ מיליון 

המימון   ולא  התוכן  לא  מבחינת,  אותנו  עברה  לא  שלפחות 

שהתקציב   לפני  לזה  תשובה  לקבל  אשמח  אני  אז  שלה. 

   -תב"ר יעלה להצבעה. דבר נוסף שהוא חמור מבחינתי 

   -אסנת הזמן חלף  ראש העיר: 

   -אז אני אסיים  ספורטה:   ד"ר אסנת 

 אז תסיימי בבקשה.   ראש העיר: 

האחרון.   ד"ר אסנת ספורטה:  לסעיף  בדיוק  הגעתי  האחרון,  בסעיף  אסיים  אני 

אקרא   פשוט  ואני  הלוואות,  לגייס  בקשה  יש  עמוד  באותו 

גיוס   מוזר.  שהוא  ניסוח  הוא  פה  הניסוח  גם  כי  זה,  את 

ה  הפיתוח  של  ההלוואות  החזר  בהיקף  אני  הלוואות  שנתי. 

מחזירים   אנחנו  מבינה.  הלוואות    37לא  החזר   ₪ מיליון 

היקף?   באותו  הלוואות  לקחת  היא  הבקשה  ואז  פיתוח, 

נוספת   הלוואה  עוד  ולקחת  הזה?  הגלגל  את  בעצם  להמשיך 

מה   רגע  להבין  רוצה  אני  הלוואות?  החזר  של  היקף  באותו 
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אודה   אני  אז  זה?  של  המטרה  ומה  למה?  זה?  של  המשמעות 

ובות לכל השאלות שהעליתי לפני שמעלים להצבעה את  לתש 

 התקציב.  

 תודה רבה. כן שאלות נוספות.   ראש העיר: 

טוב  עו"ד יוסי סדבון:  ועל  ערב  הזה  הדיון  על  מברך  באמת  אני  כל  קודם   ,

התקציב   ספר  ועל  המקצועי,  הצוות  של  המקצועית  ההכנה 

אותו   לקבל  ולא  במחשב,  אותו  לקבל  שביקשתי  קרס,  העב 

באמזונס,  בנ  היערות  של  הכריתה  את  לחסוך  בשביל  ייר 

רואים שהושקע   עליו היטב שורה שורה. ובאמת  אבל עברתי 

של   להערה  להצטרף  רוצה  ואני  מאמץ,  מאוד  הרבה  פה 

מה   לעומת  עצום  באיחור  נערך  הזה  שהדיון  אסנת,  חברתי 

חודשיים.   לפני  להיות  אמור  היה  זה  להיות,  אמור  שהיה 

בכ  לא  הוא  הזה  כך  הדבר  על  מדברת  העיריות  פקודת  די, 

להתעמק   צריך  מראש,  חודשיים  זה  את  להעביר  שצריך 

אותו   ללמוד  צריך  אותו.  להציג  צריך  התקציב,  בסעיפי 

והסתכלתי   החומר,  על  להסתכל  מועט  זמן  לנו  היה  לעומק. 

העיר   מועצת  עם  דיונים  ולעשות  לשאלות  לענות  אבל  עליו. 

כספי  בוועדת  רק  לא  זה  את  להציג  יעל,  או  שאמרה  כמו  ם 

מונע   וזה  מבחינתי.  חסר  הזה  הדיון  ולכן  מאיתנו.  נמנע  זה 

כך   על  שמח  אני  מאוד.  מאוד  זה  על  מצר  ואני  עומק  דיון 

שגם   מאוד  מקווה  ואני  גדל,  העירייה  של  שהתקציב 

הזאת   בתוכנית  לעמוד  שנוכל  כך  בהתאם.  יגדלו  ההכנסות 

התמיכ  שתקציב  לראות  מאוד  הצטערתי  אבל  ות  במלואה. 
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יש השנה מוקצה   זהה.  מיליון ₪,    5.85בספורט נשאר כמעט 

היה   שעברה  שבשנת    5.6בשנה  היא  הכוונה   ,₪ מיליון 

הכול   בסך  עולה  התמיכות  של  התקציב  הנוכחית,  התקציב 

שעיריית    250,000-ב  נמוך  מאוד  תקציב  שזה  לזה  מעבר   .₪

מגורים   יחס  עם  כמונו,  גדולה  יותר  או  שפחות  הרצליה 

למס  כפול  ארנונה  בדיוק  מקצה  משלנו,  טוב  יותר  חר 

לא   לי?  חשוב  זה  למה  עכשיו  ספורט.  של  בנושא  לטיפול 

לך?   מפריע  אני  צחי  המקצועי,  הספורט  את  לפתח  בשביל 

באמת   נו  בספר,  זה  את  לי  שיכתוב  אז  רוצה  הוא  חשבתי. 

אסיים   אני  כואבים.  מאוד  שבאמת  מדברים  מדבר  אני  דני. 

ב  כן?  להמשיך?  אפשר  של  שהגזבר,  התקציב  אופן  כל 

הספורט   על  מדבר  לא  אני  חשוב?  זה  למה  קטן,  הספורט 

שמייצגות   כדורגל  קבוצות  על  מדבר  לא  אני  המקצועי, 

בספורט   תמיכה  על  מדבר  אני  בעולם.  או  בארץ  אותנו 

הילדים   את  שירחיקו  ילדים,  של  נוער,  של  ספורט  עממי, 

המשפחות   אסטרונומי,  הוא  חוג  מחיר  היום  מהרחוב. 

ובצדק  מתקש  גובים  שאנחנו  בגלל  גם  בתשלום,  לעמוד  ות 

עבור  דירה  נותנים    שכר  זאת אומרת אנחנו  מגרשי הספורט. 

הספורט,   מתקני  עבור  גובים  שני  ומצד  תמיכה,  אחד  מצד 

בדבר   שנוגעות  העמותות  כל  את  מחייב  זה  אבל  בסדר  זה 

על   מאוד  שמקשים  למחירים  החוג  שכר  את  להעלות 

הילדים  את  לשתף  באופן  המשפחות  בספורט  פוגע  גם  וזה   ,

ל  עולים  שאנחנו  וזה  המלוות,  היקף  על  דובר  ,  335-כללי. 
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פה,   דנים  שאנחנו  רביעי  או  חמישי  תקציב  זה  כבר,  פה  אני 

והיינו במספרים הרבה יותר נמוכים בעבר, והמדיניות שלנו  

עומדים   לא  אנחנו  הרב  ולצערי  מסודרת,  בצורה  נקבע 

לעצמנו.  קבענו  שאנחנו  הנכדים    ביעדים  שגם  חושב  ואני 

נושא   חייהם.  בזמן  הזה  החוב  את  לשלם  יצליחו  לא  שלנו 

אירועי   שאנחנו  120של  רב,  בקשב  העיר  ראש  את  שמעתי   .

לאירועי   ימים  עוד כמה  או  אני מאוד  120נכנסים מהחודש   .

ל  שהגיעה  סבא  כפר  את  להגיד    120-מברך  אפשר  אי  שנה. 

עד    120עד   להגיד  אפשר  יות   240אבל  מצאתי  וגם  לא  אני  ר. 

לאירועי   שקשור  מה  לכל  סעיף תקציבי שמתייחס  .  120שום 

בעמוד   אירועים  תקציב  על  הסתכלתי  כתוב  16אני  ושם   ,

של   גודל  בסדר  משהו  על  יעמוד  האירועים    7שתקציב 

לעומת    ,₪ יכול    5מיליון  אני  שעברה,  בשנה   ₪ מיליון 

ש  תשובה,  לי  נתן  לא  אחד  אף  הבנתי,  למיטב  או    2-להעריך 

ה  בחגיגות  יושקעו  מושקעים   ₪ להיות  120-מיליון  יכול   .

זה   לאן  יודע  לא  אני  חצי,  שצריך  להיות  יכול  כפול,  שצריך 

ועדה   אין  הזה.  העניין  על  פירוט  שום  לי  ואין  הולך, 

יהיו   אירועים  איזה  שתיקבע  ידיעתי,  מיטב  לפי  ציבורית 

שמגיע   חושב  אני  ציבורי.  כסף  זה  בעניין,  יושקע  כסף  וכמה 

לזה   בנוסף  הנושא הזה.  עם  מה קורה  לדעת  מאוד  לנו מאוד 

גם   להצטרף  רוצה  אני  מידי,  יותר  להקשות  לא  בשביל 

ש  כך  על  מצר  ואני  פה,  חברותיי  של  חבריי    2-להערות 

באמת   לכולנו  מאחל  ואני  היום.  להגיע  יכלו  לא  לסיעה 
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 שיהיה לנו תקציב טוב יותר. אני לא אוכל לתמוך בו.  

 , מי עוד נוסף? כן, תודה פינחס.  אוקיי  ראש העיר: 

צוות   פינחס כהנא:  של  העבודה  את  ולשבח  לציין  באמת  רוצה  אני  א' 

המקצועי.   לצוות  פשוט  רגע  לא  זה  הזה,  לרגע  להגיע 

מסתכל   אתה  חשוב.  אירוע  מכונן,  אירוע  זה  התקציב 

האם   לראות  רוצה  אתה  למספרים,  מעבר  אתה  בתקציב, 

הדברים   את  מבטא  זה  באמת  להגיע  אנחנו  רוצים  שאנחנו 

מסכמים   כאילו  אנחנו  אני,  לפחות  ואנחנו,  אליהם. 

עמדנו   שכבר  דברים  והאם  החמישית,  השנה  את  ומתכננים 

יש להם ביטוי שהוא ביטוי   עליהם בתחילת הדרך בהמשכה, 

הרחבה   מבטיחים  מרחיבים,  אנחנו  בתקציב.  משמעותי 

הנתונים   על  מסתכלים  כשאנחנו  שירותים,  של  משמעותית 

ההוצאות  א  את  שמאפשר  הכלכלי  שהבסיס  רואים  נחנו 

המפורסם  התמהיל  לשירותים,  הבאנו  האלה  לא  אנחנו   ,

מהיום   זה  את  הצענו  כולם  אנחנו  ברור,  ושיהיה  שינוי. 

בין   הפרופורציות  את  לשנות  רוצים  אנחנו  הראשון, 

וכל   מעסקים.  וארנונה  למגורים  מארנונה  שלנו  ההכנסות 

הש  את  עושים  לא  אנחנו  משמעותית,  עוד  בצורה  הזה  ינוי 

אל   השירותים.  את  להרחיב  כך  כל  כסף  לנו  יהיה  לא  גם  אז 

דבר   בכל  תראו  מהתחלה,  מהותיים  מאוד  בדברים  הצלחנו. 

חיובית   נקודה  פה  גם  תמיד  להציג  אפשר  במספרים  כזה 

רוצים   אנחנו  עשינו.  זה  את  ועוד  חיובית  נקודה  ועוד 

התעשייה   אזור  בגדול.  מחדש,    הבטחנו   50להסתכל  תכנון 
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לשנות   רוצים  אנחנו  טובות,  לא  הם  שמה  זכויות  על  שמענו 

שאנחנו   אלא  זה,  רק  לא  זה.  את  תכננו  ולא  זה,  את 

להגדיל   לנו  מאפשר  שלא  כניסה  צומת  עם  מתחרבשים 

יפתרו   ובסוף  לקלוט,  להמשיך  ואפילו  שצריך,  כמו  זכויות 

עברו   רק  זה,  בעתיר    4-5את  מתגאים  מאוד  אנחנו  שנים. 

שיגיעו  ידע  עד  עסקים,  אליו  מושך  זה  להתגאות,  מה  ויש   ,

על   בנוי  הוא  הציר  שכל  יכולים  שהם  להם  ויתברר  עסקים 

אזורית.   בתחרות  נמצאים  ואנחנו  אחת.  ויציאה  כניסה 

הצומת,   את  קצת  שינינו  פה  כאן.  גם  התקדמנו  לא  ואנחנו 

מצפים   שאנחנו  להיקפים  הצומת,  את  קצת  עוד  נשנה  פה 

הז  לרחוב  התקציב  שיגיעו  הדבר.  את  פתרנו  לא  אנחנו  ה, 

של   הסקירה  של  הפרק  את  גם  קראתי  הצהרתי,  תקציב  הוא 

מתוך   קשה  קשה,  ואנחנו  השונים.  האגפים  של  המחלקות 

אנחנו   בדיוק  מה  להגיד  הזה  החומר  מתוך  הזה  המידע 

מה   חדשות,  גינות  הקמת  כתוב  אם  לעשות.  הולכים 

ג  הקמת  וכו'.  וכמה  הגינות  איפה  גינות  המשמעות,  גם  ינות, 

  , תכנון וחוקי  עזר  חוקי  אכיפת  איפה?  כמה?  אז  כלבים, 

השלכה   לזה  ויש  טוב,  לא  במצב  לדעתי  כאן  נמצאים  אנחנו 

כבר   בעיר.  ההתנהלות  של  המערכת  כל  על  העיר,  חזות  על 

לא   הפיקוח,  של  בנושא  מספק  אדם  כוח  לנו  שאין  הודיעו 

הע  אבל   . וכו' אנשים  חסר  של  בעיה  תקציבית,  ובדה  בעיה 

ן   תכנו של  בנושא  פיקוח  שאין  במצב  נמצאים  שאנחנו  היא 

עוברים   אנשים  לרחובות,  יוצאת  אשפה  כמעט.  ובנייה 
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גזם,   לא  שהם  דברים  מוציאים  ואנשים  ברחובות  אצלנו 

זה,   רק  ולא  לתל.  מתל  הולך  ברחוב  עצמך  את  מוצא  ואתה 

להשליך   שאסור  שמה  שכתוב  לשלט  מתחת  הם  התלים  רוב 

מיש  ואם  מעל  פסולת,  של  לקנס  שיצפו  אז  פסולת  ישליך  הו 

₪. ולא רק זה, אנחנו גם מפנים וגם מביאים כלים    100,000

המדרכה   את  הורסים  וגם  זה,  את  שמפנים  מכאניים 

הם   אז  בורות,  שיש  רואים  ואנשים  בורות,  שמה  מקבלים 

העירונית.   החיים  לאיכות  לנו  מוסיף  לא  וזה  מוסיפים, 

תכנית  קידום  על  מדברים  מה    אנחנו  זה  הכוללנית.  המתאר 

לא   ההחלטה,  מאז  שנים  שעברו  ולמרות  בחומר.  שכתוב 

בשנת   יישום  נקרא  זה  מה  אז  לציבור.  אפילו  ,  2023הגיע 

שאתם   כפי  הזה.  הדבר  עם  לציבור  חזרנו  לא  עוד  אנחנו 

גם   תקציב  ואין  תכנית,  בכלל  לנו  אין  לפארק,  יודעים 

שהנ  במצב  נמצאים  לכן  ואנחנו  התוכנית,  שטח  להכנת  יש  ה 

מעמותה של   תרומה  הגיעה  בואו,  אז  עצים, אנחנו    600ריק, 

לא   אנחנו  עתידי,  פוטנציאל  עם  שטח  שהוא  שטח  מכסים 

יודעים  אנחנו    בדיוק  ובזאת  בעתיד,  שמה  רוצים  אנחנו  מה 

גם אם   עץ  כל  בעד כמובן  ואני  גומרים את הפוטנציאל הזה, 

שאנחנו  לפארק  תכנית  בהיעדר  אבל  קטן.  שתילון    לא   הוא 

והוועדה   ואמרנו,  ואמרנו  שאמרנו  למרות  אותה,  קידמנו 

משהו,   שמה  לעשות  כשנרצה  בסוף  אנחנו  אמרה  המחוזית 

נשתול   אותם  נעקור  מה  יגידו  ואז  עצים,  שמה  שיש  יתברר 

  .  אותם נעתיק אותם וכו' וכו'
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 ... עצים פינחס?   דני הרוש: 

לזכ  פינחס כהנא:  צריך  אב,  תכנית  לנו  אין  תחומים  שאנחנו  בהרבה  ור 

הרבה   לאוכלוסייה  מדרגה  קופצים  אנחנו  מדרגה,  עוברים 

 ..    -יותר.

 מה זה הרבה עצים? לא הבנתי.   דני הרוש: 

אחת   הדר לביא:  אב  תכנית  נכתבה  לא  אב,  תכניות  של  בנושא  אגב 

 בקדנציה הזאת. למעט תכנית התמודדות עם הקורונה.  

חיפשת  פינחס כהנא:  אני  לדעתי  אב,  תכניות  לנו  של  אין  שהנושא  י, 

איזו   שיש  מצאתי  לא  אני  אותי.  מעניין  מאוד  התרבות 

לקפוץ   הולכים  אנחנו  להבין  צריך  אתה  לתרבות.  אב  תכנית 

אנחנו   אז  גדולים.  בהיקפים  האוכלוסין  במספר 

נגיד   אבל  פרוגרמה.  לנו  אין  שגם  יודעים  אתם  פרוגרמתית, 

בית   לקבל  צריך  ילד  פה  זה  כי  עושים,  עוד  אנחנו  בחינוך 

אנחנו  ס  הזאת,  מדרגה  בקפיצת  האחרים  בנושאים  אבל  פר. 

נאמר   אב.  תכנית  ואין  המתאים,  הזמן  את  מקדישים  לא 

לא   גג.  הסכם  על  לחתום  עומדת  העירייה  מהפך.  שיהיה 

משמיים   גשם  עלינו  ירד  שומע  ואני  מועצה  חבר  אני  יודע, 

מחברי   כאן  מישהו  התשתיות.  של  הבעיות  כל  את  ויפתור 

על   יודע  זה אומר, מתי  המועצה  תוכנו, מה  ההסכם, מה  מה 

זה,   והזכירו את  כלום.  בכלל  יודעים  לא  וכו'? אנחנו  יתקבל 

זה  120אנחנו היום פתחנו את חגיגות   יודע מה  . מישהו כאן 

זה   במדרחוב  יש  שומעים  פתאום  אנחנו  הזאת?  התוכנית 

של  120חגיגות   שתהיה  אולי  תערוכה  יש  שומעים  כך  אחר   ,
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בר כזה? מאז שאני הייתי בעיר שהיה לה  . איפה נשמע ד 120

שחברי   בוודאי  בזה,  מעורבים  היו  התושבים  כל  מסיבה, 

חגיגות   זה  מה  יודעים  לא  אנחנו  מכרזה,    120המועצה.  חוץ 

כמו   נשמע  זה  לכם,  להגיד  רוצה  אני  כזה.  דבר  נשמע  לא 

אז   אמרתי,  אני  אז  במועצה,  זה  את  כשהעלינו  התבכיינות. 

פינ  העיר:  ראש  לי  לא  אמר  אני  היגוי.  לוועדת  תצטרך  חס 

לוועדת   להיכנס  רוצה  אני  פורמלי,  מכתב  כתבתי  התבטלתי 

"התקבלת,   במכתב:  לי  ענה  המנכ"ל  מכתב,  כתבתי  היגוי. 

הייתי   ולא  יודע  ולא  מוניתי  ולא  מינוי."  כתב  לך  יש  הנה 

וזה   כספים,  שמוציאים  רואה  רק  אני  היגוי,  ועדת  בשום 

אחרים   כאן  זה  על  עמדו  של  פשוט  חלק  זה  לפניי, 

יכול   שאני  חושב  אני  מתנדב,  אני  הכל  בסך  המעורבות, 

אבל   הזאת.  המלחמה  את  כמובן  אמשיך  לא  ואני  לתרום, 

העיר   שראש  למרות  לא,  אז  שלא,  החליט  מהאנשים  מישהו 

זה   אז  שהמנכ"ל,  למרות  כתבתי,  שאני  למרות  ביקש, 

מה   יודעים  לא  בכלל  שאנחנו  זה  על  מדבר  לא  אני  שותפות? 

לא   האופניים,  של  בנושא  שגם  האמת  שמה.  להיות  הולך 

אין   דברו.  האנשים.  של  בהתנהגות  שינוי  לקיים  הצלחנו 

סופר   נושא  וזה  לאופניים,  נהירה  עכשיו  יש  האם  אבל  סקר 

שום   השלמנו  שלא  בגלל  לא,  סיבות  מיני  מכל  לא.  חשוב? 

עשינו   פעם  שכל  בגלל  הסוף.  עד  מהתחלה  שצריך  כמו  דבר 

בג  חלק  שאולי  איזה  בגלל  מימון.  שהוא  איזה  שהתקבל  לל 

הנושא   אז  יהיה.  שזה  כדי  הכספים  את  באמת  הקצינו  לא 
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במסלולי   כמעט  משתמשים  לא  אנשים  נושא,  לא  הוא 

יודע   אני  הכלכלית,  החברה  על  הסקירה  האלה.  אופניים 

אתה   פרויקטים,  איזה  נפרדת.  ניהולית  מערכת  לה  שיש 

החברה  עושים,  הם  מה  החומר  על  יוזמת    קורא  הכלכלית 

מה   על  דבר  שום  מידע,  מקבל  לא  אתה  כלכליים.  פרויקטים 

כלכליות.   יוזמות  איזה  עשו,  הם  מה  בגידול  מדובר,  למה 

לשנת   תב"עות  הכנת  שאין  2024בתקציב  ראינו  אנחנו   ,

מרישוי.   בהכנסות  קטן  גידול  או  ירידה  יש  בהכנסות,  גידול 

אנחנו   לא  זמן,  הרבה  תכננו  שלא  כנראה  ואולי  אנחנו 

בכל   ביצוע  כל  צריך  כזה.  דבר  לדחות  למה  אבל  קודמנו. 

למה   הבנתי  לא  אני  אז  ותכנון,  מנושא  מתחיל  הוא  נושא, 

זה   נגיד  בוא  האשפה,  פינוי  תקציב  הזה.  הדבר  את  דוחים 

אנחנו   ממחזרים,  לא  אנחנו  שלנו.  גדול  הכי  כישלון 

מבקשים   רק  אנחנו  שנה  וכל  כסף  לנו  עולה  זה  מטמינים, 

בגלל  יותר,   לא  האשפה,  של  הנושא  כל  כיווני  חד  כאילו  זה 

לנו הרבה מאוד כסף שהיה צריך ללכת   וזה לוקח  כוח אדם, 

עושים   לא  ואנחנו   .' וכו לחינוך  לרווחה  אחרים,  למקומות 

מבולבל   בכלל  והציבור  הדרסטיים,  הצעדים  את  כאן 

 בדברים האלה. תודה.  

 תודה רבה פינחס. מישהו נוסף?   ראש העיר: 

 כן, אני רוצה להתייחס.   עדי לוי סקופ: עו"ד  

 עדי בבקשה.   ראש העיר: 

כל   עו"ד עדי לוי סקופ:  על  המקצועי,  לצוות  להודות  רוצה  אני  כל  קודם 
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והשקעת הזמן בלהבין   והדיונים והשיחות הרבות,  הישיבות 

רוצה   אני  והכיוונים.  הדרישות  כל  ואת  התקציב  ספר  את 

בי  דברים,  של  לעומקם  ולרדת  לתיקים  להתייחס  חס 

לנושא   רוצה להתייחס  אני  עליהם.  מסוימים שאני אחראית 

קהילות   ידי  על  שמובל  גוף  זה  נשים  מועצת  נשים.  מועצת 

הגוף הזה משנת   שילש את הגודל שלו. חרף    2018מתנדבות. 

