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 1 

ת לפתוח את ישיבת מליאת המועצה שלא מן  ערב טוב. אני מתכבד : ראש המועצה -גב' גרין  2 

מספר   לשנת  13המניין  המועצה  תקציב  לאישור  לפני  2021.   . 3 

שנתחיל אני רוצה להתייחס לאירוע המצער שקרה שלשום, שהיינו   4 

כאן בישיבת הנהלה. במהלך הישיבה נקטו באלימות. אני מגנה כל   5 

ת  אקט של אלימות, כן להידברות, לא לאלימות, הדלת שלנו, הדל 6 

את   שהנחיתי  גם  להגיד  חשוב  אחת.  לכל  אחד,  לכל  פתוח  שלי  7 

הקשור   בכל  המשפטיים  הצדדים  את  לבדוק  המשפטיים  היועצים  8 

לדיון למשתכן ולמחיר מופחת לדיור מופחת והכל. אבל אנחנו נשב,   9 

באלימות.   ינהג  ולא  מכבדת  בצורה  שמדברים  כמו  שידבר  מי  רק  10 

המועצה,   חברי  חבריי,  כל  שגם  בטוחה  לגינויי  אני  מצטרפים  11 

חברי   כל  ואת  בנו  שצופה  מי  כל  את  לברך  רוצה  אני  האלימות.  12 

בתקופה    2021הקואליציה. עמדנו ביעד ואנחנו מגישים את תקציב   13 

אבישי   המועצה  לגזבר  תודה  בזמן.  אותו  ומגישים  פשוטה  לא  14 

יצחקי, תודה לצוות שעובד איתו, לאיריס וסרברגר שנמצאת כאן   15 

ולכל צוות הגזברות. בחודשים האחרונים  איתנו לסנדרה טננבאום   16 

של   המנהלים  צוות  עם  מרובות  מקצועיות  עבודה  פגישות  קיימנו  17 

ואחר   טיוטה  הכינה  הגזברות  המקצועיים.  הגורמים  עם  המועצה,  18 

בתקציב   להראות  באנו  ובעצם  עוד אחת.  כך  ואחר  טיוטה  עוד  כך  19 

קיימנו    בעיקר.  ובחינוך  בשפע  עושים  שאנחנו  השיפור  את  הזה  20 

חברי   המנהלים,  כל  בפני  זה  את  הצגנו  מועצה,  הנהלת  ישיבת  21 

ימים. והערב אנחנו למעשה בסיומו    10המליאה קיבלו את זה בפני   22 

נמצאים   אנחנו  מליאה.  לאישור  זה  את  מעלים  התהליך,  של  23 

 24  2020בתקופה מאד מאד מאתגרת ולא פשוטה. העדר תקציב לשנת  

 25 פוזר הממשלה.  של המדינה ואנחנו לא יודעים אם הערב בכלל ת

 26 הכנסת.  : יצחק גולברי

הכנסת, נכון. הקורונה, משבר שכמוהו לא פקד את מדינת ישראל   : ראש המועצה -גב' גרין  27 

של   אי  צורן,  קדימה  האלה  האתגרים  כל  ובתוך  העולם,  ואת  28 

רוצה להגיד תודה לחבריי, חברי   ואני  ניהול תקין.  יציבות, אי של  29 

על   לסגנים  השותפות,  על  גולברי,  24/7-ההקואליציה  ליצחק   , 30 

של   מקומית  ברשות  איך  יבין  לא  זר  מוכתר.   31  23,000לשלומי 

עם   גבוהה  ברמה  שירותים  ולתת  לנהל  מצליחים  אנחנו  תושבים  32 

מעט מאד כוח אדם. ותמיד אנחנו צוחקים שלכל אחד יש פה כמה   33 

מלאת   שאני  להגיד  רוצה  אני  רבות.  הן  המשימות  אז  משימות,  34 

והע  העובדים  לכל  שלמה  הערכה  שנה  אנחנו  המועצה.  של  ובדות  35 

לעבוד   יודעים  אנחנו  לשגרה,  חירום  בין  של  בסיטואציה  נמצאים  36 
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יודעים לעבוד בשגרה, אבל המתח הזה שכל הזמן   בחירום, אנחנו  1 

למועצה   יש  פשוט.  לא  בהחלט  הוא  ושגרה  חירום  של  בסוג  אנחנו  2 

המקומית קדימה צורן בראשותי חזון, שקדימה צורן תהפוך להיות   3 

ישוב עצמאי כלכלי מוביל בשירות לתושב ובחדשנות, נקי ומטופח   4 

עם איכות חיים וסביבה שהחינוך בו יהיה מודל לחיקוי. זה המצפן   5 

בפנינו כרגע הוא אחד   הולכים. התקציב שמונח  שלנו, לשם אנחנו  6 

הכלים להגשים את החזון הזה. אחד הכלים שנוכל לעמוד ביעדים   7 

התקצ השנתית.  העבודה  של  ובתכנית  הנושא  את  כולל  כמובן  יב  8 

היצמדות להסכמי שכר, לעובדה שיש קיצוץ במענקי האיזון. לקחנו   9 

ראשי   חבריי  שאר  עם  ביחד  שאני,  למרות  בחשבון,  זה  את  10 

העיקריים   הדברים  אז  זה.  על  להילחם  נמשיך  אנחנו  הראשויות,  11 

ותהיה   בפניכם  מונחת  המצגת  כל  לפניכם,  להדגיש  רוצה  שאני  12 

גם. ב  באתר המועצה  גם את רשימת הפרויקטים שבוצעו  -צירפנו  13 

. אז היעד הראשון זה  2021-ואת אלו שאנחנו עומדים לבצע ב  2020 14 

בשנת   שאם  לומר  שמחה  ואני  המועצה.  הכנסות   15  2019הגדלת 

לנו   היה  קוראים  בשנת    1.6מקולות  אז  מקולות    2020מיליון,  16 

ה גם  מיליון ואנחנו מתכננים  להגדיל את ז  4קוראים יש לנו כמעט   17 

וב2021-ב ואכיפה  ופיקוח  רישוי  מחלקת  הקמנו  אנחנו    2021-.  18 

בפיקוח   גדולה  מאד  משמעות  לזה  יש  אותה.  לחזק  מתכוונים  19 

פרויקטים   קידום  ושפע.  ביטחון  מצלמות  הצבת  בישוב.  ובאכיפה  20 

של איכות סביבה כפי שאנחנו כבר עושים בימים אלו. אם זה עם   21 

קהילתית,   וגינה  עצים  ונטיעות  זה  תושבים  שלנו  היעדים  ואחד  22 

ללב   ותושבים. החינוך שקרוב  על אמנה סביבתית, מועצה  חתימה  23 

הוא   שקלים.    64%כולנו  במיליון  התקציב  את  הגדלנו  מהתקציב.  24 

שקלים ואמרנו אנחנו צריכים שיהיה תקציב ייעודי    100,000לקחנו   25 

גני   לגינון  ונושאי התחדשות פדגוגית. הוספנו כסף  לנושאי קורונה  26 

ולגינון  מוסדות חינוך. בית ספר יגאל אלון התקבל  בקול  הילדים   27 

וכמובן   יישובי.  פרויקט  באמת  זה  מכיל,  ספר  בית  להיות  הקורא  28 

מקסים.  פרויקט  שהוא  המנגן  הספר  בבית  ממשיכים  שאנחנו  29 

שנת   של  בתקציב  גם  לסטודנטים,  שנת  2021מלגות  תקציב  כמו   , 30 

משיכים גם לקדם  מיליון לסטודנטים. אנחנו מ  30יש    2019-ו  2020 31 

אנחנו   סייעת,  של  וחצי  משרה  בתקציב  יש  הרך,  הגיל  נושא  את  32 

קוראים לה סייעת סבב קבועה. זה משלים את זה לשלוש סייעות   33 

יישאר   סבב קבועות. אנחנו ממשיכים במדיניות שהחינוך המיוחד  34 

לנו   יש  שבכיתות    14בבית.  שלנו  והשאיפה  מיוחד  חינוך  מסגרות  35 

לנו  -י"ג יהיה  גם  מבחינת  י"ד  בישוב.  פה  מיוחד  חינוך  של  מענה  36 
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מיליון ש"ח לשפע, אבל    2.3נראות הישוב, יש תוספת תקציבית של   1 

באמצעות   בשטח  זה  את  לראות  יכולים  אתם  זה.  רק  לא  זה  2 

והתושבים   העובדים  כל  של  פעולה  ושיתוף  ושצ"פים  תב"רים  3 

את   רואים  אנחנו  כהן.  יעקב  האגף  מנהל  של  כמובן  ובהובלה  4 

המ בתקציב  השיפור  וגם  יש   2021שמעותי.  אדם,  כוח  תוספת  יש  5 

עיקור   של  התקציב  את  הגדלנו  הולנדיים.  לרחובות  טיאוט  מכונת  6 

וסירוס חתולים, הגדלנו את התקציב של התברואה ואת התקציב   7 

של לוכד הכלבים. בשנה הזו אנחנו התחלנו ואנחנו נבחן את הנושא   8 

ן קמפיין הסברה  של הקקינוע שראינו שיש ברשויות אחרות. וכמוב  9 

בנושא. התחלנו בפיילוט בפינות גזם ומחזור, אפשר לראות את זה   10 

ברחוב ההגנה וברחוב הגפן ואנחנו נבחן את זה. נטיעת עצים, בשנת   11 

עצים, אנחנו מתכננים גם לעשות את זה בשנת    200נטענו מעל    2020 12 

, להשאיר משהו לדורות שאחינו. הביטחון היישובי והמוקד,  2021 13 

פעל עליו עומס נוסף לאור העובדה שהוא מפעיל את מערך  היום מו 14 

החקר האפידמיולוגי של הישוב. אנחנו מתכננים לחזק את עבודת   15 

המוקד ולהוסיף, לגייס מנהל/מנהלת מוקד. הגשנו בקשה לשיטור   16 

פרץ,   אופיר  הנכנס,  שדות  תחנת  מפקד  את  מברכת  אני  העירוני,  17 

 18 שביחד,  

 19 ביטון.  : יצחק גולברי

וכבר   : ראש המועצה -גב' גרין  הזה  הנושא  את  דוחף  איתנו  שביחד  סליחה.  ביטון,  אופיר  20 

לנו   יש  עוד  מה  בתחום.  פיילוט  שהוא  לאיזה  אותנו  להכניס  מציע  21 

של   הספרייה,  לפעילות  לספריה,  תוספת  יש   22  150,000בתקציב? 

