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1. הצעת תקציב לשנת  2018 

המועצה   ישיבת  את  לפתוח  מתכבד  אני  טוב.  ערב  חברים,  צבי גוב-ארי :    
שלא מן המניין, נושא הדיון על תקציב  2018. הצעת התקציב הובאה והועברה אליכם לפני  
גם פרוטוקול של   יש  בוועדת הכספים התבצע במהלך השבוע.  דיון  יותר מ-15  יום, כאשר 
ועדת הכספים? רק את?   איננו חבר  רוצה לדעת   מי מכם פה  ומה שהייתי  ועדת הכספים. 

כולם בוועדת הכספים?   

גם יניב לא.   לינה שרון:    

יניב ובן הרו ש.  ד"ר אהוד ויצמן:   

ובכן כך. אעביר את רשות הדיבור ליו"ר הוועדה, אבל לפני כן,   צבי גוב-ארי :    
מילה אחת או שתיים. יש לנו גידול מאוד משמעותי בנושא החינוך. ההפרש בין שנה שעברה  
לשנה, יש פה עלייה של  16,500,000  שקל בהוצאות החינוך, כאשר מתוך זה העיר צריכה  
מיני   כל  כ-6,500,000  שקל  מתבצעים  זה  כל  על  כ-7,700,000  שקל.  לממן  מתקציבה 
כל   סך  את  לוקח  אני  שאם  כך  העיר.  בתוך  חינוך  תשתיות  לנושאי  שקשורים  פרויקטים 
הוצאות החינוך, תגענה לכדי  43,569,000  בשנת  2018. חלק מזה, הנושא התפעולי שוטף  

וכו', וחלק מזה השקעות בתשתית.   
אחד הדברים שאנחנו יכולים בהחלט להיות גאים בו זה הנושא של השקעה בבני אדם. אני 
ישירות   שזה  בחינוך,  בפרויקטים  שנת  2018,  הקרובה,  בשנה  החינוך.  תחום  על  מדבר 
ההשקעה.   כל  בסך  מעניינים  דברים  כמה  כ-3,352,000  ₪.  אנחנו   משקיעים  לתלמידים, 
ג'.   לכיתות  פרויקט  זה  וחשיבה מחשובית.  הדיגיטלי  לעולם  זה החשיפה  אמנם אחד מהם 
חיזוק תחום האנגלית, שזה כ-650,000  ₪, כ-83  שעות שבועיות שאנחנו מממנים הכשרה  
והכשרת מורי מתמטיקה לשיפור הישגי   ליווי  נס טכנולוגיה.  נקרא  זה  צעירים.  של מדענים 

המתמטיקה בעיר ומעבר מ-4 ו -3 יחידות ל-5 יחידות.   
סיוע לכ-13  כיתות ברמה של כיתות נמוכות. השקעה של  595,000  ₪, על מנת להביא את  

הילדים הללו לבגרות. והכנסנו גם לימודי שח לגני הילדים, לכיתות א'. רק כרגע.   
באשר לשכר הכללי. קיימת עליי ה בשכר הכללי של סך  4.5%  לעומת השנה  2017. חלקה  
ההנחה   לדעתי  הזה  שהעניין  מודיע  ואני  שכר.  וזחילת  קיבוציים  להסכמים  שקשור  מה  כל 
היא מאוד שמרנית, כי אני עוד לא יודע מה יהיה בהמשך פיתוח ההסכמים הקיבוציים. הרגע 

לקחנו באופן ממוצע. אין לנו הרגע קונקרטית בכל זרם ומכל ענף.  
ישי בת בישיבת ועדת הכספים. הרבה מאוד שאלות. ראיתי את הפרוטוקול. אני מציע שתציג  

את העקרונות, הנקודות החשובות, ואחרי זה נעלה לשאלות את כל מה שיש.  

לגבי  טיפה  תרחיב  ברשותך,  העיר,  ראש  רק,  אפשר  אם  ד"ר אהוד ויצמן:   
ב-2017  ולא   שהיו  החינוך,  תיק  מחזיק  אתה  פרויקטים,  היו  החינוך.  בתחום  הפרויקטים 

ממשיכים איתנו ל-2018. עדי שאל שאלה בעניין. אשמח אם תרחיב.   

כניסה   אומרת,  זאת  בזמן.  מוגדרים  שהיו  פרויקטים  לנו  יש  צבי גוב-ארי :    
לשנה ויציאה. וכמובן הכספים מנוצלים לפיתוח פרויקטים אחרים.  מטבע הדברים, אתה לא  
נכנס לדבר והולך לכל השנים. מתחוללים שינויים. לדוגמה, היה פרויקט של כיתות ה', ילדים 
נבחרים, שנבחרו במיוחד לצורך הרצת פרויקט, כ-30  ומשהו ילד מכל היישוב מכיתות ה',  
לנושא של ייצור אפליקציות. ההחלטה שלי היתה שאנחנו לא הולכים על ליקוט של נבחרים  
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מכל הכיתות, כי אנחנו הולכים לרוחב. אנחנו הולכים על כיתות שלמות. ולכן עברנו לכיתות  
ג'. זה נותן מענה על חלק מהדברים. אבל אני אשאל קונקרטית -   

אז אולי כשנפתח את הדיון, אז עדי ירצה אולי לשאול, בסדר? ד"ר אהוד ויצמן:   
ל- באשר  שאלות  עלו  שבו  מעמיק,  לדיון  השבוע  ישבנו  הכספים,  ועדת  ישיבת  טוב.  ערב 

שראש   למה  מעבר  דגשים,  אשים  תקציב  2018.  בהצעת  לדון  כאן  אנחנו  2017  ו -2018. 
אוטומטית של   זה מהעלאה  עלייה של  5.21%, שעיקרה  יש  לגבי הארנונה,  העיר הדגיש. 
למבני   התעריף  כלום.  1.31%  העלאת  מבקשים  שאנחנו  בלי  מעלים  שנה  2.18%  שכל 

תעשייה, שאישרנו במסגרת צו ארנונה ל-2018.  1.8%,   

לאשפה. לאשפה תעשייתית. צבי גוב-ארי :    

גם. אני מדבר מה שעשינו בתחום הזה של התעשייה. ו -1.8%   ד"ר אהוד ויצמן:   
זה   גם ב-2018.  צפוי  גדול אבל אכלוס  לא  שהם שומות חדשות למפעלים שונים, באכלוס 

מסביר את ההפרש בעלייה בארנונה.  
בזכאים  מגידול  בעיקרו  נובע  הזה  בכ-500,000  ₪,  שהגידול  גדלנו  בארנונה,  הנחות 

ובמבנים נוספים שנכנסו לקטגוריה הזו של ההנחות.   
משרדים אחרים, בתחום ההכנסות, אנחנו רואים גם פה גידול של כ-34.51%. עיקר הגידול 
נובע מהעברת כספים מרמ"י, ומעל כ-500,000  ₪ מהמשרד לביטחון פנים. אלה הסכומים 

המשמעותיים בתחום הזה.  
כ- של  תוספת  יש  לכם.  שהעבירו  בחוברת  האחרון  העמוד  זה  שקרא,  מי  עצמיות.  לגבי 

העברה   של  בנושא  גידול  יש  הגדולים.  הדברים  על  אדבר  אני  2,357,000  לעומת  2017. 
לתכנון ובנייה מהיטל השבחה. אגרות בנייה, במקום  3.5  מילין יהיו כ-4  מיליון בשנה הבאה.  
התחום של הכנסות מימון , שזו יוזמה מאוד מעניינת של הגזברות, שהיא מקדימה תשלומים 
הצליחה  והיא  שמקבלים,  אלה  על  אחוזים  משיתים  שאנחנו  בזה  טוב  תזרימי  מצב  בשל 

להשיג פה 250,000 ₪.  
התרבות,   בהיכל  השיפור  מגמת  את  רואים  אנחנו  אותה.  לציין  צריך  שאולי  נקודה  עוד 

בהכנסות,   

הם בהפסד, איזה שיפור יש שם.   שחר סימנה:    

לעומת 2017.   ד"ר אהוד ויצמן:   

2,011,000 יש הפסד שם.  שחר סימנה:    

שנים,  ברצף  סך ההכנסות  על  כשאנחנו מסתכלים  אני מדבר  ד"ר אהוד ויצמן:   
אנחנו רואים עלייה שיטתית בהכנסות. לא דיברתי על ההוצאות.   

אז מה? ואם יש לך יותר הוצאות, אז מה עשית?   שחר סימנה:    

מה  על  לדבר  הזכות  את  לך  יהיה  רגע  עוד  לסיים?  יכול  אני  ד"ר אהוד ויצמן:   
שאתה רוצה. לגבי שכר כללי, ראש העיר פירט, אז לא אוסיף. שכר חינוך צוין. אז גם פה אין 
לי מה להוסיף. עומס מלוות. שחר, עוד רגע יהיה לך את כל הזמן שבעולם לשאול שאלות.  
לי. אתה מפריע. עומס מלוות משולם בזמן. זה בהחלט מציג חוסן   אני מבקש לא  להפריע 

שאנחנו עומדים בהתחייבויות ארוכות הטווח שלנו. וצריך לברך על זה.   
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אלה הדגשים, לפני שאנחנו פותחים את זה לדיון. ועדת הכספים הצביעה ברוב קולות על  
אישור התקציב ל-2018. אנחנו רוצים לאחל הצלחה לראש העיר, לעושים במלאכה ונקווה,   

האם היו שאלות שלא קיבלו תשובות בוועדת הכספים? האם   צבי גוב-ארי :    
ההנחייה של שקיפות מוחלטת נעשתה?   

שב ו  מכתב  שלח  סימנה  שחר  המועצה  חבר  הזאת,  בנקודה  ד"ר אהוד ויצמן:   
הציג 16 שאלות. אני השבתי לו.  

אני לא כתבתי לך, מה אתה משיב.    שחר סימנה:    

אני אגיד לך למה.    ד"ר אהוד ויצמן:   

אני לא כתבתי לך את המכתב.   שחר סימנה:    

אני יו"ר ועדת הכספים, לא אתה.    ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, הוא התכוון לשאלות אחרות.    שחר סימנה:    

לאיזה שאלות?   ד"ר אהוד ויצמן:   

תשאל אותו. מכתב לא אליך. אני לא כתבתי אליך מכתב.    שחר סימנה:    

אתה הפנית מכתב לגזברית.    ד"ר אהוד ויצמן:   

אני רשאי להעביר לו כל נושא, ואני מבקש מאוד לא להפריע.   צבי גוב-ארי :    

לא כתבתי לך מכתב.    שחר סימנה:    

מה הקשר? אתה שלחת לגזברית בנוגע -    ד"ר אהוד ויצמן:   

בסדר, אז מה?    שחר סימנה:    

שחר, אתה שואל שאלה, אז תקשיב.    ד"ר אה וד ויצמן:   

אתה ...    שחר סימנה:    

אם אתה שואל שאלה, אז תקשיב.   ד"ר אהוד ויצמן:   

אני לא כתבתי לך מכתב. אתה לא צריך לענות לי בכלל.   שחר סימנה:    

אני רוצה רגע לדלג מעל  -  עו"ד עדי ינקילביץ:   

רגע, סליחה, שחר. (מדברים ביח ד)  ד"ר אהוד ויצמן:   
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אל תענה, המכתב לא שלך.   שחר סימנה:    

של מי? ... אתה צריך לשלוח ליו"ר הוועדה.  ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, אני כותב למי שאני רוצה. וחוץ מזה, שחר סימנה:    

אני עונה למי שאני רוצה.  ד"ר אהוד ויצמן:   

חוץ מזה, ראש העיר שאל בצדק,    שחר סימנה:    

תמשיך בבקשה.   צבי   גוב-ארי :    

תתייחס  מכתבים.  לא  שאלות,  בצדק  שאל  העיר  ראש  רגע,  שחר סימנה:    
לשאלות. בוועדה עצמה.   