ולהתפתחות   לגדילה  מתאים  ביחס  עלה  לא  התקציב  זאת 

הקהילות   כל  את  כאן  אמנה  לא  אני  נשים.  מועצת  של 

חממה,  האדי  שדות,  דירקטוריות,  קהילת  שהתווספו,  רות 

רצות  -חמישי  למעלה,  מטפסות  הנקה,  מועדון  שיות, 

סופ  אירוע  -להצלחה,  לנו  היה  אתמול  רק  וכו'.  וכו'  הורים,  

ומעבר   כסף,  עולים  האלה  הדברים  כל  ראשון,  מצווה  בנות 

הזה   הדבר  מתנדבות.  שהן  לנשים  נוגע  שזה  בוודאי  לזה 

תקציב  תוספת  לרפי  דורש  זה  את  אמרתי  ואני  מבחינתי   .

מצפה   ואני  מספק,  לא  הוא  התקציב  המקצועי,  ולצוות 

עוד   לפחות  להוסיף  הדרך  את  נמצא  ₪    70,000שאנחנו 

כמו   לפעול  תוכל  שהיא  מנת  על  נשים,  מועצת  של  לתקציב 

הנוכחי   הארצי  במצב  שאת  וביתר  הזו,  בשנה  שצריך 

ז  על  בשמירה  שיש  לבעייתיות  מודעים  נשים  שאנחנו  כויות 

מאוד,   גדולה  גאווה  היא  נשים  מועצת  אז  וכו'.  שוויון 

תקציב   ביטוי  לידי  לבוא  צריך  כזו  וגאווה  עירונית,  גאווה 

רוצה   ואני  נשים.  מועצת  של  האדירה  בפעילות  שיתמוך 

האישה,   למעמד  העיר  ראש  יועצת  רונה  לטלי  תודה  לומר 
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כל  על  זהבי  ולדקלה  לוי  ולסימונה  נחמיאס  זקוטו    להדר 

 הפעילות המדהימה, ולכל המובילות שלנו.  

אוקטובר    בחודש  אני  ביטחון.  לנושא  להתייחס  רוצה  אני 

גם   אנחנו  הביטחון.  בתוכנית  לשיפור  הצעתי  את  רשמתי 

לראות   שמחה  אני  ביטחון.  בוועדת  החודש  בתחילת  נכחנו 

התוספת   ביטחון.  תקציב  בנושא  משמעותית  תוספת  שיש 

מ  היא  בעצם  ל מהת   3.13%-הזו  שעברה  בשנה  הכולל  -קציב 

מיועדים  3.76% להיות  אמורים  הסכומים  רוב  זאת  עם   .

ותוספות   מוקדן,  של  תוספת  ונכון  שכר,  בהעלאות  לשיפור 

 באמת מבורכות. בפועל זה צריך להשיג את התוצאה.  

 ... יותר טוב ויותר מיומן.   דני הרוש: 

ש  עו"ד עדי לוי סקופ:  אומרת  אני  יודעת.  אני  יודעת,  על  אני  מברכת  אני 

זאת   עם  והשקעה.  לב  תשומת  כאן  שיש  ספק  ואין  התוספת, 

ביקשתי   אני  בפועל.  בשטח  ביטוי  לידי  לבוא  צריך  זה 

של   תחושת  4%מינימום  בפועל  אם  פער.  עדיין  כאן  יש   ,

כתוצאה   תגדל  לא  התושבות  ושל  התושבים  של  הביטחון 

ואת   אופנוע,  ועוד  מוקדן,  תוספת  האלה,  מהשיפורים 

עליו    הניידות  שדיברנו  מה  וכל  לקבועות,  אותם  להפוך 

צריך   אז  שלו.  המטרה  את  ישיג  לא  זה  ביטחון,  בוועדת 

רוצה   אני  בפועל.  בהצלחה  ביטוי  לידי  יבוא  שזה  לוודא 

של   ולנושא  תרבות,  של  לנושא  סבא.    120להתייחס  לכפר 

אני   לי,  מובנת  היא  לי.  מובנת  היא  שלך  הביקורת  פינחס, 

האי  של  שהנושא  של  חושבת  וגם    120רועים  סבא,  לכפר 
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את   גם  לשלב  יותר  הרבה  צריך  רפי,  עם  זה  על  שוחחתי 

הזו,   התוכנית  את  להציג  צריך  המועצה.  וחברות  חברי 

נאמר   וזה  מקומיות,  ואומניות  אומנים  יותר  לשלב  וצריך 

כשזה   אז,  זה  את  כשהעלינו  אגב  דרך  וזה  ברורה.  בצורה 

כאן  נאמרו  האלה  הדברים  לסדר  להצעה  צריך  עלה  זה   .

הזאת   התוכנית  יבוצע.  שזה  מצפה  אני  מבוצע.  להיות 

זה   על  שדיברנו  כמו  רפי  אשמח  ואני  מוצגת,  להיות  צריכה 

של   אומנות  על  לדבר  רוצה  אני  הזה.  לנושא  גם  שתתייחס 

על   הגלריה,  נושא  על  האומנים,  בבית  מקומיים  אומנים 

כאן   יש  ספרייה.  של  נושא  על  היוצר,  בית  פסטיבל  של  נושא 

כאן   האלה.  בתקציבים  זוחל  פה    10,000קיצוץ   ,₪20,000  

לתרבות   לדאוג  כן  הוא  שלנו  שהתפקיד  חושבת  אני   .₪

ואלה   היסודית,  הבסיסית  המוסדית,  השורשית,  ולאומנות 

הזוחל   הפיחות  והיסודית.  המהותית  התרבות  זו  הנקודות, 

הסכמתי,   את  לו  נותנת  לא  שאני  דבר  זה  שלהם,  בתקצוב 

שגם  מצפה  בין    ואני  זה  אם  נפתור,  אנחנו  הזה  הנושא  את 

קוראים   קולות  כדי,  תוך  נוסף  בתקצוב  זה  אם  או  העברות, 

שאין   להגיד  רוצה  אני  קהילתית,  טלוויזיה  בנושא  וכו'. 

תמיכה ממשלתית לטלוויזיה קהילתית, ואני מברכת את זה  

של   הפעילות  את  להמשיך  הדרך  את  מוצאת  שרוזי 

משהו  זה  הקהילתית.  הדירה    הטלוויזיה  הממשלה  שלמשל 

נסגרו   קהילתיות  טלוויזיות  ממנו.  שלה  הרגליים  בכל  את 

הזה.   הדבר  את  לתפעל  להמשיך  מצליחה  רוזי  הארץ,  רחבי 
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ייפתר.   שזה  בטוחה  אני  אבל  החבר'ה,  אצל  חשש  עדיין  יש 

בסמים   למאבק  הלאומית  לרשות  להתייחס  רוצה  אני 

זה,   על  דיברנו  בתקצוב.  ירידה  שם  יש  שוחחנו  ואלכוהול, 

בפעילות   יפגע  לא  שם  משרות  שאיחוד  לוודא  צריך  זה,  על 

סוג   שהיא  איזה  יש  ירידה,  כן  שמה  יש  ואופן.  פנים  בשום 

בערך   של  מבינה  שאני  מה  לפי  התייעלות  ₪    60,000של 

בשום   תיפגע  לא  שהפעילות  לוודא  צריך  עדיין  אבל  במטה. 

בסמים   למאבק  לאומית  לרשות  להיפך,  ואופן.  פנים 

רוצה  ואלכוהו  ולא להוריד. אני  ל צריך להגדיל את התקציב 

כך   על  מברכת  אני  כלליים.  תקצובים  לנושא  להתייחס 

שבשנה הבאה יהיה תקצוב כולל שלהבנתי בתב"ר של כמעט  

מוסדות    130,000 של  פרוגרמות  של  כולל  תכנון  על   ₪

נכון? כ  זה משהו שהובטח במשך    130,000-ציבור. עליזה   ,₪

 -שנים 

 פה את רואה את זה עדי? איפה את רואה את התקציב?  אי  הדר לביא: 

 בתב"רים.   עו"ד עדי לוי סקופ: 

 בתב"רים?   הדר לביא: 

מבני   עו"ד עדי לוי סקופ:  כל  של  עירוני  פרוגרמה  של  תכנון  בעצם  יהיה  אז 

זה   על  לברך  רוצה  גם  אני  זה.  על  לברך  רוצה  ואני  הציבור, 

פארק   הבא  התקציב  יק   80שבמסגרת  בעצם  בל  יהיה, 

גלובלית שתאפשר את ההמשך של הפיתוח   ואחריות  סמכות 

עוד   יש  העיר.  חזות  במסגרת  ביטוי  לידי  יבוא  זה  וגם  שלו, 

התב"רים   במסגרת  גם  כמובן  עליהם,  מברכת  שאני  דברים 
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המשך   הספורט,  אולם  בניית  על  גם  הכדורגל,  מגרש  על  גם 

חדש   קן  לצופים,  חדש  שבט  חדש,  יסודי  ספר  בית  של  בינוי 

והלומד, ומה שהיה בישיבת מועצה הקודמת,  לנו  והעובד  ער 

גן הברון   זה בעצם האישור שמאפשר את המשך הפיתוח של 

יכולה   בהחלט  אני  כאן,  שניתנו  ההערות  תראו,  מנשה. 

התקציב   עם  שלם  לא  שלי  הלב  מההערות,  חלק  את  להבין 

לא   שתקציב  במקרה  האלטרנטיבה.  מה  היא  השאלה  הזה. 

ה  האלטרנטיבה  של  מאושר,  הקיים  התקציב  את  לקחת  יא 

ל  אותו  לחלק  הקודמת,  חודש    12-השנה  כל  ולפעול  חלקים, 

חלק   של  הגדלה  יאפשר  לא  שבעצם  מה  הקיים,  התקציב  עם 

בעיקר   וזה  הזה,  הנוכחי  בתקציב  שנמצאים  מהתקציבים 

מאוד   חשובים  שהם  וחינוך  ביטחון  תקציבי  בעיקר  בעיקר 

כשבא  אז  העיר.  של  הפעילות  להמשך  לקבל  מאוד  ובאות  ים 

ועל   האלטרנטיבה.  מה  עצמנו  את  שואלות  אנחנו  החלטה, 

לי   שיש  שלמה  אף  לא  שאני  אף  ועל  אותה,  ואמרתי  ביקורת 

צריך   שהיה  דברים  שיש  חושבת  בהחלט  ואני  הדברים,  עם 

דברים   ויש  שציינתי,  כפי  תקציב  יותר  עליהם  להוסיף 

זה   את  ומאזנת  תקציב,  יותר  טיפה  מהם  מורידה  שהייתי 

בצורה  ב  זה  את  בונה  הייתי  אני  מלכתחילה  אם  שונה.  צורה 

צריך   עדיין  מסוימים,  לדברים  עומק  יותר  שנותנת  אחרת, 

ואני חושבת שבנסיבות הנוכחיות   לשאול מה האלטרנטיבה. 

התקציב   את  ולקחת  תקציב  לאשר  לא  של  האלטרנטיבה 

ל  אותו  ולחלק  טובה.    12-כולו  אלטרנטיבה  לא  היא  חלקים, 
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א  חושבת  השנה  אני  כל  מורכבת  מאוד  משימה  שתהיה  בל 

להחזיר   בשביל  גם  הנוכחי,  בתקציב  לעמוד  בשביל  גם  הזו, 

לתוכנית   התקציב  את  להצמיד  ובשביל  ההלוואות,  את 

שהיא   עבודה  תכנית  טובה.  עבודה  תכנית  שהיא  עבודה, 

העברות   לעשות  תנועה,  כדי  תוך  פתרונות  לתת  יודעת 

הצורך  במידת  לתגבר  או  למקום  החלטות  ממקום  לקבל   ,

מורכבת,   משימה  תהיה  שהיא  משימה  וזו  כדי.  תוך  ולייעל 

שנה   הדברים,  מטבע  בחירות  ושנת  בחירות,  שנת  גם  זה  כי 

בבגרות   לנהוג  צריכים  אנחנו  אבל  מורכבת.  מאוד  מאוד 

האלטרנטיבות,   על  מסתכלת  וכשאני  ובאחריות, 

מבחינתי   אלטרנטיבה  היא  תקציב,  לאשר  שלא  אלטרנטיבה 

ח  זה  שהיא  את  עושה  באמת  שאני  אף  על  אז  אחריות.  סרת 

עדיין   כאן,  שיש  מהדברים  הרבה  עם  שלמה  ולא  כבד,  בלב 

מאמץ   היה  עדיין  הזה,  בתקציב  חיוביים  כן  שהם  דברים  יש 

לזה,   מעבר  מחשבה  הייתה  עדיין  המקצועי,  הצוות  של  גדול 

מקום   שהיה  לומר,  כן  רוצה  כן  אני  צדק.  שיש  חושבת  ואני 

שי  עוד  של  לעשות  הצגה  ולקבל  לשבת  כן  מקום  היה  לפני.  ח 

ועדת   את  עוד  להרחיב  אולי  צריך  היה  האגפים,  מנהלי  כל 

לקבוע   אולי  שהיא    2הכספים  הערה  זו  אז  כספים.  ועדות 

מול   זה  של  האלטרנטיבות  את  בוחנת  כשאני  אבל  נכונה. 

מבחינתי   היא  תקציב,  לאשר  לא  של  האלטרנטיבה  זה, 

הרבה   הרבה  שהיא  אני  אלטרנטיבה  ושוב  טובה.  פחות 

לוודא   כולנו במהלך השנה, בשביל  מצפה לשיתוף פעולה של 
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לכל   להודות  רוצה  אני  מיטביות.  יהיו  העבודה  שתוכניות 

הצוות   לכל  וגם  המנכ"ל,  גם  הגזברות,  צוות  גם  הצוות, 

פשוט,   לא  זה  מאוד,  רצינית  עבודה  עושים  אתם  המקצועי, 

כל  עם  בחירות,  שנת  עם  ביקורת,  הרבה  המשמעויות    עם 

 הנלוות. אז תודה רבה לכם ושיהיה בהצלחה לכולנו.  

הצוות,   ראש העיר:  בבקשה  אוקיי,  נוסף?  מישהו  עדי.  רבה  רבה  תודה 

 עוד מישהו.  

.   עו"ד אהוד יובל לוי:   רפי, רפי

הסתייגויות   הדר לביא:  גם  לנו  ויש  שאלות,  כמה  להעלות  אשמח  אני 

 לתקציב.  

 קשתי.  רפי, בי  עו"ד אהוד יובל לוי: 

עוד   ראש העיר:  רוצה  דיברת?  את  יובל.  רגע  סליחה  שנייה,    5רגע 

 דקות?  

 יש לי שאלות על התקציב.   הדר לביא: 

   -אז יש לך  ראש העיר: 

 תקרא לזה איך שאתה רוצה.   הדר לביא: 

אני   ראש העיר:  השאלות,  את  תשאלי  אז  דיבור,  בזכות  שהיית  מכיוון 

 דיברת, בבקשה.  דקות ש   10-דקות מעבר ל   5אתן לך עוד  

הדקות שלי, אבל הנקודה העיקרית היא    10לא מילאתי את   הדר לביא: 

 שאני אבקש תשובות.  

 שאלות.   ראש העיר: 

ברור,   הדר לביא:  לא  שהוא  עליו,  לשאול  רוצה  שאני  הראשון  הנושא 

אנחנו   לעיר.  מהיר  הוא  בתקציב,  ולא  העבודה  בתוכנית  לא 
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אחרי   מסיבית   3נמצאים  השקעה  של  תשתיות    שנים  של 

וגם   שלנו,  החיים  באיכות  גם  מאוד  שפגעו  ויצמן,  ברחוב 

בדצמבר   ואנחנו  הסתיימו,  לא  להבין  2022עדיין  רוצה  אני   .

להוציא   מתכננים  אנחנו  מה  הבאה,    7על  בשנה   ₪ מיליון 

ובין   ההנהגה,  ידי  על  הופצו  השאר  שבין  שמועות  לאור 

 השאר כנראה מהציבור, שלא מבין מה קורה פה.  

 שאלות נוספות?   העיר:   ראש 

 לי יש שאלות נוספות בנושאים אחרים. כמו רבים פה.   הדר לביא: 

 אז תשאלי את הכול, רושמים.   ראש העיר: 

לקבל   הדר לביא:  מבקשת  אני  שני  נושא  לעיר.  מהיר  זה  אחד  נושא 

שמסתכלים   שלנו  הקהילתיים  השירותים  פריסת  על  הסבר 

אנ  אז  וחברה.  קהילה  אגף  של  הפירוט  מיקוד  על  רואים  חנו 

שלא   מכיוון  הדבר,  כך  שלא  מניחה  ואני  מסוימים  באזורים 

להבין   רוצה  אני  עבודה,  בתוכניות  הדברים  לנו  הוסברו 

אם   ולאן  שלנו,  הקהילתיים  השירותים  היום  פרוסים  איפה 

להעיר,   שרציתי  שלישי  ונושא  להתרחב.  רוצים  אנחנו  בכלל 

ישבה   הזאת  העיר  תקציב   9מועצת  בלי  מאושר.    חודשים 

הראשונה,   בשנה  זוכרת  אני  אם  שנה  בשנה    3חצי  חודשים 

השנייה, בגלל איחורים ועיכובים בהגשת התקציב שלנו. אז  

אישור   אי  של  המשמעות  את  לנתח  באים  שאנחנו  ככול 

כולנו,   של  המקצוענות  מלבד  ערכים  עוד  יש  תקציב, 

 שצריכים לחשב. ואגב כל העובדים קיבלו שכר בזמן הזה.  

יובל בבקשה.   יר: ראש הע   תודה. שאלות נוספות? סיימת. תודה. 
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שהיו   עו"ד אהוד יובל לוי:  אחרי  שנתיים  בערך  היום  לנו  יש  חברים,  טוב  ערב 

חודשיים   אבל  חדשה.  ממשלה  תיבחר  שאולי  רגע  בחירות, 

  . ממשלתי תקציב  לנו  אין  עדיין  בוודאות  בחירות  אחרי 

בונ  שהיא  תקציבים  על  נבנית  שהעירייה  ה  מכיוון 

ממשלה   מתקציבי  אבל  המיעוט.  שזה  בארנונה,  מהתושבים 

היום   מגיעים  שאנחנו  לי  ברור  סעיפים.  הרבה  בונים  אנחנו 

שאנחנו   תקציב,  מאשרים  תקציב,  בונים  אנחנו  שבו  למצב 

הממשלה   איפה  השנייה.  היד  מאיפה  יודעים  לא  עדיין 

איפה   האלה,  הסעיפים  לרוב  הכסף  את  להכניס  שצריכה 

איז  תהיה,  כזה  היא  במצב  כאן  אז  תאשר.  היא  תקציב  ה 

שהיכולת   חושב  אני  ההכנסות,  לגבי  ודאות  לנו  כשאין 

הצוות  לכל  מחמאה  היא  תקציב  לראש  להציב  ליובל  לצחי   ,

לגרור   רוצים  שכולם  לצלחת  סיכונים,  פה  שלוקח  העיר 

שהוא   ולמה  ביניהם.  חשוב  שהכי  למה  תקציבים  אליה 

שהממ  התקציבים  שזה  צבוע,  תקציב  מחייבת  נקרא  שלה 

אומרת   זאת  סעיפים.  אליהם  להעביר  בחקיקה  אותנו 

שאנחנו   כמו  גדול  יהיה  לעולם  הוא  החופשי  שהחלק 

ל  לענות  פה  רוצה  אני  אז  ונדרש.  חיוני  שהוא    2-חושבים 

מהחברים שלי, ד"ר ספורטה, שניהלה עירייה, יודעת שחלק  

מהשאלות שהיא מציבה, כמי שניהלה עירייה מצד התפעול,  

זה לנהל  מבינה   עיר, מה  זה לנהל  את האילוצים, מבינה מה 

זאת   נותנת.  שלא  ממשלה  זה  ומה  גזבר,  זה  מה  תקציב, 

תמיד   אפשר  אבל  יותר,  טוב  לדרוש  תמיד  אפשר  אומרת 
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טוב   להציב  רוצים  שכשאנחנו  מחייבת,  וההגינות  להגיד 

המציאות   עדיין  לכולם,  טובים  יותר  תקציבים  ולחלק  יותר 

אפשרי. ואנחנו חיים בקהילה, ויש פה  היא כזאת שזה בלתי  

וחילוניים   דתיים  יושבים  שלנו  ובשולחן  שונים.  זרמים 

דואגים,   וכולם  מסורתיים.  ואולטרה  חילוניים  ואולטרה 

למחוא   יכול  אתה  כפיים,  במחיאות  להפריע  צריך  לא  יוסי 

 כפיים בסוף דבריי.  

   בסדר, קיבלתי את ההערה, אני אעשה את זה.  עו"ד יוסי סדבון: 

אפליה   עו"ד אהוד יובל לוי:  של  לחשש  ביותר  רגישים  היום  שאנחנו  בשעה  אבל 

ספורטה   שד"ר  מבין  אני  אחרת,  או  כזאת  קבוצה  של 

שעשתה   כמי  אבל  מהסיעה,  חלק  להיות  לא  החליטה 

לא   שעירייה  בהגינות  שתגידי  ממך  מצפה  אני  ויודעת, 

הכבוד   כל  ועם  באילוצים.  עומדת  היא  ריק,  בחלל  עומדת 

האלה  למי   באילוצים  הסיכומים  ואת  האחריות  את  שלוקח 

יום   יילד  מה  רגישים  כולם  שבה  ובשנה  האלה  ובאיזונים 

הגינות   הרבה  עם  להגיד  צריך  חדשה,  ממשלה  תביא  ומה 

הדאגה   את  מבין  שאני  להגיד  רוצה  אני  ליוסי  כבוד.  שאפו, 

רצים   עדיין  והם  קטנים  שהילדים  יודע  אני  לחוגים,  שלך 

   -י בטוח שאתה גם לוקח אותם לחוגים בין החוגים. אנ 

 זה הנכדים התכוונת, אבל כן.   עו"ד יוסי סדבון: 

 ברוך השם יוסי.   דני הרוש: 

הזה   עו"ד אהוד יובל לוי:  הנושא  אבל  למועד.  חזון  עוד  אני  תראה  השם.  ברוך 

הצנועה   בתרומה  ניסיתי  שאני  נושא  זה  יוסי,  חוגים  של 
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לאוכ  גם  חוגים  לפתח  זה  אם  בין  ידן  שלי,  שבאמת  לוסיות 

נביא   אנחנו  החדש  בתקציב  השם  ובעזרת  משגת,  אינם 

מה   מחשבים,  לימודי  מחשבים,  של  פעילות  העיר  למזרח 

של   שחומר  יודעת  ביום אחד,    8200שחברתנו הדר  בונים  לא 

כשרוצים   במיוחד  מהיסוד.  מהתחלה  אותם  לבנות  צריך 

מסוימת   קבוצה  רק  לא  שבו  למצב  ולהביא  פערים  על  לגשר 

ל ק  מגיעה  זה  8200-טנה  אז  קבוצות.  לעוד  גם  דלת  לפתוח   .