של   תרבות  לפעילות  תוספת  לפעילות    100,000ש"ח.  תוספת  ש"ח.  23 

מדברי אנחנו   הגמלאים,  וותיקים  של  ונהנים,  הגמלאים  על  ם  24 

ונהנים. תוספת פעילות לנוער. לתשומת לבכם, ההקצבה למוסדות   25 

מקומיים וציבוריים שבדרך כלל יש בזה נתח גדול לתנועות הנוער   26 

לא השתנה, על אף שהפעילות קטנה. כמו שעשינו בשנה שעברה, גם   27 

 28  השנה אנחנו נמשיך לתמוך, גם באתגרי הקורונה. אנחנו מרחיבים 

תחנה   הקמת  וזוגי,  משפחתי  לטיפול  התחנה  של  הפעילות  את  29 

פורום   הקמת  וגם  נתקלים.  אנחנו  שלצערי  ושכול  באובדן  לטיפול  30 

הקמנו   המועצה,  המנגנון,  מבחינת  בנוסף,  התאבדות.  למניעת  31 

להמשיך   מסודרת,  רכש  מחלקת  להקים  הולכים  אנחנו  מחלקת,  32 

התייעלות, זה  להסדיר את המכרזים ואת ההתקשרויות. תבינו, זו   33 

בו   משקיעים  אותו,  עושים  שאנחנו  שברגע  משהו  זה  כסף,  חוסר  34 

מנהל   כמובן שהוא  לזה  כסף. מעבר  לרשות  חוסך  הוא  כסף,  קצת  35 

נועם   תקין. אני רוצה להגיד תודה לוועדת מכרזים, ליו"ר הוועדה  36 
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על   אלבלק  אייל  הוועדה  לחבר  יעקב,  תומר  הוועדה  לחבר  מולה,  1 

ה אותם בבוקר, בערב, מתכתבים, באים,  עבודה מבורכת. אני רוא 2 

עם   עבודה  המשך  וכמובן  כמוה.  מאין  חשובה  עבודה  זו  יושבים.  3 

ספר היועצים וספקים. צירפנו את הסטטוס של הפרויקטים. יעדים   4 

שוחחנו   אותם,  מכירים  ואתם  בתקציב  קשורים  שאינם  נוספים  5 

שאנחנו   עירונית  התחדשות  של  הנושא  זה  אחת,  לא  עליהם  6 

,  309מח/  Aם משרד השיכון, הסכם הפיתוח של מתחם  מקדמים ע 7 

אנחנו   האנושי  ההון  מבחינת  התחבורה.  נושאי  המתאר,  תכנית  8 

הולכים   אנחנו  למועצה.  הארגוני  המבנה  בקידום  ממשיכים  9 

גם   חיצוני,  מנמ"ר  לקחנו  גם  הטכנולוגיות,  בתשתיות  להשקיע  10 

וממשיכים   ענן  חמישי שעבר למערכת  ביום  בעצם  עברה   המועצה  11 

בשיתופי פעולה אזוריים. קידום המבנה הארגוני. בנוסף עוד דברים   12 

מהתקציב, הסגנים שאמורים היו להיות בשכר מלא ביקשו לדחות   13 

את זה למהלך השנה וקיבלתי את בקשתם, אז זה יהיה רק במהלך   14 

. בנוסף, אני החלטתי להמשיך בקיצוץ בשכרי  100%-השנה עליה ל  15 

של   בתקופת20%בסך  זה  את  עשיתי  כמה    ,  עבד  זה  הקורונה,  16 

חודשים מאד יפה ואז התחלנו לעשות את זה ידני והיה שם איזה   17 

שהוא בלבול, אז החלטתי שאת החודשים האחרונים אני אתרום.   18 

ואז הגורמים המקצועיים הסבירו לי שאם אני רוצה לעשות את זה   19 

צריך   אז  המקצועיים,  הגורמים  על  מסתכלת  ואני  ברורה,  בצורה  20 

זה ב עם אמירה מאד  לעשות את  כלול בתקציב  גם  זה  תקציב. אז  21 

מפורשת שלי לגזברות ולמשאבי אנוש. עד כאן הדברים. אני רוצה   22 

להודות לכולכם על התמיכה, על האמון, על הסיוע. אני אתן לגזבר   23 

 24 המועצה לומר את הדברים.

 25 )נשמעות צעקות מחוץ לישיבה(

ודה לגזבר המועצה ואחרי זה חברי  לאחר מכן, אני רוצה להגיד ת : ראש המועצה -גב' גרין  26 

נסכם   מכן  ולאחר  הצעות  להציע  שאלות,  לשאול  יוכלו  המליאה  27 

 28 ונעלה להצבעה. אז בבקשה, אבישי יצחקי, גזבר המועצה.

נושא   : אבישי יצחקי קרן,  פה  שאמרה  דברים  על  אחזור  לא  אני  טוב,  ערב  29 

כמו   מאתגרת  מאד  שנה  הזאת,  בשנה  ראיתם,  ובטח  ששמעתם  30 

זוכרי ם, כמו שכולנו חווים. לא שומע את עצמי. שנה מאד  שאתם  31 

לטפל   ניסינו  טובה.  בצורה  אותה  צלחנו  זאת  ולמרות  מאתגרת  32 

הגענו   זוכרים,  אתם  ואם  מקצועיים  נושאים  שיותר  בכמה  33 

מלווה.   חשב  פה  היה  עוד  שבינואר  זוכרים  אתם  להתייעלויות,  34 

ה עוד  ובינואר  שיכולנו  פינה  בכל  התייעלויות  לקיים  פה  ניסינו  יה  35 

חשב מלווה. בפברואר, כשהוא הלך, קיבלנו למשל החלטה שאנחנו   36 
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לא ממשיכים את הנוהג שלו, וספקים למשל יקבלו כסף מהר מאד,  1 

יום כמו שהוא הכריח אותנו. זה עשה לנו    90יום ולא תוך    45תוך   2 

החודש   מרץ,  על  בדיוק  נפלנו  כי  בתעריפים.  ונפלאות  ניסים  3 

וכול לנו פה  הראשון, החודש בקורונה  נהיה  ם מקבלים כסף מהר,  4 

שלנו   התעריפים  איתנו,  לעבוד  שרוצים  ספקים  של  אדירה  כמות  5 

השתנו, מקבלים תעריפים יותר טובים, אותן פעילויות שעשינו לפני   6 

שנה בכסף גדול, עשינו אותן עם פחות כסף. זה מסוג הדברים שלא   7 

מתבטא  זה  כי  התקציב  בסעיפים  כתוב  לא  זה  מרגישים,  8 

מגיע  בתעריפי כשאני  שמרני,  הוא  הזה  התקציב  אמשיך.  אני  ם.  9 

דבר    2021לתקציב   כל  כמו  שכמובן,  צורה  בכזאת  אותו  בנינו  10 

שאנחנו   זעזועים  בולמי  גם  בו  יש  אבל  הערכות,  בו  יש  בחיים,  11 

שהשנה   כמו  השנה,  כדי  תוך  כלומר  אליהם.  להגיב  איך  יודעים  12 

השנה, בסוף  נעשה  ואחד  אחד  תקציבי  עדכון  כבר  כדי    עשינו  תוך  13 

השנה, כנראה, בגלל מה שקורה עם הממשלה, בגלל מה שקורה עם   14 

ההפתעות של הקורונה, נצטרך לבצע התאמות תוך כדי תנועה. לכן   15 

התקציב הוא מאד שמרני, הוא לא מבטא פה כמה דברים שיכולים   16 

להיכנס, כי אנחנו לא יודעים אם זה ייכנס או לא, או כמה זה יהיה   17 

ים למצב שבו נקבל הפתעות, נדע להתאים את  שווה. אנחנו גם ערוכ 18 

החינוך   גדולים,  סכומים  הם  ולשפע  לחינוך  התוספות  עצמנו.  19 

ה השפע    6-בסביבות  מול    2.25מיליון,  שלנו  הסמכויות  מיליון.  20 

משרד הפנים גדלו. רשות יציבה מבחינה כספית יש לה רשימה של   21 

הוא  הטבות, כולל התקציב הזה שאנחנו מגישים אותו ותוך חודש   22 

את   שקיבלנו  עד  חודשים  ארבעה  אז  שחיכינו  כמו  לא  מאושר,  23 

ההנחיה   סופית  הגיעה  שבוע  לפני  איזון,  מענק  הפורמלי.  האישור  24 

מראש אגף התקציבים במשרד הפנים שקדימה צורן לא תקבל שום   25 

דבר מענק איזון, היא צריכה להכניס לתקציב בתור אפס. גם שנה   26 

של הממשלה יהיה יתרון לנו,  שעברה עשינו את זה. הפעם החיסרון   27 

אז השנה יצא שקיבלנו כמעט חצי מיליון    2019בגלל שהמשיכו את   28 

שקל ממשהו שתכננו עליו אפס. אם זה יקרה גם השנה נרוויח, אם  29 

לא, אנחנו בתקציב שמרני. מחשיבים הכנסה אפס. נקבל, נדע מה   30 

השנה   את  באיזון,  נסיים  הזאת  השנה  את  אנחנו  זה.  עם  לעשות  31 

א עד  הזאת  הפנים,  משרד  מבחינת  באיזון.  שנסיים  מעריכים  נחנו  32 

יכולים   אנחנו  מאוזן.  נחשב  זה  נחשב,  לא  זה  למטה  למעלה  אחוז  33 

כי   יותר מזה,  זאת השאיפה שלנו, לא  עודף קטן,  עם  לסיים אותו  34 

לתת   כדי  המערכת  לתוך  כסף  להכניס  תמיד  זה  הגדולה  השאיפה  35 

 36 שירותים לתושבים.  
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 1 

 2 תה מדבר על עבודה משותפת,  אבישי, א : צפריר פדלון

חברים, רגע. אבישי סיים, עכשיו נשאל שאלות. למען הסדר הטוב   : ראש המועצה -גב' גרין  3 

אתה  אז  המועצה,  חברי  דברי  זה  עכשיו  סיימנו.  הדברים,  של  4 

 5 תתחיל. 