אז אני מציע שתקשיב, אז תחסוך לנו דיבורים מיותרים.    ד"ר אהוד ויצמן:   

אל תעלה את המכתב. המכתב לא לך. אתה תפסת -  שחר סימנה:    

אני  השבתי -    ד"ר אהוד ויצמן:   

אבל לא כתבתי לך. לא כתבתי לך.  שחר סימנה:    

על מה אנחנו מתווכחים פה?    צבי גוב-ארי :    

הוא מתווכח, הוא שלח מכתב לגזברות.    ד"ר אהוד ויצמן:   

תתעלם. הלאה. לשאלתך. שחר שלח 16 -   צבי גוב-ארי :    

אחרות.   שאלו ת  היו  המכתב.  את  עזוב  אליך.  לא  אליך.  לא  שחר סימנה:    
בוועדה.  

היו שאלות אחרות שביקשת?   ד"ר אהוד ויצמן:   

כן. הוא מתכוון,   שחר סימנה:    

לתקציב  בעיקר  שהתייחסו  שאלות  היו  מבין,  שאני  כמה  עד  צבי גוב-ארי :    
2018  ההנחייה היא שראשית וקודם כל יועמד לרשותכם כל חומר נדרש של תקציב  2017  
... מעבר לעניין הזה, כאשר אתה דן בתקציב   על מנת שתראו ותבררו אם י ש מקום בכלל 
היה   אמור  הכספים  ועדת  של  הדיון  בתקציב  2017  וכו'.  שינוי  על  מדבר  לא  אתה   ,2018
לאפשר או להביא לאישור תקציב  2018. אין טעם ללכת לתקציב  2017. יחד עם זאת, אם  
מקום   יהיה  בבקשה.  תשבו  שצריך.  מה  כל  את  לרשותכם  שיעמידו  דובר  וכו',  שאלות  יש 

לשבת. כל החומר מונח על השולחן. תעבדו על זה, בבקשה. הכל פתוח.   

זה לא קרה. אהוד, זה פשוט לא קרה. גם בתשובות ששחר    עו"ד עדי ינקילביץ:   
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קיבל  שהוא  התשובות  בצד  2017,  נשים  כרגע  על  2018,  מדבר  אני  הישיבה,  לפני  שלח 
שאני  ולומר  סוגריים  לפתוח  רוצה  רק  אני  עכשיו,  לגזברות.  תפנה  בגזברות,  פירוט  שיש 
בזמנו שאלתי פה כל מיני שאלות לקראת אישור תקציב ואמרו לי 'תשמע, שאלות ענייניות 
כשהעלינו  אז  הפירוט'.  כל  את  תקבל  שם  כספים,  בוועדת  תעלה  התקציב  לגבי  פרטניות 
שאלות בוועדת כספים, אמרו לנו 'עכשיו תיגשו לגזברות ותשבו שם ותקבלו את כל החומר'.   

האם מדובר על תקציב -   צבי גוב-ארי :    

שנייה אחת. לא, לא,  2018  בלבד. שאלות שהעלינו מהותיות  עו"ד עדי ינקילביץ:   
בנוגע לספר התקציב  2018. אז שחר שאל כל מיני שאלות עוד קודם לישיבה, שאני חושב  
הלילה,   עד  נישב  בוא  שב.  קח,  'אדוני,  לו  להגיד  החומר,  עם  לישיבה  להגיע  היה  שראוי 
תקרא. יש לך שאלות, תשאל. אין לך שאלות, אז לבריאות'. עכשיו, גם תוך כדי הישיבה אנ י 
העליתי עוד כל מיני שאלות בנוגע לחינוך ולפרויקטים שלא תוקצבו ב-2018  או כאלה. וסוכם  
שיינתן איזשהו מענה ממוסמך לאחר הישיבה, שנוכל לקבל ממנו מידע  נוסף או משהו כזה. 
קיבלתי מענה, אבל למעשה זה חזרה, ועניתי גם ליעל שזה למעשה חזרה על אותה תשובה  

שאמרו לי בוועדה.  

אני רוצה להשיב. רגע, שנייה. ד"ר אהוד ויצמן:   

אין בעיה. אני אומר מה היה בוועדה.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

חברים, אחד אחד.  צבי גוב-ארי :    

עדי, אני רוצה להסביר. תראה, בוא נתחיל מהסוף. לשאלתך   ד"ר אה וד ויצמן:   
לגבי הפרויקטים אתה צודק. לגבי הפרויקטים, ראש העיר, אנחנו נעבור על זה, אתה תשאל  
כל   לגבי  הישיבה.  בתחילת  זה  את  לך  אמרתי  ששאלת.  כפי  פרויקט,  פרויקט  ישיב  והוא 

השאלות שאנחנו דנו ל-2018, ניתנו תשובות.   

לא, לא מדויק.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

מדויק. תיכף ארצה לשמוע איזה שאלה -    ד"ר אהוד ויצמן:   

אני לא מדבר על שאלות של זמן הדיון. אני מדבר על השאלות   עו"ד עדי ינקילביץ:   
שבמכתב נכתב -   

מכתב  שלחנו  שחר.  של  המכתב  לגבי  רגע,  המכתב,  לגבי  ד"ר אהוד ויצמן:   
שאומר בגדול  את הדבר הבא: יש דברים שנתנו תשובה במקום. ויש דברים שאמרנו 'אנחנו 
אלא   בגזברות.  לו  והכינו  לך  מוכן  הכל  מחויבים  פי מה שאנחנו  על  מכלום'.  לא מתחמקים 
לא הספיק.   הוא  ראשון.  ביום  לעבודה  חזרנו   אנחנו  חול המועד.  במחצית  הוא שלח  מה? 
עכשיו, אני אמרתי תחילת הדיון, אמרתי  'אין שום בעיה. אנחנו לא מתחמקים. אנחנו נקבע  

דיון בוועדת כספים לנושא הזה, אחרי שהוא ילמד אותו'.  

אחרי שיאושר התקציב.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

מה הקשר לתקציב?   ד"ר אהוד ויצמן:   



 נהעיריית יב
 1710.19.מתאריך    14/17מן המניין מספר שלא  מועצה  ישיבת

 
 

8 

 
 עיריית יבנה 

מה זאת אומרת?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

אלה שאלות שדנים ב-2017.   ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, אני מדבר, עזוב את  2017. 2018.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

תראה לי שאלה אחת  2018. בבקשה, תראה לי שאלה אחת   ד"ר אהוד ויצמן:   
   .2018

בגזברות.   פירוט  של  תשובה  קיבל  שאל  שהוא  השאלות  רוב  עו"ד עדי ינקילביץ:   
שייגש לגזברות.   

את  לי  יש  שלו.  את  השאלות  לפתוח  לך  מציע  אני  אז  לא,  ד"ר אהוד ויצמן:   
השאלות שלו.   

נכון, ותסתכלי, פירוט בגזברות. אני רואה מפה. העיניים שלי  עו"ד עדי ינקילביץ:   
עדיין טובות. לא אמרתי שלא קיבל תשובות בכלל. אמרתי שרוב השאלות  -  

תעבור לתקציב, בבקשה. אנחנו  לגבי 2018.   צבי גוב-ארי :    

סעיפים  שני  כאן  יש  אפשר.  אם  שאלות,  שלוש  ויצמן,  יש  לי  מאיר בן הרוש:   
שראיתי שיש ירידה, בדף מס' 30.   

רק דקה, בבקשה.   צבי גוב-ארי :    

בנושא של סעיף חשמל, יש שם ירידה מאוד משמעותית. דף   מאיר בן הרוש:   
03. יש שם איזה סעיף,   

 ? 03 ףדב   : י רא-ובג יבצ

אה, הנה, אני רואה. כן, בהג"א אתה מתכוון.   ד"ר אהוד ויצמן:   

כן. מה זה? למקלטים?   מאיר בן הרוש:   

ירידה  לגבי  מאיר,  של  שאלה  פה  יש  איתנו.  אתם  רגע,  ד"ר אהוד ויצמן:   
בחשמל. מדובר, אגב, על אחזקת מקלטים, אני מבין .   

זה קשור במקלטים? מאיר בן הרוש:   

זה קשור במקלטים.  תמר קופר:    

מה זה קשור? העירייה לא משלמת ?    מאיר בן הרוש:   

שמחזיק   למי  מהמונים  מחויבים  חלק  משלמת.  העירייה  תמר קופר:    
במקלטים, זה פשוט לפי הביצוע בפועל. 
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אז למה עד עכשיו הם ... מאיר בן הרוש:   

לפי הביצוע בפועל.   תמר קופר:    

סביר  לא  משמעותי.  100,000  שקלים.  פער  מאוד  זה  מאיר בן הרוש:   
במקלטים שהם שייכים להג"א, ואם משתמשים בהם, שנייה רגע. א', תבדקו, תתנו תשובה  
עד   שנייה,  בבקשה  וויצמן,  הפרש.  הגיוני  100,000  שקלים  לי  נשמע  לא  זה  כי  מסודרת. 
כמעט  300,000  שקלים   של  משמעותית  מאוד  ירידה  יש  בדף  35,  הנושא  יבדקו,  שהם 

בנושא של ועדי עובדים. למה? תסתכל, מ-437,000,   

מאיר, מאיר, ... לקבל תשובה –   שחר סימנה:    

רגע, הם בודקים, הם בודקים.   מאיר בן הרוש:   

תפנה אותי לסעיף.    ד"ר אהוד ויצמן:   

... התחתון. ועדים מקומיים.  רועי גב אי:    

אה, ועדים מקומיים? צביקה,    ד"ר אהוד ויצמן:   

מאוד  סמוכה  היתה  כספים  ועדת  והישיבה  של  מאחר  גם  עו"ד עדי ינקילביץ:   
לעבור   הספיק  באמת  פה  שמישהו  חושב  לא  אני  חגים,  בתקופת  והיינו  הנוכחית,  לישיבה 

בצורה מדוקדקת על התקציב מבין כל חברי המועצה. אולי מעטי מעט מאיתנו.   

כולל לא על הפרוטוקול אפילו.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

ממש   שיהיה  דיון  התקציב.  על  נרחב  דיון  לקיים  רוצה  אני  עו"ד עדי ינקילביץ:   
נעבור על הסעיפים, כמו שצריך.  

סעיף סעיף, נראה מה עשיתם, מה לא עשיתם.    שחר סימנה:    

לדחות את הישיבה על נושא התקציב למועד אחר, ונדון בזה.   עו"ד עדי ינקילביץ:   
בישיבה ארוכה, כמו שצריך, מסודרת.   

היום  כמו שצריך.  יעבור על הפרוטוקול  כו לל אחרי שכל אחד  רונית ארנפרוינד -כהן :  
או אתמול, אחרי שאני מבקשת את הפרוטוקול, נקבל אותו. אנחנו אנשים עובדים. אני לא 
גם   להתייחס  רוצה  ואני  שאלות  שם  והיו  חשוב.  והוא  הפרוטוקול.  על  לעבור  הצלחתי 

לתשובות שהיו שם.   

להעלות בכל זאת שאלות, אני רוצה לראות אם יש פה דברים  צבי גוב-ארי :    
לא שלכם ...   

לא  כשאנשים  שאלות  רציני   להעלות  שזה  חושב  לא  אני  לא,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
הספיקו לעבור על התקציב.  
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חברים, הגשת תקציב לאישור הממשלה מותנה בזמן. אני לא   צבי גוב-ארי :    
חושב-  

את   לו  יש  מאיתנו  אחד  כל  תשמע,  לעבוד,  יכולים  לא  אנחנו  עו"ד עדי ינקילביץ:   
הלו"ז שלו. זה שהתקציב הוגש רק עכשיו לאישור זה לא תלוי בנו.  