ממה   חברי  לתקציב.  להכניס  ביקשנו  שאנחנו  אחד  דבר 

שיינפיין שהוא לא פעם מצניע יותר מידי את הפעולות שלו,  

גם דואג לציבור המבוגר יותר, שאוטוטו אני מקווה שרובנו  

להם   ואין  חלק,  מגיע  בעיר  הזה  לציבור  גם  אבל  אליו.  נגיע 

לניהול  ק  לפעילות,  לרווחה,  משאבים  ולהקצות  לצעוק,  ול 

בנינו   שאנחנו  האלה  הדברים  ותיקים.  ואזרחים  מינהלת 

בחלקם   הם  בחלקם,  קיימים  כבר  הם  לתקציב,  הכנסנו 

שעם   שמח  אני  אז  מקום.  מצאו  גם  האלה  הדברים  בבנייה. 

הדברים   את  נעשה  אנחנו  הבעיות,  כל  עם  האילוצים,  כל 

קטנה  ונקודה  נגמרת    האלה.  לא  העבודה  כי  הצעיר,  לדור 

גם סובל השקעות בתכנון,   רואים התקציב  שאתם  כמו  כאן, 

וזה אומר  השקעות בתוכניות עתידיות גם של הרחבת העיר.  

תושבים,   ליותר  בעתיד  העוגה  את  לחלק  נצטרך  שאנחנו 

בהרחבה,   בעיר  לגור  שיבואו  הבנים  דור  יהיו  זה  אבל 

שנעשות   השקעות  שיהיו.  השקעות  בתוספות  זה  היום 

דיברו   ששנים  האלה  הדברים  בכל  ובינוי,  בפינוי  בתכנון, 
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להגיד   היום  יכולים  ואנחנו  כלום,  עשו  לא  שנים  עליהם, 

מאיתנו,   אחד  ולכל  האלה.  לדברים  מגיע  מהתקציב  שחלק 

שבקדנציה   להגיד  הכבוד  את  יש  בלבד,  אחד  לאדם  לא 

בהשתתפות   מאשרים,  שאנחנו  האלה  בתקציבים  הזאת, 

אותה  שלנ  שיראו  הברכה  את  רואים  גם  אנחנו  בפעילות,  ו 

את   אנצל  לא  אני  האלה  בנקודות  אז  אחרינו.  שנים  הרבה 

על   מברך  אני  התקציב,  על  מברך  פשוט  הזמן,  מלוא 

הביקורת   שזאת  שמח  אני  בהם.  יעמוד  שהוא  האילוצים 

עוד   פה  יש  כי  שמח.  אני  התקציב.  נגד    2-3שמושמעת 

פה   שהיו  קודם   14חברים  גם  שנה  איתי,  יחד  פה  היו   ,

היה   שאלנו    300-350כשהתקציב  כשתמיד  וגם   ,₪ מיליון 

הם   היום  שעולות  שהשאלות  שמח  אני  הולך.  התקציב  לאן 

ראש   את  מברך  אני  ובזה  בעבר.  פה  שהיה  למה  משתוות  לא 

 העיר, ואני מקווה שנצליח.  

רוצים   ראש העיר:  אנחנו  קצר,  אורן,  בבקשה  כן,  יובל.  רבה  תודה 

 ת המקצועי יתחיל להשיב על שאלות. כן.  שהצוו 

אתחיל   אורן כהן:  אני  לאופוזיציה.  חבריי  את  שמעתי  כל  קודם  אז  כן, 

חבריי   את  שמעתי  כל  קודם  ברשותך.  מהתחלה 

אחד   כל  מפנה  אני  מערכון,  לי  הזכיר  וזה  מהאופוזיציה, 

כדאי   דיכאון,  שירי  פסטיבל  בגוגל  תעשו  באמת,  מכם  ואחד 

ז  זה.  את  לשמוע  שאמרתם.  לכם  מה  משהו  משעשע  ה 

כל   קודם  שלכם.  ההערות  על  להגיד  לי  שיש  מה  זה  ובהחלט 

לך   פירגנתי  אז  שני,  תקציב  נכון?  שני  תקציב  זה  צחי, 
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בראשון, אז בטח ובטח אחרי שנה של ניסיון מגיע לך אפילו  

את   האחרון  החודש  לאורך  כשראיתי  כי  פרגון.  יותר  עוד 

כ  ובאמת  אפרופו,  לקואליציה  את  חבריי  דוחפים  הרי  ולם 

יש   ודוחפים אותה היטב, אז באמת  העגלה הזו של העשייה, 

בך.   קינאתי  שלא  להודות  מוכרח  ואני  צרכים.  מאוד  הרבה 

לנסות   לכולם,  להקשיב  כולם,  עם  לדבר  באמת  וידעת 

העגלה   את  ודחפת  הרגיל,  מגדר  יוצאים  פתרונות  למצוא 

ביומן  שתשמור  ביקשתי  ואפילו  מרשימה.  בצורה    הזו 

עסוקים   היו  הם  אבל  האופוזיציה,  לחברי  מקום  העמוס 

ליצור   טרח  לא  אפילו  מהם  איש  אחרים.  בדברים  כנראה 

מהנימוס.   אפילו  קשר,  משהו  איתך  או  שלומך  מה  לשאול 

כולנו   בשם  לך  אומר  אני  אז  האחרון.  בחודש  ככה  קטן 

ואין   הזו  התזמורת  על  ניצחת  באמת  על,  הכבוד  כל  דווקא, 

הי  לא  מילים.  ובאמת  לי  מקצועי,  צוות  שם  היה  לבד,  ית 

ראש   המערכת  ובראש  האחרון,  ועד  מהראשון  וכולם  פירי 

קינאתי   לא  ובטח  בטח  אז  בך,  קינאתי  לא  שאם  העיר, 

לא   זה  פשוטה,  לא  בקואליציה  צריך  שהיה  העיר  בראש 

שלו   האג'נדות  עם  בא  אחד  כל  באמת  כי  הזה,  הדבר  פשוט 

רצונות   הם  ובאמת  שלו,  הרצונות  ולדעת  ועם  טובים. 

לא   שזה  חשבתי  מסוים  בשלב  שאני  מודה  אני  לתמרן, 

גדולה למוצר המוגמר לראשונה   ברכה  לנו  יש  יקרה, ובאמת 

רעידת   זו  תקציב,  שקל  ממיליארד  למעלה  העיר,  בתולדות 

אדמה מה שאמרת פה. כי העיר הגיעה לגבהים מאוד מאוד,  
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אני  לפס  מאוד.  גדולה  היא  והעשייה  מאוד,  גדולות  גות 

שלי,   המשקפיים  דרך  אולי  דברים,  לכמה  להתייחס  רוצה 

נקפתי   יוסי  מוסגר  כמאמר  אז  הספורט.  דרך  כל  קודם 

הספורט   תיק  מחזיק  עם  לשבת  אשמח  אני  בהרצליה, 

יודע מי זה     -בהרצליה, ולהדריך אותו, אני לא 

 אני אבוא איתך.   עו"ד יוסי סדבון: 

משי  אורן כהן:  איך  אותו  נדריך  איתי,  תבוא  איך  אתה  הגבול,  את  גים 

שהם   לגבהים  סבא  בכפר  הספורט  את  מביאים  אנחנו 

רחוקים   הם  עליהם.  לחלום  רק  עליהם,  לחלום  רק  יכולים 

במכבי   מתקנא  אני  מאיתנו.  הזה  בהקשר  ממערב  מזרח 

הם   השאר  כל  אחרות.  מסיבות  זה  אבל  בכדורסל,  הרצליה 

רלוונטיים,   לא  הם  דיברת  שאתה  המספרים  ללמוד,  יכולים 

זה  כי   הוצאות,  יש  הכנסות  יש  שונה,  שם  ההפעלה  מודל 

לא   וזה  הזו.  הפעילות  רוב  את  שעושה  בכלל    14חברה 

בוא   לך,  להגיד  יכול  אנחנו,  לזה.  נכנס  לא  אבל   ,₪ מיליון 

   -נדבר על מה שיש לנו 

 .  3אתה רוצה נשווה לאשדוד? זה פי   עו"ד יוסי סדבון: 

סבא   אורן כהן:  לכפר  להשוות  בהחלט  רוצה  לפני  אני    2שהייתה 

   -תקציבים 

 שנים האחרונות.   3-זה לא היה ב  עו"ד יוסי סדבון: 

כרגע   אורן כהן:  שהובא  ובתקציב  האחרון  בתקציב  העיר  ראש  בעזרת 

את   להגיד  איך  אין  דרמטית,  בצורה  הגדלנו  אנחנו  לאישור, 

   -זה, את תקציב התמיכות 
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   -אורן  עו"ד יוסי סדבון: 

 תי הרי, תן לי.  יוסי בחייך, אני שתק  אורן כהן: 

עכשיו   עו"ד יוסי סדבון:  התקציב,  את  הורידו  כל  קודם  לשתקת,  קשור  לא  זה 

 משווים אותו, ואתה אומר זה גידול דרמטי, נו באמת.  

 אז אני רוצה להגיד לך, את זה לא אמרת קודם.   אורן כהן: 

 אתה מטעה פה את הציבור.   עו"ד יוסי סדבון: 

להג  אורן כהן:  לי  תן  רגע,  רק  הטעיה.  אז  לזה  קורא  שאתה  מה  את  יד 

הרגע   שיובא  זה  הקרוב,  ובתקציב  האחרון  בתקציב 

בתקציב   זה,  את  מדגיש  אני  דרמטי,  שינוי  היה  לאישור. 

בערך   של  נעשה    1.5הספורט  ומה  עשינו  מה   .₪ מיליון 

הבאנו   העיר  בתולדות  לראשונה  כל  קודם  אז  הזה.  בתקציב 

לבוגר  היה,  לא  זה  בינלאומיים,  הטניס  טורנירים  גם  ים. 

יש   מעולם.  היה  שלא  משהו  באמת  פה  עשו  מאמאנט,  וגם 

אני   יודע  אתה  תקדים.  חסרי  בהישגים  גאים  ואנחנו  לנו 

כל   כמעט  לו    3יושב  אומר  ואני  העיר,  ראש  עם  שבועות 

יונתן   מישהו.  לעוד  הוקרה  מגן  לתת  פעם  עוד  לתאם  צריך 

מגיע   כך  ואחר  מגיע,  הג'ודו  באליפות  לנו  שזכה  וקסלר 

כך   ואחר  התבשרנו  מאתלטיקה,  היום  מהשחמט.  מגיעים 

חסרי   הישגים  באמת  לנו  יש  אומן,  רב  לנו  יש  בשחמט. 

   -תקדים, חסרי תקדים 

בירי   עו"ד אהוד יובל לוי:  העולם  אלוף  סגן  בירי,  העולם  אלוף  סגן  אורן,  אורן, 

 גם תושב כפר סבא.  

 סגן אלוף, יש לנו באמת הישגים חסרי תקדים.   אורן כהן: 
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 הוא תושב רעננה.   הדר לביא: 

גם   אורן כהן:  ביאכטה,  שט  שאתה  לי  אמר  מישהו  ביאכטה,  יובל  גם 

   -הישג יפה. אני יכול להגיד 

 זה למרות חוסר התמיכה.   עו"ד יוסי סדבון: 

גאים   אורן כהן:  שאנחנו  תקדים,  חסרי  הישגים  לנו  יש  אומר  אני  אז 

ל  גם  נפלאים,  דברים  גם  עושים  אנחנו  מאוד.  עם  מאוד  אלה 

כדורגל   קבוצת  לנו  יש  לנשים,  גם  מיוחדים,  צרכים 

לנו   יהיו  פעילויות.  מאוד  הרבה  לנו  יש  בנות,  שמשחקת 

הרבה   עושים  אנחנו  ספורט  באמת  חדש.  ענף  בעיר  פאדל 

יכולים   שאנחנו  חושב  אני  ובהחלט  ונפלאות,  דברים  מאוד 

לנו   יש  לזה  מעבר  ספורט.  שנקרא  הזה  בתחום  גאים  להיות 

יו  של  תקציב  מאוד  גדולה  התקדמות  שמבטא  הכלל  מן  צא 

עליו, מברך אותך ראש   מברך  אני כמובן מברך אותו,  העיר, 

 העיר, מברך את הצוות המקצועי, תודה רבה.  

 תודה רבה, בבקשה צוות מקצועי.   ראש העיר: 

לקחנו   צחי בן אדרת:  ההתייקרויות.  את  בחשבון  לקחנו  סער  ליעל  טוב, 

כ  המלוות  של  בפירעון  5%-התייקרות  ביטוי  לידי  בא  זה   .

 המלוות.  

 שזה צפי?    5%מיליון ₪ כולל אקסטרה    5.8-לומר ה כ  יעל סער: 

ה   30.4-ה  צחי בן אדרת:  את  בתוכו  מגלם   ,₪ כן.    5%-מיליון  התייקרות, 

המלוות,   של  הריבית  תמהיל  לשאלתך.  בחשבון  נלקח  זה 

חושב.   אני  הקודם  בתקציב  גם  זה  את  אמרתי  המלוות  רוב 

   -לוות המוחלט רוב המ 
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 אין פריים.   יעל סער: 

התיק.   צחי בן אדרת:  את  לגוון  מתחילים  אנחנו  עכשיו  פריים.  אין  בדיוק 

אבל רוב המלוות המכריע הוא פריים, אבל שוב תמחרנו את  

ה  החל  לא  זה  למטרו,  תשלום  לגבי  מ 2023-זה.  החל  זה   ,-

ביקשתי  2024 משהו,  או  הסבר  בדברי  טעות  הייתה  כנראה   .

לת  מ אגב  החל  הוא  התשלום  זה,  את  חצי  2024-קן  זה  וגם   ,

 מיליון ₪.    5מיליון ₪ אלא    10מהתשלום. כלומר זה לא  

 בזימון שקיבלנו למליאה.  הבנתי, יש פשוט טעות   יעל סער: 

 כנראה.   צחי בן אדרת: 

.   יעל סער:   אוקיי

יוסי, אירועי   צחי בן אדרת:  תוקצב    120לגבי אסנת ספורטה, היא לא כאן. 

אין    1752000783  בסעיף   .₪ מיליון  ₪    2כחצי  מיליון 

זה   את  הסברתי  האירועים,  באירועים,  כספים.  בוועדת  גם 

 הביצוע נשאר אותו דבר כמו השנה.  

בעמוד   עו"ד יוסי סדבון:  שעברה    16תסתכל  בשנה  אירועים  תקציב  את  תראה 

 מיליון ₪. מה הפער?    7מיליון ₪ ועכשיו    5עמד על  

   -יר אני אסב  צחי בן אדרת: 

מאוד   ראש העיר:  גדולה  התייקרות  יש  הביטחון.  בהוצאות  הוא  הפער 

 בהוצאות הביטחון.  

   -אני אסביר רפי  צחי בן אדרת: 

 אז כשמשהו עולה יותר, עושים ממנו פחות.   הדר לביא: 

   -לא, לא עולה  צחי בן אדרת: 

 ואז הוא עולה אותו דבר.   הדר לביא: 
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 דברים.  לא, לא, לא, אל תגידו סתם   ראש העיר: 

 מה סתם?   הדר לביא: 

   -משמעותית מאוד   תקשיבו לגזבר, יש התייקרות  ראש העיר: 

   -נכון  הדר לביא: 

.   ראש העיר:   בהוצאות הביטחון

 זה יותר מידי להוציא על אירועים.   הדר לביא: 

בוועדת   צחי בן אדרת:  גם  זה  את  הסברתי  אני  הדר  רגע,  רגע,  לא, 

 הכספים.  

יום   ראש העיר:   העצמאות בבקשה.  לבטל את 

ה  צחי בן אדרת:  של  הפער  את  אסביר  תכף  הפער    2-אני  למעשה   ,₪ מיליון 

תקציב   בין  השוואה  יש  הרי  תקציב,  ה 2023-ל   2022בין   .-2  

ב  כדי    2022-מיליון ₪  ייקרנו, הוספנו. כלומר אם    2022תוך 

של   הביצוע  את  בשנת    2022ניקח  שבוצעות  התוספות  לאחר 

מול    2022 ג   2023אל  התשובה  אין  זו  תוספת.  אין  ידול. 

עבודה   נייר  לו  להעביר  יכול  אני  שרוצה  מי  אגב  בדקנו. 

תוספת,   אין  אז  הזה,  בעניין  לעדי  העברתי  זה,  על  מסודר 

אירועי   של   ₪ מיליון  לחצי  פרט  שוב  אישור  120פרט,  לגבי   .

את   לעשות  שמח  מאוד  הייתי  שוב,  לפני,  חודשיים  תקציב 

ב אוטופי. אני לא מכיר רשות  זה חודשיים לפני, אבל זה מצ 

תקציב   שמציגה  מאוד,  מעט  אבל  יש,  אולי  שמציגה, 

מה   אפרופו  כי  מדויק.  פחות  יהיה  הוא  אגב  לפני.  חודשיים 

שאנחנו   ככול  דו"חות,  ועל  דיוק  על  דיברה  שאסנת 

הוא   התקציב  ואז  לביצוע,  יותר  מודעים  אנחנו  מתקדמים 
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בענ  אותי  להשלים  רוצה  אתה  אלון  נכון.  אני    יין יותר  הזה? 

אישור   של  הזה  בעניין  אותי  להשלים  רוצה  אתה  אם  שואל 

 התקציב חודשיים לפני?  

שצריך   עו"ד אלון בן זקן:  שאומרת  העיריות,  בפקודת  הוראה  יש  אכן  טוב, 

לפני   מראש,  חודשיים  התקציב  הצעת  את  להגיש 

לדון   להתחיל  אמורה  המועצה  התקציב.  שנת  שמסתיימת 

לדע  מכן,  לאחר  זוכר  שבועיים  לא  אני  אוטופי.  מצב  זה  תי 

יש   לפני,  חודשיים  תקציב  הצעת  להביא  הצלחנו  שבה  שנה 

בכל מקרה החוק לקח את   זה, צחי.  יובל דיבר על  אילוצים, 

סעיף   מפורש,  סעיף  יש  בחשבון.  הזה  קובע    206העניין  )ד( 

שניתן   ואישור  באיחור,  למועצה  תקציב  הצעת  ש"הגשת 

בהם  אין  באיחור,  תקציב  של    להצעת  מתוקפו  לגרוע  כדי 

פרוצדורלית   מבחינה  שגם  אומרת  זאת  שאושר",  התקציב 

המחוקק ראה את האפשרות הזאת לקחת בחשבון, ולכן אני  

לאשר   ו/או  לדון  להמשיך  הזאת  מהבחינה  בעיה  רואה  לא 

 את התקציב.  

במועצות   ראש העיר:  ותיק  יחסית  ואני  ימיי  בכל  משפטי.  יועץ  תודה 

מעולם   זוכר  לא  ובסוף  עיר,  בדצמבר  לא  אושר  שתקציב 

כן   גמור.  בסדר  הכול  באיחור  הוגש  לא  בבקשה.  אז  דצמבר, 

 בבקשה גזבר.  

מופיע   צחי בן אדרת:  אדם  כוח  תקן  שלך.  השאלות  לגבי  ספורטה  אסנת 

עמוד   להסתכל  יכולה  את  המפורט,  כל  51בתקציב  לאורך   ,

 התקציב המפורט זה מופיע.  
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 את ספר התקציב וזה לא כאן.  אנחנו קיבלנו   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -כדוגמא. תכנון תקציב דיברת על   51תסתכלי בעמוד   צחי בן אדרת: 

במחלקות    51עמוד   ד"ר אסנת ספורטה:  אגפים  לפי  והוצאות  הכנסות  ריכוז  זה 

 של המינהל הכספי, אין פה שום התייחסות לכוח אדם.  

 יש עמוד של תקן כוח אדם.   צחי בן אדרת: 

אבל   ד"ר אסנת ספורטה:  יש,  אצלך  אולי  לנו,  שחולק  בנוסח  לפחות  אין.  צחי 

תקציב,   ספר  אותו  את  כולנו  קיבלנו  דעתי  ולפי  אצלנו, 

 לכוח אדם.    אותו קובץ. אין כאן התייחסות 

 , אסנת. רגע אני אראה לך.  2023כן, תקן   צחי בן אדרת: 

תראה   ד"ר אסנת ספורטה:  נספח,  על  מדברת  אני  מוחלט,  מספר  על  מדבר  אתה 

כתוב  מ  מה  בפקודה?  כתוב  מה  העיריות.  בפקודת  כתוב  ה 

 בפקודה?  

 יציגו לך.   ראש העיר: 

   -בפקודה כתוב  ד"ר אסנת ספורטה: 

 יציגו לך בבקשה.   ראש העיר: 

 אני לא מדברת על מספר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 יציגו לך בבקשה גזבר תמשיך, מציגים לאסנת.   ראש העיר: 

   -תוב צחי בפקודה כ  ד"ר אסנת ספורטה: 

 מציגים לך, בבקשה.   ראש העיר: 

   -שוב, בפקודה כתוב בצורה מפורשת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בסדר אסנת, זה ההתייחסות שלי לעניין הזה.   צחי בן אדרת: 

של   ד"ר אסנת ספורטה:  התקפות  לגבי  הגזבר  את  לשאול  רוצה  אני  אז  רגע,  אז 

את   אקרא  ואני  בסעיף,  מפורשת  בצורה  כתוב  בפקודה  זה. 
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סעיף  הס  אדם    208עיף,  כוח  נספח  יכלול  התקציב  )ב(: 

בצורה מסודרת עם כל התקנים. כל עוד אין נספח תקן אדם  

 מסודר, האם מבחינתך התקציב ראוי שיעלה להצבעה.  

גם   צחי בן אדרת:  מופיע  הנספח,  זה  מבחינתי  הנספח.  את  יש  בהחלט, 

 נספח מרוכז בעמוד, תכף אני אגיד לך.  

 ה לה בבקשה.  אלון תענ  דני הרוש: 

 לא, מופיע. יש גם נספח.   צחי בן אדרת: 

 אני מבין שיש פה ויכוח עובדתי, הגזבר אומר שיש.   עו"ד אלון בן זקן: 

 אז הגזבר אומר שיש, והוא בעל הסמכה בבקשה.   ראש העיר: 

 מופיע תקן המשרות אסנת.    12גם בעמוד   צחי בן אדרת: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

עם  שו  ד"ר אסנת ספורטה:  מסודר  נספח  להיות  אמור  זה  מחולקים,  הדברים  ב, 

ונראה   שעברה,  שנה  של  התקנים  את  שנראה  התקנים,  כל 

 את התקנים שמבוקשים.  