אני לא אדבר על התקציב בשלב זה, אני רוצה בקשר לאבישי. נכון   : צפריר פדלון 6 

לא קיבלנו  לא  שלישי.    לעכשיו  ורבעון  שני  רבעון  כספיים  דוחות  7 

שהדוחות הרבעוניים לא יושבים לנו על    2021אנחנו כבר בתקציב   8 

זה נראה לי קצת משהו תמוה, זה גם   השולחן ולא קיבלנו אותם.  9 

שהדוחות הרבעוניים לא מופיעים    2021לא במקום. אני דן בתקציב   10 

 11 אצלי על השולחן. 

מ : אבישי יצחקי מנותקים  לא  לנו  אנחנו  מינה  הפנים  משרד  במדינה.  שקורה  מה  12 

משרד מבקר מאד מבקר והוא רק סיים את המאזן לפני חודש. הוא   13 

נשלח   שבוע,  אולי  לפני  שלו,  הבקרה  את  השני,  הרבעון  את  סיים  14 

זה על שולחן המועצה, מה שצריך. קיבלנו   נשים את  זה.  לכם את  15 

 16 אותו אולי לפני שבוע. 

אותו אלינו הביתה, לא לשים על השולחן זה    אנחנו צריכים לקבל  : צפריר פדלון 17 

 18 נראה לי אבסורד.

אבל   : אבישי יצחקי המועצה,  שולחן  על  אותו  להניח  צריכים  שאנחנו  חושב  אני  19 

 20 בגלל שזו ישיבה שמיוחדת רק לתקציב ולא לנושאים אחרים,

 21 לא, אני שואל, אתה יודע, דוחות רבעוניים אני לא דן עליהם, : צפריר פדלון

 22 אנחנו נניח אותו, יש תקציב מאוזן.   : אבישי יצחקי

יש לך את העשר דקות, בבקשה. אתה רואה תומר קודם?  : ראש המועצה -גב' גרין  צפריר.  23 

 24 אז קדימה, תומר. 

 25 אני אמשיך אחריו.  : צפריר פדלון

קודם כל אני, לפני שאני נכנס לצד המספרי של התקציב, לפני שאני   :תומר יעקב 26 

רוצ אני  המספרים,  לתוך  שמתייחסים  צולל  דברים  שני  להגיד  ה  27 

לתקציב במאקרו שלו. הדבר הראשון שהיה חסר לי במצגת הזו זה   28 

ב שהיו  המשרות  את  לקחת  משרות.  אדם,  בעמודה     2020-כוח  29 

של   המשרות  את  להציב  התוספת    2021אחת,  מה  להבין  שננסה  30 

שנה   בכל  כי  זה?  את  שואל  אני  למה  ובתקנים.  באחוזים  בכסף,  31 

נוספו משרות תוך כדי תנועה, דברים שהיו, מה  מהשנים האחרונות   32 

 33 שנקרא, תחת אילוצים או תחת איזה, 

 34 שאיריס תעביר?  : ראש המועצה -גב' גרין 

מה   :תומר יעקב להבין  אפשר  שבאמת  הזאת  הטבלה  את  לקבל  שמח  אני  אז  35 

ב לקרות  הכוח  2021-הולך  של  מבחינתי  כוונות  הצהרת  של  סוג   . 36 
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צורן בשנה הקרובה,    אדם שהולך לעבוד במועצה מקומית קדימה  1 

בזה   נעיין  ידעתי,  זה הדבר הראשון. הדבר השני, אוקי, אפילו לא  2 

בחנתם   אם  חשוב,  מאד  שהוא  חושב  שאני  השני  הדבר  זה.  אחרי  3 

במספרים,   לא  התכווץ  שהתקציב  ראיתם  מלמעלה,  התקציב  את  4 

בשנת   התקציב  של  הגידול  הכוונה?  מה  נשחק.   5  2020-ל  2019הוא 

של   גידול  שלו,  7-8%היה  במילים  גם  זה  . השנה, אבישי אמר את  6 

צריכים   שאנחנו  אומר  זה  שמרני?  זה  מה  שמרני.  הוא  התקציב  7 

עוד   אתגרים,  עוד  יש  תלמידים,  יותר  תושבים,  יותר  לשרת  8 

ב בכמה,  התקציב,  את  והגדלנו  לשנה    4-4.5%-מורכבויות  ביחס  9 

מאד   גדול  באילוץ  נמצאים  מאד  מאד  שאנחנו  אומר  זה  קודמת.  10 

ראיתי,  תח לא  אני  ההכנסות.  שזה  התקציב  של  השמאלי  הצד  ת  11 

איך   ראיתי  לא  אני  גמור.  בסדר  שזה  רצונות  הרבה  הרבה,  ראיתי  12 

בא   איך  רואה,  אני  איך  למספרים.  האלה  הרצונות  את  מתרגמים  13 

לידי ביטוי כל הדברים היפים שאני באמת גם מאמין בהם, זה חלק   14 

לטבלה,   בסוף  באים  הם  איך  שלי.  מתכנסים  מהאג'נדה  הם  איך  15 

בצורה   גדל  ההכנסות  צד  את  אראה  שאני  האלה  המספרים  לתוך  16 

לתוך   אכנס  ברשותכם  אני  לי.  חסר  שהיה  משהו  וזה  משמעותית,  17 

 18 המספרים עצמם, מה שהצלחתי לפחות לעבור בזמן שהיה לי.  

אתה תראה שיש שם גידול, שרוב המשרות של הגידול זה בחינוך,   : ראש המועצה -גב' גרין  19 

מוסדות  מורי קב"ט  אחד  בחינוך,  מזכירה  משרת  חצי  סייעות,  ם,  20 

המשרת   זה  בחינוך  שלא  המשרות  סבב.  סייעות  וחצי  אחד  חינוך,  21 

מקודם,   שאמרתי  מוקד  המנהל/מנהלת  מקודם,  שאמרתי  סגנים  22 

אותנו,   מכריח  הפנים  משרד  כי  מבקר  של  משרה  חצי  התברואן,  23 

ב  הוא  והיום  מלאה  במשרה  מבקר  להעסיק  אותנו  חצי  מחייב  24 

ומשרת   מלאה.  למשרה  למכרז  לצאת  צריכים  אנחנו  אז  משרה,  25 

 26 דוברות מאמצע השנה. זה המשרות שיש בפניכם. 

אונליין,   :תומר יעקב ככה  זה  את  כשמקבלים  הכל  את  לעכל  קשה  קצת  טוב.  27 

זה, אם ממילא זה היה מוכן, אז היה   היה צריך לדעתי לקבל את  28 

מב  מסודרת,  בצורה  זה  את  לנו  להגיש  גם  שנוכל  אפשר  וקרת,  29 

מכיוון   הנכונות.  השאלות  את  לשאול  וגם  זה  את  ללמוד  באמת  30 

לעשות   אולי  רצוי  היה  אחת,  רק  יש  הרבה,  אין  תקציב  שישיבות  31 

עוד אחת, כדי לעכל את החומר, להבין מה קורה. פעם בשנה אנחנו   32 

זה   אז  המועצה.  חברי  של  חשובה  הכי  הישיבה  זו  זה,  את  עושים  33 

 34 דבר אחד.  

 35 גע, אמרת שאתה רוצה לראות את התרגום של זה? ר :יוסף אדירי

 36 
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 2 לא, את המשרות, אני רציתי לראות את המשרות.  :תומר יעקב

 3 לא משרות, אתה מדבר על לפני כן.  :יוסף אדירי

 4 גם את ההכנסות.  :תומר יעקב

לא, אמרת שאתה רוצה לראות את התרגום של כל העקרונות בא   :יוסף אדירי 5 

 6 לידי ביטוי. 

, בתוך התקציב, לא רואים את זה. זה נראה כאילו אין קשר, אין  כן :תומר יעקב 7 

הלימה, הכי די אקראי. לגבי המספרים עצמם, אני אתחיל בצד של   8 

ההוצאות, דברים שראיתי בולטים שאין לי תשובות לגביהם. טוב,   9 

הסעיף   עם  מתחיל  אני  נכון,  מבין  אני  אם  התקציב,  של  בנושא  10 

כה, שכר זה הפחתה שלך של  של הלש  15%-הראשון, התוספת של ה 11 

בשכר של ראש   20%תוספת שמורכב מהפחתה של    15%, זה  20% 12 

של הסגנים. מאיזה חודש    100%-המועצה והמעבר למשרה מלאה ב 13 

 14 זה מתחיל? 

 15 מיולי.  : ראש המועצה -גב' גרין 

שכר דוברות ויחסי ציבור. אני מבין שהולך להיכנס תקן של עובד,   :תומר יעקב 16 

 17 במועצה?במה, במשרה מלאה? 