 ותואם כמס תהאש יחראב יצקתש יגמתה אד, ובכהכל ם ע   : י רא-ובג יבצ
  ת. מדוקנה הששל ה לצוניהת ממה רם צעבאה ותה ראו

שעברת   בלי  לאשר  תקציב  עדיין,  צביקה.  אבל  בסדר,  הכל  עו"ד עדי ינקילביץ:   
עליו,  

לא ... הלאה.    צבי גוב-ארי :    

אז אני רוצה לקיים דיון של לפחות שש שעות. עו"ד עדי ינקילביץ:   

בבקשה?    צבי גוב-ארי :    

אני רוצה לקיים דיון של לפחות שש שעות.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

אתה רוצה לקיים דיון -   צבי גוב-ארי :    

של לפחות שש שעות. עו"ד עדי ינקילביץ:   

לפחות שש שעות. מאיר בן הרוש:   

על כל התקציב. אני רוצה שספר התקציב יונח פה. נעבור עליו   עו"ד עדי ינקילביץ:   
סעיף סעיף, ונחליט, שהמועצה תחליט.   

רגע, מתי נשלחה חוברת התקציב לחברי המועצה?  ד"ר אהוד ויצמן:   

נשלחה שבועיים לפני. תמר קופר:    

שבועיים. מה? ...    ד"ר אהוד ויצמן:   

חברים, ... נשלח בערב חג.   צבי גוב-ארי :    

ערב חג, ערב חג.   שחר סימנה:    

אז כבר מערב החג?    צבי גוב-ארי :    

כן, היה ערב חג.   שחר סימנה:    

אוקיי. יש לכם הערות לתקציב?  צבי גוב-ארי :    
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לא, אני חוזר על הבקשה שלי, צביקה.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

תודה, הלאה.   צבי גוב-ארי :    

מה הלאה? בוא נעשה דיון. יש פה ... ויש פה חמישה חברים   עו"ד עדי ינקילביץ:   
שמבקשים את זה, אז קדימה.  

שישה.    רחמים דוד:    

שישה, שישה.    שחר סימנה:    

שישה, סליחה. ...    עו"ד עדי ינקילביץ:   

... לקחת חופש יום שלם לתקציב. זה לא הולך... לקחת חופש   חובב אשרף:    
מהבוקר? למה? ...   

  ... שצריך.  כמו  זה  את  נעשה  בוא  שצריך.  כמו  תקציב   ... עו"ד עדי ינקילביץ:   
(מדברים ביחד) לא, זה לא שאני יודע. ...   

יש מלא דברים, יש מלא חורים פה.  רחמים דוד:    

מה ועדת הכספים המליצה?    צבי גוב-ארי :    

לאשר ברוב קולות את התקציב.    ד"ר אהוד ויצמן:   

מה היה ...    צבי גוב-ארי :    

אנחנו מבקשים לדחות, לדחות.   רחמים דוד:    

היו ארבעה שהצביעו בעד ושניים שהצביעו נגד.   ד"ר אהוד ויצמן:   

ולשניים הללו יש שאלות לכאורה שלא נענו. לטענתם. צבי גוב-ארי :    

ככה הם אומרים. ד"ר אהוד ויצמן:   

כאשר אחת השאלות שעלתה,   צבי גוב-ארי :    

לא, זה לא ככה.   שחר סימנה:    

לא שאלות. זה לעבור סעיף סעיף, לקבל תשובות. רונית ארנפרוינד -כהן :  

הנה, לדוגמה, למשל ...   רחמים דוד:    

לך   בוועדת כספים לעבור סעי ף סעיף. היתה  ביקשתי  גם  אני  שחר סימנה:    
הזדמנות.   
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ביקשתי   השאלות,  אחת  היתר,  בין  שעלתה,  השאלות  אחת  צבי גוב-ארי :    
לרכז חומר ולהעמיד את זה לטובת השואל.   

וזה בוצע. הוא פשוט לא הספיק, כי ביום ראשון הוא הגיע, הוא ד"ר אהוד ויצמן:   
עובד, הגיע מאוחר. והוא לא הספיק לעבור על -   

לא, מתי כתבתי את המכתב?   שחר סימנה:    

באמצע חול המועד.    ד"ר אהוד ויצמן:   

זהו. היה חול המועד,    שחר סימנה:    

והכינו לך ביום ראשון כבר את כל ...    ד"ר אהוד ויצמן:   

אי אפשר לענות על כל השאלות ...   שחר סימנה:    

... רציני שזה ראוי ...    עו"ד עדי ינקילביץ:   

אני מציג את העובדות.   ד"ר אהוד ויצמן:   

יש פה עוד ... יש פה הרבה הוצאות שונות, ואנחנו לא יודעים   רחמים דוד:    
מהם הוצאות שונות. ... מאוד גבוהים.  1.5  מיליון,  1.5  מיליון, צריך לדעת מה זה. לאן זה  

מגיע. ...   

לעניין   מעבר  תירגעו.  הכספים.  ועדת  המלצת  את  מקבל  אני  צבי גוב-ארי :    
הזה, גם אחרי אישור התקציב, במידה ויש לכם הערות כתובות, שלחו לי בבקשה,  אתאם  

איתכם פגישה.   

לא, לא, ממש לא.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

לא? אז תתנגד. מי בעד  -   צבי גוב-ארי :    

אז אני רוצה להעלות הצעה לפי סעיף 58 לתוספת השנייה,    עו"ד עדי ינקילביץ:   

מי בעד הצעת התקציב?   צבי גוב-ארי :    

לא, לא, לא, אתה לא יכול לעשות את זה.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אין לי בעיה להרחיב את הדיון לשש שעות. זה מה שרוצים?  צבי גוב-ארי :    
בבקשה.   

ונדבר   בו  נדון  יונח ספר התקציב על המועצה.  ספר התקציב,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
עליו.  

בבקשה. גמיש. יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת להצביע,    צבי גוב-ארי :    
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שמעיר,   מי  עם  אשב  תרשמו.  מאוחרות  יותר  הערות  לכם  יש  ואם  התקציב  את  להעביר 
נעבור על ספר התקציב, אסביר. אתם לא רוצים את זה? רוצים שש שעות? יושבים עכשיו  

שש שעות, בבקשה. תתחילו.  

שש שעות אבל על מה? אין פה את ספר התקציב. שיביאו את  עו"ד עדי ינקילביץ:   
ספר התקציב, בואו נשב עליו.  

אני מגדיר את זמן הדיון עכשיו לשש שעות.   צבי גוב-ארי :    

שגם   פה  חושב  לא  אני  אישי?  באופן  לי  התקציב?  ספר  של  עו"ד עדי ינקילביץ:   
לכולם יש אותו. לא, לרונית ...   

אתם באים להתנגד לתקציב? תביאו את מה שקיבלתם.   עו"ד מאיר דהן:   

של   העיר,  של  הפיתוח  של  התהליך  את  לעכב  לנסות   ... צבי גוב-ארי :    
הטיפול בעיר. התרגילים הללו עד כאן. אתם רוצים שש שעות? מאושר עכשיו שש שעות.  

תתחילו לעבוד.   

בואו נשב לעבוד, קדימה. ד"ר אהוד ויצמן:   

שלחת להם בדואר לכולם?   צבי גוב-ארי:     

כולם קיבלו. (מדברים ביחד)   ד"ר אהוד ויצמן:   

הכל בסדר. אני מסיים את הדיון בשעה שתים עשרה בלילה.   צבי גוב-ארי :    
לא רשאים לצאת מפה עד שמסיימים את הדיון של שש שעות, חברים. החלטנו, תקפידו, 

בשתים עשרה בלילה אפשר ללכת למקום אחר. אפשר גם לעשות ישיבה ...  

ערבית באישור השליש. ערבי ת באישור שליש. ...   רועי גב אי:    

אולי נפסיק את ההקלטה. לינה שרון:    
לינה, נגזר עלינו לנהל עסק בתנאים לא נורמאליים.   צבי גוב-ארי :    

הבנתי. בסדר.   לינה שרון:    

נמשיך להיות ... בסדר?    צבי גוב-ארי :    

תמר,  הגדלת התקציב, זה עמוד  6. ההגדלה היא מ-16,585   רונית ארנפרוינד -כהן :  
ל-21. למעלה, פיקוח חוקי עזר. זה פער גדול. תסבירי לי מה יש שם.  

זה סיכום של כל  ערך  2.  ערך  2  זה שירותים מוניציפאליים. כל  תמר קופר:    
ה-2.   

אוקיי, ויש שם -  רונית ארנפרוינד -כהן :  
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זה הכנסות.    תמר קופר:    

בסדר.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אז תשאלי ספציפית.   תמר קופר:    

הכנסות מפיקוח על, מה יש כאן ההגדלה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

לא, אבל תצייני את הסעיף הספציפי, רונית.   ד"ר אהוד ויצמן:   

תעברי על הסעיפים, כי זה כל ה-2. כל מה שמתחיל במספר   תמר קופר:    
2, זה הסיכום שלו.  

באיזה עמוד את?    ד"ר אהוד ויצמן:   

של  2  מיליון   תוספת  לך  יש  בעמוד  4,  לדוגמה  תראי  הנה,  תמר קופר:    
שקל, למטה, סוכנות זה רמ"י, בהמשך של הסעיף. היה סוכנות, אבל זה רמ"י.   

הסוכנות זה רמ"י?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן. זה פשוט שם של הסעיף. אנחנו לקראת שנ ה הבאה כבר   תמר קופר:    
לקבל   אמורים  שאנחנו  ניהול  עמלת  זו  שקל  מהמחשב.  2  מיליון  יצא  אוטומטית  זה  נשנה. 

מרמ"י על הפרויקטים, ... ביצוע, של הסכם הגג.   

כן. רונית ארנפרוינד -כהן :  

העמלה,   את  מהם  נקבל  הכספים,  את  נוציא  ביצוע.  תלוי  זה  תמר קופר:    
החלק הגלובאלי. יש פה סעיפים בפרק הזה שאהוד התייחס אליהם.    

בסדר, אבל צריך להתייחס לסעיפים ספציפיים.   מאיר בן הרוש:   

אז זה מה שאני אומרת, סעיפים ספציפיים.   תמר קופר:    

אני אעלה שאלות ספציפיות, שנראה,    מאיר בן הרוש:   

כן, נסיים אני ... שחר סימנה:    

יעל, עמוד  4, סעיף  290. כתוב בהערות 'הנחות שמירה', אבל   עו"ד עדי ינקילביץ:   
זה בהכנסות. 500,000.   

זה בדיוק הסתכלתי על זה גם כן עכשיו.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אז איך הנחה? איך זה בהכנסה?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

ההנחות, גם בשמירה וגם בארנונה אותו סכום תמיד מופיע   תמר קופר:    
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גם בהכנסות וגם בהוצאות. זו רק הנחייה רישומית. אין לזה משמעות. 

זאת   שמירה?  אגרת  על  למישהו  נותנים  שאנחנו  הנחה  זו  עו"ד עדי ינקילביץ:   
הכוונה?  

כן, מי שזכה להנחה באגרות,    תמר קופר:    

אז איך אנחנו מכניסים את זה כהכנסה, אם זו הנחה שנתתי.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

בהכנסה.   וגם  בהוצאה  גם  מופיע  זה  הנחייה  חשבונאית.  זו  תמר קופר:    
בעצם על התקציב זה לא משפיע. זה רק רישומי.  

אז איך זה לא משפיע, אם אנחנו -   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אתה תראה את זה גם בהנחות מארנונה.    תמר קופר:    

כמה סך הכל הגדלת ...   בחינוך לבד זה 5 מיליון שקלים.    מאיר בן הרוש:   

   .1ד ומעאה תר    ר:פוקר תמ

הראשון?  מאיר בן הרוש:   

   .113 מתועל 363  .%8. 8012 ביצתקו 7012ב יצקתש לך י    ר:פוקר תמ

זה רוב התקציב לחינוך. מאיר בן הרוש:   

תקציב בחינוך. יש לך פה למעלה -    תמר קופר:    

זה כמעט 5 מיליון שקלים. מאיר בן הרוש:   

יש  לך חינוך למעלה בהכנסות. הכנסות משרד החינוך. ויש לך  תמר קופר:    
...  45. ובהוצאות למטה יש לך שכר חינוך ופעולות חינוך. זו ההגדלה.   

יעל, עמוד  24.  784. אה, תמר. אמרתי יעל. אני מתנצל.  784,   עו"ד עדי ינקילביץ:   
הוצאות שונות 400,000.  