   -2022יש, מופיע, תקן   צחי בן אדרת: 

 לשנה הקודמת ונראה את הפערים ביניהם.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 .  12אסנת מופיע, מופיע, תסתכלי בעמוד   צחי בן אדרת: 

   -מופיע. צחי  ש העיר: רא 

 זה לא מופיע.    אז שוב אני אומרת, אצלי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא להתווכח, מופיע נתקדם תודה.   ראש העיר: 

 בשבילך.    12עמוד   יובל בודניצקי: 

 תודה.   ראש העיר: 

וזה   צחי בן אדרת:  השנים,  לאורך  אנחנו  התכנון.  על  דיברת  תקציב  תכנון 
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כ  בעיריית  עצמו  את  הוכיח  על  גם  מסתמכים  סבא,  פר 

 תקציב של שנה קלנדרית וזהו. וזה הוכיח את עצמו.  

 בלי קשר לביצוע?   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   צחי בן אדרת:  . השכר. ולגבי  קלנדרית.  שנה  ביצוע  קלנדרית.  שנה  הביצוע 

 אוגוסט.  

דו"חות.   ד"ר אסנת ספורטה:  שאין  אומר  שאני  מה  זה  ביצוע.  דו"חות  אין  אבל 

 י ולא רבעון רביעי.  לא רבעון שליש 

   -למה? רבעון חציון  צחי בן אדרת: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   חציון כן, אבל חציון זה חצי

 .  2021, חציון  2021עד    2022שנה קלנדרית חציון   צחי בן אדרת: 

עד   ד"ר אסנת ספורטה:  מוגש  להיות  צריך  היה  השלישי  הרבעון  של  הדו"ח  צחי 

 , דיברנו על זה.  30/11/2022

 מה זה רלוונטי סליחה?   אדרת:   צחי בן 

   -אז אני אומרת שדו"ח ביצוע  ד"ר אסנת ספורטה: 

לרבעון   צחי בן אדרת:  הדו"ח  את  היה  אם  גם  מקרה  בכל  אסנת  התקציב 

זו התשובה.   ביצוע שנה קלנדרית,  על  השלישי, היה מסתמך 

   -המשמעות 

   -אני פחות מקבלת אותה, אבל אם זו הדרך שלכם  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זו המטריה.   ש העיר: רא 

 בסדר.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ומתמיד לוקחת   ד"ר אסנת ספורטה:  כל מי שבנה תקציב בעיריות, המטריה מאז 

שנתי.   חצי  ביצוע  תקציב,  לא  ביצוע,  משווה  החציון,  את 

התקציב   את  בונים  אחורה  שנה  שנתי  חצי  הביצוע  סמך  ועל 
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והערכת   המנהלים  לבקשות  בהתאם  הביצוע,  סמך  על 

   -נהלים לתקציבים. ככה בונים את כל התקציבים המ 

,   ד"ר אסנת ספורטה:  מעודכן הכי  הרבעון  סמך  על  בעיקר  תקציב  בונה  אני  אז 

הכול   אבל  מעודכן,  הכי  הוא  כלל  בדרך  השלישי  והרבעון 

 בסדר.  

סותר   ראש העיר:  זה  כרגע,  אומרת  שאת  מה  אז  בדיוק,  סותר  זה  אז 

להגיש  דקה  לפני  שאמרת  מה  את  חודשיים    בדיוק  תקציב 

זה   אז  אחורה,  חודשיים  תקציב  מגישה  את  אם  כי  אחורה. 

הרבעון   על  אלא  חציון  על  לא  מסתמכים  שאנחנו  אומר 

סותרת   את  ולכן  רבעון.  על  אומרת  זאת  השנה.  של  הראשון 

   -בדיוק את מה שאמרת 

 אתה טועה ומטעה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני טועה ומטעה.   ראש העיר: 

 אתה טועה ומטעה.   : ד"ר אסנת ספורטה 

 בואו נמשיך.  ראש העיר: 

   -אם יש לך ביצוע של רבעון שלישי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 טוב, שהציבור ישפוט.   ראש העיר: 

 על סמך זה אתה יכול לבנות תקציב חדש.   ד"ר אסנת ספורטה: 

תקציבים   ראש העיר:  מספיק  בניתי  אני  תודה.  הוויכוח  על  חבל  דני 

הכ  שאני  חושב  אני  תקציבים  בחיי,  בבניית  כאן  מנוסה  י 

העבודה.   את  מכיר  אני  כי  להטעות,  יכול  לא  אני  בחיי, 

 בבקשה גזבר.  

כן   צחי בן אדרת:  כשמו  אז  פירעון,  בגובה  הלוואה  נטילת  של  משמעות 
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נוטלים   אנחנו  פורעים  שאנחנו  הפירעון  גובה  כלומר  הוא. 

 הלוואה.  

במיוחד  ד"ר אסנת ספורטה:  ולגלגל,  להמשיך  אבל  ריביות    למה  של  בסביבה 

לפי   לעבוד  ולא  ההלוואות  את  לגלגל  להמשיך  למה  עולות? 

עומס   את  לצמצם  קיבלנו  שאנחנו  המדיניות,  החלטת 

 המלוות?  

הלוואות   צחי בן אדרת:  ליטול  הייתה  המדיניות  מבין  שאני  כמה  עד  אגב 

 בגובה פירעון מלוות.  

 ממש ממש לא. ממש לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 צחי תרשה לי. ד"ר ספורטה, סליחה חברים, סליחה.   וד יובל לוי: עו"ד אה 

.   דני הרוש:  .  יובל אבל באנו.

שאלה נורא פשוטה. יש סל תקציבים,  ד"ר ספורטה, שאלתי   עו"ד אהוד יובל לוי: 

את   עכשיו  לתושב.  שירותים  סל  אותו,  מחלקים  תקציב,  יש 

תסתכלי   עירייה,  ניהלת  את  טעם.  של  דברים  אומרת 

מורידה  למצלמ  אני  לך  בבית,  לתושבים  עכשיו  תגידי  ה, 

שצריך   למצב  הגענו  למה  שאלה,  שואלת  את  תקציב. 

   -הלוואות 

 אני אענה לך בדיוק איפה הייתי מורידה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רק שנייה ברשותך. ד"ר ספורטה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אם אתה שואל אז אני אענה לך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שנייה, שנייה  יובל לוי:   עו"ד אהוד 

   -שנייה יובל, סליחה, סליחה, תן לצוות  ראש העיר: 

   -הגזבר עונה לה  דני הרוש: 
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 יובל תן לצוות המקצועי.   ראש העיר: 

 היא לא תקבל את זה בכל מקרה.   דני הרוש: 

תסתכלי   עו"ד אהוד יובל לוי:  לה.  לענות  רוצה  אני  מחפש,  בשנייה  הוא  לא,  לא, 

   -למצלמה 

 אנחנו נמשיך בעשייה.   הרוש: דני  

   -אני  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -יובל אני אסתכל גם אליך וגם למצלמה ואני אומר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אני אומר  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -שהייתי  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -שנייה ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -כן, חד משמעית הייתי מקצצת  ד"ר אסנת ספורטה: 

אוריד   ד אהוד יובל לוי: עו"  אני  לך  לתושב,  אומר  ואני  למצלמה  מסתכל  אני 

 עכשיו את השירות שבונה אותך.  

 אז אני אענה לך.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.   עו"ד אהוד יובל לוי:  .  אבל ההצעות האלה זה.

 הייתי מקצצת בסכום היח"צ והפרסום.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אוקיי, שמענו את הבדיחה  ראש העיר: 

   -מיליון ₪ שהשנה ישולמו   2.5 ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את הבדיקה המהוללת. אין קשר  ראש העיר: 

 רק ליועצי פרסום ויח"צ.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אין קשר להלוואות, אין קשר  ראש העיר: 

ל  ד"ר אסנת ספורטה:  האירועים שהגיע  בתקציב  מיליון ₪    7.5-והייתי מתקצבת 

 והייתי מתגברת את הספורט.  
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 טוב, גזבר העירייה.   ראש העיר: 

.. פופוליזם.   עו"ד אהוד יובל לוי:   ולמה.

 ואת החינוך, ואת התושבים הוותיקים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -כי את יודעת  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בהחלט זה סדרי עדיפויות.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה לאל שזה לא נתון לשיקול דעת שלך.   דני הרוש: 

   -אבל את יודעת שהציבור לא ידע על השירותים  יובל לוי: עו"ד אהוד  

 יפה.   ראש העיר: 

את   עו"ד אהוד יובל לוי:  לנצל  יכול  לא  הציבור  לשירותים,  יגיע  לא  הציבור 

 השירותים, אם לא נגיע...  

 מיליון ₪ ליועצי פרסום אוקיי?    2.5 ד"ר אסנת ספורטה: 

 מתוך מיליארד ₪.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -חברות ועובדים  ת ספורטה: ד"ר אסנ 

 טוב תודה.   ראש העיר: 

 שהם יועצי פרסום ויח"צ.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה, תודה.   ראש העיר: 

 יחסי ציבור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 תודה, תודה רבה.   ראש העיר: 

 יש הבדל בין להעביר מידע ובין לעשות קרנבל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

הקרנבל  ראש העיר:  על  רבה  דקה  תודה  לפני  אמיתות.  לא  ולגיבובי  ים 

אז   בעובדות,  עצמך  את  סותרת  את  איך  לך  הוכחתי 

   -תמשיכי 

 לא, אתה ניסית להטעות את מי שמקשיב.   ד"ר אסנת ספורטה: 
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לא   ראש העיר:  את  מטעה.  לא  אני  מבין,  אני  מבין.  אני  מטעה,  לא  אני 

להזכיר   להגיד  רוצה  רק  אני  אגב  גזבר.  כן  בבקשה  מבינה. 

   -14-לכם ש 

הייתי   ד"ר אסנת ספורטה:  אני  ואם  מבינה,  שאני  מה  מבין  היית  אם  העיר  ראש 

   -מנהלת את העירייה 

 שנים להיות באופוזיציה.    4בגלל זה את בחרת לפני   ראש העיר: 

   -אז אנחנו היינו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שנים בחרת להיות באופוזיציה.    4בגלל זה לפני   ראש העיר: 

הולכת  צו  ד"ר אסנת ספורטה:  איתך  סבא  כפר  לצערי  אחורה.  הולכים  ולא  מחים 

 אחורה.  

הבעת   ראש העיר:  זה  סבא,  לכפר  עברו  מטריקס  להודיע,  רוצה  רק  אני 

 אמון הכי גדולה בכפר סבא.  

לא   ד"ר אסנת ספורטה:  בנוצות  להתהדר  ממשיך  אתה  שלך,  לא  זה  העיר  ראש 

 לך.  

   -שקלים   מיליוני   14-רק אני רוצה להזכיר לכם ש  ראש העיר: 

   -זה כמו שהתהדרת בהעלאת שכר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -מיליון ₪   14 ראש העיר: 

 לסייעות שזה החלטת מדינה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אבל תתני להשיב, אבל תתני  ראש העיר: 

   -כמו שאתה מתהדר בדברים שלא, בהגדלת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -בר לא מתהדר בכלום. אני לא מתהדר בשום ד  ראש העיר: 

   -תקציב החינוך כתוצאה מהעברה של מדינה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 בבקשה גזבר, עזוב תן לה נו, היא באמוק.   ראש העיר: 
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   -אז גם אם  ד"ר אסנת ספורטה: 

אני   ראש העיר:  להשיב,  לגזבר  מאפשרים  לא  אתם  אם  תקשיבו,  עזוב, 

 מעלה להצבעה.  

 את זה? קצת ענווה.  חנות פותחת בעיר, זה אתה עושה   ד"ר אסנת ספורטה: 

 חבר'ה גזבר.   ראש העיר: 

   -אלא אם יש הסתייגות. אם יש הסתייגויות  צחי בן אדרת: 

 אין שום דבר, קדימה תתקדם.   ראש העיר: 

 א' יש הסתייגויות, ויש עוד שאלות שלא נענו.   הדר לביא: 

   -אז תנו לגזבר  ראש העיר: 

בד  ד"ר אסנת ספורטה:  להלוואה  הבקשה  על  השאלה  של  רגע,  ₪    7יעבד  מיליון 

   -לנת"צ 

   -אבל תיתנו בבקשה לגזבר  ראש העיר: 

 אני רוצה להבין מה זה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל תיתני לגזבר לדבר.   ראש העיר: 

 בבקשה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

אחד,    10שאלתם   ראש העיר:  אף  דיבור  בזכות  לא  כבר  אתם  דקות, 

 תודה.  

 אנחנו בדיון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

מעלה   העיר:   ראש  אני  תפריעו  לכם,  מודיע  אני  מעלה,  אני  תפריעו 

 להצבעה.  

.   הדר לביא:  .  אתה לא מאיים, ולעשות.

 אני לא מאיים, אני פשוט מודיע.   ראש העיר: 

.   ד"ר אסנת ספורטה:   אתה לא מאיים, תפסיק לאיים כל הזמן
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 טוב, גזבר בבקשה.   ראש העיר: 

 .  שאלנו שאלות, שיתנו תשובות  הדר לביא: 

 אל תחשוש מדיון פתוח.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא, אין דיון, אנחנו עונים לכם, תיתנו לגזבר לדבר.   ראש העיר: 

 ברור שאין דיון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 אבל תיתנו לגזבר לדבר.   ראש העיר: 

 כי יש בריונות, איך יהיה דיון.   ד"ר אסנת ספורטה: 

זה   ראש העיר:  יעל  תודה.  מטעמכם,  תזכרו  בריונות  אה?  מצחיק  ממש 

תמיד, דרך ארץ לפני תורה. תזכרו, יש לכם קצת מה ללמוד  

 בדרך ארץ.  

 ... כרגע אמרת לחברת מועצה שהיא לא מבינה שום דבר.   הדר לביא: 

   -אני הקשבתי לכם, שעה שאתם מדברות  ראש העיר: 

 חוצפה.   הדר לביא: 

 אני לא הפרעתי.   ראש העיר: 

 ר.  ... מה שאתה מדב  הדר לביא: 

 תודה.   ראש העיר: 

 אל תדבר בעלמא.   הדר לביא: 

קדימה.   ראש העיר:  אולם    14אוקיי  לטובת  הלוואה  נלקחו   ₪ מיליוני 

   -ספורט 

 נשמח לקבל תשובות.   הדר לביא: 

 מיליון ₪.    14אולם ספורט ובניית מגרש כדורגל.   ראש העיר: 

 מיליון ₪ מתבקשים בדיעבד.    7 ד"ר אסנת ספורטה: 

 דה.  תו  ראש העיר: 
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   -לכיסוי עלויות חריגות  ד"ר אסנת ספורטה: 

 קדימה גזבר העירייה.   ראש העיר: 

 של מהיר לעיר שכבר הסתיים.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 גזבר תענה כבר, תודה.   ראש העיר: 

אושרו   יובל בודניצקי:  לא  שעוד  חשבונות  יש  הסתיים,  לא  זה  ראשון  דבר 

 במערכת.  

   -שבוצע, זה מילים   כתוב מהיר לעיר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -רגע, בוצע אבל לא הוגש עוד החשבון ולא אושר  יובל בודניצקי: 

סליחה   ראש העיר:  ולגזבר.  העירייה  למנכ"ל  להפריע  לא  מבקש  אני 

 תכבדו אותם, תודה.  

מי   יובל בודניצקי:  הוגשו.  לא  עוד  גם  והם  החשובות  כל  עוד  אושרו  לא 

יודע שבטח ובטח   בחשבון סופי,  שמכיר פרויקטים הנדסיים 

ולאשר   לבדוק  זמן  הרבה  ייקח  כזה  בפרויקט  ובטח  ובטח 

בפעמים   הזכיר  כבר  העיר  שראש  כמו  הסופי.  החשבון  את 

ידי   על  שתוכנן  הזה  הפרויקט  את  קיבלנו  אנחנו  קודמות, 

בסטנדרט   לא  תוכנן  הפרויקט  לצערנו  איילון.  נתיבי 

לא   היו  הפרויקט  במהלך  וגם  סבא.  כפר  בעיריית  המקובל 

על  מע  או  הביצוע  תכנון  של  התאמות  אי  או  תכנון  עדכוני  ט 

למען   לכן  עדכונים.  לעשות  נאלצנו  פה  וגם  בשטח.  המצב 

הזהירות   ולמען  עדיין,  אושרו  לא  האלה  הדברים  הזהירות 

אנחנו מבקשים לשריין את ההלוואה. אנחנו פה גם בוויכוח  

שיאושרו   ברגע  בסוף  כי  הזהירות  ולמען  איילון,   נתיבי  עם 

הקבלן,  חש  מול  בחוזה  שעומדים  אלה  בתור  אנחנו  בונות 
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או   פה  מבוקשת  ולכן  החוזה,  של  בתנאים  לעמוד  גם  נצטרך 

 מיליון ₪.    7מצוינת פה הלוואה של  

לשאול   ד"ר אסנת ספורטה:  רוצה  את  אישור,  לה  נתן  מי  מבינה,  לא  אני  יובל 

 בבקשה.  

מ  הדר לביא:  עם  עושים  אנחנו  מה  שלי  בשאלה  להבין  לעיר  ניסיתי  היר 

ה  מה  הבנתי.  ולא  הבאה,  קונים    7-בשנה  האלה   ₪ מיליון 

   -לנו? תן לי דוגמא 

לא   יובל בודניצקי:  לעיר בשנה הבאה?  עושים עם מהיר  זאת אומרת מה  מה 

 הבנתי.  

 אני שואלת מה אנחנו עושים עם מהיר לעיר בשנה הבאה.   הדר לביא: 

אמור   יובל בודניצקי:  הביצוע  אלו  בימים  לעיר  ואמור  מהיר  להסתיים. 

שייקח   איילון,  נתיבי  של  הרצה  של  לשלב  להיכנס 

 כחודשיים.  

 מיליון ₪ בשנה הבאה?    7אז על מה אנחנו משלמים   הדר לביא: 

בקשה   יובל בודניצקי:  בתור  התקציב  בספר  זה  משלמים.  לא  עוד  אנחנו 

וביצוע   תכנון  עדכוני  יש  פעם,  עוד  אמרתי  אנחנו  להלוואה. 

לת  בהתאם  לא  לא  שבוצע,  התכנון  של  הסטנדרט  כי  כנון, 

בסטנדרט  פרויקטים.    היה  מבצעת  סבא  כפר  שעיריית 

כל   לא  וגם  שנה  כל  מבוצע  לא  כזה  ולכן    10ופרויקט  שנים. 

שלא   תכנון  עדכוני  וגם  הסטנדרט  את  גם  העלינו  אנחנו 

התאימו למצב או למציאות בשטח, שנדרשו שינויים בשטח,  

בשטח.   למציאות  תאמו  לא  הזהירות  שהתוכניות  למען  ולכן 

של   הלוואה  לקחת  פה  ביקשנו  לא    7אנחנו  עוד   .₪ מיליון 
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 אישרנו את זה.  

שכבר   הדר לביא:  בוצעו,  שכבר  דברים  על  כסף  מחזיר  אתה  כלומר 

 שינינו להם את התכנון.  

   -לא, לא, לא, מה שבוצע  יובל בודניצקי: 

 אז אני לא מבינה מה קורה.   הדר לביא: 

 י עוד פעם אסביר.  אז אנ  יובל בודניצקי: 

לא   הדר לביא:  אני  האלה  המילים  כי  אחרות,  במילים  לי  תסביר 

 מבינה.  

 אז אני מסביר עוד פעם, בסדר?   יובל בודניצקי: 

 ובזה אתה מסיים וממשיכים הלאה.   ראש העיר: 

.   יובל בודניצקי:   אוקיי

 אנחנו נמצה את הדיון, כי לא קיבלנו תשובה.   הדר לביא: 

לא  ראש העיר:  תשובה,    את  לך  ייתן  המנכ"ל  הדיון,  את  תמצי 

 וממשיכים.  

   -אני מבינה שאתה מעדיף לא לדבר  הדר לביא: 

   -לא, הפינג פונג הזה הוא לא  ראש העיר: 

 אבל יש לנו שאלות, ויש לנו אחריות על התקציב.   הדר לביא: 

לך   ראש העיר:  עונה  הוא  שואלת.  פעם  עוד  ואת  לך,  לא, אבל הוא אומר 

 ...  ואת עוד פעם 

 אם מישהו מבין פה מה קורה עם מהיר לעיר שיגיד.   הדר לביא: 

 ברור שמבינים.   ראש העיר: 

 מיליון ₪.    7 הדר לביא: 

זה   יובל בודניצקי:  הקבלן,  עם  חוזה  להיקף  הגענו  לא  עדיין  אנחנו 
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   -לשאלתך. כי את 

 עוד לא שילמנו לקבלן שביצע את כל הכסף.   הדר לביא: 

   -כירה התנהלות של פרויקטים הנדסיים, אז יש אם את מ  יובל בודניצקי: 

 אין לה מושג.   דני הרוש: 

ולא   יובל בודניצקי:  אושר  לא  או  ששולם  מה  מול  אל  חשבונות  אישור 

לקבל   משלמים  בינתיים  אנחנו  שתוקצב.  ומה  שולם, 

שמאשרים   ומה  הפרויקט,  מנהל  שמאשר  למה  בהתאם 

אנחנ  שבוצעו,  מהדברים  חלק  בסדר?  איילון,  לא  נתיבי  ו 

אותם.   אישרנו  לא  ואנחנו  אותם  דורש  שהקבלן  או  אישרנו. 

בכ  התקציב  להגדלת  בקשה  מגישים  אנחנו  מיליון    7-ולכן 

יודעים   אנחנו  כן  כי  סיכון,  של  גידור  שהוא  איזה  שזה   ,₪

מאשרים   לא  עדיין  איילון  נתיבי  שכרגע  תכנון  שינויי  שהיו 

המצב   את  להשאיר  יכולנו  לא  היינו אותם.  שהוא,    כמו 

כי   הסטנדרט,  את  שינינו  וגם  זה.  את  לבצע  חייבים 

עדיין   סבא.  כפר  עיריית  של  בסטנדרט  היה  לא  הסטנדרט 

עוד   בוצע  לא  הקבלן,  עם  שנחתם  החוזה  במסגרת  אנחנו 

שיאושר   ברגע  חריגה.  שום  בוצע  ולא  לחוזה,  הגדלה  שום 

 החשבון הסופי, אנחנו נדע מה המצב האמיתי.  

.    מעולה, אז עכשיו  הדר לביא:   אני חושבת שהבנתי

 יובל, אמרת שהקבלן ביצע דברים שלא אישרנו.   יעל סער: 

   -רגע סליחה, סליחה  ראש העיר: 

ה  פינחס כהנא:  את  להוסיף  צריך  זה  הביו   3.5-על  של   ₪ פילטרים  -מיליון 

   -פילטרים -מיליון ₪ בביו   3.5שבוטלו לטובת תכנון? היו  
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שי  ראש העיר:  לא  לתקציב,  עכשיו  קשור  לא  כבר  זה  זה  לתקציב,  יך 

   -היסטוריה. בבקשה -פרה 

 עכשיו אני חושבת שהבנתי.   הדר לביא: 

 לא, לא, תענה להמשך, בבקשה.   ראש העיר: 

   -שנייה, אני לא מיציתי את הנושא  הדר לביא: 

ששאלו   ראש העיר:  השאלות  כל  על  ענית  שנייה.  סליחה,  רגע,  שנייה 

 אותך.  