 18 במשרה מלאה מאמצע השנה. : ראש המועצה -גב' גרין 

 19 מאמצע השנה. :תומר יעקב

 20 כן. : ראש המועצה -גב' גרין 

, אוקי. שכר גזברות, עליה  2021מתייחסים ליוני    129,000-כלומר ה :תומר יעקב 21 

 22 שקל. יש לזה איזה הסבר?  600,000מאד, מאד בולטת של 

 23 מקבלנים החוצה למשרות בתוך המערכת שלנו. כן. אנחנו מעבירים  : אבישי יצחקי

פה   :תומר יעקב רואה  אני  הקבלנים,  של  גם אחרי שאתה מעביר את המשרות  24 

מכסה את   לא  עדיין  זה  הנהלת חשבונות,  ושירותי  ייעוץ חשבונאי  25 

שאתה   ממה  גבוהה  יותר  ההגדלה  עדיין  ההגדרה.  את  הפער,  26 

 27 מצמצם. 

 28 השכר יותר נמוך מהצמצום.  : אבישי יצחקי

 29 התוספת יותר גדולה מהצמצום. :ומר יעקבת

 30 איך אתה רואה את זה?  : אבישי יצחקי

 31 אני רואה את זה בייעוץ חשבונאי ושירותי הנהלת חשבונות. :תומר יעקב

 32 אוקי.  : אבישי יצחקי

שקל. אבל אתה    250,000, זה הפחתה של בערך  234-ל   484-עברנו מ :תומר יעקב 33 

 34 שקל.   600,000מוסיף  

 35 שקל, אני רוצה לראות את זה.   600,000 : אבישי יצחקי

 36 
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 2 אבישי, זה גם המחליפה שלך. חפיפה.   : ראש המועצה -גב' גרין 

 3 מה זה חפיפה?  :תומר יעקב

 4 החפיפה בין סיום של אבישי לכניסת הגזברית החדשה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 5 כמה בכסף,   :תומר יעקב

 6 אבישי עוזב,  : עו"ד אהרון שפרבר

 7 יודעים. אנחנו  :תומר יעקב

 8 )נשמעות צעקות ברקע, לא ניתן לתמלל(.  30/4-ב : עו"ד אהרון שפרבר

 9 זה חודשיים.  : ראש המועצה -גב' גרין 

בשבוע,   :תומר יעקב יומיים  על  גם  עדיין  אבל  פחות    600,000אהרון,  שקל  10 

 11 ההפחתה, זה מספרים.  

 12 )נשמעות צעקות ברקע, לא ניתן לתמלל( 

משכורת שלמה של הגזברית של ינואר ומשכורת  תצטרכו להפחית   : עו"ד אהרון שפרבר 13 

שהיא    60%של   לפני  זה  התקציב  את  לכם  כששלחו  פברואר.  של  14 

צריך  פה.  מתחילה  והיא  השרון  בדרום  עוזבת  היא  מתי  הודיעה  15 

 16 לתקן את זה.  

 17 )נשמעות צעקות ברקע, לא ניתן לתמלל( 

של   :תומר יעקב נושא  הלאה.  בסדר.  אבל  מופרז,  לי  נראה  הסכום  שפע,  עדיין  18 

יש את המכונה הקטנה שכבר ראינו   אני רואה פה טיאוט רכבים.  19 

מתחת  סעיף,  עוד   פה  ויש  שקל.  מיליון  בחצי  שמתומחרת  אותה  20 

של   שאל    276,000לזה,  אני  רגע,  נוספת?  מכונה  זה  זה?  מה  שקל,  21 

חצי   של  תוספת  יש  מתומלל.  שזה  למרות  השאלה,  את  פעם  שוב  22 

לזה מתחת  הקטנה.  למכונה  שקל  של    מיליון  נוספת  שורה  יש  23 

זה    276,000 מה  לי  מסביר  אבישי  נוספת.  למכונה   24  276,000שקל 

 25 שקל האלה.  

מדובר בשני רכבים שאנחנו מוסיפים לשפע )נשמעות צעקות ברקע,   : אבישי יצחקי 26 

 27 לא ניתן לתמלל(. 

 28 זה ברכישה או קבלן?   :תומר יעקב

 29 )נשמעות צעקות ברקע, לא ניתן לתמלל( 

תכ  : אבישי יצחקי יהיה אחד  כרגע  כנראה שבסוף  בליסינג,  רכבים  שני  שיהיה  ננו  30 

 31 לרכישה ואחד ליסינג.  

 32 תומר, נשארו חמש דקות.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 33 בישיבת תקציב אני חושב שיש יותר מחמש דקות, לא?  :תומר יעקב

 34 עשר, אמרנו עשר. אמרתי נשארו חמש.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 35 שיבת תקציב יש יותר  לדעתי.  בישיבת תקציב? בי :תומר יעקב

 36 
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 2 אתה נותן לו את העשר דקות שלך? בסדר.   : ראש המועצה -גב' גרין 

הלאה. הדבר הנוסף, שכר ביטחון. אנחנו מעסיקים קב"ט שמועסק   :תומר יעקב 3 

זה עמד על    2020, מנהל מחלקת ביטחון. בתקציב  100%בשכר של   4 

זו361שקל. אנחנו עומדים היום על    210,000 כר שאישרנו פה  . לא  5 

שכר בכירים, זה אחד. שתיים, יש מקור מימון לקב"ט שזה קב"ט   6 

מוסדות חינוך, שזה עוד תוספת. כלומר הקב"ט ניזון משני מקורות   7 

לכמעט   לכמה,  ביחד  מעל    400,000מימון שמגיעים   8  400,000שקל, 

 9 שקל, איך אתם מסבירים את זה? 

ביטחון לא קיבל את זה, אנחנו  אנחנו בעצם עושים עכשיו, משרד ה : אבישי יצחקי 10 

מוסיפים קב"ט מוס"ח בנפרד. הוא יתעסק רק בבתי ספר )נשמעות   11 

 12 צעקות ברקע, לא ניתן לתמלל(. 

רגע, קודם כל יש את המנהלת מוקד, דבר שני, קב"ט מוס"ח, בגלל   : ראש המועצה -גב' גרין  13 

יכול   לא  דעת, הקב"ט  שיקול  לא  זה  לזה,  אנחנו מחויבים  שגדלנו  14 

 15 גם את זה.  לעשות

מתומחר   :תומר יעקב חינוך  מוסדות  שקב"ט  הוא  העניין  זה.  את  מכיר  אני  16 

בסעיף תקציבי נפרד, ופה יש פה בתוך הסעיף הזה, לפי מה שאתם   17 

והמשרה   ביטחון  מחלקת  מנהל  של  אחת  משרות.  שתי  אומרים,  18 

. הקב"ט בתוך המשרה הזו מועסק  360,000-השניה, ביחד, בתוך ה 19 

 20 רים? אוקי.  או יועסק בשכר בכי

 21 )נשמעות צעקות ברקע, לא ניתן לתמלל( 

 22 אבישי, אם אני מבין נכון,  :תומר יעקב

אנחנו לא אישרנו קב"ט בשכר בכירים, עם כל הכבוד, קרן, הוא לא   : צפריר פדלון 23 

 24 אושר בשכר בכירים.  

לישיבת   :תומר יעקב קשור  לא  זה  אבל  מליאה,  אישור  להעביר  צריך  הוא  25 

 26 תקציב.

הזה.   : ש המועצהרא -גב' גרין  בסעיף  לא  וזה  חינוך  מוסדות  הקב"ט  זה  פה  התוספת  27 

 28 ומנהל/מנהלת מוקד שזה כן בסעיף הזה. 

ומנהלת   : צפריר פדלון אושר,  לא  בכירים  בשכר  הקיים  הקב"ט  את  אבל  אוקי.  29 

 30 המוקד הולכת לעבוד בשכר בכירים? 

 31 לא בשכר בכירים. : ראש המועצה -גב' גרין 

 32 ולכת לעבוד בשכר בכירים? עמיקם, היא ה  : צפריר פדלון

 33 לא, לא בשכר בכירים.   : ראש המועצה -גב' גרין 

 34 לא, יתפרסם מכרז. : אבישי יצחקי

 35 לא, אתה צריך להגיד לי תשמע, אני הולך להגיש מכרז בשכר, : צפריר פדלון

 36 
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 2 תומר, יש לך עכשיו את העשר דקות של צפריר.   : ראש המועצה -גב' גרין 

יש יותר מעשר דקות, היועץ המשפטי  אני חושב שביש :תומר יעקב יבת תקציב  3 

 4 יודע את זה, לא?  

אתה קובע מה אתה מבקש ממשרד הפנים ומה אתה מפרסם. אם  : צפריר פדלון 5 

אתה מפרסם, אני דורש משרה עם אופציה לשכר בכירים, זה פתוח   6 

לך. אם אתה לא כתבת את זה אתה לא יכול לתת שכר בכירים. אז   7 

 8 אני שואל את עמיקם. 