איפה? תמר קופר:    

ב-784.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

בהוצאות  משפטיות.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

'הוצאות משפטיות על תביעות שבדרך'? זה   מה זאת אומרת  עו"ד עדי ינקילביץ:   
איזשהי קרן ששמים שם את הכסף אם ו?   
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קודם כל, יש פה שני סעיפים, 784 ו -785. תמר קופר:    

נכון.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

יועצים משפטיים שאלתי על זה, אמרו לי 'זה יועצים חיצוניים', עו"ד עדי ינקילביץ:   
הבנתי, בסדר.   

יש משרד שעובד ויש גם משרד של יועץ ביטוח. זה גם משרד   תמר קופר:    
עורכי דין. ויש מדי פעם תביעות שמסתיימות. תביעות שנמשכו, לא יודעת, אולי הסתיימו ...   

זה מה זה? 785?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

.784 תמר קופר:    

לא, אבל 784 כתוב תביעות שבדרך. לא על תביעות שהיו.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

ביטוח   בעיקר  זה  השוטפת.  העבודה  לא  שהם  תביעות  זה  תמר קופר:    
וכאלה.  

זה   משפטיים  רונית.  785  יועצים  סליחה,  רגע.  עכשיו  אוקיי,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
אנשים שהעירייה התקשרה איתם במכרז? בחוזה אישי? במכרזים?  

תראה, הסכום הגדול ביועצים המשפטיים  זה המשרד של  ...  תמר קופר:    
וסכומים קטנים של יועצים משפטיים שמדי פעם ...  

לא, אני שואל. זו התקשרות שנעשתה במכרז? עו"ד עדי ינקילביץ:   

הוא שאל בדיוק מה שרציתי  לשאול, הכל בסדר. תגידי, כאן,  רונית ארנפרוינד -כהן :  
פיטרנו  קרה?  בשכר?  מה  הפחתה  לנו  יש  ממתי  בשכר?  הפחתה  שיש  זה  איך  בנושא, 

מישהו?  

של  בסעיף  תקציב.  התאמות  עושים  פעם  מדי  אנחנו  תמר קופר:    
המשפטיות הופיעה מזכירה שעובדת עם  יפעת . היום הם נפרדות.  יפעת  עובדת  בגזברות.  
אם  הכנסות.  על  לממונה  אותה  העברנו  מהוצאות משפטיות,  ציפי  הוצאנו  את  אנחנו  ציפי. 

תגיעי לסעיף של ממונה על הכנסות, תראי שיש שם גידול.  

יש שם העלאה?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

נכון.  תמר קופר:    

הבנתי.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

מדי  וגם  מעבירים  פשוט  בתקציב.  סעיפים  בכמה  קורה  וזה  תמר קופר:    
פעם יש ניידות.   
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כן, יש למשל במחסן, בעמוד 25. 300,000  שקל.  עו"ד עדי ינקילביץ:   

שם מישהו יצא לפנסיה.   תמר קופר:    

לא 300, 200.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

זה  400,000   מכרז,  אחרי  האלו,  היועצים  וה-400,000,  רונית ארנפרוינד -כהן :  
קבוע? זה המכרז? 400,000?   

כן, זה  31,000, כולל מע"מ כפול  12, ועוד הוצאות קטנות של   תמר קופר:    
כל מיני יועצים שמדי פעם, יועצים שעובדים על נושאים מקצועיים.  

שעברה   שנה  ה-400,000  של  את  משפטיות.  הוצאות  זה  רונית ארנפרוינד -כהן :  
בהוצאות משפטיות, לא יועצים, אנחנו מימשנו? של השנה הנוכחית?   

בדרך כלל זה ממשיך. זה גם כל מיני תביעות שפתאום אנחנו   תמר קופר:    
נדרשים לשלם באמצעות עורך דין, לשלם לו. תביעות שנמשכות.   

מה זה בממונה? אה, הנה, בממונה על ההכנסות שם יש את   רונית ארנפרוינד -כהן :  
ציפי?  

תראי את זה בעוד כמה סעיפים.   תמר קופר:    

עלתה   מגע"ר  חוזה  לגביית  ציפי? הבנתי.  העמלה  שם עברה  רונית ארנפרוינד -כה ן :  
בחצי מיליון?  

זה לא מופיע בתקציב.    רועי גב אי:    

אז מה זה?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

לפ י  ובונוסים  אחוזים  מקבלים  הם  תלוי,  זה  להיות.  יכול  תמר קופר:    
הביצועים. ככל שהארנונה עולה והביצועים שלהם עולים, ...  

אוקיי. רונית ארנפרוינד -כהן :  

זה בחוזה.   תמר קופר:    

אוקיי. ובעמוד הבא, מה, אנחנו מלכלכים פחות? שנה הבאה  רונית ארנפרוינד -כהן :  
נלכלך פחות? יהיו יותר תושבים ונלכלך פחות?   

מה הסעיף?   תמר קופר:    

ניקוי רחובות, עבודות קבלניות,   רונית ארנפרוינד -כהן :  

איזה עמוד?   תמר קופר:    
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   .28 רונית ארנפרוינד -כהן :  

על   תסתכלי  גם  לסעיף.  מסעיף  מעבר  פה  יש  תסתכלי,  כן.  תמר קופר:    
הסך הכל, אין פה פחות.  7122.  750,  751, 752? על מה את מסתכלת? על איזה סעיפים?  
זה עלה. תסתכלי על הסך הכל. זה מעבר מסעיף לסעיף. מה שחשוב זה הפרק, סך הכל.  

הסיכום למטה. כן.  

מה זה?    עו"ד עדי ינקילביץ:   

העלאה,   וזו  יותר.  יהיו  ב-2018  תושבים  הרי  הוא,  המעניין  רונית ארנפרוינד -כהן :  
הערכה של העלאה שהיא מה?   

אני רוצה להסביר. בסעיף שהיה בו 4,400,000,    תמר קופר:    

איפה את רואה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

סעיף 751,    תמר קופר:    

כן.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

של  בשווי  השנה.  מוטמנים  של  רכישה  עשינו  אנחנו  תמר קופר:    
כ-800,000  שקל. שנה הבאה זה לא יהיה. בסדר? אז ה-800,000  שקל יתווספו להוצאה 

שוטפת. ובנוסף תסתכלי על הסך הכל, הסכום עולה בפרק. בסדר?   

כן, הוא לא עולה משמעותית להערכה שיהיו -    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אז תוסיפי עוד 800,000 שלא יהיו -  תמר קופר:    

לשוטף, את מתכוונת.   תמר קופר:    

לשוטף. כי היתה הוצאה של 799 או משהו.   תמר קופר:    

איפה דיברנו קודם על ה-500,000  שקל של הנחות בשמירה?   עו"ד עדי ינקילביץ:   
זה היה בהכנסות. איפה זה היה מקודם? אני מחפש ולא מוצא את זה.   

ב-221. אתה רוצה את העמוד? זה בעמוד 4, הכנסה.    תמר קופר:    

עמוד 4?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

כן, וההוצאה בעמוד 29.   תמר קופר:    

לא, הנה, זה 290, כן.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

בסדר?   תמר קופר:    
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אה, וזאת ההוצאה וזה כאילו שם אותו על אפס?    עו"ד עדי ינקילביץ:   

כן.  תמר קופר:    

ואם אנחנו ממשיכים את  28, מה זה הקפיצה הגדולה בשכר,  רונית ארנפרוינד -כהן :  
של איכות הסביבה בפרק למטה? מ-1,040,000  ל-2,300,000?   

פה  תיקון.   יש  בפועל  ב-2017.  בתקציב  טעות  היתה  זאת  תמר קופר:    
התאמה  של התקציב.   

איזה טעות היתה שם?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

של הרישום. טעות, אין מה... תקצוב לא נכון.  תמר קופר:    

לא הבנתי. מה זאת אומרת טעות של למעלה ממיליון שקל?  רונית ארנפרוינד -כהן :  
איפה הם היו? איפה הם היו רשומים ב-2017.   

הטעות בתקציב.  תמר קופר:    

ואז מה? זה מינוס?   רו נית ארנפרוינד -כהן :  

אנחנו בודקים גם את הביצוע. ראינו שלפי הביצוע זה לא נכון.  תמר קופר:    
צריך להתאים את התקציב.  

על מה יצא הכסף הזה?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אה, זה הפיקוח. הפיקוח העירוני. איכות הסביבה.  תמר קופר:    

חותמים  אנחנו  חוזים  איזה  ידענו  לא  מה,  העירוני?  הפיקוח  רונית ארנפרוינד -כהן :  
איתם ולעשות את המכפלה הפשוטה?   

חוץ מלהאשים אותי ... אין לי,  תמר קופר:    

לא, תמר, אני יודעת, מה פתאום. לא. זה אותם אנשים, אותה   רונית ארנפרוינד -כהן :  
כמות, אותם חוזים, אותו זה,   

אין שינוי מהותי, כן. תמר קופר:    

ואז בסוף השנה, מה? יכול להיות לנו מינוס -    רונית ארנפרוינד -כהן :  

את   עושים  אנחנו  השנה.  של  הביצוע  את  בודקים  אנחנו  תמר קופר:    
התקציב באוגוסט. בודקים עד יוני. ומתאימים את התקציב גם לפי הביצוע, גם לפי -   

שעברה   שנה  אנחנו  אישרנו  שלנו?   ... את  הבאנו  מאיפה  אז  אלי מזוז:    
רק 1,040,000. סבבה, אישרנו פחות ממה שהיה צריך. מאיפה השלמנו את הכסף הזה?   
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עוד לא השלמנו.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

נכנסנו לסעיפים אחרים.   תמר קופר:    

מאיפה, זה בדיוק?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

תקציבים שגויים. תקציבים שהם לא, זה אותם אנשים, אין פה  תמר קופר:    
תוספת של אנשים, אם זאת השאלה. אין פה תוספת -   

לא, השאלה מה קורה ב-2017?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

הטעות   של  1,200,000  בגלל  בגובה  קוצץ  ומה  קוצץ  מי  רונית ארנפרוינד -כהן :  
הזאת?   

לא קוצץ. התקציב הזה בחריגה. תמר קופר:    

זה אומר המינוס לסוף השנה יגדל, ב-1,200,000.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

ל-2018  או   לתשלומים  ה -2,300  זה  אז  שאלה.  אז  רגע,  אלי מזוז:    
שכלול בזה גם כאילו,   

כן, 2018. תמר קופר:    

לא, זה נטו 18' כנראה. אז יהיה מינוס.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אז בוא נראה ככה, יהיה לנו ביצוע  2017, אנחנו נראה חריגה   אלי מזוז:    
בסעיף הזה, ואז יבוא לידי ביטוי גם בסוף התקציב? שיש לנו חריגה?   

לא בהכרח.  עו"ד עדי ינקילביץ:   

לא בהכרח. כי אם יש עודפים במקומות אחרים...   אלי מזוז:    

כן. לא נהיה ...   תמר קופר:    

לכאורה, אם כל שאר הסעיפים תואמים אחד לאחד, אז  יהיה  אלי מזוז:    
צריך להיות מינוס -    

מאיזה שהוא מקום יקצצו את ה-1,200,000, או שיהיה מינוס.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

הביצוע בסוף השנה לא מתאים תמיד אחד לאחד תקציב מול   תמר קופר:    
ביצוע. יש מקומות שיש פחות - 

אז זה פחות. יתקזז מהסל הכללי. ד"ר אהוד ויצמן:   

מעניין ממי קוצץ.  רונית ארנפר וינד -כהן :  
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לא מחינוך ולא מרווחה, ואפשר לראות את זה.   ד"ר אהוד ויצמן:   

לעומת   לאחד  אחד  לא  הוא  שהביצוע  סעיפים  הרבה  יש  תמר קופר:    
התקציב. התקציב זה אומדן. אנחנו עושים אותו בחודש אוגוסט. בתחילת אוגוסט. הביצוע  
מתחיל מינואר, עד דצמבר. יש הרבה  חריגות בכל מיני ... הסך הכל מאוזן, זה מה שאנחנו  

דואגים.  