השאלות   הדר לביא:  כל  על  ענית  לא  אחת  לא,  השאלה  וזו  עדיין,  שלי 

 שאני רוצה לוודא שהבנתי.  

   -דקות   10אבל היית בזכות דיבור, קיבלת   ראש העיר: 

 עיניים ותקבלי הסבר?    4-אולי כדאי שתשבי איתו ב  דני הרוש: 

 דקות.    10את קיבלת   ראש העיר: 

.   יעל סער:   אנחנו מצביעים עכשיו

 דקות.    10-אנחנו לא ב  הדר לביא: 

 ה לא פינג פונג הדר.  ז  דני הרוש: 

   -קיבלת עוד זמן  ראש העיר: 

 חברים ממה אתם מפחדים?   הדר לביא: 

לא, אם את לא מבינה והוא לא מצליח להסביר, אולי תשבו   דני הרוש: 

 עיניים.    4-ב 

חוכמה   ד"ר אסנת ספורטה:  לא  זה  שאלות,  לאותם  תשובות  רוצה  אני  גם  דני 

ה  את  לקבל  רוצים  כולנו  סגור,  בחדר  לכל  לשבת  תשובות 

 השאלות, וזה המקום.  

 לא, לא, לא.   דני הרוש: 
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   -זו ישיבה לאישור תקציב  ד"ר אסנת ספורטה: 

.   דני הרוש:  . . היא לא מבינה מה שהוא אומר.  יש פה בעיה של..

   -גם אני לא, גם אני לא  ד"ר אסנת ספורטה: 

 גם את לא, אז תשבו ביחד ותבינו.   דני הרוש: 

   -שובה נשמעת לי קצת לא מדויקת. ואני מבינה כי הת  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אל תגידי לא מדויקת  דני הרוש: 

   -לא, אז אני  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את מטילה דופק בגזבר, תצביעי נגד התקציב, מה הבעיה.   דני הרוש: 

.   הדר לביא:  . .  אני מבטיחה שאם לא תתווכחו,

   )מדברים יחד( 

   -רת אני מכירה התנהלות אח  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אין לך מושג בפרויקט הזה.   דני הרוש: 

   -אל תגיד אין לי מושג, יש לי מושג  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ואת שואלת שאלות.   דני הרוש: 

.   יעל סער:  .  דני אל תגיד לאנשים.

   -את חיה בסוג של תיאטרון  דני הרוש: 

   -ולכן אני שואל, האם  ד"ר אסנת ספורטה: 

 ה.  ואת רוצה לעשות פה הצג  דני הרוש: 

   -האם יש  ד"ר אסנת ספורטה: 

 זה הכול.   דני הרוש: 

בחריגה   ד"ר אסנת ספורטה:  עבודה  לביצוע  אישור  היה  האם  אישור,  יש  האם 

נתן את האישור לבצע   נכון, מי  כי אם אני מבינה  תקציבית. 

   -עבודה 
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 אין חריגה. אין חריגה.   יובל בודניצקי: 

   -אז למה צריך הלוואה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את עדיין שואלת שאלה, בגלל שאת לא מבינה. זה הסיפור.   הרוש: דני  

אישורי   ד"ר אסנת ספורטה:  הרי  העניין.  בדיוק  זה  הלוואה  צריך  למה  אז 

ניתן   יהיה,  שלא  מה  או  עבודה,  התחלת  צו  או  עבודה, 

אמורים   לא  קיים  תקציב  אין  אם  הקיים.  לתקציב  בהתאם 

לביצוע  הנחיה  לתת  אמורים  לא  לביצוע.  אמורים  לצאת   .

נתן   מי  שלנו,  אישור  אין  ואם  שלנו.  לאישור  זה  את  להביא 

לצאת  עד    אישור  עדיין  ואני  יהיה,  לא  שזה  מה  על  לעבודה, 

לעבודה,   לצאת  אישור  נתן  מי  זה.  מה  יודעת  לא  זה  לרגע 

שנאשר   לבקש  באים  ועכשיו  תקציבי?  גיבוי  היה  כשלא 

 הלוואה בדיעבד, כדי לממן את מה שנעשה?  

 לא.   יצקי: יובל בודנ 

הנוספות   ד"ר אסנת ספורטה:  העלויות  כיסוי  לצורך  ככה:  כתוב  כאן.  כתוב  אבל 

מה   זה  כבר,  שבוצעו  דברים  שבוצעו.  לעיר  מהיר  מקטע  של 

 שכתוב, אתם כתבתם. אז תחליטו.  

 כפי שהם היו?    אני יכול לתאר את הדברים  הנדין: -עילאי הרסגור 

 אני אשמח מאוד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 נשמח.   ביא: הדר ל 

שחייב   הנדין: -עילאי הרסגור  הקודמת,  מהקדנציה  חוזה  היה  כאלה,  הם  הדברים 

שעיריית   ברור  מאוד  מאוד  מפרט  עם  סבא,  כפר  עיריית  את 

רצתה   סבא  כפר  עיריית  בו.  לעמוד  אמורה  הייתה  סבא  כפר 

עניין   וזה  הכלכלית,  החברה  באמצעות  העבודות  את  לבצע 
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בשא  עבודות  לעומת  חריג  אומר  יחסית  ואני  הארץ,  ר 

בחוזה   נכללו  שלא  דברים  כאלו  העבודות  לצערי.  בדיעבד 

החוזה   שלפי  למרות  נעצרו  והעבודות  איילון,  נתיבי  עם 

היינו אמורים להמשיך, להמשיך הלאה גם למרכז העיר וגם  

 לטשרניחובסקי, והדברים האלה לא בוצעו.  

   -מי נתן  ד"ר אסנת ספורטה: 

 פה עילאי.  זה לא מה שנאמר   הדר לביא: 

כבר   הנדין: -עילאי הרסגור  אם  כלומר  שנשאל,  ממה  חשוב  יותר  הרבה  דבר  וזה 

   -נגעתם בנושא 

 זה לא מה שנאמר פה.   הדר לביא: 

 עילאי אתה מחדש לי. אתה מחדש לי.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ניגע בדברים באמת חשובים שלא בוצעו.  הנדין: -עילאי הרסגור   בואו 

 מהיר לעיר בשנה הבאה בבקשה?    איפה התקצוב של  הדר לביא: 

האלה.   הנדין: -עילאי הרסגור  בדברים  ניגע  בואו  שבתור  בדיוק,  מציע  הייתי 

   -אופוזיציה תשאלו 

 אבל היא שאלה, היא שאלה איפה ממשיכים.   יעל סער: 

לנו. אני מבינה שזה    7-השאלה מה ה  הדר לביא:  מיליון ₪ האלה קונים 

צר  שאנחנו  חבל  העבר.  על  לשלם  התחשבנויות    7יכים 

 מיליון ₪ על זה.  

 הגזבר אמר, המנכ"ל אמר דברים ברורים.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:   אף אחד לא מבין שום דבר, בשביל זה אנחנו פה כדי להבין

 טוב.   ראש העיר: 

מזמנם   הדר לביא:  שמתנדבים  לאנשים  יפה  לא  תדבר  ואל  תזלזל  אל 
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 לשרת את הציבור.  

   -י בצורה כזאת גברת, מה אני למה את מדברת אלי  ראש העיר: 

   -כי אתה מזלזל  הדר לביא: 

   -אני לא מזלזל  ראש העיר: 

 בחברי וחברות מועצה.   הדר לביא: 

את   ראש העיר:  למה  קבוע.  באופן  סבא  כפר  עיריית  בראש  מזלזלת  את 

 מדברת איתי בצורה כזאת? איפה הכבוד? למה?  

   -רפי, כדי לקבל כבוד  ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא מבין. לא רפי ולא כלום.   ראש העיר: 

 תיתן קודם כל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

.. כל ההסתייגויות  ראש העיר:     -אתם דיברתם מספיק זמן, תודה. אני.

 אבל לא הבנו מה קורה עם מהיר לעיר.   יעל סער: 

 חבר'ה טוב.   ראש העיר: 

 נראה לי שברור.   הדר לביא: 

 אנחנו מעלים את זה להצבעה.   ראש העיר: 

 -סליחה יש לנו הסתייגויות לתקציב  ביא: הדר ל 

 יש הסתייגות.   יעל סער: 

   -היה לך רבע שעה להעלות  ראש העיר: 

 ואני לא קיבלתי תשובות לשאלות.   הדר לביא: 

   -אבל העלית הסתייגויות  ראש העיר: 

עושים   הדר לביא:  איך  ההליך  את  תשאל  הסתייגויות,  העליתי  לא 

 הסתייגויות.  

 ת ההסתייגויות בבקשה.  אז תעלי א  ראש העיר: 
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 יש עוד שאלות.   הדר לביא: 

 הסתייגויות, לא שאלות.   ראש העיר: 

השירותים   הדר לביא:  פריסת  על  הסבר  לגבי  תשובה  קיבלתי  לא 

 הקהילתיים שלנו עדיין.  

לך   יובל בודניצקי:  אתן  ואני  פה  לא  מירב  כי  השאלה,  את  יותר  תפרטי 

 תשובה.  

כ  הדר לביא:  בתקציב  גמור.  וחברה,  בסדר  קהילה  אגף  על  שמסתכלים 

אבל   קהילתיים,  למינהלים  ספציפיים  תקציבים  רואים 

למרכז   תקצוב  מצאתי  לא  לדוגמא,  מפוזר.  קצת  התקציב 

פשוט   והוא  קיים,  אני מניחה שהוא  בית הסטודנט,  קהילתי 

כל   על  בהסתכל  לשאול  רוצה  אני  אז  ספציפי.  סעיף  לא 

א  גיאוגרפית,  בעיר  הקהילתיים  אנחנו  השירותים  יפה 

 נמצאים היום, ומה בתקציב הזה אם בכלל אנחנו מחזקים?  

ולא   יובל בודניצקי:  בהשתלמות,  נמצאת  האגף  מנהלת  מכיוון  אז  אוקיי, 

יכולת   את מוזמנת אחד לשבת איתה,  היום, אז  להגיע  יכלה 

בית הסטודנט   כמו שאמרת  לפני הישיבה.  גם  זה  לעשות את 

מפור  האלה  הדברים  כל  תוקצב.  בתוכנית  למשל  טים 

תשובה   לי  ענתה  והיא  אותה  שאלתי  אני  העבודה. 

המרכזים   אותה.  אקריא  ברשותך  אני  בוואטסאפ, 

לשכונות   מענים  ונותנים  העיר  ברחבי  פרוסים  הקהילתיים 

הדתי   הקהילתי  והמרכז  הנוער,  מרכז  גלר,  ממרכז  השונות. 

בית   הראשונים,  מרכז  דרך  עובר  המזרחיות,  בשכונות 

מרכז   עציון,  הסטודנט,  קהילתי  מרכז  העירוני,  הנוער 
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מרכז   ועד  העיר,  במרכז  הצעירים  ומרכז  הגאה  המרכז 

לזרוס   בית  קהילתי,  מינהל  הירוקות,  בשכונות  הנוער 

עומדים   שאנו  גם  מוסיף  ואני  העיר.  במערב  עלייה  בשכונת 

שהמועצה   כמו  נוסף,  קהילתי  מרכז  של  פיתוח  של  בפתחו 

המענים   כל  הדרים.  בשכונת  מענים  אישרה  הם  האלה 

המגזרים.   ולכל  הגילאים  לכל  גיאוגרפית  בפריסה  רחבים 

העבודה.   בתוכנית  נמצא  הפירוט  הדר,  פעם  עוד  אומר  ואני 

ברמת   בדיוק  לך  ולהראות  איתך  לשבת  אפשר  תרצי  אם 

פעילויות   זה  מה  חגים,  זה  מה  מתוקצב,  ומה  השורה, 

ה  בחופשים, מה זה פעילויות לנוער, מה זה פעילויות לקהיל 

  .  וכו'

 תודה.   הדר לביא: 

לעשות   יעל סער:  צריכים  היינו  קודם.  שאמרנו  מה  בדיוק  זה  אבל  כן 

   -את זה לפני, כי אנחנו באים לפה עכשיו כבר אנחנו 

 למה לא שאלת?   יובל בודניצקי: 

   -שעתיים וחצי  יעל סער: 

 למה לא ביקשת תשובות?   יובל בודניצקי: 

 איך נשאל?   יעל סער: 

 ימים לפני הישיבה.    10קיבלת את התקציב   : יובל בודניצקי 

   -לא יובל, לעשות שיתוף זה להזמין אותנו  יעל סער: 

 ימי עבודה לפני הישיבה, לא שאלת שאלה אחת.    10 יובל בודניצקי: 

   -לעשות פגישה, לא, זה לא נכון, אני שאלתי  יעל סער: 

 לא שאלת שאלה אחת.   יובל בודניצקי: 
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   -אבל יובל  יעל סער: 

 תקציב זה לא תכנית עבודה.   לביא: הדר  

רוצים   יעל סער:  הייתם  אם  ב'  עבודה,  תכנית  לא  זה  תקציב  א'  נכון. 

לוועדת כספים, כמו   שנשאל שאלות, הייתם מזמינים אותנו 

   -שעשיתם 

 טוב, הסתייגויות בבקשה.   ראש העיר: 

 בשנים קודמות.   יעל סער: 

 תקציב זה תכנית עבודה.   ראש העיר: 

   -ואז באים לפה   הנה  יעל סער: 

 הסתייגויות, יש הסתייגויות בבקשה?   ראש העיר: 

 יש.   יעל סער: 

 כן. הסתייגויות.   ראש העיר: 

   -19800008אני מבקש להוריד מסעיף   פינחס כהנא: 

מאיפה   צחי בן אדרת:  שחשוב  מה  בבקשה.  שמעתי  לא  פינחס  שוב  רגע, 

 להוריד ומה להוסיף בסדר?  

 אומר בדיוק.    כן, זה מה שאני  פינחס כהנא: 

 בבקשה, סליחה.   צחי בן אדרת: 

היום   פינחס כהנא:  שעד  שרון,  באשכול  השתתפות  את  להוריד  מציע  אני 

מוצע   ובתקציב  שלהם,  מהתוכנית  דבר  שום  פה  הציגו  לא 

להוריד   מציע  אני  שלנו.  ההשתתפות  את  ₪.    40,000להגדיל 

   -₪ להוסיף לטובת הטלוויזיה   20,000

פי  צחי בן אדרת:  הסעיפים,  רגע,  את  בבקשה  תגיד  רוצה,  אני  סליחה,  נחס 

סעיפים   ואיזה  סכום  הסעיף  מספר  את  סעיף,  איזה 
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 משלימים להוריד, בסדר?  

סעיף   פינחס כהנא:  חוזר  שרון,    1980000830אני  באשכול  השתתפות 

 בסדר?  

 בסדר.   צחי בן אדרת: 

בקשתנו  פינחס כהנא:  למרות  היום  שעד  השנה,  תקציב  לו  להוסיף    שהוצע 

מציע   אני  במועצה,  האשכול  של  הפעילות  את  הציגו  לא 

לרווחה    ₪20,000,    40,000להוריד   להוסיף  מזה   ₪

סעיף   לקשיש  יום  במרכזי  ו 1844500820לתמיכות   ,-20,000  

סעיף   מצאתי  לא  אני  קהילתית.  לטלוויזיה  להוסיף   ₪

זה פעילות שילוב קהילתי תרבותית   מתאים, אז קראתי את 

יש    , 1848300750בסעיף   אולי  הסעיף,  שזה  בטוח  לא  אבל 

הסתייגות   זה  אז  קהילתית.  לטלוויזיה  ספציפי  סעיף  לזה 

 אחת.  

 אני מציע להצביע על ההסתייגות הזאת עכשיו.   עו"ד אלון בן זקן: 

נגד?   ראש העיר:  מי  יוסי.  הדר,  פינחס,  יעל,  ההסתייגות?  בעד  מי  כן. 

העי  ראש  פליאה,  עילאי,  לירית,  מאיר,  ממה,  דני,  יובל,  ר, 

 איתן, אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי. ההסתייגות הוסרה.  

שעברה,   עו"ד אלון בן זקן:  בשנה  זה  על  הערתי  גם  אני  פינחס,  לפני  אגב  או 

סעיפים   על  לתקציב  הסתייגויות  כשיש  זוכר.  לא  שנתיים 

לפני   ובכתב  מראש  אותם  להביא  כדאי  מומלץ  בתקציב, 

 ישיבת המועצה, בסדר?  

הכול  א  פינחס כהנא:  זה  מעביר,  הייתי  אז  בזימון,  זה  את  מזכיר  היית  ם 

 כתוב.  
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 זה הוראת חוק מפורשת.   עו"ד אלון בן זקן: 

 

קולות  : 562מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  ה   מועצת  את  לקבל  הסתייגות  שלא 

קהילתית   וטלוויזיה  לקשיש  יום  מרכז  לסעיף    20,000תוספת    –בנושא   ₪

 . 1980000830סעיף השתתפות באשכול שרון  ₪ מ   20,000, ותוספת  1844500820

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

 כן, הסתייגויות בבקשה.   ראש העיר: 

 אני מציע, את רוצה לדבר?   פינחס כהנא: 

 הסתייגויות.   ראש העיר: 

מסעיף   כהנא:   פינחס  להוריד  מציע  ₪  1712200751אני  מיליון  להוריד   ,

לא   ואני  עולים,  רק  האלה  והסעיפים  מאחר  אשפה,  מפינוי 

כך   כל  להטמין  שנפסיק  זה  את  מאתגר  שמישהו  חושב 

נכסים   לסקר  אחד  ולהוסיף  שתיים    350,000הרבה,   ₪

   -פרוגרמה למבני ציבור 

 מה הסעיפים פינחס?   צחי בן אדרת: 

אין   כהנא: פינחס   ציבור  פרוגרמה למבני  זה. תראה  כתבתי את  לא  ואללה 

את   לכתוב  יכול  אתה  אז  סעיף.  להוסיף  מציע  אני  אז  סעיף, 

   -זה 

יבינו   עו"ד אלון בן זקן:  שכולם  בכתב,  מראש  לשלוח  מומלץ  בדיוק  זה  בגלל 

 את המשמעות.  

 אם היית אומר לי הייתי מוסיף את זה.   פינחס כהנא: 
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 אמרתי בישיבות מועצה קודמות, ישיבות תקציב קודמות.   קן: עו"ד אלון בן ז 

   -גם יש נוהל, אם אתה מציע להוסיף לסעיף  פינחס כהנא: 

 בתקציב הבא פינחס.   דני הרוש: 

 הבא, לשנה הבאה.   עו"ד אלון בן זקן: 

 הרגלי מחזור.  ₪ לחינוך להקניית    150,000-ו  פינחס כהנא: 

 בעד ההצעה של פינחס?    טוב נעלה להצבעה, מי  יובל בודניצקי: 

לירית,   ראש העיר:  מאיר,  ממה,  יובל,  נגד?  מי  יוסי.  הדר,  פינחס,  יעל, 

קובי,   ד"ר  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה, 

 אורן ועדי, תודה רבה. ירד.  

 

קולות  : 563מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  הסתייגות    מועצת  את  לקבל  שלא 

פרוגרמה   נכסים,  סקר  מחזור  בנושא  הרגלי  הקניית  חינוך  ציבור,  תוספת    –למבני 

תוספת    350,000 נכסים,  סקר  לסעיף  ציבור,    ₪500,000  למבני  פרוגרמה  לסעיף   ₪

אשפה    150,000ותוספת   פינו  מסעיף  מחזור  הרגלי  הקניית  חינוך  לסעיף   ₪

1712200751 . 

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

לירית, עילאי,   : נגד  ,  יובל, ממה, מאיר,  דני, איתן פליאה, ראש העיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

להוריד מסעיף   פינחס כהנא:  ויחסי    16140005150אני מציע  סעיף הסברה 

להוריד   משאבי    160,000ציבור,  שונות  לסעיף  ולהוסיף   ,₪

בסעיף   העיר  מועצת  חברי  הדרכת  עבור  ,  1616000760אנוש 

 ועצה.  שזה סעיף שונות, זה מה שמצאתי חברי מ 

יובל, ממה, מאיר,   ראש העיר:  נגד?  יוסי. מי  פינחס, הדר,  יעל,  מי בעד? 
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ד"ר   אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 קובי, אורן ועדי תודה.  

 

קולות  : 564מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  הסתייגות  ה את  שלא 

שונות   חברי    –בנושא  הדרכת  עבור  אנוש  העיר  משאבי  ₪    160,000תוספת    –מועצת 

 . 16140005150מסעיף הסברה ויחסי ציבור    1616000760לסעיף  

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

מסעיף   פינחס כהנא:  להוריד  מציע    120שנת  פעולות    1753000430אני 

סקירה  שום  עליהם  קיבלנו  שלא  סבא,  לא  לכפר  ואנחנו   ,

להוריד   זה,  מה  עיר    150,000יודעים  לפרויקט  ולהוסיף   ,₪

 .  1711000750ירוקה סעיף  

יובל, ממה,   ראש העיר:  נגד?  יוסי. מי  פינחס, הדר,  יעל,  מי בעד?  תודה. 

אמיר,   איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר, 

בצוות  ד"ר   מזלזלים  שאתם  חבל  ועדי.  אורן  קובי, 

תעני   אל  התקציב.  את  הכין  המקצועי  הצוות  כי  המקצועי, 

 לי, תודה.  

 חצוף, מה שאתה אומר.   הדר לביא: 

 חצוף.   ראש העיר: 

רואים   הדר לביא:  אנחנו  אם  הסתייגויות,  להציע  שלנו  המחויבות  זה 

 אותם.  

 למה חצוף? למה חצוף?   ראש העיר: 
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 זו החובה שלנו כנבחרי ציבור.   הדר לביא: 

הזה   ראש העיר:  הדיבור  למה  שלך?  הבריונות  למה  אבל  חצוף?  למה 

 והסגנון הבוטה הזה?  

 בגלל הדברים שאתה אומר.   הדר לביא: 

 למה השחצנות והיהירות שלך?   ראש העיר: 

 בגלל הסכסוך שאתה מסכסך.   הדר לביא: 

 מאיפה זה בא לך? מאיפה זה בא לך?   ראש העיר: 

עשה   הדר לביא:  לא  המקצועי  שהצוות  אומר  לא  זה  הסתייגות,  לנו  יש 

 את עבודתו.  