 9 צפריר, הזמן רץ.   : ראש המועצה -' גרין גב

בוא   :תומר יעקב שאלות,  הרבה  יש  סטופר,  על  פה  לנו  עומדים  אנחנו  צפריר,  10 

פה   שיש  רואה  אני  חובה  הטרום  של  ילדים  גני  בשכר  נמשיך.  11 

אגב   דרך  אני  להוסיף,  רצון  שיש  ראינו  שראינו,  בשקף  הפחתה.  12 

שגם מוכרת  מאד  מאד  תושבת  גם  פה  יש  זה,  על  פיתחה    מברך  13 

אפליקציה כדי לאפשר סתימת חורים ומנגנון שיאפשר לעשות מה   14 

שנקרא מיטה חמה בין סייעות. אני לא רואה את זה בא לידי ביטוי   15 

צריך  בת היה  כבר,  אם  חובה.  טרם  הילדים  גני  של  התקציב  וך  16 

של  לצד  עובר  אני  התקציב.  בתוך  כאן  במספרים  זה  את  לראות  17 

שלחתי   ששאלתי,  שאלות  כמה  יש  אבישי.  את  ששאלתי  השאלות  18 

לאבישי במייל, על חלקן הגדול קיבלתי תשובות, על חלקן קיבלתי   19 

ות. אני עובר  תשובות לא מספקות. הדבר הראשון, נושא של הכנס 20 

לצד של ההכנסות, הכנסה משכר דירה. נראה שבתוך התקציב יש   21 

מפליגות,   שנקרא  מה  אומר,  אני  הכנסות,  הרבה  הרבה,  פה  22 

יודעים   לא  יהודית, אנחנו  יש הליך משפטי עם שערי  מלאכותיות.  23 

עוקב,   לא  אני  הדיונים,  מתי  יודע  לא  אני  ומתי,  ומכמה  כמה  עד  24 

כ כאלה,  בסכומים  לנקוב  בהליך  אבל  רק  הייתם  יודע,  לא  שאני  25 

מאבישי,   התשובה  את  קיבלתי  יומרני.  קצת  לי  נראה  גישור,  26 

שקל. לא יודע, נחיה ונראה. הלאה, דבר    150,000התחזית שלו זה   27 

מיליון שקל, של    2.5שני, שזה מאד מאד בולט וצורם. הכנסה של   28 

אסמכתא   איזה  להיות  אמורה  ולהגיע.  להבשיל  שאמורים  כספים  29 

מיליון שקל זה ים כסף, ים כסף. לנעוץ מספר כזה    2.5זה.  לסכום כ 30 

בתוך תקציב מועצה בלי שיש איזה שמשהו באמת מוחשי, אמיתי,   31 

מעבר למשרד החינוך שחייב לנו כסף על אבטחת מוסדות חינוך. זה   32 

 33 נראה, אני אומר לכם, לא כל כך רציני. 

 34 מאבישי.  אני חושבת שקיבלת גם על זה תשובה : ראש המועצה -גב' גרין 

 35 קיבלתי תשובה לא מספקת, אמרתי.  תומר יעקב:

 36 
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 2 אוקי.  : ראש המועצה -גב' גרין 

הלאה, גביית ארנונה. גביית ארנונה, ישבתי כאן בישיבת התקציב   תומר יעקב: 3 

יעד   שנקרא  מה  הוא  שהצבנו  שהיעד  ואמרתי  שנה  לפני  הקודמת  4 

היה   היעד  בתחזית  לתקציב    53יומרני.  שקל  חנו  ואנ  2020מיליון  5 

 6 מיליון שקל, על השוטף אני מדבר.  51עומדים היום על כמעט 

 7 . 50.88 : אבישי יצחקי

ל51 :תומר יעקב נגיע  אנחנו  בסדר.  זה  כלפי מעלה,  מעגל  אני  אני מקווה,    51-,  8 

יודע לתת   אני מדבר על  השוטף. יש פה פער מאד מאד גדול שלא  9 

 10 הסבר ונימוק מאיפה,  

 11 דה כמה? נקו  53כמה כתבנו,  : אבישי יצחקי

 12 רק שניה,   :תומר יעקב

 13 אבישי, זה הזמן שלו.  : ראש המועצה -גב' גרין 

צו   :תומר יעקב של  התוספת  את  מוסיף  שאני  אחרי  גם  לזה.  מעבר  אבישי,  14 

, כמה זה, חצי מיליון שקל?  1.1%הארנונה של חוק ההסדרים של   15 

צריך   כדי להגיע להפרש הזה אני  הזה,  לא מגיע להפרש  עדיין  אני  16 

ל  בניה, בממוצע    40,000-להגיע  שקל לבית לשנה    50-51מטר רבוע  17 

בערך   של  מהנדס,  פה  יושב  אכלוס,  לתוספת  להגיע  צריך   18  300אני 

איזה   יש  גובים,  יודע מהיטלי ההשבחה שאנחנו  אני  דיור.  יחידות  19 

, לא יותר מזה.  80,  70,  60-תחזית מסוימת, אנחנו מגיעים בשנה ל 20 

לא מכיר אותו, כולל הפרויקט  יחידות דיור, אני    300היעד הזה של   21 

 22 פינוי בינוי של גדי מכלוף, אני חושב ששוב פעם נפספס,  

 23 יחידות דיור? 300מי דיבר על  : אבישי יצחקי

כי כשאני מתרגם את הפער ואת ההפרש בין מה שיש היום לבין מה   :תומר יעקב 24 

יש שם פער   רגע, אבישי, תן לי לסיים,  שאמור להיות שנה הבאה,  25 

שא מאד  לי  גדול  להגיד  הסבר,  לו  להיות  צריך  היה  הסבר.  לו  ין  26 

תשמע, הולכים לבנות פה עכשיו איזה שכונה חדשה או איזה בניין   27 

יחידות דיור, הייתי אומר בסדר, הולכים לאכלס.    200מגורים של   28 

אבל אין לזה הסבר, אין לזה מקום בתוך התקציב, אין לזה ביטוי   29 

קיבל חלקם  על  הבא,  הנושא  עצמם.  על  בהסברים  כרטסות,  תי  30 

כל שנה,   כן,  גם  חלקם לא קיבלתי כרטסות. הוצאות חד פעמיות,  31 

החד   ההוצאות  את  מביאים  אנחנו  שמרני.  תקציב  אומר  אתה  32 

של   התקציב,  בתוך  ביטוי  לידי  אומר  800,  700,  600פעמיות  אני   , 33 

יש   באמת  אם  אפס.  על  לא  אבל  ולמטה,  למעלה  בסדר,  שמרנות  34 

יש אם  גם  פעמיות,  חד  או    הוצאות  מבניים  שינויים  איזה  35 

 36 התייעלויות למיניהן, עדיין לאפס סעיף כזה זה שוב, מה שנקרא,  
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 1 

לצמצם בהוצאות בצורה מאד מאד קיצונית שאני חושב שהיא לא     2 

נושא   עצמו.  בתקציב  ביטוי  ולידי  לבוא  צריכה  ולא  להיות  צריכה  3 

של בריכת השחייה. לי כואב מאד על כל שקל שהולך לפח, כסף של   4 

 5  200-250,000יבור. זה כסף בסוף של כולנו. הוצאנו, כמה? השנה  הצ

המימון.   מקורות  איפה  יודעים  לא  אנחנו  שחיה,  בריכת  על  שקל  6 

, אנחנו  170,000-מים, בישיבת תקציב הבאה אנחנו נגדיל את זה ל 7 

וחצי?   יום  כמה,  אולי  עבדה  הבריכה  קורונה,   8  170,000בתקופת 

תקציב מאיזה  מאיפה,  אבטחה,  אני  שקל,  האלה,  הדברים  כל   ? 9 

אשמח, בגלל שיש לי זמן קצר מאד אני אנצל אותו הכי טוב שאני   10 

יכול, לקבל את כל התשובות אחרי ישיבת התקציב, כדי שנבין איך   11 

הגענו לסכומים כאלה על בריכת שחיה. אני אומר את זה, לא שווה   12 

החוצה   מסתכל  ואני  התושבים  את  מייצג  עכשיו  אני  אם  זה.  את  13 

הת  בריכת    250-300,000ושבים,  כלפי  על  הקורונה  בתקופת  שקל  14 

שחיה, לא שווה את זה, הייתי עושה בכסף הזה דברים הרבה יותר   15 

איכות   את  משפרים  יותר  הרבה  טובים,  יותר  הרבה  מועילים,  16 

 17 החיים של התושבים שלנו. הדבר הבא,  

 18 כמובן.  2021אתה מדבר על  :יוסף אדירי

, הכל בפנים. גם זה וגם זה, זה  2021, גם על  2020אני מדבר גם על   :תומר יעקב 19 

 20 כספים נפרדים. 

מרץ :יוסף אדירי באזור  אם  אומרת  חוזרים  -מאי-אפריל-זאת  החיים  יוני  21 

 22 לשגרה, אתה אומר אל תפתחו את הבריכה? 

לא, אני אומר דבר כזה, יוסי, אתה שואל שאלה טובה ואני חושב   :תומר יעקב 23 

זוכ ואתה  להיפתח,  צריכה  כן  אני  שהבריכה  בעד.  ר שאני הצבעתי  24 

חושב שצריך למצוא את התמהיל, את הדרך, אנחנו כל שנה מכבים   25 

פעם  בסדר.  ויהיה  המתנ"ס  עם  נפתח  בוא  יאללה,  השריפה,  את  26 

אחת לשבת, לעשות עבודה, לקחת איש מקצוע, להבין איך פותחים   27 

ל להגיע  אפשר  הפסדים.  שיוצרים  בלי  ,  break even-בריכה  28 

ל אבל  קצת,  של  להפסיק  להפסדים  להגיע   29  300,000,  200,  150א 

 30 שקל, זה מטורף לגמרי, אני רואה את זה ככה. הלאה, דבר נוסף, 

 31 אני לא קוראת לזה הפסד, אני קוראת לזה השפעה.   : ראש המועצה -גב' גרין 

שקל של התיכון. ואני    650,000אני רואה פה את הכסף של התיכון,   :תומר יעקב 32 

ה של  הכסף  את  לראות  של רציתי  בצד  לתיכון.  חוזר  תיכון  33 

את   לתיכון  מגדילים  לתיכון,  נותנים  שנקרא  מה  אנחנו  ההכנסות  34 

 35  650,000-הניהול העצמי, אבל לוקחים את זה ממנו בחזרה, את ה

 36 שקל האלה, בצד של ההכנסות. אני חושב שזה לא ראוי. 
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 1 

 2 אל תטעה,  : ראש המועצה -גב' גרין 

 3 זה מה שרשום בתקציב.  :תומר יעקב

 4 לתיכון וגם ההורים לא צריכים לשלם השנה תל"ן.   2.2יש לך  : ראש המועצה -ין גב' גר

 5 גם שנה שעברה לא שילמו.  :תומר יעקב

 6 בטח ששילמו.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 7 יש תקציב, מופיע.  :תומר יעקב

 8 אז אני אומרת לך ששילמו.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 9 בתקציב לא מופיע, אבל יש פה, :תומר יעקב