אז רגע, אז מה היתה הסיבה במקור? פשוט טעות תחשיבית,   עו"ד עדי ינקילביץ:   
טעות, לא הערכנו נכון את ההוצאה -   

הערכה לא מספיק מדויקת.    ד"ר אהוד ויצמן:   

של כמות עובדים? זה שכר עובדים שם הסעיף הזה?    עו"ד עדי ינקילביץ:   

זה שכר עובדים,  כן. זה לא כמות עובדים. זו אותה כמות וזה   רונית ארנפרוינד -כהן :  
ניזוק מזה.   מי  כנראה טעות במכפלה. העניין הוא שצריך לראות  חוזים. רק שהיתה  אותם 

איך קיבלו את ההחלטות של מי ניזוק מזה.   

שם   יש  גם  וביטחון,  שמירה  מנהל  ב-110,  בעמוד  29,  גם  עו"ד עדי ינקילביץ:   
קפיצה כמעט כפולה, של השכר.   

עושים  אנחנו  לקפיצה.  סיבות  שתי  יש  וביטחון  שמירה  מנהל  תמר קופר:    
אצל   שכר  הסדרת  שעשינו  כמו  האחרונות.  בשנתיים  הדרך  כל  לאורך  הסדרה  לעובדים 
הסייעות, אנחנו עושים גם אצל עובדים אחרים. היתה הסדרת שכר לקב"ט, ויש פה   משרה  

נוספת של עמי אדחוח, הוא אחראי על המל"ח. ושני הגורמים האלה מביאים להגדלה.   

הגדלת שכר אמרת?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

הסדרת שכר. שזה גם, במקרה הזה זה העלה לו את השכר. תמר קופר:    

אחזקת   ובתחום  החשמל  בתחום  הוצאות  צופים  לא  אנחנו  עו"ד עדי ינקילביץ:   
המבנים בפרק הזה? כי ב-2018 לא תקצבנו את זה.   

איפה אתה?    ד"ר אהוד ויצמן:   

ב-26.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

הביטחון נמצא במבנה של החינוך.   תמר קופר:    

עמוד 26?   ד"ר אהוד ויצמן:   

הביטחון נמצא במבנה של החינוך. כלומר יושבים אצל החינוך.  תמר קופר:    

והחינוך משלם את החשמל ואת האחזקה?    עו"ד עדי ינקילביץ:   
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בבניין של החינוך, כן .   תמר קופר:    

אהוד, עמוד 29.   רועי גב אי:    

זה ההנחות בשמירה שעכשיו -   רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן.   תמר קופר:    

וזה הפער של ה-700,000.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

.500 ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, סך הכל ה -700,000.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אה, על ההנחה הספציפית. רק תפנו לעמודים.   ד"ר אהוד ויצמן:   

איך זה שיש הפחתה בהג"א?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

איפה?  תמר קופר:    

עמוד 30.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

את מדברת על ההשתתפות בהג"א? כיבוי אש.  תמר קופר:    

כן. אנחנו צריכים להעלות.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

על מה את מדברת? את מדברת על ה-300,000?   תמר קופר:    

זה הסיפור   הכל, אה, חשמל.  איפה זה? הסך  על הסך הכל.  רונית ארנפרוינד -כהן :  
של החשמל.   

חשמל. חשבתי שאת מתכוונת לכיבוי אש. ...   תמר קופר:    

גם כיבוי אש, למה אנחנו משלמים להם פחות?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

כיבוי אש בעבר היה במסגרת איגוד ערים כיבוי אש. כבר כמה  תמר קופר:    
המבוססות   הרשויות  מפתחות  אחרים  לרשויות.  קבעה  המדינה  למדינה.  עבר  שזה  שנים 

משלמות יותר. אבל גובה ההשתתפות הולך וקטן.  

כי המדינה לוקחת אחריות י ותר?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

בשנים   לשלם  אמורים  אנחנו  מה  מסודרת,  טבלה  גם  ויש  כן.  תמר קופר:    
הקרובות, וזה נתון -   

אז מה, זה ילך ויפחת הסעיף הזה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  
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כן, אני לא יודעת מתי זה מפסיק לפחות, אבל זה בינתיים זה  תמר קופר:    
פוחת.   

מי נגרע בשכר מה מהנדס? יש שם 300,000 פחות.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

זאת הערכה הפוכה למה שהיה אתמול. ד"ר אהוד ויצמן:   

להוסיף  התכוונו  הערכנו,  אנחנו  מסובך.  קצת  זה  אסביר,  אני  תמר קופר:    
פה משרות בשנה שעברה ואנחנו תקצבנו את זה. מאוד קשה למצוא עובדים בתחום הזה, 

אנחנו משלמים שכר נמוך, לא באשמתנו.   

למה לא באשמתנו? מה זאת אומרת? רונית ארנפרוינד -כהן :  

הוא בשפ"ע  גם  לאייש.  קשה  מאוד  מאוד  מכתיבה.  המדינה  תמר קופר:    
התקציב  דווקא  נמוך.  יותר  הרבה  היה  והביצוע  מימשו,  לא  קשה.  בהנדסה  וגם  מחפש 
של  2,065,000  ... ביצוע בעוד שתי משרות. זה כאילו הפוך. פה נראה כאילו הפחתה, אבל 

מתכוונים לאייש פה עוד שתי משרות בהנדסה.   

וזה יכלול את המינוס אפילו 300, כן?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן, זאת ההערכה.   תמר קופר:    

לא היה כל כך מסובך, תמר.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

לא, אני הסברתי לאחרים ואמרו לי 'זה מיותר כל הסיפור.  את   תמר קופר:    
צריכה להגיד הפחתה וזהו'.  

לא, זה לא מיותר. צריך הסבר. זה בסדר גמור. רונית ארנפרוינד -כהן :  

  ... לי  לתת  אפשר,  אם  קצת,  רוצה  אני  קופר.  תמר  הרבנית  רחמים דוד:    
תשאירי קצת,   

עכשיו אתה רוצה?   תמר קופר:    

לפני שאני אצביע. הרי אני מצביע בעד, לא?    רחמים דוד:    

עמוד 20 החזרת אותנו?  תמר קופר:    

כן. ...  רחמים דוד:    

550, פרסומים.   תמר קופר:    

כתבתי   ואגב,  כלום.  לכם  אומר  לא  שחר  לא,   ... שחר  שחר,  רחמים דוד:    
לגבי הזה (מדברים ביחד) מקפחים אותם.   
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כמה היה? מאיר בן הרוש:   

מינימום ... 380,000 שקל. רחמים דוד:    

על   לתושבים  פרסומים  פה  יש  אבל  להקשיב?  רוצה  אתה  תמר קופר:    
אשפה פנאומטית, יש פה פרסומים בעיתונים.  

אני רוצה לדעת איזה עיתונים,   רחמים דוד:    

אז תסתכל, יש לך. הנה, יש,   תמר קופר:    

תראי לי את זה. אני רוצה לדעת אם אני ...   רחמים דוד:    

לא, לא, לא, תקשיב. יש פה ככה. סטודיו   אורלי שהוא  כנראה   תמר קופר:    
ניסח איזה מודעה על אשפה פנאומטית. יש פה דפוס שילובים, על מערכת פנאומטית. יש  
...    300  שקל.  מה זה?  פרספורט,   פ, קנו פה  יש  ידיעות  אחרונות.  פורצת דרך,  יבנה  פה 

סטודיו אורלי, אמרלד אחזקות, דפוס שילובים, ארט יודאיקה, פוטו ספורט. ...  

יש פה אני רואה הרבה פרסומות. ... רחמים דוד:    

מה שאתה ביקשת זה סעיף של ראש העיר, זה לא עיתונים.   עליזה חלפון:     

רק פרסומים.    תמר קופר:    

זה לא ממש עיתונים.   עליזה חלפון:    

ומה זה השונות?   רחמים דוד:    

שונות? אלה הנה,    תמר קופר:    

400,000 שקל.    רחמים דוד:    

ראש   של  ותכופות,  מיוחדות  צפויות  בלתי  הוצאות  זה  שונות  תמר קופר:    
העיר.   

כן, מה הם?    רחמים דוד:    

ראש העיר מחליט על הוצאות,   תמר קופר:    

אני רוצה לדעת ... רחמים דוד:    

המועצה לארץ ישראל, בוא תראה. קודקוד בחינוך, היתה פה   תמר קופר:    
תוכנית בחינוך, 50,000  שקל. יש פה מרכז השלטון המקומי, לא, ועד עובדים יצא מפה.  

מה זה פה?  רחמים דוד:    
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זה? מה, אולטרה?    תמר קופר:    

לא, קצת למעלה.   רחמים דוד:    

מדי  קונים  הם  קטנה  120  שקל.  קופה  זה  בנישתי?  אהובה  תמר קופר:    
פעם קפה, סוכר, כוסות, אז זה קופה קטנה. ... יש לה קופה קטנה לאהובה.  

לא זה, לא זה הכוונה.    שחר סימנה:    

רשת ביטחון, זה האזעקה.     תמר קופר:    

... את הדג הגדול.  שחר סימנה:    

רשת ביטחון זה אזעקה, תקשיב. זה הוצאות של הלשכה, זה   תמר קופר:    
הוצאות שהוא מחליט עליהם.  

... פה הוצאות של 50,000 ולדוברת, ו פרסומים.    רחמים דוד:    

אותו   הרשויות  בכל  זה  התקציב.  מבנה  זה  לעשות?  מה  נו,  תמר קופר:    
דבר.  

תראי מה יש, הלאה, מה יש -   רחמים דוד:    

פרסום דובר.   תמר קופר:    

אה, פרסום דובר, כן.   רחמים דוד:    

חגיגות טקסים. דווקא הוא נתן פי רוט, וזה אצל ראש העיר.   תמר קופר:    

מקבלים  והחרדים  הדתיים  גם  אם  לדעת  רוצים  אנחנו  לא,  רחמים דוד:    
משהו. רק,  3 מיליון שקל,  

אהוד, חגיגות טקסים, תמר קופר:    

החרדים אתם חוגגים את יום העצמאות?    עליזה חלפון:    

לא ... עונש? תנו לנו ערב פה, ערב שם, מה?    רחמים דוד:    

צביקה, יש פירוט של חגיגות טקסים לשנה הבאה.  תמר קופר:    

הם מקבלים מה שהם רוצים. עליזה חלפון:    

אתה מדבר על אירועים? תרבות?    תמר קופר:    

אתה מדבר על 2018?    ד"ר אהוד ויצמן:   



 נהעיריית יב
 1710.19.מתאריך    14/17מן המניין מספר שלא  מועצה  ישיבת

 
 

26 

 
 עיריית יבנה 

כן, ל-2018.   רחמים דוד:    

למה, הדתיים החרדים לא מקבלים? הם מקבלים.  עליזה חלפון:    

מה מקבלים?   רחמים דוד:    

מקבלים. עליזה חלפון:    

מה?   רחמים דוד:    

ומי אלה? מי אלה? תשאל, תשאל, מי הם?    שחר סימנה:    

לא, לא, אדרבא. את יודעת שהתמיכות,    רחמים דוד:    

יש לו נייר מפורט של חגיגות ...    ד"ר אהוד ויצמן:   

כן, כן, כן.   תמר קופר:    

יש ... כמה פעילויות, אנחנו מקבלים קומץ קטן.    רחמים  דוד:    

רחמים, הנושא תרבות, חגיגות, טקסים, יש פירוט מדויק אצל   תמר קופר:    
ראש העיר. הוא ייכנס, תבקש. בסדר? מה עוד?   

... אנחנו צריכים גם להשתתף איתם?    רחמים דוד:    

למה לא? זה תערוכות.   תמר קופר:    

שהעירייה משתתפת. אבל מה יש פה? אני לא יודעת.   עליזה חלפון:    

האתיופים למה יש להם את זה? למה  72,000?    רחמים דוד:    

סליחה?    תמר קופר:    

כסף קטן.    רחמים דוד:    

כל הפרויקטים של האתיופים?   רוצה לראות את  במה? אתה  תמר קופר:    
זה לא 72,000, זה רבה יותר. אתה יודע שיש פרויקט עכשיו של ביטוח לאומי, 1,200,000.   