 קדימה, בבקשה.   ראש העיר: 

 זה אומר שאתה לא עשית את עבודתך.   הדר לביא: 

 תודה רבה.   ראש העיר: 

 חוצפה.   הדר לביא: 

חצוף,   ראש העיר:  חצוף,  חוצפן,  אומרת  שאת  רואה  שהציבור  שמח  אני 

 ס בבקשה. קצת כבוד.  חוצפן, תודה. פינח 

 

קולות  : 565מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל   מועצת  ההסתייגות    את   שלא 

ירוקה   עיר  פרויקט  לסעיף    150,000תוספת    –בנושא  פעולות    ₪1711000750  מסעיף 

 . 1753000430לכפר סבא    120שנת  

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

לירית, עילאי, פליאה  : נגד  ,  יובל, ממה, מאיר,  דני, איתן , ראש העיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

   -אני מציע להוריד  פינחס כהנא: 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 28/12/2022בת מועצה שלא מן המניין ייש
 
 

 81 
 

 שחצנית.   ראש העיר: 

ניקיון עיר קבלניות, להוריד מיליון ₪.    1712200750מסעיף   פינחס כהנא: 

של   בזבוז  זה  ולדעתי  מים,  בהרבה  משתמש  העיר  ניקיון 

שי  אולי  אדם  עוד  לחסוך  גם  אפשר  מתוקים,  ושב  מים 

לסעיף   להוסיף  ספר    1723200750במכונית.  בית  ניקיון 

 יסודי.  

 לא לנקות את העיר פינחס?   דני הרוש: 

 יש הרבה תלונות על הניקיון בבתי הספר היסודיים.   פינחס כהנא: 

 לא קשור לתקציב.   ראש העיר: 

 תצביע בבקשה.   הדר לביא: 

 מטפלים בזה.   ראש העיר: 

י  פינחס כהנא:   סודי יש סעיף.  ניקיון בתי ספר 

 הצוות המקצועי מטפל בזה. מי בעד?   ראש העיר: 

   -רגע, רגע, לא הבנתי  עו"ד אלון בן זקן: 

.   ראש העיר:   יעל, פינחס, הדר, יוסי

   -שנייה רגע  עו"ד אלון בן זקן: 

 מי נגד?   ראש העיר: 

 רפי?   עו"ד אלון בן זקן: 

 כן.   ראש העיר: 

עוד   עו"ד אלון בן זקן:  ו   750,000אמרת  ₪?    250,000לאן  המיליון  מתוך   ₪-

 ₪ לאן?    250,000

 לניקיון בית ספר יסודי.   פינחס כהנא: 

מול   צחי בן אדרת:   ₪ מיליון  לדעתי,  אלון   ₪ מיליון  על  דיבר  הוא  לא, 
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 מיליון?  

 סליחה, זהו.   פינחס כהנא: 

 ... אני בעד.   מהקהל: 

 גם אני.   ראש העיר: 

 גם אני בעד.   דני הרוש: 

הרחובות  אבל   ראש העיר:  יגידו  אז  מלוכלכים,  יהיו  הרחובות  זה  אחרי 

 מלוכלכים.  

   -לא, אני רוצה להגיד לך שפניתי בכתב  פינחס כהנא: 

   -טוב בסדר  ראש העיר: 

   -לקבל  פינחס כהנא: 

 פינחס עזוב, אתה בעד, מי בעד?   ראש העיר: 

 אתה אל תעיר הערות, אתה רוצה תשובה?   פינחס כהנא: 

פינחס,  ראש העיר:  יובל,    יעל,  נגד?  מי  יוסי.  הדר,  פינחס,  יעל,  בעד?  מי 

איתן,   דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  ממה, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן עדי, בבקשה.  

 

קולות  : 566מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל   מועצת  הסתייגות  ה את    שלא 

יסודי   ספר  בית  ניקיון  לסעיף    1,000,000תוספת    –בנושא  מסעיף    ₪1723200750 

 . 1712200750ניקיון עיר קבלניות  

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : ד נג  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

סעיף   פינחס כהנא:  זה,  את  לעשות  רוצים  אתם  איך  תגדירו  שאתם  סעיף 
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בתא   1743000750 קבלניות  מבקש  עבודות  שאני  מה  ורה. 

מסמך   שיהיה  לאחר  רק  יבוצע  תאורה  קבלניות  שעבודות 

לאחר   רק  ובינתיים  אור,  זיהום  בנושא  מקצועי  מקובל 

ביחידה   או  בקיימות  שיהיה  תאורה,  בנושא  יועץ  אישור 

הסעיף   את  בכלל  להפעיל  איך  התניה  ושתהיה  הסביבתית. 

 הזה.  

 איזה סעיף תגדיר? מה ההסתייגות?   ראש העיר: 

של   פינחס כהנא:  בנושא  ייעוץ  שיהיה  ללא  יוצא  לא  שהכסף  רוצה  אני 

 זיהום האור.  

 מה הסעיף?   ראש העיר: 

 הסעיף אמרתי אותו.   פינחס כהנא: 

 תמורה מאיפה?   ראש העיר: 

 עבודות קבלניות תאורה.    1743000750 פינחס כהנא: 

 לטובת מה?   ראש העיר: 

חסמתי  פינחס כהנא:  לא  אותו,  הורדתי  לא  שהוא    אני  אמרתי  אבל  אותו, 

 יופעל רק לאחר שיהיה ייעוץ.  

 .  100%זה לא הסתייגות אוקיי   ראש העיר: 

הסיור   הנדין: -עילאי הרסגור  בעקבות  הזאת,  להסתייגות  להתייחס  רוצה  אני 

מלמד   מאוד  סיור  סביבה,  איכות  בוועדת  אתמול  לנו  שהיה 

שאני   ולמרות  ברורות.  מאוד  מסקנות  עם  להגיד,  חייב  אני 

הדברים  א  את  להביא  צריכים  כן  אנחנו  הדברים,  ברוח  יתך 

התקציב   לאישור  קשור  לא  זה  במדיניות.  שינוי  לכדי  האלה 

 עצמו, אלא להחלטה אחרת שנצטרך לקבל.  
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 וזה במסגרת ועדת איכות הסביבה.   ראש העיר: 

אנחנו   הנדין: -עילאי הרסגור  משמעיות,  חד  למסקנות  והגיעה  התכנסה  הוועדה 

 על המסקנות של הוועדה.  צריכים לדבר  

 אוקיי מעולה, תודה.   ראש העיר: 

כן, אבל פינחס מדבר לא רק על האורות ליד המסדרון, הוא   יעל סער: 

 מדבר גם האורות שיש ברחובות.  

 הסתייגות תקציב.   ראש העיר: 

 גם אני מדבר על זה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

   -כן, אצלנו החליפו ברחוב הכרמל  יעל סער: 

 גם על זה דיברנו בוועדה.   הנדין: -הרסגור עילאי  

שהם   יעל סער:  מסתנוורים  ממש  ואנשים  שם,  מסנוור  מאוד  נכון 

 הולכים בערב, אחרי שהחליפו את הלדים.  

 גם על זה דיברנו בוועדה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 הסתייגות תקציב בבקשה.   ראש העיר: 

את  הדר לביא:  ואז  ההסתייגות,  את  אתאר  אני  את  ברשותכם  ן 

כשאני   עושים.  אנחנו  מה  להבין  שנוכל  כדי  המספרים 

-מתייחסת, דיברנו על דו"חות חנייה, אנחנו הגדלנו בערך ב 

של    5 בביצוע  לא  שזה  למרות   ,₪ בתקציב    2021מיליון  ולא 

ל  אלינו  להוריד  2022-שהובא  מבקשת  אני   .4    ₪ מיליון 

ה  דו"חות    5-מתוך  לגבות  שלנו  לרצון  שהוספנו,   ₪ מיליון 

קרן  חנ  חשבון  על  התשלומים  את  ולהקטין  מתושבים,  ייה 

ב  הגדלנו  שאותם  הביטוח,  כלומר    3.6-הלוואת   .₪ מיליון 

של   ההכנסות  את  ולהוריד  להלוואות,  כסף  פחות  להחזיר 
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המספרים,   את  לכם  אתן  אני  חנייה.  ,  1443001221דו"חות 

1648001691  . 

שהדו"  יובל בודניצקי:  יודעת  את  איך  שאלה,  לי  יש  הם  הדר  חנייה  חות 

למקומות   ובאים  שמחנים  אורח  מעוברי  ולא  מתושבים 

 אחרים?  

 יובל, אל תאלץ אותי לאשר, אני משלם.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 אתה זה משהו אחר.   דני הרוש: 

   -הדר בהמשך  צחי בן אדרת: 

צואת   ראש העיר:  כלפי  האכיפה  את  גם  להגביר  מתכוונים  אנחנו 

תלונות  מאוד  הרבה  יש  אני    כלבים,  אז  כלבים.  צואת  על 

חוקית,   לא  פסולת  גם  יש  כסף,  מאוד  הרבה  שייכנס  מאמין 

 זה לא רק קנסות חנייה.  

לחנייה   הנדין: -עילאי הרסגור  כחוק,  שלא  חנייה  למנוע  היא  הדו"חות  מטרת  גם 

לבן,   באדום  חונים  אנשים  אם  למשל  סיבה.  יש  כחוק  שלא 

 מאוד כבד.    ליד מעבר חצייה, זה יכול ליצור מפגע בטיחותי 

 בשביל הסדר הציבורי.   ראש העיר: 

 המטרה היא לא סתם ככה להטיל על אנשים דו"חות חנייה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

מ  הדר לביא:  עולים  אנחנו  עילאי  אבל  ל   7-כן,   ₪ ₪,    12-מיליון  מיליון 

 וזה רק על דו"חות חנייה, בניגוד למה שנאמר פה.  

 .  לא, לא רק דו"חות חנייה  ראש העיר: 

 זה הסעיף.   הדר לביא: 

   -מיליון ₪   15הדר, היו לנו שנים שהכנסנו   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -חבר'ה בואו חבל, חבל  ראש העיר: 
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 רובם ברחוב דב הוז.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -יובל, לא תשכנע אותה, בלאו הכי בסוף היא תצביע  ראש העיר: 

   -שנייה לא, רפי ברשותך  עו"ד אהוד יובל לוי: 

   -יובל שנייה ברשותך  ראש העיר: 

   -עוד שנייה  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בלאו הכי היא תצביע נגד התקציב.   ראש העיר: 

שאני   עו"ד אהוד יובל לוי:  חנייה,  מקנסות  הכנסה  פה  שהייתה  שנים  היו 

רוצה   אני  אז  להם.  ויתרו  ולא  מנכים,  עליה  השתוללתי 

   -להגיד לך. זה לא כיף, אני משלם 

נו.    2יובל זה כמעט פי   : הדר לביא   הכנסות מדו"חות חנייה 

   -יובל, בוא חבל על הזמן  ראש העיר: 

 בוא נקטין את הלוואות הפיתוח.   הדר לביא: 

 בלאו הכי היא תתנגד לתקציב, זה לא משנה מה תגיד לה.   ראש העיר: 

 מי שעובר על החוק שישלם נקודה.   דני הרוש: 

ההסתייגות  ראש העיר:  בעד  מי  בעד?  יעל,  מי  ההסתייגות?  בעד  מי   ?

לירית,   מאיר,  ממה,  יובל,  נגד?  מי  יוסי.  הדר,  פינחס, 

קובי,   ד"ר  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה, 

 אורן, עדי. בבקשה. עוד הסתייגות כן.  

 

קולות  : 567מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  ההסתייגות  את  שלא 

ביטוח   הלוואת  קרן  מסעיף    4,000,000ספת  תו   –בנושא  ביטוח  הלוואת  קרן  לסעיף   ₪

 דו"חות חנייה מתושבים. 

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 
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 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

   -נושא שני  הדר לביא: 

 את מסתייגת מהתקציב בכלל.  ראש העיר: 

   -י רוצה להציע אנ  הדר לביא: 

 כן בבקשה.   ראש העיר: 

הרגיל,   הדר לביא:  ההסעות  לסעיף  כסף  להוסיף  להציע  רוצה  אני 

וכך   השנה  לו  הוספנו  לו,  להוסיף  התלמידים,  להסעות 

אני   חמורה.  שלנו  הבעיה  כי  עוד,  להוסיף  רוצה  ואני  צריך, 

להוסיף   ממנו,    1.3מבקשת  זה  את  שנביא  הסעיף   .₪ מיליון 

יום  הוצאות  קודם,    זה  פה  שנאמר  למה  בניגוד  העצמאות. 

יום   הוצאות  שנתיים  לפני  ולפירוט,  לסעיף  אחזור  אני 

   -העצמאות 

 לפני שנתיים הייתה קורונה.   ראש העיר: 

 ₪.   493,000  2021-בוצעו ב  הדר לביא: 

 היו אירועים מצומצמים הייתה קורונה.   ראש העיר: 

 ₪.    1,600ולפני שנה   הדר לביא: 

   נכון.  ראש העיר: 

   -מיליון ₪   1.3ואני מציע לקחת   הדר לביא: 

 כי הייתה קורונה.   ראש העיר: 

אלפי   הדר לביא:  מאות  בכמה  שמתוקצב  צנוע,  עצמאות  יום  ולעשות 

מתוקצב,   הוא  כיום  כמה.  בדיוק  לכם  אגיד  אני  שקלים. 

של   תקצוב  לאשר  רוצים  מציעה    1,800,000אנחנו  ואני   ,₪
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של   תקצוב  לאירועי   500,000לאשר  בערך    ₪  העצמאות,  יום 

לאירועי   שתקצבנו  מאוד  120מה  יפה  סכום  לי  נראה   ,

 ₪ לאירוע של יום אחד.    500,000

 מעולה.   ראש העיר: 

עוד   הדר לביא:  לתקצב  נוכל  אנחנו  להסעות    1.3ובזה   ₪ מיליון 

 תלמידים לכל השנה, במקום ליום אחד.  

אנחנו  ראש העיר:  אומרת  זאת  הזה,  המעולה  הרעיון  בעד  לא    אני  השנה 

   -נחגוג את יום העצמאות. כי רק סדרי אבטחה 

 ₪ לא מספיק לך לחגיגות?    500,000 הדר לביא: 

 לא, מה לעשות.   ראש העיר: 

 כל אחד ומה שמספיק לו.   הדר לביא: 

ונוסיף   עו"ד איתן צנעני:  העצמאות,  יום  את  לגמרי  נבטל  ₪    1.8אולי  מיליון 

 להסעות.  

 י.  זה לא מה שאני הצעת  הדר לביא: 

 מה דעתך?   עו"ד איתן צנעני: 

 את בדקת כמה עולה אבטחה?   דני הרוש: 

 ₪.    500,000אני מציעה   הדר לביא: 

   )מדברים יחד( 

 ... רק את ההצעה שלך.   עו"ד איתן צנעני: 

   -זה מגיע לרמה שאפילו  ראש העיר: 

 בכל דבר צריך איזונים בחיים.   עו"ד איתן צנעני: 

   -, זה אפילו לא מעלה חינוך זה אפילו את יודעת  ראש העיר: 

אז   דני הרוש:  העצמאות,  ביום  האבטחה  רק  עולה  כמה  תבדקי  את  אם 
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 ₪.    500,000תביני שזה לבד  

הצוות   ראש העיר:  את  מעריכה  שאת  אמרת  דקה  לפני  אמרת,  את  הרי 

 המקצועי.  

 אבל בוא, רפי בוא.   דני הרוש: 

   -מי בעד ההסתייגות  ראש העיר: 

   -רגע, אני רוצה שנייה  הנדין: -עילאי הרסגור 

 מי בעד ההסתייגות.   ראש העיר: 

של   הנדין: -עילאי הרסגור  התוספת  לדבר,  רוצה  אני  ההצבעה  ₪    600,000לפני 

   -להסעות נעשתה לפי דרישת 

 נכון.   ראש העיר: 

   -בקשת סיעת מר"צ  הנדין: -עילאי הרסגור 

 נכון.   ראש העיר: 

 זה דיונים.  והיא התקבלה. עשינו על   הנדין: -עילאי הרסגור 

 נכון.   ראש העיר: 

 וזו התוספת שחשבנו שהיא מתאימה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 יישר כוח עילאי.   דני הרוש: 

של   הנדין: -עילאי הרסגור  בחסר  תקצוב  היה  באמת  עכשיו  עד  רבה.  תודה 

 ההסעות.  

   *** קריאות מהקהל *** 

 הכול כולם.   ראש העיר: 

 רור.  בתיאום עם הנהגת הורים ב  דני הרוש: 

 תודה.   ראש העיר: 

 בתיאום עם הנהגת ההורים.   הנדין: -עילאי הרסגור 
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 נכון.   ראש העיר: 

 אנחנו ונציגי התושבים וביקשנו את זה.   הנדין: -עילאי הרסגור 

 בתיאום עם הנהגת ההורים, את צודקת.   דני הרוש: 

   -הנהגת הורים עם מר"צ  ראש העיר: 

 עכשיו.    ... מצביעים על זה  הנדין: -עילאי הרסגור 

תודה,   ראש העיר:  כך,  הכל  ההסתייגות  בעד  מי  טוב,  פעולה.  שיתוף 

ואסנת.   יוסי  הדר,  פינחס,  יום  יעל,  ביטול  בעד  הם 

 העצמאות. מי נגד?  

 סליחה, תמחק את זה בבקשה.   הדר לביא: 

יובל, ממה, מאיר, כי זה מגחך  ראש העיר:     -מי נגד? 

.   הדר לביא:   זה לא מה שאמרנו

ד"ר  לי  ראש העיר:  אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  רית, 

יותר   הסתייגות  הלאה  כן  מגחך.  ממש  זה  עדי.  אורן,  קובי, 

 רצינית בבקשה.  

   -אל תגיד, סליחה  הדר לביא: 

   -כי זה ממש  ראש העיר: 

 אתה מבין למה אנחנו אומרים שזה מזלזל.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   זה לא רציני

 יר, אז אל תע  הדר לביא: 

 לא, אתם מזלזלים.   ראש העיר: 

מה   הדר לביא:  זה  זה,  על  קשה  עבדנו  להגיד.  חיובי  דבר  לך  אין  אם 

 שיש לנו להגיד.  

 קדימה בבקשה, קדימה. את בזכות דיבור.   ראש העיר: 
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.   הדר לביא:   לא לזלזל ולא להקטין

 הסתייגות בבקשה.   ראש העיר: 

 בהצלחה עם זה.   הדר לביא: 

 ח תתנגדי.  בסוף בט  ראש העיר: 

 

קולות  : 568מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  הסתייגות  ה את  שלא 

תלמידים   הסעות  מסעיף    1,300,000תוספת    –בנושא  תלמידים  הסעות  לסעיף   ₪

 אירועי יום העצמאות. 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

דני,   : ד נג  לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  ,  יובל, ממה, מאיר,  איתן

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

התקציב   הדר לביא:  את  העברנו  אנחנו  רוצים,  שאנחנו  נושא  עוד 

יש    4.  הראשון  טובים,  היו  לא  הם  כי  העברנו,  לא  תקציבים 

לשנות   מבקשת  אני  נושא,  עוד  לשנות.  שצריך  דברים  הרבה 

היום   שכולל  סעיף  זה  הוצאות,  ציבור  ויחסי  הסברה  בסעיף 

כולל  לנוחיותכם הס  ויחסי ציבור הוצאות,  ₪.    960,000ברה 

מתייחסת   אני  והוצאות,  ציבור  שיחסי  סעיפים  כמה  יש 

רוצה להוריד ממנו   אני  ולהוסיף    500,000ספציפית לזה.   ,₪

הזה,   היא    200,000בכסף  שהיום  הגמלאים  למינהלת   ₪

ב  קהילתי    550,000-מתוקצבת  מרכז  של  חיזוק  להוסיף   .₪

   -ע בתקציב ככול שאני רואה, אבל בית הסטודנט, שלא מופי 

 יש, יש בתקציב.   ראש העיר: 

להם   הדר לביא:  ולהוסיף  מעבר,  אותו  לחזק  בעיה  לי  אין    150,000אבל 
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ב  היום  שמתוקצבת  הקלה  לאתלטיקה  להוסיף   .₪-75,000  

של   תקציב  עוד  להם  להוסיף  לבית    ₪75,000,  ולהוסיף   .₪

מיוחדות   אותם    21,000למשפחות  שיעגל  מה    100,000-ל ₪, 

הזה   הסעיף  מתוך  בנפרד  להצביע  אפשר  רוצים  אתם  אם   ,₪

  .  על כל אחד מהם..

 אני מבקש זכות דיבור להסתייגות הזאת.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

 לא צריך.   ראש העיר: 

אותה,   עו"ד אהוד יובל לוי:  ינצל  שיינפיין  ממה  וחברי  דיבור  זכות  מבקש  אני 

לביא  הדר  שחברתנו  שמח  אני  על  לעשייה    קודם  שותפה 

מן   בזה  משתתפת  הוותיקים,  התושבים  מינהלת  למען 

 הסתם. ממה בבקשה.  

אזרחים   ין: י ממה שיינפ  למינהלת  להוסיף  רוצה  שאת  תודה  כל  קודם 

., אבל   ותיקים זה פנטסטי. כולנו רוצים, אף אחד לא יוצא..

לנו   שהיה  המצומצם  בתקציב  לך  להקריא  רוצה  רק  אני 

מי 2022לשנת   שעשתה  מה  כמעט  ,  ותיקים,  אזרחים  נהלת 

יש   כאשר  בלבד,  במינהלת,    1.5שנתיים  הכל  סך  יש  עובדת, 

ויישום   עידוד  שעשינו  מה  קהילה.  אגף  תחת  יושבים  אנחנו 

ברשות.   האזרחים  כלל  לחיזוק  שתביא  פעילה  התבגרות 

חיים   אורח  התנדבות,  התעסוקה  בתחומי  תשתית  ביסוס 

פינ  התנהלות  חוסן  גופנית,  פעילות  ופנאי,  בריא,  נסית 

משמעותיים   כאנשים  הוותיקים  של  ומעמדם  בערכים  הכרה 

הוקם   הוותיקים,  העיר  לאזרחי  מרכז  הקמת  השלישי,  בגיל 

אפ   בני  60מרכז  לאנשים  לעבודה.  60,  לפרישה  להכנה   +
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אקונומי   סוציו  במצב  היחידה  העיר  את    8אנחנו  שקיבלה 

החיים   לתקופת  הקשור  בכל  תפיסה  שינוי  הובלת  זה. 

הוותיקים.  החדש  מינהלת  הקמת  ידי  על  הוותיקים  של  ה 

תיאטרון  מינהלת   תיאטרונים.  הקימה  ותיקים  אזרחים 

פליי -פליי  תיאטרון  בראשונים,  עציון,  -בק  בקהילת  בק 

אנשים   עם  יחד  זה  את  שמשלב  בארץ,  היחיד  הקס  תיאטרון 

פליי  גולד  ומוגבלויות.  גלגלים  כיסאות  נוסף  -נכים,  בק 

פ  גולד  רוסית,  הצרפתית,  -ליי לדוברי  לקהילה  ותיקים  בק 

כמובן.   למבוגרים  מרוסיה  חדשים  לעולים  עברית  לימודי 

ובעולם   ישראל  במדינת  היחיד  וירטואלי,  השואה  מוזאון 

תיעודים יש לנו. קבוצת דוקו שעברה    100-דרך אגב. קרוב ל 

בסלון   זיכרון  שואה.  שורדי  לתעד  מנת  על  מיוחד  קורס 

בשנה   115עשינו   בסלון  מקצועי    זיכרון  סמינר  קודמת. 