 10 השנה זו שנה ראשונה שהם לא ישלמו, בגלל הקורונה.  : ראש המועצה -' גרין גב

פה   :תומר יעקב יש  רשום    650,000אבל  זה,  את  לוקחים  שאנחנו  שקל  11 

את   רשמנו  להם,  להחזיר  שבמקום  קודמות  שנים  של  התחשבנות  12 

זה בצד של ההכנסות. אני חושב שבתוך התקציב הזה, אני הצבעתי   13 

צריך   היה  בעד,  זה  מנהל  על  חשובה,   מאד  מאד  משרה  להיות  14 

מחלקת תשתיות. גם את הצעת את זה לפני שנתיים, כולנו תמכנו   15 

בזה, זה דבר מתבקש שיהיה בקדימה צורן מנהל מחלקת תשתיות.   16 

התקציב,   בתוך  שנמצא  גדול  כך  כל  שסכום  לי  הפריע  שמאד  מה  17 

שקל, מחלקת רישוי עסקים, איפה זה? מי? כמה אנשים,    940,000 18 

ה שום  מה  פה  אין  כלומר,  משרות?  איזה  זה,  עם  לעשות  ולכים  19 

הסבר. היה שקף על קפיצה כל כך משמעותית בתוך התקציב, היה   20 

 21 צריך להיות איזה הסבר מספרי, 

 22 אתה תראה את כל מה שעשינו.   2020שבוע הבא בסיכום של  : ראש המועצה -גב' גרין 

 23 ן.  דברים כאלה צריכים להיות בישיבת תקציב, קר :תומר יעקב

 24 בסדר. : ראש המועצה -גב' גרין 

אותם   :תומר יעקב לנו  לשלוח  הנתונים,  את  לנו  להציג  רק  תקציב,  בישיבת  25 

גדוד, אני לא  940,000-במייל, ממה מורכב ה , פותחים פה אגף או  26 

יודע בדיוק מה. מתמחרים את זה בסכום מאד גדול. הלאה, הנושא   27 

ורים להכנסות  הבא. חברים אני רוצה להתייחס לעוד נושאים שקש 28 

ובזה אני מסיים ואז אני אומר איך אני רואה מה הרציונל שלי לגבי   29 

התקציב, מהמעט שיש לי, מהמעט זמן שהיה לי, באמת כדי ללמוד   30 

אחרי   שנה  הכנסות,  תוספת  פעם  שוב  פה  יש  הזה.  התקציב  את  31 

שנה, ואנחנו לא לומדים מטעויות העבר. אגב, גם בתיקוני תקציב   32 

תיקנו   ספטמבר  קנסות  של  שצדקתי.  עובדה  מטה,  כלפי  והפחתנו  33 

שילוט,   אגרות  של  נושא  הביצוע,  נתוני  את  פה  כשלוקחים  חניה.  34 

ב תמחרנו  הסביבה.  איכות  של  קנסות  של  עכשיו  50,000-נושא   , 35 

. זה נתוני  550,000אפס. נתוני ביצוע של כחול לבן, חניה בכחול לבן   36 
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א לעשרות  מגיע  התקציב  בתוך  שלנו  התמחור  חוזים  הביצוע.  1 

קרה   לא  זה  יקרה.  לא  גם  פשוט  זה  הגיוני,  לא  פשוט  זה  נוספים,  2 

 3 שנה שעברה, זה לא קרה לפני שנתיים, בוודאי,  

 4 היינו בשנת קורונה.   : יצחק גולברי

 5 תקשיב, איציק, טוב שיש את הקורונה, טוב שיש את מי להאשים.  :תומר יעקב

 6 לא, אני לא מאשים אף אחד,  : יצחק גולברי

 7 ה זה קשור קורונה? לא חונים כחוק? מ :תומר יעקב

 8 אין קשר.  : יצחק גולברי

אני גם חושב שאין קשר. נושא של אגרת שילוט, נושא של פרסום.   :תומר יעקב 9 

רפיד?   עם  בחוזה  עדיין  אנחנו  מה,  חוזה,  נתוני    100,000יש  שקל  10 

ל נגיע  איך  אז  חדש,  חוזה  לא  זה  קיים,  החוזה  מה,  אז  -הביצוע.  11 

פה  200,000 יש  הנושא    שקל?  מצד  יומרנות  הרבה  הרבה,  הרבה,  12 

הזה   שהתקציב  טענתי  אני  בשפע,  שגם  חושב  אני  שני,  מצד  הזה.  13 

לגזם,  משאיות  ותושבים. שמונה  רחובות  של  תוספת  יש  כי  נשחק  14 

כאן.   זה  את  לראות  ציפיתי  מהמספרים,  למדתי  שאני  מה  לפחות  15 

אני מתמחר את זה לבד כי יש פה שמונה משאיות גזם, אני חושב   16 

פה   יש  שכונות,  עוד  נוצרו  תושבים,  עוד  נולדו  עוד,  יש  מעט.  שזה  17 

יש?   עובדים. כמה  לגבי טיאוט  כנ"ל  הזה.  בנושא  לי פה  עוד. חסר  18 

 19 ? כמה אנחנו עומדים היום? 15, 14

 20 . 16יש  : עמיקם לוי נגר

. אנחנו עומדים לפי שנה שעברה עם  16אנחנו עומדים, מתומחר    16 :תומר יעקב 21 

ה הסכמי  של  לגידול  התוספת  הולכים  לא  שאנחנו  אומר  זה  שכר,  22 

להציע   מבקש  ואני  להציע,  רוצה  שאני  מה  עובדים.  של  בתוספת  23 

כאן, לנצל את הזמן שנשאר לי, יש עוד הרבה, הרבה נושאים, אני   24 

כל כך מעט    2021רק יכול להגיד לכם שאני מצטער שישיבת תקציב   25 

של   מקומית  ברשות  ומקובל  וראוי  נהוג  ים,  תושב  23,000זמן,  26 

מיליון, לפחות עוד ישיבת תקציב כדי להבין, כדי    157בתקציב של   27 

לא  אם  ברצינות.  לזה  להתייחס  רוצים  אם  להקל.  כדי  ללמוד,  28 

לשמים   או  לכדורגל  וממהרים  ברצינות,  לזה  להתייחס  רוצים  29 

שסגורים או לראות את הממשלה נופלת אז בסדר. אבל אני חושב   30 

נו ישיבה  לזה  להקדיש  צריכים  לא  שהיינו  החומר  את  לקבל  ספת,  31 

ימים מראש, להיות יותר ג'נטלמנים, יותר לארג'ים,    10על הסטופר  32 

יכול   לשפר.  נוכל  אולי  ביחד,  נוכל לחשוב  אולי  להועיל,  נוכל  אולי  33 

דברים   פה  יש  התקציב.  על  אחד  פה  נצביע  אחת  שפעם  להיות  34 

יש   מספיק.  דיבור  זמן  לי  אין  פשוט  גם.  התקציב  בתוך  טובים  35 

בים בתוך התקציב. ראיתי ניהול עצמי של בתי ספר, גינון  דברים טו 36 



 17                           בס"ד 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                 

     

 ההמועצ מנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999   מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\bonnie\downloads \ עם חתימה.  22.12.20פרוטוקול  מלא מליאה לא מן המנייןdoc 

שבאמת  לדברים  מתייחס  אני  בסדר.  וזה  מפרגן  אני  ספר,  לבתי  1 

אני   אותם.  לשפר  וכדאי  וצריך  שאפשר  חושב  ואני  לי  מפריעים  2 

הייתי לוקח סכום, אנחנו עכשיו עושים את ההצבעה על התקציב?   3 

אותם   להביא  רוצה  שאני  סעיפים  פה  יש  תקציב  אוקי.  להצעת  4 

אותם   ולהעביר  הקיימת  התקציב  מטיוטת  אותם  לגרוע  חלופית,  5 

שאני   איך  לפחות  או  מבין  לפחות  שאני  כמו  אחרים,  למקומות  6 

שם   ולשים  אותם  לייצג  מאיתנו  ממנו,  מצפים  שהתושבים  חושב  7 

את הכסף. אני אקרא את הפרויקטים ואת המספרים ואני אגיד גם   8 

סף הזה. פרויקטים ראש המועצה  לאן אני הייתי רוצה לתעל את הכ 9 

. כהערה, אני לא יכול להתאפק, אני  71,000, פיתוח ארגוני  40,000 10 

נמצא   ארגוני  היועץ  הארגוני,  שבפיתוח  לפגם  טעם  פה  שיש  חושב  11 

מנהל הקמפיין שלך לשעבר. אני לא יודע אם זה וועדת רכש ומכרז,   12 

מזה,   להימנע  וצריך  אפשר  היה  עין  למראית  לפחות  חושב  אני  13 

 14 בוודאי אם הוא היה מציע יחד, כמו שאני לפחות הבנתי. 

 15 למען הפרוטוקול זה משהו שעבר יועץ משפטי, גזבר.   : ראש המועצה -גב' גרין 

אין לי ספק שזה עבר. הלאה, אני מדבר ברמה הציבורית, אין פה   :תומר יעקב 16 

ציבור   ויחסי  דוברות  שכר  וחלילה.  חס  פלילי  ,  129,000משהו  17 

וועדות, אלה סעיפים פשוט שאני מקריא  45,000  דוברות ופרסום  , 18 

לכם אותם במהירות כי אני לא יודע מהם, מה הם משמשים, מה   19 

כן, אני את   ולהגיד  להצביע בעד  אוכל  התכולה שלהם בכלל שאני  20 

בא   הזה  הכסף  את  רואה  לא  אני  לתושב.  לתת  רוצה  הזה  הכסף  21 

מיכון   הוצאות  קורונה,  בחינוך  פרויקטים  רישוי  20,000לתושב.   , 22 

קיבלתי,   לא  בכלל,  שם  יש  מה  יודע  לא  זה,  מה  יודע  לא  עסקים,  23 

הסעיפים   כל  הרי.  ללמוד  זמן  לנו  אין  תקציב,  בתוך  עכשיו  אנחנו  24 

אותה   נשלח  או  עכשיו  תרצו  אם  הטבלה,  את  אגיש  אני  האלה,  25 

 26 במייל בצורה מסודרת, אני רוצה להעביר את כל הכסף הזה, 

 27 כמה זה מסתכם?  :נועם מולה

פה   :יעקב תומר לי  יש  מסודרת.  בצורה  זה  את  אעביר  אני  מסתכם?  זה  בכמה  28 

 29 את המספרים.