הוא מתכוון למרכז תרבות יוצאי אתיופיה,   שחר סימנה:    

ביטוח  עם  יפה,  מאוד  פרויקט  שיש  יודע  אתה  סליחה,  תמר קופר:  
לאומי, 1,200,000 לשלוש שנים,   

זה לא קשור אבל. שחר סימנה:    



 נהעיריית יב
 1710.19.מתאריך    14/17מן המניין מספר שלא  מועצה  ישיבת

 
 

27 

 
 עיריית יבנה 

והעירייה משתתפת  -   תמר קופר:    

הוא שאל משהו אחר.   שחר סימנה:    

אוקיי. הוא אמר אתיופים. אני ישר אמרתי פרויקט של ביטו ח  תמר קופר:    
לאומי.  

לא, הוא שאל משהו אחר.   שחר סימנה:    

פרויקט משמעותי.   רועי גב אי:    

מה עוד ביקשת? סדנה לאומנות. 48.   תמר קופר:    

זה תערוכה ביריד השנתי.  עליזה חלפון:    

השכר   זה  לאומנות  הסדנה  משלמים,  שאנחנו  שכר  זה  שכר.  תמר קופר:    
של העובדים שאנחנו משלמים פה. זה אתה מתכוון?  

והתערוכה ביריד השנתי.   עליזה חלפון:    

משלמים  שאנחנו  בעיקר  השכר  זה  קטנים.  דברים  זה  כן,  תמר קופר:    
בסדנה לאומנות. בסדר? זה כסף קטן, זה הסדנה לאומנות.   

תראי, אני הלכתי על הגדול. אני לא הולך על הקטנים.   רחמים דוד:    

ראש   זה  עוד?  48,  מה  העובדים.  של  השכר  זה  אוקיי,  אז  תמר קופר:    
העיר ייתן לך תשובה. מקופחת בתקציב 56.   

סליחה שנייה, לזה הכוונה?   ד"ר אהוד ויצמן:   

עוד   לי  אין  כי  רק,  וטקסים. תחזיר  באירועים  תעיין  תעיין,  כן.  תמר קופר:    
עותק.   

לא, אל תדאגי. רחמים דוד:    

אני שמחה. 58  זה אומר שאתה לקראת הסוף.    תמר קופר:    

אני מדלג כדי לבלבל את ה -    עו"ד עדי ינקילביץ:   

רגע, מה הוא שאל על  56? דקה. למה ... מקופחת בתקציב?   תמר קופר:    

מה זה 56? באיזה  עמוד?   ד"ר אהוד ויצמן:   

המועדונים. (מדברים ביחד)   עליזה חלפון:    
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הרמת כוסית 30,000 שקל. רחמים דוד:    

בית  רחמים.  רגע,  כוסית.  1,300  עובדים.  הרמות  שתי  זה  תמר קופר:    
למעלה.   סולומון,  מקופחים?  בית  למה  אז  האתיופית  72.  העדה  לך  30,000.  יש  סולומון, 

הוצאות שונות. 30,000.   

שחר, תראה. זה תיתן לה תשובה. בינתיים אני אסתכל,    רחמ ים דוד:    

אתה שאלת. אני שואל, אני מקבל תשובות. ...   שחר סימנה:    

56 נתנו תשובה.   תמר קופר:    

... שאל, עמוד  58. מה רצית לשאול?    עליזה חלפון:    

יש   הרווחה  מנהל  מבחינת  ככה.  עמוד  58  יש  סיימתם?  זהו,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
עובד אחד. אבל אני רואה שנגיד התקציב להדרכת משפחות בעמוד  59  קפץ פי שניים. זאת  

אומרת שכנראה גם הצורך עלה בהתאם.   

באיזה עמוד?    ד"ר אהוד ויצמן:   

58, 59  של הרווחה. יש לנו עובד אחד, עובדת אחת, לדעתי.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

איפה?   תמר קופר:    

בעמוד 58 למטה.  סעיף  110. כן, צבי ה,    עו"ד עדי  ינקילביץ:   

זה צבי ה, עוד מעט הולכת לפנסיה, ... לתקציב.    שחר סימנה:    

זה  בעירייה  הרווחה  מנהל  כל  אחת.  עובדת  שם  יש  אז  כן,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
... השאלה   עובדת אחת. אבל התקציב הזה לתמיכות להדרכות למשפחות קפץ פי שניים. 
שלי היא כזאת. יש שם עובד אחד, אבל התקציב לתמיכות, להדרכות שמבצע אותו עובד, מן  

הסתם קפץ פי שניים. אז יש יותר תעסוקה אבל זה עובד אחד?   

לא, אני צריכה לבדוק מי זה העובד. זה לא אותו עובד. תמר קופר:    

לא משנה, אבל זה עובד אחד. אני לא שואל על הסכו ם שלו.  עו"ד עדי ינקילביץ:   
אני שואל על הסכום של עמוד 59, 840. הדרכת משפחות.   

כולם 840. תגיד איזה פרק,    תמר קופר:    

 .84244 עו"ד עדי ינקילביץ:   

הדרכת משפחות?   תמר קופר:    

כן. פה התקציב גדל פי שניים. אני אומר, אם זה גדל פי   עו"ד עדי ינקילביץ:   
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שניים, הרי הדרכות משפחות מי עושה?  

משרד   של  תקציב  זה  כי  משמעותי,  פחות  פה  תקשיב,  תמר קופר:    
הרווחה. כל התקציבים של 84,   

וכאלה.   בא  זה  מאיפה  או  התקציבי  המקור  על  שואל  לא  אני  עו"ד עדי ינקילביץ:   
אני אומר, אם זה קפץ פי שניים, זאת אומרת שיש יותר צורך, יש יותר תעסוקה למחלקת  

הרווחה בעירייה. ועדיין נשאר עובד אחד.   

אבל מה לא בסדר בזה?    ד"ר אהוד ויצמן:   

אולי זה סדנאות, אולי זה לא יודעת מה, משהו שלא באמצעות  תמר קופר:    
עובדים. אני לא יודעת. אולי זה קבלנים שנותנים את ההדרכה פה?  

למה   אז  בצורך.  הכיר  הרווחה  משרד  הרווחה,  משרד  אם  ד"ר אהוד ויצמן:   
אנחנו צריכים,  

אני לא אומר שזה לא בסדר. אני שואל למה עדיין יש רק עובד  עו"ד עדי ינקילביץ:   
אחד? זאת השאלה.   

או   שצביה מבצעת,  להיות  יכול  אומר שהעובד מבצע.  לא  זה  תמר קופר:    
העובדות הסוציאליות,  הנה, יש לנו תשובה פה בתקציב.   

יש תשובה.    ד"ר אהוד ויצמן:   

תודה   התקציב.  של  פירוט  לנו  יש  תשובה.  פה  לנו  יש  עדי,  תמר קופר:    
רבה. עדי, יש לנו פה תשובה בתקציב המפורט של הרווחה. זה בגידול בהפנייה למרכזים  

לאלימות.   

רגע, אפשר שנייה? עדי, אתה מקשיב?   ד"ר אהוד ויצמן:   

כל הזמן.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

בבקשה, תמר.    ד"ר אהוד ויצמן:   

יש פה הסבר, עדי, אתה רוצה את התשובה?    תמר קופר:    

אני מקשיב כל הזמן.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

גידול  פירוט.  פה  יש  הרווחה  של  המפורט  בתקציב  בסדר.  תמר קופר:    
בהפנייה למרכז לאלימות, בסדר? פלוס ילדי חוץ ומרכז קשב.  

כל זה נכנס תחת הדרכת הו רים?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

כן.   תמר קופר:    
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זהו? למי עוד יש שאלות? (מדברים ביחד)  ד"ר אהוד ויצמן: 

... אני רוצה לדעת ... כי אני רואה שיותר הגיעו לכאן. בעיתון  רחמים דוד:    
של ... ראש העיר, והרבה ערים -   

זה לא קשור לתקציב ... זה לא קשור אלי.    תמר קופר:    

זהו, אני אמרתי שאני רוצה את הפירוט.    רחמים דוד:    

אבל זה לא קשור ... (מדברים ביח ד)   תמר קופר:    

תשאל את ויצמן.   מאיר בן הרוש:   

שלחתי לו מכתב.   רחמים דוד:    

לא, לא, אבל אתה לא יכול לשאול אותה, היא עובדת.    מאיר בן הרוש:   

מה זה קשור? תגיד, מה זה קשור ל...        :???

סליחה, לא שואלים יותר שאלות פוליטיות.    מאיר בן הרוש:   

אנחנו חזרנו בתשובה, גמרנו. נגמר.  רחמים דוד:    

לא, סליחה, זה יתנו תשובה בנפרד.   ד"ר אהוד ויצמן:   

בסדר, לא קשור.    רחמים דוד:    

ביקשת תשובה, תקבל. אנחנו ...   ד"ר אהוד ויצמן:   

בסדר. ...    רחמים דוד:    

עוד מישהו?    תמר קופ ר:    

עדי, ... תצביע על החתולים והכלבים, ובסוף ...  גם החתולים   רחמים דוד:    
והכלבים מצביעים. (מדברים ביחד)    

... למה אתה לא מסתמך עליו?   מאיר בן הרוש:   

הוא מתייחס אך ורק -    רועי גב אי:    

450 שקלים קנס.    מאיר בן הרוש:   

הוא מתייחס אך ורק לפיתוח. אכיפה נעשית בפועל?    רועי גב אי:    

לא, כן, נו?   מאיר בן הרוש:   
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אני שואל אותך, איפה נעשית בפועל?    רועי גב אי:    

כי אין להם זמן. הם מתעסקים בהכל.    מאיר בן הרוש:   

... מחייבים תושבי ם.   רועי גב אי:    

הם מתעסקים עם דו"חות.    מאיר בן הרוש:   

יש  לעירייה  ... פה מתחת  ... את  ההתחלה, שנוצרו כבר של  רועי גב אי:    
אחת. ... שחונות ליד פחים. במקום זה העירייה יכולה לייצר פינות קטנות.   

ומה ייתן לך?    מאיר בן הרוש:   

לא, קודם כל אתה, לא יוצר בעיה. ...    רועי גב אי:    

מגודר?   מאיר בן הרוש:   

בכל  ולקחת  לבוא  יכול  פיקוח  מגודר.  שתיים,  להיות  צריך  לא  רועי גב אי:    
מצב עיקור, סירוס, ... איכות חיים כזאת ... בטח. זה עוד ... זה פוגע בתושבי ם.  

בוא נבקש עכשיו להגדיל את הקנס.    מאיר בן הרוש:   

זה לא בשביל זה. ... (מדברים ביח ד)   רועי גב אי:    

רגע, מה השאלה הבאה?   ד"ר אהוד ויצמן:   

פה   גדלה  הארנונה  של  התחזית   של  הנושא  שאלה.  לי  יש  מאיר בן הרוש:   
משמעותית. בגלל האכלוס החדש?   

לא, אני הסברתי.    ד"ר אהוד ויצמן:   

יש   חדשים,  אכלוסים  עוד  יש  מתכוון.  אתה  חדש  החדש  לא,  תמר קופר:    
מבנים של הריסה, יש תמ"א 38,   

מאיר, מאיר. אני הסברתי, כנראה שלא הקשבת. יש 2.18%,    ד"ר אהוד ויצמן:   

אני   איפה  ששאלתי,  זה  תסתכל,  הראשון.  בדף  תסתכל  לא,  מאיר בן הרוש:   
רואה את הפער. פה ארנונה כללית עולה בכמעט  8 מיליון שקל.   