סמינר   שואה,  לשורדי  שני  דור  קהילת  הקמת  בבל,  יהדות 

סדנת   שאמרתי.  כמו  פרישה  מרכז  הוקם  ושם.  ביד  מקצועי 

למבוגרים   שנותנים  פייסבוק  סדנת  זכויות,  מיצוי 

בעבודה,   ותיקים  תכנים  דיגיטלית,  אוריינות  דיגיטציה. 

עוד   הקמנו  רעיונות.  ותרגול  חיים  קורות  עשינו  כתיבת 

בשנה    11טיולים,   האחרונה.  בתקופה  הכל  בסך  טיולים 

בנוסף, אני רק אתן חלק, לא על הכול.   זה.  נשלש את  הבאה 

הקיץ   באירועי  משתתפים  אלפי  שהיו  קיץ  אירועי  היה 

הרמטכ"ל,   לפרס  שהגיע  פרויקט  זה  לוותיקים  ומצדיעים 

מצדיעים   זכו...  ראשון  מקום  שני,  למקום  לצערנו  הגענו 
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ל לוותיקי  טכנולוגית  הנגשה  פרויקט  ותיקים,    200-ם. 

עלות   ללא  בשירות    58הודרכו  חיילים  ביניהם  חיילים 

אותם.   להדריך  באו  משנה  אלופי  ואפילו  קבע  סדיר, 

לימודים   פרויקט  הנגשה.  לימודים,  הרצאות,  הכשרות, 

וכיתוב   צעירה  בסביבה  למידה  ברל.  בבית  אקדמאיים 

ב   5מונגשות,   הרצ   1,500-קורסים  דמנציה  ₪.  בנושא  אות 

המשרד  בשיתוף פעולה עם עזר מציון. השקת אפליקציה של  

מגשרים,   תלמידים  והומור,  אושר  סדנות  חברתי.  לשוויון 

שציינתי.   כמו  הרוסית  השפה  לדוברי  בעברית  לימוד  כיתות 

השלישי,   הגיל  חוסן  בנושא  הרצאה  ערבית,  לימודי  קורס 

הכ  מקבלים  בהם  שעה  למשך  גו  אנד  פיקס  שרה  מפגש 

אוריינות   בוואטסאפ,  מדליקים  טיפים  לדוגמת  דיגיטלית 

וזה   שנעשה,  גישור  ישראל  במדינת  יחידי  פרויקט  בנוסף. 

תודה   פה,  נמצאת  החינוך?  אגף  מנהלת  גבירתי  איפה  תודה, 

עכשיו   שהולך  ארצי  פיילוט  קורס  עשינו  הזאת.  העזרה  על 

סבא,   מכפר  בא  זה  שהכול  הארצית,  גפן  בתוכנית  להיות 

היה    3דים,  תלמי  זה  יסודיים  ספר  בתי  שעשו,  ספר  בתי 

ילדים   המשוררת,  ורחל  עומר  דבורה  היה  זה  גולדה, 

בבית   מגשרים  והילדים  גישור,  קורסי  עשו  ה'  בכיתות 

פרויקט   בזה,  משתתפים  מיוחד  בחינוך  ילדים  וגם  הספר, 

 מטורף.  

 כל כך הרבה? ממה כל כך הרבה?   ראש העיר: 

 , מה זה?  כיתה ירוקה  ממה שיינפיין: 
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 כל כך הרבה?   ראש העיר: 

בתקציב   ממה שיינפיין:  הרבה  כך  כל  עשינו  זה  כל  כן.  הרבה  כך  כל 

   -מינימאלי 

 בלי תקציב.   ראש העיר: 

 .  1.5עובדת   ממה שיינפיין: 

עוד   עו"ד אהוד יובל לוי:  צריך  אני  לך  אמרתי  אבל  רפי  עכשיו    200,000רפי,   .₪

 ני צריך להצטרף.  אני צריך להצטרף, אני מודה להדר וא 

 ממה?   ראש העיר: 

 אנחנו שוקלים להצטרף להסתייגות.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

וכל   ראש העיר:  פעילויות,  של  שפע  כך  כל  שיש  אומר  בעצם  שממה  מה 

 כך הרבה עשייה בעיר שלנו, שצריך לברך עליה.  

רבה   ממה שיינפיין:  תודה  כל  קודם  אסיים.  אחד  דבר  עוד  אסיים,  רק  אני 

רא  הזה.  לך  בנושא  לנו  נותן  שאתה  התמיכה  על  העיר  ש 

 ותודה רבה לצחי וליובל, שבאמת עוזרים בנושא הזה.  

.   ראש העיר:   באמת מהלך רציני

לעשות   ממה שיינפיין:  שעוזרים  המקצועי  הצוות  לכל  רבה  תודה  באמת 

לכ  השנה  להגיע  הצלחנו  אנחנו  הזה.  איש    3,000-בנושא 

השנה  שלי  היעד  שונות.  בתקציב    בפעילויות  הזאת 

ל  להגיד  יש    10,000-המצומצם  סבא  בכפר  להבין  רק  איש. 

בגילאי    30,000-כ  אפ  65איש  את  גם  לנו  שיש  תשכחו  אל   ,+

איש, ולא הקראתי לכם את כל שיתופי    10,000, שזה עוד  60

ואגף   שחק,  אגף  עם  פעולה  משיתוף  באגפים,  הפעולה 

רבה   תודה  בעיר,  האגפים  וכל  הספורט,  ואגף  הנדסה, 
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 לכולם.  

 ממה שאפו על העבודה.   הדר לביא: 

   -חן חן, מי בעד ההסתייגות  ראש העיר: 

 כל הכבוד.   הדר לביא: 

 שהועלתה כמו שהיא?   ראש העיר: 

 רגע רפי אני בדילמה.   עו"ד אהוד יובל לוי: 

מאיר,   ראש העיר:  ממה,  יובל,  נגד?  מי  ואסנת.  יוסי  הדר,  פינחס,  יעל, 

ה  ראש  עילאי,  פליאה,  ד"ר  לירית,  אמיר,  איתן,  דני,  עיר, 

 קובי, אורן ועדי. תודה רבה ממה על הסקירה.  

 יובל ממה הצבעתם נגד?   הדר לביא: 

 החלקית אני חושב, נכון?   ראש העיר: 

 הצבעתם נגד? לא ראיתי שהצבעתם.   הדר לביא: 

   -הדר סיעת תפוח ממה, אני הצבענו נגד ההסתייגות  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 עיה.  אין ב  הדר לביא: 

יודעים   עו"ד אהוד יובל לוי:  הכסף,  את  צריכים  שאנחנו  יודעים  שאנחנו  בגלל 

   -שאם תהיה אפשרות ירחיבו את הסעיף גם ככה 

 לא צריך להסביר קואליציה. הכל בסדר.   הדר לביא: 

   -אבל אנחנו מודים לך שהעלית את הנושא, כי עכשיו  עו"ד אהוד יובל לוי: 

 בשמחה.   הדר לביא: 

 כולם יודעים שאנחנו פונים לאופוזיציה כשצריך תמיכה.   יובל לוי:   עו"ד אהוד 

 בכלל.    אני אומרת את זה אגב לא בזלזול  הדר לביא: 

ה  עו"ד אהוד יובל לוי:  על  דיון  היה  הבוקר  מזלזל.  לא  אני  ₪    200,000-לא, 

 הנוספים האלה.  
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   -יובל, יש פה שוב פעם יהירות  ראש העיר: 

 באמת מדהימה.    ממה העבודה הזאת  הדר לביא: 

 יהירות וזלזול על העשייה שממה עושה פה.   ראש העיר: 

   -שאפו גדול על העבודה שעשיתם  הדר לביא: 

 כן בסדר.   ראש העיר: 

 רואים כמה השקעתם וכמה זה נותן תפוקות.   הדר לביא: 

 תודה.   ראש העיר: 

 

קולות  : 569מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  ההסתייגות  את  שלא 

גמלאים   מינהלת  תוספת    200,000תוספת    –בנושא  גמלאים,  מינהלת  לסעיף   ₪

₪ לאתלטיקה קלה, תוספת    ₪75,000 מרכז קהילתי בית הסטודנט, תוספת    150,000

 ₪ לבית למשפחות מיוחדות מסעיף יחסי ציבור הוצאות.   21,000

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

עיל  : נגד  לירית,  ,  יובל, ממה, מאיר,  דני, איתן אי, פליאה, ראש העיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

 הסתייגות נוספת בבקשה.   ראש העיר: 

להוסיף   הדר לביא:  רוצה להציע  אני  לסייעות    500,000כן,  לבונוסים   ₪

לכולנו.   יקר  נושא שהוא  יודעת שזה  אני  הילדים שלנו.  בגני 

של   מהורדה  זה  את  לתקצב  רוצה  בסעי   500,000אני  ף  ₪ 

   -שנקרא הוצאות אירועים, זה אחד מארבע סעיפי אירועים 

 גם יום העצמאות.   דני הרוש: 

מ  הדר לביא:  גדל  ל   900,000-הוא  להוריד    1.9-₪  מבקש  אני   ,₪ מיליון 

גידול. המספרים להוריד    500,000ממנו   יהיה  ₪, כך שעדיין 
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 , מקשיבים?  -ולהוסיף ל   1752000780-מ 

 כן, כן.   דני הרוש: 

 ברור לכל מילה. כן.   ר: ראש העי 

 אני לא יודעת מי רושם את הסעיפים.   הדר לביא: 

 שרושמים, כל מילה.    3יש פה, יש פה   ראש העיר: 

   -ולהוסיף  הדר לביא: 

 כולל קלדנית שמקלידה את הכול.   ראש העיר: 

 .  1812200110לסעיף   הדר לביא: 

לסייעות    ראש העיר:  הוספנו  כמה  מאוד.  מרשימה  הסתייגות    יפה, 

 גזבר העירייה?    בהסכם השכר   השנה 

 זה לא אתה הוספת, זה משרד החינוך.   הדר לביא: 

 דקה אני אבדוק.   צחי בן אדרת: 

 כמה הוספנו בהסכם השכר גזבר העירייה?   ראש העיר: 

.. את ההסתייגות.   דני הרוש:   בינתיים.

 כמה?   ראש העיר: 

 משרד החינוך הוסיף.   יעל סער: 

 .  4.5% צחי בן אדרת: 

 כמה זה בכסף?   העיר:   ראש 

 משרד החינוך הוסיף.   יעל סער: 

 כמה עיריית כפר סבא הוסיפה להסכם שכר של הסייעות?   ראש העיר: 

 עיריית כפר סבא היא צינור, הכסף מגיע ממשרד החינוך.   יעל סער: 

 באמת.   ראש העיר: 

 אנחנו מממנים.    30%מימון    70%אנחנו מקבלים רק   צחי בן אדרת: 



 לוגו חברת התמלול עיריית כפר סבא
 28/12/2022בת מועצה שלא מן המניין ייש
 
 

 99 
 

 ה.  יפ  ראש העיר: 

 כן, אבל זה החוק וזה הסכם השכר.   הדר לביא: 

 לא משנה, אבל זה כסף.   ראש העיר: 

אנחנו   הדר לביא:  ואקטיבית  אקטיבית,  עשינו  שאנחנו  משהו  לא  זה 

 יכולים להוסיף עוד כסף.  

.   ראש העיר:   אקטיבית נכון

 ומגיע להם.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   נכון, אני מת על הפופולאריות הזאת. כן

 מיליון ₪.    2גם אני חושב שמגיע להם   דני הרוש: 

 מגיע להם נכון.   ראש העיר: 

 תצביע בעד.   יעל סער: 

עכשיו   ראש העיר:  אם תיתני  גם  יכולה לתת להם,  לא    500,000אבל את 

 ₪, את לא יכולה לתת להם. 

 אתם לא חייבים להתווכח.   יעל סער: 

 מיליון ₪ תוספת.    3 צחי בן אדרת: 

של  אנחנ  ראש העיר:  בתקציב  תוספת  נתנו  לסייעות.    3ו  שקלים  מיליוני 

   -אני מצפה 

   -היה פה פרויקט של תמרוץ  הדר לביא: 

אני מצפה כשאנחנו נעלה להצבעה את התקציב תצביעו בעד   ראש העיר: 

אחת   כמקשה  התקציב  הצבעת  את  נעלה  הסייעות,  תקציב 

 ותצביעו בעד.  

   -היה פה פרויקט  הדר לביא: 

נגד.  אם תצב  ראש העיר:   יעו נגד, גם הסייעות יבינו שאתם 
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 אין בעד.   הדר לביא: 

 אז מי בעד ההסתייגות בבקשה?   ראש העיר: 

 שנייה לא סיימתי להגיד מה שיש לי להגיד.   הדר לביא: 

 לא, מי בעד ההסתייגות?   ראש העיר: 

   -היה פה תמריץ לפני כמה שנים  הדר לביא: 

   הכול בסדר, התמריץ אנחנו נתנו.  ראש העיר: 

את   הדר לביא:  להשלים  לי  שתיתן  אשמח  אני  מצבו,  מה  יודע  לא  אני 

 המשפט.  

 עדיין יש תמריץ.   ראש העיר: 

 אני יודעת שזה נושא רגיש.   הדר לביא: 

 אבל עדיין יש, אבל עדיין יש.   ראש העיר: 

   -אני חושבת שצריכים להגדיל אותו  הדר לביא: 

   -זה מעבר לתמריץ. אבל זה מעבר  ראש העיר: 

   -זו דעתי, אתם לא חייבים להצטרף  לביא:   הדר 

 בסדר.   ראש העיר: 

 זה בסדר גמור.   הדר לביא: 

ה  ראש העיר:  הפנים  משרד  באישור  הוא  התמריץ  ₪    500,000-אוקיי, 

הפנים.   משרד  של  אישור  לא  זה  שכאילו  להגיד  רוצה  שאת 

מאחל   ואני  לתוקפו.  בינואר  כנראה  שייכנס  שכר  הסכם  יש 

כמ  ייחתם  שהוא  סוף  באמת  יזכו  והסייעות  מהר,  שיותר  ה 

 סוף למעמד ולשכר ראוי. מי בעד ההסתייגות?  

הזאת   ד"ר אסנת ספורטה:  ההסתייגות  למה  משהו  להסביר  רגע  רוצה  אני 

 חשובה לנו?  
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   -יעל, פינחס, הדר  ראש העיר: 

   -רגע, רגע, סליחה  ד"ר אסנת ספורטה: 

 י? איך?  סליחה, יוסי אתה בעד? נגד? איפה אתה יוס  ראש העיר: 

   -אני רוצה להוסיף לגבי ההסתייגות הזאת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 שנייה, אני לא שומע, יוסי אתה בעד או נגד?   ראש העיר: 

 -ההסכם השכר הקיבוצי  ד"ר אסנת ספורטה: 

 אני לא שומע סליחה, את מפריעה לי.   ראש העיר: 

  אסנת זה הסתייגות של הדר, לא הבנתי מה הקשר. אבל מה  דני הרוש: 

 הקשר.  

   )מדברים יחד( 

   -ההסתייגות היא הסתייגות משותפת ואני  ד"ר אסנת ספורטה: 

 עוד פעם. אבל את בהפרעה.    אבל את בהפרעה  ראש העיר: 

 תגישי הסתייגות משלך.   דני הרוש: 

בארץ.   ד"ר אסנת ספורטה:  הסייעות  לכלל  נוגע  הוא  הקיבוצי  השכר  הסכם 

בסייעות,   מחסור  של  במצב  מדברים  יודעים  אנחנו  וכולכם 

כל   המדינה  כל  סבא.  בכפר  רק  לא  בסייעות  מחסור  לנו  שיש 

 הערים בארץ למעשה מתחרות על אותן סייעות.  

 נכון.   ראש העיר: 

אנחנו   ד"ר אסנת ספורטה:  יותר,  טוב  שלנו  לילדים  לדאוג  נוכל  שאנחנו  וכדי 

סייעות   לתגמל  שיאפשר  בונוסים,  תקציב  להגדיר  מבקשים 

 של כולם.    מעבר להסכם הגנרי 

 אין דבר כזה בונוסים, אל תטעי את האנשים.   ראש העיר: 

   -יש דבר כזה  ד"ר אסנת ספורטה: 
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   -אין דבר כזה שנקרא בונוסים ברשויות  ראש העיר: 

   -יש תכניות ייחודיות שאפשר  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אל תספרי סיפורים ומעשיות  ראש העיר: 

   -שאפשר להלביש  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -אין דבר שנקרא  עיר: ראש ה 

   -וכן לאפשר  ד"ר אסנת ספורטה: 

 -אין דבר  ראש העיר: 

 )מדברים יחד(  

 אין לזה אחיזה במציאות.   דני הרוש: 

   -... שעיריית כפר סבא עשתה את זה בקדנציה הקודמת  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את ממציאה סיפורים. אין לזה אחיזה במציאות.   דני הרוש: 

נ  ראש העיר:   ו תודה. את בעד או נגד?  טוב חבר'ה 

 אין לזה אחיזה במציאות.   דני הרוש: 

 את בעד או נגד?   ראש העיר: 

 ברור שבעד, חד משמעית בעד.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 את בעד.   ראש העיר: 

 ברור.   ד"ר אסנת ספורטה: 

ראש   ראש העיר:  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל,  נגד?  מי 

ד"  אמיר,  איתן,  דני,  תודה.  העיר,  עדי.  אורן,  קובי,  ר 

 הסתייגות נוספת.  

 על הגעה של סייעות.    אנחנו נתנו בקדנציה הזאת בונוסים  הדר לביא: 

יפה. אתם נתתם, אתם הצבעתם נגד כל התקציבים, אז איך   ראש העיר: 

 נתתם? אם הצבעתם נגד כל התקציבים.  
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 אתה נתת, הגדול מכולם.   הדר לביא: 

   -עיריית כפר סבא   לא הגדול מכולם,  ראש העיר: 

 אגב זה התחיל בקדנציה הקודמת.   הדר לביא: 

הצבעתם   ראש העיר:  יכלה, אתם  שהיא  מה  נתנה את  הקואליציה הזאת 

   -נגד 

 כל הכבוד.   הדר לביא: 

 כל התקציבים. בבקשה הסתייגות.   ראש העיר: 

   -הצבענו בעד הסעיף  הדר לביא: 

   -הסתייגות  ראש העיר: 

 .  התקציב הראשון  הדר לביא: 

 הסתייגות.   ראש העיר: 

 תשתדל להגיד אמת.   הדר לביא: 

 הסתייגות.   ראש העיר: 

 לדייק כמו שאוהבים להגיד.   הדר לביא: 

 את בינתיים הכי מדויקת.   ראש העיר: 

 את התקציב הראשון בחרנו להעביר, כי הוא היה נכון.   הדר לביא: 

 בסדר נכון.   ראש העיר: 

 יב טוב.  מאז לא הצלחת לעשות תקצ  הדר לביא: 

ב  ראש העיר:  חודשים אחרי, אז גם פה את לא    3-אבל אמרת שהוא היה 

 מדייקת, כי רק נבחרנו.  

 חצי שנה הוא היה אחרי.   הדר לביא: 

 חצי שנה בקורונה לא אפשרתם להעביר תקציב.   ראש העיר: 

 -לא בקורונה. סליחה, אנחנו לא אפשרנו  הדר לביא: 
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 יב.  אתם לא אפשרתם להעביר תקצ  ראש העיר: 

 להעביר תקציב?   הדר לביא: 

   -אתם  ראש העיר: 

 מעניין.   הדר לביא: 

 לא אפשרתם, אל תטעו את הציבור.   ראש העיר: 

 לא ידעתי שאנחנו כל כך חזקים.   הדר לביא: 

 ואל תשקרו.   ראש העיר: 

   -2019 ד"ר אסנת ספורטה: 

 ממש, ממש חזקים.   הדר לביא: 

ב  ד"ר אסנת ספורטה:  רק  תקציב  הבאתם  שנה  אתם  חצי  כמעט  אפריל,  חודש 

 אחרי תחילת השנה קלנדרית, אוקיי?  

   -כמדומני היית שותפה בקואליציה  ראש העיר: 

 אפריל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -והתפטרת אחר כך, אז בואי  ראש העיר: 

 אפריל, חודש אפריל.   ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את עכשיו מבקרת את עצמך  ראש העיר: 

 ריל ראש העיר, חודש אפריל.  חודש אפ  ד"ר אסנת ספורטה: 

   -את מבקרת את עצמך כמי שהייתה שותפה לקואליציה אז  ראש העיר: 

   -אוקיי? חודש אפריל בזמנו  ד"ר אסנת ספורטה: 

 את מבקרת את עצמך?   ראש העיר: 

 בשנה הראשונה.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 מבקרת את עצמך?   ראש העיר: 

.   דני הרוש:  .  מה את רוצה.
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 לא, אני מבקרת אותך ואת ההתנהלות שלך.   : ד"ר אסנת ספורטה 

היית   ראש העיר:  כמדומני.  תקציב  באותו  אז  הצבעת  את,  היית  זה  לא, 

 בקואליציה אז.  

 אין ספק שזו אחריות של אסנת.   הדר לביא: 

   -אם אני זוכר טוב  ראש העיר: 

 אסנת קחי אחריות.   הדר לביא: 

.   ראש העיר:   קחי אחריות נכון

 יך.  הכול על  הדר לביא: 

 חודשים.    4לא הכול עלייך, היא התפטרה אחרי   ראש העיר: 

אותנו   ד"ר אסנת ספורטה:  מוביל  העיר  כשראש  אחריות,  שלקחתי  ברור 

 לקטסטרופה, אז אנחנו ניקח אחריות.  

 יפה אמרת.   הדר לביא: 

 ולא ניתן לזה יד חד משמעית.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 

ברוב   : 570מס'    החלטה  החליטה  העיר  לקבל    קולות מועצת  הסתייגות  ה את  שלא 

ילדים   בגני  לסייעות  בונוסים  לסעיף    500,000תוספת    –בנושא   ₪1812200110  

 . 1752000780מסעיף הוצאות אירועים  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

,   : ד נג  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

 קדימה הסתייגויות. עוד הסתייגות.   ראש העיר: 

שאני   הדר לביא:  משלבות  לסייעות  בונוסים  של  נושא  הוא  הבא  הנושא 

שהן   הלב  תשומת  את  להן  לתת  צריכים  שאנחנו  חושבת 
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 ראויות לה.  

 נכון.   דני הרוש: 

 אני איתך.   ראש העיר: 

   -₪   500,000אני מבקשת להוסיף עוד   הדר לביא: 

 עים.  מאירו  ראש העיר: 

 לבונוסים של משלבות.   הדר לביא: 

 מיח"צ.   ראש העיר: 

ולהקטין מסעיף שהזכרתי כבר אירועים ברחבי העיר, סעיף   הדר לביא: 

מ  ל   900,000-שגדל  ולהוריד    1,900,000-₪   ,₪500,000    ₪

מ  להוריד  זה  המספרים  ל   1752000752-ממנו.  -ולהוסיף 

1813203111  . 