 30 אנחנו צריכים להצביע על זה. :נועם מולה

 31 לא משנה, חברים, תנו לו.   : ראש המועצה -גב' גרין 

לא, אני שואל כי פעם כבר הציעו לקחת הרבה מאד כסף ואז לשים   :נועם מולה 32 

 33 יותר בהכנסות.

מבטיח לך שמה שאני אציע זה יהיה בדיוק הסכום שילך לאן  אני   :תומר יעקב 34 

שאני רוצה להעביר אותו, זה יהיה מאוזן, הסר דאגה מליבך. את   35 

ממשיכים   אנחנו  למחשבים.  אחד,  להעביר,  רוצה  אני  הזה  הכסף  36 
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מרחוק   הלמידה  שלנו.  מהחיים  נעלמת  לא  היא  הקורונה,  עם  1 

הרגשתי חוסר  תמשיך, אני חושב שיש משפחות שצריכות את זה.   2 

של   תקציב  המועצה,  שבתקציב  לילדים,  מחשבים   3  157נוחות, 

שקל נמצא לטובת מחשבים לילדים, שזה    30,000מיליון שקל, רק   4 

הכסף   את  להחזיר  זה  השני  הסעיף  השני,  הדבר  שבמעט.  מעט  5 

לתיכון. אני חושב שהתיכון צריך את הכסף הזה, הוא זקוק לכסף   6 

 7 יותר.  שקל, לא  650,000הזה. זה אותם 

 8 תומר, לא לקחנו אותו.  : אבישי יצחקי

 9 הוא נמצא בצד ההכנסות, אני רואה את זה ככה, אני קורא תקציב.  :תומר יעקב

והתיכון   : ראש המועצה -גב' גרין  מחשבים  מקבלים  אנחנו  החינוך  ממשרד  גם  לפרוטוקול,  10 

 11 קיבל את כל הכסף פלוס, פלוס. אז בוא לא, 

הת :תומר יעקב על  רק  מסתכל  שאני  אני  מה  זה  טיוטה,  קיבלתי  אני  קציב.  12 

 13 ראיתי. 

 14 טוב, עוד משהו, תומר? כי הזמן נגמר מזמן.  : ראש המועצה -גב' גרין 

סליחה, תומר, השאלה אם היום, מבחינת מה שאנחנו מכירים את   :תפארת שלומציון אסולין 15 

 16 הילדים בישוב, יש מישהו בישוב הזה שאין לו מחשב? 

 17 שידוע לנו. לא  : ראש המועצה -גב' גרין 

 18 לי ידוע. רוצה כתובות?  :תומר יעקב

 19 לא, יש דיווח לרווחה שלילדים בישוב שלנו חסרים מחשבים? :תפארת שלומציון אסולין

 20 יש מחשבים שהגיעו עכשיו ממשרד החינוך.  : ראש המועצה -גב' גרין 

 21 התשובה היא כן ויש חוסר והתקציב לא מכסה את זה.   :תומר יעקב

 22 תומר, מה עוד?   : עצהראש המו -גב' גרין 

 23 מבחינתי זהו, אלה הסעיפים שביקשתי להעביר אותם.  :תומר יעקב

 24 תודה רבה. אביעד חסון ואז יוסי נגר.  : ראש המועצה -גב' גרין 

ערב טוב לכולם, קודם כל אני מתנצל על האיחור, היום היו המון   :אביעד חסון 25 

איחרתי.   זה  בגלל  וככה  שמע,  מי  יודע  לא  ברכבות,  וככה  תקלות  26 

מאד התבאסתי בדרך אבל האמת שפתאום קלטתי, כאדם מאמין   27 

,שמה שנקרא לכל דבר יש איזה שהיא סיבה. וראיתי ממש מהרגע   28 

הראשון שקרן התחילה לדבר, הכל בלייב כמובן, והיום היה שידור   29 

תמונה   שהיא  איזה  קלטתי  ופתאום  רבה,  תודה  שצריך,  כמו  30 

ברשותכם הנושא, אבל  לא  זה  בחצי משפט.  שבעיניי אמנם  , ממש  31 

יש   ובחוץ  הצטרפתי,  עכשיו  אני  יושבים,  פה  כולנו  את  ראיתי  32 

הצעקות   את  ושומעים  הפגנה.  שהיא  איזה  עושים  שבסוף  אנשים  33 

ואת הקריאות, ואני חייב לומר לכם, אלה קריאות של כאב, אלה   34 

רק   לכם,  להפריע  רוצים  אנחנו  שאומרים  אנשים  של  קריאות  לא  35 

שהישיב  לכך  לגרום  לכן  בשביל  תתקיים.  לא  הזו  המליאה  או  ה  36 



 19                           בס"ד 

 ZORAN-THE MUNICIPALITY OF KADIMA   צורן -המועצה המקומית קדימה 

 153-9-8902916פקס:    •   09-8902902טל:   •   6092000צורן -קדימה 1רח' הרצל                 

     

 ההמועצ מנכ"ל  לשכת

 צורן מקום של איכות חיים -קדימה

 09-8902-999   מוקד שירות לתושבלשירותך תמיד  
c:\users\bonnie\downloads \ עם חתימה.  22.12.20פרוטוקול  מלא מליאה לא מן המנייןdoc 

למרות שהתמונות לפחות, ככה זה נראה מהצד ובגלל זה אני שמח   1 

שאיחרתי, רק בשביל לראות כאילו את התמונה הזאת, רק לעשות   2 

אנחנו   התחלת,  שאיתו  לגינוי  מצטרף  כמובן  אני  הפסקה.  רגע  3 

קריאות   אלה  האלה,  הקריאות  אבל  באלימות.  נוהגים  לא  חלילה  4 

כאב, מקום    של  רוצים  שבאמת  לגור,  רוצים  שבאמת  אנשים  של  5 

שבו הם יכולים לגדל את הילדים במחירים שפויים. ושווה רק על   6 

איזה   כמובן  לקבוע  יותר,  מאוחר  מסוים,  בשלב  אולי,  הזה  הדבר  7 

האלה,   בימים  ממש  רואים  שאנחנו  ממה  בשונה  פגישה.  שהיא  8 

שהוא   איזה  מהווה  שהתקציב  בכנסת,  בממשלה,  כלי  שהתקציב  9 

נוכח   להיות  שמח  מאד  שאני  לכם  לומר  חייב  אני  אז  פוליטי,  10 

שאנחנו   ממה  ההיפך  בדיוק  הוא  שבעיניי  הזה  החגיגי  באירוע  11 

רואים מנבחרי הציבורי שלנו בממשלה ובכנסת. במקום להפוך את   12 

מטהרים   שנקרא,  מה  אותו,  הופכים  אנחנו  פוליטי  לכלי  התקציב  13 

שיכ חשובים  הכי  הצרכים  את  לזקק  לתושבי  אותו,  להיות  ולים  14 

סעיפים, השתדלתי לעבור על כמעט כל    500-קדימה צורן. למעלה מ  15 

מה שאני יכול, דיברתי לא מעט גם עם אבישי, גם עם המנכ"ל, גם   16 

עם קרן בשביל לקבל עד כמה שניתן תשובות לשאלות. הייתי שמח   17 

אז   והשעה  הזמן  קוצר  בגלל  אבל  סעיפים  כמה  על  להתעכב  18 

אתע לא  אני  קטנה  ברשותכם  אחת  נקודה  אומר  אולי  רק  אני  כב,  19 

ברשותכם. אנחנו לא יכולים לגרום לכך שבקדימה צורן, שנמצאת  20 

שמחר   כנראה  גבוהים,  מאד  מאד  בה  והמחירים  מעולה  במיקום  21 

או   שקל  מיליון  יעלו  לא  פה  לא   1.3דירות  שזה  וודאי  מיליון,  22 

אז   הזה,  הדבר  את  לעשות  יכולים  לא  אנחנו  אם  אבל  מציאותי.  23 

לי אנחנו כן יכולים לבנות איזה שהיא מעטפת לחבר'ה הצעירים,  או 24 

לדור הצעיר שבימים האלה ממש גדל לצידנו. אני אתן לכם דוגמא,   25 

נכון   ממש קטנה, יש פה סעיף של סטודנטים, מלגות לסטודנטים.  26 

. בעיניי השכלה זה מכשיר עצום, מדהים,  70,000זה    2021-להיום ב 27 

להתנהל נכון יותר. אני יכול להתערב   מיוחד שעוזר לנו לרכוש כלים 28 

-85אתכם, ואני גם כן עוסק בזה, גם בעבודה, גם בהדרכות, אבל   29 

זה    90% מה  יודעים  לא  פריים,  זה  מה  יודעים  לא  הנוער  מבני  30 

עולם   את  בכלל  מכירים  לא  הלוואה.  לקחת  יודעים  לא  משכנתא,  31 

 32  1.4-המושגים הזה. אם אנחנו לא יכולים לעזור להם לקנות דירה ב

שהיא    1.5מיליון,   איזה  לבנות  ננסה  בואו  בקדימה,  שקל  מיליון  33 

לעזור   אותם,  לקדם  השכלה,  לרכוש  הצעירים,  לחבר'ה  מעטפת  34 

ב  יוכלו  לא  אם  שגם  פה    1.4-להם,  אנחנו  לעשות  מה  כי  מיליון,  35 

. אם  2.3או    2.2-במרכז הארץ, אז בתכנון נכון שיוכלו גם לקנות ב 36 
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ה קצת מאוחר להציע שינוי, אבל  יהיה להם את הכלים. אז אולי ז  1 

אני כן חושב שנכון שאנחנו את המעטפת, שזה יכול להיות לצורך   2 

לבתי   אחרים,  תחומים  המון  עוד  להיות  יכול  וזה  המלגות  העניין  3 

זה   נפלא.  להיות  יכול  זה  בעיניי  בחינוך.  בעיקר  התמיכה  הספר,  4 

בשנה   שאמרתי  מה  על  לחזור  רוצה  אני  ויקדם.  יסייע  יעזור,  5 

אחד  שעב כל  על  פה  לדבר  שאפשר  התקציב,  בישיבת  גם  רה,  6 

מהסעיפים. ניסיתי לדבר על כמה שיכולתי היום. אבישי תודה רבה   7 

וברשותכם   שאמרתי,  מה  אבל  המקצועיים.  הגורמים  לכל  כמובן  8 

משעמם   אני  כי  שקטים  ככה  אתם  אם  יודע  לא  אסיים,  אני  בזה  9 

אחד   משהו  לומר  רוצה  אני  אבל  זה,  אתם  כי  או  קטן  אתכם  10 

 11 ברשותכם. 