נכון.  ד"ר אהוד ויצמן:   

בוא, בוא, תסתכל. תסתכל. העלאה אוטומטית  2.18. תוספת   תמר קופר:    
אכלוס. מגורים אביסרור, לשנה,  857, יש לך  אוגוסט  214. תמ"א רחוב הדרור, לקחת חצי  

שנה, כי זה לא מעורבב ב-95. תמ"א ערבה  160, עסקים.   
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אני רואה בסוף. אבל פה זה 8 מיליון.   מאיר בן הרוש:   

בסדר. לאט לאט, אנחנו, כן, הנה.    תמר קופר:    

לא, אבל אם זה תחזית.    מאיר בן הרוש:   

גבייה,   העמקת  חריגה.  העלאה  זו  תחזית.  שזה  בוו דאי  תמר קופר:    
פרויקטים מיוחדים,   

אבל זה לא יכול להגיע ל -8 שקלים.    מאיר בן הרוש:   

הגיע.    ד"ר אהוד ויצמן:   

שקלים  שפספסנו  3  מיליון  זוכר  אתה  שנים,  ארבע  לפני  מאיר בן הרוש:   
תחזית, אתה זוכר?   

מה? אבל זה היה בגלל  אגרות הבנייה.    ד"ר אהוד ויצמן:   

בסדר, אבל פספסנו את התחזית?    מאיר בן הרוש:   

הכל יכול להיות.    תמר קופר:    

ההבדל שלה בין 4 מיליון ו -8 -   מאיר בן הרוש:   

אבל אתה מוכן לשמוע ולראות? אבל תסתכל על הפירוט. יש  תמר קופר:    
פירוט. 198, 4 מיליון יותר. העלאה חריגה שביקשנו על התעשי יה.   

זה מה שמעניין אותי. זה ממה?   מאיר בן הרוש:   

זה גבייה מהיתרות, מהפיגורים. יש פיגורים, מה? אנחנו ...  תמר קופר:    

מאיר, אחוז הגבייה הוא 97%.    ד"ר אהוד ויצמן:   

מה שכן, אנחנו ביקשנו העלאה חריגה במשרד הפנים. אנחנו   תמר קופר:    
לא יודעים אם יאושר או לא.  

לגבי תעשייה,    ד"ר אהוד ויצמן:   

אל תשכחי שיש הרבה הסדרים, שזה גם מוריד מה -    מאיר בן הרוש:   

כלום, אף אחד לא, מעט. ההסדרים הם על מגורים בלבד. זה   תמר קופר:    
לא תעשייה ולא מסחר, זה כסף קטן.  

של  10  מי ליון   תוספת  על  ויצמן,  פה,  התחייבות  לנו  יש  איך  מאיר בן הרוש:   
שקלים, של משרד החינוך?   
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איפה?  ד"ר אהוד ויצמן:   

... משרד החינוך.    מאיר בן הרוש:   

יש לך בהוצאות. יש פה גידול,   תמר קופר:    

כן, אבל איזה גידול. הגידול הזה הוא לא נשמע נורמאלי.   מאיר בן הרוש:   

יש פה גידול, יש לך בתי ספר חדשים, יש לך גני ילדים,  תמר קופר:    

גני ילדים, סייעות.   ד"ר אהוד ויצמן:   

יש גידול גדול מאוד בסייעות.    תמר קופר:    

אבל ההתחייבות הזאת, התחייבות כתובה שמעבירים כסף?   מאיר בן הרוש:   

זה לפי חישוב, מספר ילדים.   עליזה חלפון:    

מאו ד  גידול  יש  מחשבים.  שאנחנו  חישוב  פי  על  זה  לא,  תמר קופר:    
משמעותי בסייעות רפואיות. זה לילדים אלרגיים. מה?   

אין פספוסים בסעיף הזה.   ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, ... אין פספוסים.    תמר קופר:    

אבל יש שם, למשל, ילדים מפגרים, הורידו להם תקציב.    מאיר בן הרוש:   

מה זה, ברווחה?  עליזה חלפון:    

כן.  מאיר בן הרוש:   

זה לפי צביעה. היא בודקת פר תלמיד.    עליזה  חלפון:    

יכול להיות שהוציאו ילדים.  תמר קופר:    

יכול להיות שיש פחות?    מאיר בן הרוש:   

בוודאי, כן.   תמר קופר:    

יכול להיות שילדים מגיעים לגיל 21.    עליזה חלפון:    

  זה נה.ונארבוך וניחבה זם ייתועממשהם ירעהפ תמרוא תאז   :שרוה בן ראימ
  ח. ינזא ואר הב. השיצקתב הום רצעב

מאיר, אנחנו עשינו הערכה כמיטב יכולתנו. הביצוע לא יכול   תמר קופר:    
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להיות מדויק. זה אני לא יכולה -  

לא, תשמעי, אי אפשר לדעת.    מאיר בן הרוש:   

אנחנו עושים את מה שאפשר.   תמר קופר:    

יכול להיות שבעוד   חצי שנה תהיה שביתה כללית בעירייה, אף   מאיר בן הרוש:   
אחד לא ישלם ארנונה. אז התחזית שלך נופלת -   

מספרי  ילדים,  מספרי  לנו.  שיש  המספרים  לפי  עושים  אנחנו  תמר קופר:    
ילדים שזכאים לסייעות,   

החינוך והארנונה זה כמעט  60%  מהתקציב שאתם בהערכה   מאיר בן הרוש:   
שלכם, זה בעצם כל -   

הארנונה זה העיקר, נכון. ...    ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, זה הגדלת  60%,    מאיר בן הרוש:   

איתי.  110   לא  נתנו תשובה. אתה  חלק מהשאלות  על  שחר,  תמר קופר:    
נתתי תשובה. הוא שאל.  450 נתנו תשובה.  

אני אין לי השאלות. אין לי, אני לא יכול לדעת.  שחר סימנה:    

אז תבוא -    תמר קופר:    

רגע, אתה יכול לצלם את זה.    ד"ר אהוד ויצמן:   

הוא יבוא ... יקבל את התשובות.   תמר קופר:    

שחר רוצה לשאול שאלות, ... שיישאר ... (מדברים ביח ד)   ד"ר אהוד ויצמן:   

שב, שב. את זה נתתי תשובה, פרסומים. כל מיני פרסומים,   תמר קופר:    

אין לי את התשובה.    שחר סימנה:    

דוידי, הוא ירשום -    תמר קופר:    

לא ... אם אני לא אקבל תשובה, אני אשאל בשאילתה.    שחר סימנה:    

אז בבקשה. יש פה פרסומים על אשפה פנאומטית. אני נותנת תמר קופר:    
לך פרסומים שהיו השנה.  

איזה?  שחר סימנה:  
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זה לא בעיתון.    עליזה חלפון:    

גם  זה  שמפרסמים,  פליירים  זה  העיר.  ראש  של  פרסומים  תמר קופר:    
פרסום. אשפה פנאומטית. יש פה דו"ח לתושב שפרסמנו. יש פה פרסום בהגדה, יש פה עוד  

דו"ח לתושב. יש פה ערב הוקרה, מפרסמים.   

רגע, רגע, רגע. עצרי. איפה הפרסום בהגדה? למי? איפה?    שחר סימנה:    

לא יודעת מה.   תמר קופר:    

איפה הוא פרסם? חוברת? מה?   שחר סימנה:    

זה חוברת כנראה.    תמר קופר:    

איזה חוברת?    שחר סימנה:    

לא יודעת. פרסום. תמר קופר:    

אם זה בעיתונות? אם זה בחוברת עצמה? אני רוצה לדעת.    שחר סימנה:    

הגדה של פסח? יכול להיות ש, לא יודעת.    תמר קופר:    

הוא עשה הגדה?    שחר סימנה:    

יכול להיות שהוא חילק לתושבים? קיבלתם?    תמר קופר:    

לא יודע, אם לא משביע רצון, אני אשאל שאילתה.  שחר סימנה:    

רגע, מה השאלה? באיזה תחום?   ד"ר אהוד ויצמן:   

הגדה של פסח, פרסום. עליזה חלפון:    

באיזה תחום? של תרבות תורנית או של מה?    ד"ר אהוד ויצמן:   

של פרסומים של ראש העיר. תמר קופר:    

הנה, הדובר -   ד"ר אהוד ויצמן:   

זהו, יש פה כל מיני פרסומים, הדפסות, גרפיקות שעושים.  תמר קופר:    

בסדר, אולי אנחנו כן יכולים. פאלי, הדובר שם? אריאל?   ד"ר אהוד ויצמן:   

נתתי   אני  שאלות,  שאלת  פעמי ים.  מדברת  לא  אני  שחר,  תמר קופר:    
תשובות. מנכ"ל העירייה, מה -   
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לא, לא, פה, פה,    שחר סימנה:    

הצעות שונות של ראש העיר. נתנו תשובות.   תמר קופר:    

רגע, תיכף נשמע את אריאל.  ד"ר אהוד ויצמן:   

זה, לא, יש לי שני ... אחד, פה נתתי, הנה, הנה, פה.   שחר סימנה:    

אני הולכת לפה, חכה רגע. תמר קופר:    

מה היתה השאלה לגבי זה?    ד"ר אהוד ויצמן:   

לא צריך,  תמר קופר:    

אה, יש לך תשובות?   ד"ר אהוד ויצמן:   

יש לו, כן. 450.   תמר קופר:    

כל מיני שאלות לגבי נושא פרסום.   ד"ר אהוד ויצמן:   

הוצאות אחרות, בסדר? יש פה קופה קטנה של העובדים שלו,  תמר קופר:    
שקונים קפה, לא יודעת מה, דברים כאלה. ג'י פור אס זה אזעקה.   

לא, לא לא, ...    שחר סימנה:    

די, הוא קיבל כבר תשובה.  תמר קופר:    

קיבל תשובה, אוקיי. קיבל תשובה.  ד"ר אהוד ויצמן:   

תסתכל, בוא, בוא. שחר. תמר קופר:    

עמוד 20, עמוד 20.   שחר סימנה:    

שחר, אני עדיין עם הוצאות ראש העיר.    תמר קופר:    

לא, בסדר, עמוד 20, אני הולך שם. יש קופה קטנה. שחר סימנה:    

זה לא הקופה הקטנה, זה יותר. אם זה קופה קטנה, זה מעט   תמר קופר:    
שבאו  יפה,  ישראל  ארץ  של  אירוח  פה  יש  קונה,  הוא  למתגייסים.  תרמיל  קונה  הוא  כסף. 

לתחרות.   

אני בעמוד 20, נכון?   שחר סימנה:    

אני מדברת איתך על עמוד 20. על  450.    תמר קופר:    



 נהעיריית יב
 1710.19.מתאריך    14/17מן המניין מספר שלא  מועצה  ישיבת

 
 

37 

 
 עיריית יבנה 

כיבודים,   קטנה,  קופה  כאלה,  הוצאות קטנות  לנו  יש  אבל  כן,  שחר סימנה:    
זה.   

לא, לא, לא, בוא, הנה.   תמר קופר:    

... משרד, אירוח כיבודים,   שחר סימנה:    

לא, לא, לא,  תסתכל. לא, לא, לא, זה מופיע גם פה. תסתכל.   תמר קופר:    
מזוז אליהו, לדוגמה,  400 שקל? זה הסוכר והחלב והקפה.   

רגע, רגע, רגע. לאט לאט.   שחר סימנה:    

רשת ביטחון מופיע פה, האזעקות שנמצאות פה. אמרתי לך,   תמר קופר:    
היו תרמילים שקונים למתגייסים שנים כבר. יש ארץ ישראל יפה, הקודקוד בחינוך,  50,000  
הוצאות  מיני  כל  העיר.  ראש  של  מיוחדות  הוצאות  יצא,  גם  שזה  אותו?  ראינו  איפה  שקל. 
יכול  אתה  תסתכל.  הוצאות,  מאוד  הרבה  זה  לך?  אגיד  אני  מה  מאוד,  ארבע  זה  כאלה. 

להסתכל. מים, אני יודעת.  