פ  ראש העיר:  יעל,  בעד?  מי  נגד?  תודה.  מי  ואסנת.  יוסי  הדר,  ינחס, 

דני,   העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל, 

  .  איתן, ד"ר קובי, אורן ועדי

יובל לא פה.   יעל סער:   אבל למה אתה לא מסתכל, 

אוטומט.   ראש העיר:  על  כבר  אני  יובל,  ללא  אז  אוקיי.  יובל,  בלי  אז 

אי  כל  את  ביטלתם  שבדקתי  מה  לפי  הזה  העיר  בקצב  רועי 

 עד עכשיו. הלאה הסתייגות.  

   -זה לא מה שעשינו  הדר לביא: 

  ₪1,000,000,    ₪500,000,    ₪500,000,    500,000ביטלתם   ראש העיר: 

 ₪, אין אירועים מעולה, אין אירועים.    ₪500,000,  

 מיליון ₪ לאירועים.    9תשמע כשיש   יעל סער: 

 ימונה.  אין מימונה חבר'ה מהשכונה פה, אין מ  ראש העיר: 
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 אבל למה אתה אומר דברים שהם לא נכונים.   הדר לביא: 

מתים   ראש העיר:  הם  מחייכים,  הם  לי  תאמיני  מקשיבים,  הם  בסדר? 

 מצחוק בצד. כן, הסתייגות.  

   -אתה מתמלל דברים שהם  הדר לביא: 

 לא, אני לא מתמלל, אני עושה חשבון.   ראש העיר: 

 האירועים.  אנחנו לא רוצים להוריד את כל   הדר לביא: 

   -את יודעת  ראש העיר: 

 אנחנו מציעים הסתייגות אחת.   הדר לביא: 

 אני אגיד לך משהו בחיוך.   ראש העיר: 

 אתה לא חייב להסכים.   הדר לביא: 

 יש לי צד עיראקי, העיראקים טובים מאוד במתמטיקה.   ראש העיר: 

 זה ברור. גם עיראקי יש לך צד.   הדר לביא: 

 .  יפה, כן נכון  ראש העיר: 

 עוד נושא שאנחנו רוצים להוסיף לו יותר.  אחלה.   הדר לביא: 

 זה היה גזענות? שמעתי זלזול בעירקיות?   ראש העיר: 

   -עוד נושא שאנחנו רוצים  הדר לביא: 

 לא, אני רציתי לשמוע. זלזול?   ראש העיר: 

 אני אפילו לא יכולה לכבד את מה שאתה אומר כתשובה.   הדר לביא: 

 א יכול לכבד את מה שאת אומרת.  אני גם ל  ראש העיר: 

 לא, לא היה שום זלזול.   הדר לביא: 

 בבקשה.   ראש העיר: 

קולות  : 571מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  ההסתייגות  את  שלא 

משלבות   לסייעות  בונוסים  לסעיף    500,000תוספת    –בנושא  מסעיף    ₪1813203111 

 . 1752000752אירועים ברחבי העיר  
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 . , פינחס, הדר, יוסי ואסנת יעל  : בעד 

איתן,   : נגד  דני,  העיר,  ראש  פליאה,  עילאי,  לירית,  מאיר,  ממה, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

גבוה,   הדר לביא:  יותר  חיזוק  לקבל  צורך   .. ספורט. תמיכות  של  הנושא 

הוצאות   של  מסעיף   ₪ מיליון  לו  להוסיף  מציעים  ואנחנו 

   -175אירועים. הסעיף הוא  

 אנחנו במינוס באירועים.  ש: דני הרו 

 אנחנו לא במינוס, כי לא אישרתם.   הדר לביא: 

   -אנחנו צריכים לקחת  ראש העיר: 

בלי   אורן כהן:  אבל  במינוס  אנחנו  ההלוואות.  את  להגדיל  אסור 

 להגדיל את ההלוואות.  

   )מדברים יחד( 

 אין מה לדאוג, סעיף האירועים לא שונה.   הדר לביא: 

כדורגל  אורן כהן:  הכי  זה  בכדורגל שמי שבועט  יש מגזרים  יודע  , אתה 

להם.   עונים  ואנחנו  הקפטן  מי  רבים  הם  הקפטן.  הוא  גבוה 

   -בבקשה תגידי 

מה   ראש העיר:  לך  אין  הבאה  בשנה  שרון,  האירועים.  את  תבטלי 

שום   אין  תרבות,  אין  אירועים,  אין  לביא  הדר  לפי  לעשות. 

 דבר, הכול בוטל.  

ממך   הדר לביא:  מבקשת  כיוון  אני  אומר,  שאתה  מה  על  להתנצל 

 שהדגשנו שוב ושוב שזה לא מה שאנחנו אומרים.  

.   ראש העיר:   אוקיי

   -לא הצענו לבטל את האירועים  הדר לביא: 
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 אני לא מתנצל בפני אף אחד.   ראש העיר: 

ב  הדר לביא:     -שנים   5-אתה הגדלת אותם 

 אני שמח שהציבור רואה את החוסר רצינות.   ראש העיר: 

 מיליון ₪.    13-מיליון ₪ ל   3-מ  ביא: הדר ל 

 הסתייגותך. הסתייגותך.   ראש העיר: 

 ואנחנו חושבים שזה לא מידתי.   הדר לביא: 

 הסתייגותך.   ראש העיר: 

₪   הדר לביא:  מיליון  להוסיף  הנוכחי  בתקציב  מציעים  אנחנו  אז 

סעיף   האירועים,  מהוצאות  ולהוריד  ספורט  לתמיכות 

הוצאות   בו,  נגענו  לא  דבר.  שעדיין  אותו  נשארו  האירועים 

 ולכן אנחנו מציעים שוב לקחת ממנו.  

פינחס,   ראש העיר:  יעל,  הזאת?  הרצינית  ההסתייגות  בעד  מי  אוקיי, 

מאיר,   ממה,  יובל,  הגעת?  יובל  נגד?  ומי  ואסנת.  יוסי  הדר, 

ד"ר   אמיר,  איתן,  דני,  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית, 

 ועים בכפר סבא, הלאה.  קובי, אורן, עדי. מצוין. אין איר 

שהוא   הדר לביא:  אומר  שאתה  מה  על  להתנצל  ממך  מבקשת  אני  שוב 

קיבלתם   שלא  כיוון  מהאירועים,  שקל  הורדנו  לא  נכון.  לא 

 את זה, אז לא ביקשנו לסגור את האירועים.  

   -אם הייתי מכבד את כל ההסתייגויות שלך לא היה  ראש העיר: 

 ם ניסו להוריד.  הם לא הורידו, ה  עו"ד איתן צנעני: 

 ניסיתם להוריד.   ראש העיר: 

 ₪ לא קיבלתם.    500,000ניסינו להוריד   הדר לביא: 

 ניסיתם, ניסיתם.   ראש העיר: 
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 לא ניסינו להוריד את כל האירועים.   הדר לביא: 

 ניסיתם, ניסיתם.   ראש העיר: 

.   הדר לביא:   לא, זה לא על דעתנו

 בבקשה גברת לביא.   ראש העיר: 

 מיליון ₪ זה לא מידתי.    13בל  א  הדר לביא: 

 גברת לביא בבקשה.   ראש העיר: 

 אז קחו את הביקורת הזאת בלייבל שלה.   הדר לביא: 

 הסתייגותך, עוד הסתייגות בבקשה.   ראש העיר: 

 יש עוד הסתייגויות?   דני הרוש: 

   רק רגע אני בודקת.   הדר לביא: 

הסתייגות  ראש העיר:  נו  כן  לך אירועים.  אין  אני ממתין.  מירב הלפמן   ,

 יש עוד הסתייגויות?  

 זהו תודה.   הדר לביא: 

 

קולות  : 572מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  הסתייגות  ה את  שלא 

₪ לסעיף תמיכות ספורט מסעיף הוצאות    1,000,000תוספת    –בנושא תמיכות ספורט  

 אירועים. 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

,    יובל, ממה, מאיר,  : ד נג  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

 תודה, עוד מישהו?   ראש העיר: 

 בואו נעלה להצבעה.   יובל בודניצקי: 

   -רפי שנייה, שנייה, יש פה גם  ממה שיינפיין: 
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 יש לך עוד רשימה.   ראש העיר: 

דבר   ממה שיינפיין:  להוסיף  רוצה  אני  רשימה.  עוד  לי  זה  יש  אמנם  נוסף, 

תחת   יושבים  אנחנו  ותיקים,  אזרחים  למינהלת  שייך  לא 

 תאגיד הפנאי תחת שרון פז.  

 נכון.   ראש העיר: 

   -אנחנו קתדרה הכי גדולה במדינת ישראל  ממה שיינפיין: 

 והכי טובה והכי איכותית.  ראש העיר: 

 מספר אחת במדינת ישראל.   ממה שיינפיין: 

 נסכים.   ראש העיר: 

 וזה מאוד מאוד חשוב לכלל תושבי העיר בהחלט, תודה.   ין: ממה שיינפי 

סבא   ראש העיר:  כפר  עיריית  תקציב  את  נעלה  אנחנו  טוב,  לכם.  מגיע 

   -להצבעה. בבקשה 

   -רגע רפי  צחי בן אדרת: 

 אני לפני זה רוצה להגיד משפט.   דני הרוש: 

 כן דני.   ראש העיר: 

ו  דני הרוש:  בראש  תודה  תודה,  להגיד  רק  רוצה  לצחי,  אני  בראשונה 

ודאג   המערכת,  בראש  שעומד  למי  וכמובן  ההשקעה  על  יובל 

ה  אני    90-בדקה  גבית.  רוח  לנו  ולתת  המספרים  על  לשבת 

ראש   אדוני  לך  מודה  מחזיק  שאני  התיקים  בכל  אופן  בכל 

העיר על התוספות, להבדיל אני לא רוצה להביע הסתייגות,  

לתקציב   לניקיון,   ₪ מיליון  עוד  הוספת  הגינון,  להיפך.  של 

נענית,   לכל בקשותיי  הביטחון. כמעט  לנושא  בגינות משחק, 

מודה  אני  זה  הכלל,  ועל  מן  יוצא  בלי  צחי,  שלך  ולצוות   .
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המדהימה   העבודה  על  תודה  הצוות,  ולכל  לאורית  לפירי 

הבקשות   כל  את  סובל  שאתה  תודה  וליובל  קשבת.  אוזן  ועל 

 שלי. ובהצלחה לכולם.  

 ר העירייה בבקשה.  תודה רבה, גזב  ראש העיר: 

להצהיר   צחי בן אדרת:  רוצה  אני  והחלטות  לריכוז  שנעבור  לפני  טוב, 

לסעיף   כי    206שבהתאם  מצהיר  הרי  העיריות,  לפקודת  א' 

בהכנסות   בהתחשב  ביצוע,  ובר  מאוזן  הינו  המוצע  התקציב 

לשנת   שקדמו  בשנים  העירייה  ובהכנסות  בו  הכלולות 

החלטות  2023הכספים   לריכוז  נעבור  העירייה  .  תקציב 

 .  2023לשנת  

 חבר'ה אני מבקש שקט, אנחנו בהצבעה.   ראש העיר: 

לשנת   צחי בן אדרת:  הרגיל  התקציב  של    2023הצעת  מיליון    1,042.4בסך 

לשנת   תב"רים  הפיתוח  תקציב  הצעת    182.3בסך    ₪2023. 

   -מיליון ₪ 

 רגע, אנחנו מבקשים לפצל, לא כמקשה אחת.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 קדימה.  ר: ראש העי 

 אין בעיה.   צחי בן אדרת: 

 גזבר תמשיך.   ראש העיר: 

לשנת   צחי בן אדרת:  הרגיל  התקציב  של    2023הצעת  מיליון    1,042.4בסך 

  .₪ 

   -מי בעד? ממה, יובל  יובל בודניצקי: 

דני,   ראש העיר:  העיר,  ראש  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל, 

מ  ועדי.  אורן  קובי,  ד"ר  אמיר,  פינחס  איתן,  יעל,  נגד?  י 
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 הדר, יוסי ואסנת.  

 הם הצביעו על זה בעד בוועדת כספים.   יובל בודניצקי: 

 אבל רק להזכיר הצבעתם בעד בוועדת כספים בעניין הזה.   ראש העיר: 

 ממש ממש לא, אני לא. ממש לא.   ד"ר אסנת ספורטה: 

 לא את, הדר לביא. כן.   ראש העיר: 

,  הדר לביא:     -אני יכולה להסביר לכם למה   נכון, שיניתי את דעתי

 

קולות  : 573מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  הרגיל    מועצת  התקציב  את  לאשר 

 מיליון ₪.    1,042.4בסך    2023לשנת  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

 הצבעת תקציב.   ש העיר: רא 

לשנת   צחי בן אדרת:  תב"רים  הפיתוח  תקציב  של    2023הצעת    182.3בסך 

לשנת   התקציב  שסך  כך   .₪ על    2023מיליון  ופיתוח  רגיל 

 מיליון ₪.    1,224.7

ראש   ראש העיר:  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל,  בעד?  מי 

ד  אמיר,  איתן  דני,  מי העיר,  ועדי.  אורן  קובי,  יעל,    "ר  נגד? 

 פינחס, הדר, יוסי, אסנת. תודה.  

קולות  : 574מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  הפיתוח    מועצת  התקציב  את  לאשר 

 מיליון ₪.    182.3בסך    2023)תב"רים( לשנת  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  
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 . הדר, יוסי ואסנת   יעל, פינחס,  : נגד 

 

לשנים   צחי בן אדרת:  שנתית  הרב  הפיתוח  תכנית  בסך    2023-2024מסגרת 

 מיליון ₪.    298.3של  

ראש   ראש העיר:  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל,  בעד?  מי 

יעל,   נגד?  מי  ועדי.  אורי  קובי,  ד"ר  דני, איתן, אמיר,  העיר, 

 פינחס, הדר, יוסי ואסנת.  

 

קולות  : 557מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  תכנית    מועצת  מסגרת  את  לאשר 

 מיליון ₪.    298.3בסך    2023-2024הפיתוח הרב שנתית לשנים  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

אד  צחי בן אדרת:  כוח  לשנת  תקן  מצבת    2023ם  נתוני  על  המבוסס 

ביצוע   לפי  הממוצעת  אדם  2022העובדים  כוח  נתוני  ועל   ,

  2,593בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג במערכת החינוך בסך  

 משרות.  

ראש   ראש העיר:  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל,  בעד?  מי 

אה   נגד?  מי  ועדי.  אורי  קובי,  ד"ר  אמיר,  איתן,  דני,  העיר, 

 ואסנת ויוסי. מי נגד? אתם בעד, פה אחד, תודה.  

 

החליטה   : 765מס'    החלטה  העיר  לאשר  מועצת  אחד  לשנת  את  פה  אדם  כוח  תקן 

ביצוע    2023 לפי  הממוצעת  העובדים  מצבת  נתוני  על  כוח  2022המבוסס  נתוני  ועל   ,
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 . משרות   2,593אדם בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג במערכת החינוך בסך  

 

מהתקציב ובסך    5%בבנקים בהיקף של  היתר למשיכות יתר   : צחי בן אדרת 

 מיליון ₪.    52של  

ראש   ראש העיר:  עילאי,  פליאה,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל,  בעד?  מי 

יעל,   נגד?  מי  עדי.  אורן,  קובי,  ד"ר  דני, איתן, אמיר,  העיר, 

 פינחס, הדר, יוסי ואסנת. כן.  

 

קול  : 577מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  יתר  לאשר    ות מועצת  למשיכות  היתר 

 . מיליון ₪   52מהתקציב ובסך של    5%בבנקים בהיקף של  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

בסך   צחי בן אדרת:  א'  בנספח  כמפורט  לפיתוח  הלוואות    37.4נטילת 

 מיליון ₪.  

ראש   ראש העיר:  פליאה,  עילאי,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל,  בעד?  מי 

אסנת,   נגד?  מי  ועדי.  אורן  ד"ר,  אמיר,  איתן,  דני,  העיר, 

 יוסי, הדר, פינחס, יעל.  

 

קולות  : 578מס'    החלטה  ברוב  העיר החליטה  לפיתוח  לאשר    מועצת  נטילת הלוואות 

 . מיליון ₪   37.4כמפורט בנספח א' בסך  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  
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 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

כמפורט   צחי בן אדרת:  בחינוך  השקעה  למטרת  השבחה  היטל  כספי  וייעוד 

  .  בנספח ג'

פליאה,  ראש העיר:  עילאי,  לירית,  מאיר,  ממה,  יובל,  בעד?  ראש    מי 

פה   אחד?  פה  עדי.  אורן,  קובי,  ד"ר  דני, איתן, אמיר,  העיר, 

 תודה רבה לכולם.    2023אחד תודה. אושר תקציב  

 

החליטה   : 795מס'    החלטה  העיר  אחד  מועצת  השבחה  לאשר  פה  היטל  כספי  ייעוד 

ג'   . למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח 

 

 

 

 

 

  ______________________            ___________ ___________ 

 יובל בודניצקי מר             רפי סער מר                          

 מנכ"ל העירייה                        ראש העיר               
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 קובץ החלטות 

 

 .  2023אישור תקציב העירייה לשנת   . 1

 

קולות  : 562מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  ההסתייגות    מועצת  את  לקבל  שלא 

קהילתית  בנושא   וטלוויזיה  לקשיש  יום  לסעיף    20,000תוספת    –מרכז   ₪

 . ₪1980000830 מסעיף השתתפות באשכול שרון    20,000, ותוספת  1844500820

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

קולות  : 563מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  את   מועצת  לקבל  הסתייגות    שלא 

מחזור  בנושא   הרגלי  הקניית  חינוך  ציבור,  למבני  פרוגרמה  נכסים,  תוספת    –סקר 

תוספת    350,000 נכסים,  סקר  לסעיף  ציבור,    ₪500,000  למבני  פרוגרמה  לסעיף   ₪

אשפה   150,000ותוספת   פינו  מסעיף  מחזור  הרגלי  הקניית  חינוך  לסעיף   ₪  

1712200751 . 

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : ד נג  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

קולות  : 564מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  ההסתייגות  את  שלא 

שונות   העיר    –בנושא  מועצת  חברי  הדרכת  עבור  אנוש  ₪    160,000ספת  תו   –משאבי 

 . 16140005150מסעיף הסברה ויחסי ציבור    1616000760לסעיף  

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  
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קולות  : 565מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל   מועצת  הסתייגות  ה את    שלא 

ירוקה  ב  עיר  פרויקט  לסעיף    150,000תוספת    –נושא  פעולות    ₪1711000750  מסעיף 

 . 1753000430לכפר סבא    120שנת  

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : ד נג  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

ברו  : 566מס'    החלטה  החליטה  העיר  קולות מועצת  לקבל    ב  ההסתייגות  את  שלא 

יסודי   ספר  בית  ניקיון  לסעיף    1,000,000תוספת    –בנושא  מסעיף    ₪1723200750 

 . 1712200750ניקיון עיר קבלניות  

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

קולות  : 567מס'    ה החלט  ברוב  החליטה  העיר  לקבל   מועצת  הסתייגות  ה את    שלא 

ביטוח   הלוואת  קרן  מסעיף    4,000,000תוספת    –בנושא  ביטוח  הלוואת  קרן  לסעיף   ₪

 דו"חות חנייה מתושבים. 

 . יעל, פינחס, הדר ויוסי  : בעד 

,   : ד נג  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 ר קובי, אורן ועדי.  אמיר, ד" 
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קולות  : 568מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  ההסתייגות  את  שלא 

תלמידים   הסעות  מסעיף    1,300,000תוספת    –בנושא  תלמידים  הסעות  לסעיף   ₪

 אירועי יום העצמאות. 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

ר  : נגד  לירית, עילאי, פליאה,  ,  יובל, ממה, מאיר,  דני, איתן אש העיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

קולות  : 569מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  הסתייגות  ה את  שלא 

גמלאים   מינהלת  תוספת    200,000תוספת    –בנושא  גמלאים,  מינהלת  לסעיף   ₪

₪ לאתלטיקה קלה, תוספת    ₪75,000 מרכז קהילתי בית הסטודנט, תוספת    150,000

 ₪ לבית למשפחות מיוחדות מסעיף יחסי ציבור הוצאות.   21,000

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

קולות  : 570מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  ההסתייגות  את  שלא 

בונוסים   ילדים  בנושא  בגני  לסעיף    500,000תוספת    –לסייעות   ₪1812200110  

 . 1752000780מסעיף הוצאות אירועים  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  
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ברוב   : 571מס'    החלטה  החליטה  העיר  לקבל    קולות מועצת  הסתייגות  ה את  שלא 

משלבות   לסייעות  בונוסים  לסעיף    500,000תוספת    –בנושא  מסעיף    ₪1813203111 

 . 1752000752אירועים ברחבי העיר  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

איתן,   : ד נג  דני,  העיר,  ראש  פליאה,  עילאי,  לירית,  מאיר,  ממה, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 

קולות  : 572מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  לקבל    מועצת  ההסתייגות  את  שלא 

₪ לסעיף תמיכות ספורט מסעיף הוצאות    1,000,000תוספת    –בנושא תמיכות ספורט  

 אירועים. 

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : בעד 

,   : נגד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 רן ועדי.  אמיר, ד"ר קובי, או 

 

קולות  : 573מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  הרגיל    מועצת  התקציב  את  לאשר 

 מיליון ₪.    1,042.4בסך    2023לשנת  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

קולות   מועצת  : 574מס'    החלטה  ברוב  החליטה  הפיתוח    העיר  התקציב  את  לאשר 

 מיליון ₪.    182.3בסך    2023)תב"רים( לשנת  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  
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 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

קולות  : 575מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  תכנית    מועצת  מסגרת  את  לאשר 

 מיליון ₪.    298.3בסך    2023-2024הפיתוח הרב שנתית לשנים  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

החליטה   : 576מס'    החלטה  העיר  את  מועצת  לאשר  אחד  כו פה  לשנת  תקן  אדם  ח 

ביצוע    2023 לפי  הממוצעת  העובדים  מצבת  נתוני  על  כוח  2022המבוסס  נתוני  ועל   ,

 . משרות   2,593אדם בפתיחת שנת הלימודים תשפ"ג במערכת החינוך בסך  

 

קולות  : 577מס'    החלטה  ברוב  החליטה  העיר  יתר  לאשר    מועצת  למשיכות  היתר 

 . ₪ מיליון    52מהתקציב ובסך של    5%בבנקים בהיקף של  

,   : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר,  יובל, ממה, מאיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

קולות  : 578מס'    החלטה  ברוב  העיר החליטה  לפיתוח  לאשר    מועצת  נטילת הלוואות 

 . מיליון ₪   37.4כמפורט בנספח א' בסך  

,    יובל, ממה, מאיר,  : בעד  דני, איתן לירית, עילאי, פליאה, ראש העיר, 

 אמיר, ד"ר קובי, אורן ועדי.  

 . יעל, פינחס, הדר, יוסי ואסנת  : נגד 

 

החליטה   : 579מס'    החלטה  העיר  לאשר  מועצת  אחד  השבחה  פה  היטל  כספי  ייעוד 

ג'   . למטרת השקעה בחינוך כמפורט בנספח 