 12 אביעד, דברי חכמים בנחת נשמעים.  : יצחק גולברי

לומר   :אביעד חסון אולי  רוצה  אני  אבל  רבה.  תודה  תהיה,  ברוך  תודה,  תודה,  13 

-משהו קטן, שזה גם מה שאמרתי וגם בזה אני מאמין. למעלה מ 14 

סעיפים, אין סיכוי שמישהו  מאיתנו, כנראה שגם לא אבישי,    500 15 

ף בעיניים עצומות. אבל כן צריך לשאול את  היה חותם על כל סעי 16 

אני   האם  עולמי?  תפיסת  את  משקף  הזה  התקציב  האם  השאלה,  17 

בשפע,   בהנדסה,  צמיחה  רואה  בחינוך,  מאמין  מאד  שמאד  כאדם  18 

האם הוא משקף. אם אני רואה צמיחה, אם אני רואה ששמו דגש  19 

במקומות שבהם אני באמת חושב שנכון להשקיע, שוב, אני חושב   20 

ר נכון אולי גם לתת, כמו שכבר אמרנו, סטודנטים וכו', אבל  שיות 21 

לנסות אולי לחזק את המעטפת הזו, של בטח חבר'ה צעירים, אבל   22 

אני חושב שכן. אני חושב שאפשר וניכרים פה ששמו דברים, ששמו   23 

השם,  בעזרת  לנו,  לאחל  רוצה  אני  חשובים.  מקומות  על  דגש  24 

ע מסתכל  שמשתמש,  הזה  במקום  נהיה  לא  שתמיד  הדברים,  ל  25 

ולהביא   וליצור  לגרום  פלטפורמה  כבאמת  אלא  פוליטי  כמכשיר  26 

בעזרת  הנאמנים,  שליחיו  אנחנו  בסוף  לתושב.  יותר  טוב  שירות  27 

 28 . 2021-השם, אני רוצה לאחל לנו בהצלחה בעזרת השם ב

 29 תודה רבה ובהצלחה לך. יוסי נגר.  : ראש המועצה -גב' גרין 

מחמת קוצר הזמן, לא אאריך. בקצרה גם  ערב טוב לכולם, אני גם,   יוסי נגר: 30 

הגורמים. התקציב   עם  כל השבוע  כמעט  דיברתי  לנצל את הבמה,  31 

להרבה   נוגע  קצת,  אופן  בכל  אני  בסיעה,  עליו  שעברנו  בעיקרון,  32 

בעולם   התורני,  בעולם  ובכלל  בציבור  שאצלנו  הדבר  אבל  דברים,  33 

ל.  שאמור להיות, שעובד את השם יתברך, זה החינוך שהוא מעל הכ 34 

ואנחנו תמיד, תמיד נלך ונדגיש שאנחנו נפעל שהחינוך שלנו, שהוא   35 

קודש הקודשים, הילדים, תינוקות של בן רבן, להם אנחנו ניתן את   36 
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רק   אלא  הדברים,  שאר  כמעט  מעניין  לא  בעיקרון  אותנו  הכל.  1 

נמשיך   אנחנו  ולזה  נפעל  אנחנו  לזה  שזה קודש הקודשים,  החינוך  2 

שז  לציבור,  שלנו,  נהנה  בפעילות  הציבור  כל  דבר  של  בסופו  גם  ה  3 

שלנו   הפעילות  אם  זה  נהנה,  הציבור  כל  אומר  כשאני  ממנו.  4 

הדברים   ושאר  מהרחוב  אותם  להציל  נוער,  בני  עם  גם  מתעסקת  5 

האלה, אז אם נקצר, אני לא אאריך מה אנחנו עושים בדיוק, אבל   6 

זה וודאי, הדבר הזה הוא מלאכת קודש. לגבי תרבות תורנית, אני   7 

ה, אני מעלה את זה להצעה כמובן שייכנס בתקציב, אני רואה  רוא 8 

ב אומרת  זאת  כלום.  פה  לא  40היה    2019-שאין  כמובן  זה  אז   , 9 

,  50מספיק. בכפוף לתכנית שאנחנו  נביא אז אני מציע שזה יהיה   10 

שהוא   לציבור,  לספק  אנחנו  שנוכל  כדי  לתקציב,  זה  את  להכניס  11 

מבו  20%כמעט   לא  ציבור  קדימה,  מאד,  מתושבי  ואיכותי  טל  12 

שזה   הפעילויות.  כל  את  לציבור  לספק  שנוכל  תורנית  בתרבות  13 

שזה   האלה  הדברים  כל  פסח,  המועד  חול  סוכות,  תורה,  שמחת  14 

 15 חשוב מאד. זהו, זה בעיקרון מה שרציתי להוסיף. 

ראשית   : ראש המועצה -גב' גרין  המועצה.  תקציב  על  להצבעה  עולים  אנחנו  רבה.  תודה  16 

לג הרגיל.  זה  לתקציב  את  מכניסה  אני  נגר,  יוסי  של  ההצעה  בי  17 

ניקח   אנחנו  המשפטיים.  היועצים  נצביע,  שעליו   18  50,000כתיקון 

סעיף   רכבים,  טיאוט  קבלניות  עבודות  מסעיף  .  17122.753שקלים  19 

אתם תראו שאנחנו הולכים לרכוש רכב ולכן הליסינג ירד. ואנחנו   20 

גדיל אותו  ונ  1824.762נעביר את זה לסעיף תרבות תחת המתנ"ס.   21 

 22 . התכנית תיקבע במשותף ואז אנחנו, 250,000-ל  200,000במקום 

 23 מאיזה סעיף?  : צפריר פדלון

 24 , 1824סעיף המתנ"ס זה  : ראש המועצה -גב' גרין 

 25 מה הסעיף הזה?  : צפריר פדלון

. אני מעלה  250,000-והוא יעלה ל   200,000תרבות וקהילה, הוא על   : ראש המועצה -גב' גרין  26 

התקצ את  התיקון  בעצם  עם  הרגיל  התקציב  הזה,  התיקון  עם  יב  27 

נועם,   יוסי,  שלומי,  אמיר,  תפארת,  קרן,  בעד?  מי  להצבעה.  הזה  28 

 29 יוסי, אביעד, אייל, איילת, גולברי. מי נגד? צפריר ותומר. 

 30 מאשרים ברוב קולות את התקציב הרגיל.   החלטה: 

 31 ב שהוא הציג כאן.  אני מעלה להצבעה את ההצעה של תומר יעק : ראש המועצה -גב' גרין 

 32 אני רק אקרא אותה בצורה קצרה. :תומר יעקב

 33 אנחנו נגיש אותה, אתה תגיש אותה.  : ראש המועצה -גב' גרין 

הכל.   :תומר יעקב בסך  סעיפים  חמישה  זה  אקרא,  למחשבים,    200,000אני  34 

 35 איציק,  

 36 לא, רגע,  : ראש המועצה -גב' גרין 
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 1 ותי.  לתיכון, בבקשה, תכבד א 650,000 :תומר יעקב

 2 עד עכשיו כיבדתי אותך.  : יצחק גולברי

מה    70,000סטודנטים,    150,000תנועות נוער,    180,000לא מספיק.   :תומר יעקב 3 

 4  1.3שקל, סך הכל התיקונים    50,000שאביעד ביקש, תרבות תורנית  

 5 מיליון שקל. זאת ההצעה שלי.

מ : ראש המועצה -גב' גרין  נמצאים  המחשבים  שאמרתי  כמו  רבה.  החינוך,  תודה  משרד  6 

התיכון קיבל את התקציב, אפילו יותר קצת משנה שעברה. מי בעד   7 

אמיר,   תפארת,  קרן,  נגד?  מי  וצפריר.  תומר  תומר?  של  ההצעה  8 

יוסי נגר ואביעד   וגולברי. נמנעים  יוסי, אייל, איילת  נועם,  שלומי,  9 

 10 חסון.  

 11 דוחים ברוב קולות את ההצעה של תומר.  החלטה: 

שנמצא מולכם. מי בעד    2021אני מעלה לאישור את תקציב פיתוח   : עצהראש המו -גב' גרין  12 

פיתוח   נועם,  2021תקציב  יוסי,  שלומי,  אמיר,  תפארת,  קרן,   ? 13 

 14 תומר, יוסי, אביעד, אייל, איילת וגולברי. מי נגד? צפריר. 

 15 .  2021מאשרים ברוב קולות את תקציב פיתוח   החלטה: 

ערב   : ראש המועצה -גב' גרין  רבה,  מישהו  תודה  אם  שאלות  לעוד  פה  נשארים  אנחנו  טוב.  16 

 17 צריך. 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 – הישיבה  ננעלה -

 23 