מים? מה מים?    שחר סימנה:    

לא יודעת. בקבוקי מים.    תמר קופר:    

הבניין משלם מים בנפרד, באמת, זו לא תשובה.   שחר סימנה:    

תסתכל. תסתכל.    תמר קופר:    

עובד מצטיין.    עליזה חלפון:    

עובד מצטיין. העובדים יצאו -   תמר קופר:    

אבל יש תקציב של העירייה -   שחר סימנה:    

אתה רוצה להסתכל? בבקשה.    תמר קופר:    

אני מסתכל.    שחר סימנה:    

אבל הנה, זה כל הפירוטים. תסתכל לבד. תמר קופר:    

ראיתי עכשיו. משלמים להם. שחר סימנה:    

עליהם.  מחליט  העיר  שראש  הוצאות  מיני  כל  זה  הרבה,  יש  תמר קופר:    
בסדר? מנכ"ל העירייה – 21.   

כן, פירוטים. שחר סימנה:    
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בוא, קודם כל מה זה? זה לא שלי,    תמר קופר:    

זה של מי? עמוד 21.    שחר סימנה:    

עמוד 21, תביא אותו.   תמר קופר:    

תחזירי לי את כל הזה, אני מקשיב.    שחר סימנה:    

אין בעיה, אני נותנת לך. עמוד 21,    תמר קופר:    

בינתיים אני מגלה המון דברים.   שחר סימנה:    

תקבל   שאלות,  תשאל  מדבר?  אתה  מה  על  דברים?  איזה  תמר קופר:    
זה פרויקטים שבאחריות  כל התשובות, הכל בסדר.  21, מה אתה שואל?  הכל. ראית את 

המנכ"ל, שיעשה אותם. זה יכול להיות ריפורטי,  

לא, אני מסתכל, יש שם בפירוט, אין לכ ם?   שחר סימנה:    

עוד   נראה בפירוט. תסתכל,  בוא  ביצע.  עוד לא  ריפורטי. הוא  תמר קופר:    
לא ביצע. המנכ"ל. סדנאות. מה זה סדנאות? מה זה? פיתרונות,   

סדנאות שירות שהוא עשה לעובדים.  עליזה חלפון:    

איזה עמוד זה?    ד"ר אהוד ויצמן:   

סדנאות שירות לעובדים.   תמר קופר:    

עמוד 21.   עליזה חלפון:    

סדנאות שירות לעובדים מופיע פה. הטמעת מערכת.    תמר קופר:    

מעדיפה לשים לי פה, שאני ממושקף.    שחר סימנה:    

כתוב   מה  יודעת  לא  פיתרונות,  סדנאות,  פה  שאלה.  יש  איזו  תמר קופר:    
פה, עשה משהו. פיתרונות קמפוס. הטמעת מערכת, זה של מערכת נוכחות, שהוא לקח על  
הרבה   פה  יש  עוד? הטמעת  מערכת,  מה  והכל.  שעונים  עם  גדולה  עבודה  עושים  עצמו. 

מהתשלום. איגוד המזכיר, יש הכל.   

לא, לא, ראיתי, זה -    שחר סימנה:    

הלאה, מה עוד? זהו. זה אורח חיים בריא. אתה לא שאלת על   תמר קופר:    
זה.   

אני שאלתי, רשמתי פה אבל -   שחר סימנה:    
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בסדר. אני עוברת איתך אחד אחד.  תמר קופר:    

רשמתי מוותר.   שחר סימנה:    

אז אל תוותר, אבל המנכ"ל לא מוותר.    תמר קופר:    

לא, פה, לא ...   שחר סימנה:    

המנכ"ל לא מוותר.    תמר קופר:    

אין   בהמשך,  חלק  לעמוד.  קשור  לא  שאלה.  לי  יש  עכשיו  כן,  שחר סימנה:    
פירוט. פה למשל כתוב ...?  

לא בכולם יש. אתה צודק.   תמר קופר:    

לא בכולם. אני רוצה לדעת. מישהו יענה ...    שחר סימנה:    

יש בסביבות 1,300,    תמר קופר:    

לא, הכל.   שחר סימנה:    

אה, לכל אחד? כרגע אין לי את זה פה.   תמר קופר:    

אני עובד על זה.    שחר סימנה:    

נכין על זה.   תמר קופר:    

יהיו שם הערות? אפשר?   שחר סימנה:    

שמה? שנכין את זה, כן, יהיה. שנכין. כן. מה עוד?   תמר קופר:    

עמוד 23.    שחר סימנה:    

אני פה, קדימה. אה, זה המנכ"ל.    תמר קופר:    

לא, זה לא מנכ"ל.    שחר סימנה:    

הפרסומים  כל  קודם  תראה.  פרסומים.  אה,  המנכ"ל?  לא  זה  תמר קופר:    
פה עלה, אבל פה ירד.   

זה לא משנה. אני רוצה ... אפשר? יש פירוט, נכון?   שחר סימנה:    

הוא רוצה פירוט. 540 פרסומים. 614. אוקיי.    תמר קופר:    

   .550 שחר סימנה:    
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 , 892 ןויליגש פה ית, עדויא  לינאם, ימוסש פה פרידר, בס    ר:פוקר תמ

מה זה אומר?    שחר סימנה:    

לא כתוב פה. כתוב פה גיליון 289, היה פרסום.    תמר קופר:    

מאיפה אני יודע איזה גיליון? מה?   שחר סימנה:    

תראה, אין לנו מספיק,    תמר קופר:    

אם למשל אם גיליון מידע לתושבים, אני מקבל. שחר סימנה:    

זה הכל מידע לתושבים. הכל, הכל.    תמר קופר:    

לא כתוב את זה.    שחר סימנה:    

תראה, פה במקום  הזה יש מקום ל-16  אותיות. נכון?  16? יש  תמר קופר:    
אז   הכל.  לרשום  יכולים  לא תמיד  רושמים.  להחליט מה  בסדר? צריך  ל-16  אותיות.  מקום 

רושמים מה שהכי חשוב, גיליון 289, היה פה משהו. אבל אין מספיק מקום לפרט, בסדר?   

למישהו.   מאחר  אני  מאחר.  אני  כי  לאס.אמ.אס.  מחכה  אני  שחר סימנה:    
הדיון התאחר, אני מאחר, והוא לא ענה לי.   

טוב, אז תביא מהר מהר את השאלות. נעבור מהר מהר.    תמר קופר:    

אנחנו בגיליון.    שחר סימנה:    

הגיליון, אז אמרתי. תסתכל מה שרשום. אין מקום לכתוב את   תמר קופר:    
הכל מה בדיוק מפורסם. אבל הכל פה זה מודעות לתושבים. אין שום דבר אחר.  

מה זה ...?   שחר סימנה:    

...  זה כנראה מי שפרסם.   תמר קופר:    

זה יבנתון.   עליזה חלפון:    

זה סטודיו  זה  יפעת.  יפעת.  זה  גפן. זה אשת הפקות.  גל  זה  תמר קופר:    
אורלי. תסתכל, כתוב. נו, מה אני צריכה להגיד? הכל פה.   

הפרסום ... זה אותו דבר בעצם.   שחר סימנה:    

איפה? יש לו פה אתר, יש לו גם אתר אינטרנט.    תמר קופר:    

יש לו פרסומים, זה מה שאני אמרתי. זה מעורבב....  שחר סימנה:    
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כן, כן,   תמר קופר:    

שמים   לא  למה  אז  מעורבב.  הדובר  מעורבב.  העיר  ראש  שחר סימנה:    
תקציב אחד לכולם? אם כל אחד יכול להשתמש בזה,   

זה   יוזם.  העיר  שראש  פרסומים  יותר  זה  ההם  הפרסומים  תמר קופר:    
פרסומים כלליים לתושבים. ופה זה גם מופיע אתר אינטרנט. בסדר? מה עוד?  

האם יש עוד שאלות?   צבי גוב-ארי :    

נתתי פה פירוט לרונית. אין פה פירוט. הלאה.    תמר קופר:    

אה, גם אלי יהיה?    ד"ר אהוד ויצמן:   

אני מחכה בסבלנות, אני ילד טוב.   אלי מזוז:    

אין בעיה, בסדר גמור.   ד"ר אהוד ויצמן:   

אני לא מפריע.   אלי מזוז:    

הלאה. מה ... לענות -    שחר סימנה:    

לא, אין בעיה. שיסיים.   אלי מזוז:    

כשאני אסיים -  שחר סימנה:    

אתה תסיים, תגיד לי. לי אין הרבה. לי יש קצת.    אלי מזוז:    

פה -   שחר סימנה:    

הסכם הגג. זה שוטף, זה לא פרויקטים.   תמר קופר:    

אני  לנו  6  מיליון,  יש  אומרת  זאת  כלום?  ולא  תב"ר  לא  זה  רונית ארנפרוינד -כהן :  
מפריעה לשחר, אחר כך. סליחה.  

אני בהפסקה. לא ממהרים.   שחר סימנה:    

רונית, זה הכנסות.    תמר קופר:    

עוד כמה זמן יש?    שחר סימנה:    

כן, הבנתי. בסדר.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

זה שוטף. זה מנהל המנהלת. יועץ משפטי של המנהלת.    תמר קופר:    
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מה זה? רונית ארנפרוינד -כהן :  

את שואלת על מה זה יוצא?   תמר קופר:    

כן .  רונית ארנפרוינד -כהן :  

כל האופרציה של המנהלת להסכם הגג, זה לזה.   תמר קופר:    

זה רק על מוקדי שכר של המנהלת?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

לא, יש הרבה מאוד קבלנים.   תמר קופר:    

אוקיי. זה לא - רונית ארנפרוינד -כהן :  

אנחנו שכרנו אנשים לתקופה מוגבלת. זה לא עובדים שיהפכו  תמר קופר:    
לעובדים קבועים. אני עכשיו דיברתי על הוצאות ואת שאלת על הכנסות.   

תמר, תסיימי בבקשה, אם אפשר. אם היא תרצה עוד שאלות,  ד"ר אהוד ויצמן:   
בבקשה. אבל בואו נעשה את זה שיטתי.   

בסדר, הוא רוצה הפסקה קצת.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אה, הוא עושה הפסקה?   ד"ר אהוד ויצמן:   

כן, כן. תאמין לי, יש לי דיבור טוב עם שחר.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אני מתאר לעצמי.  ד"ר אהוד ויצמן:   

חד  הרי  הם  והיטלים,  אגרות  כמה  להצביע  יכולה  את  אוקיי.  רונית ארנפרוינד -כהן :  
פעמיים כל פעם, נכון? כמה יש השנה? כמה יהיו שנה הבאה? מה שמעניין הוא זה לראות  

מה זה בבסיס התקציב ומה זה המעטפת שהיא חד פעמית.   

  ס פה. נכנא זה לם יטליהות וגראכל ם דוק    ר:פוקר תמ

 ח, ותישל הפ"ר? בתזה ה : ן הכ- דינורפנרא יתונר

כן. זה גם בקרן אחרת, זה לא בתקציב הרגיל. לא תראי את   תמר קופר:    
זה פה. פה נכנסות הוצאות שמייחסים אותם רק לתקציב הרגיל,  בסדר? אז אגרות בנייה זה 

פה. רק אגרות בנייה.   

אוקיי. כמה אגרות בנייה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

ב-4  מיליון.  2017  היה  3.5   הבאה  בשנה  זה  את  תקצבנו  תמר קופר:    
מיליון.   
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וזה היה ריאלי 3.5? כן? רונית ארנפרוינד -כהן :  

מה?    תמר קופר:    

רונית, ב-2017 -    ד"ר אהוד ויצמן:   

זה היה ריאלי 3.5?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

למזלנו היום אנחנו עומדים על 3,300.    תמר קופר:    

אוקיי.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

משהו   לא  זה  בנייה.  תלוי  זה  כי  זה.  את  לאמוד  קשה  אבל  תמר קופר:    
שאת יכולה היום לקבל איזה לוח ולהגיד 'זה מה שיהיה'. זה תלוי בנייה. זאת הערכה.   

זאת אומרת יש לנו לפחות בשנה הזאת, שנה הבאה ואולי עוד   רונית ארנפרוינד -כהן :  
כמה שנים כל פעם משהו שהוא לא בבסיס התקציב בסביבות 4 מיליון.   

לא, זה בבסיס התקציב.    תמר קופר:    

כן, אבל מתישהו ייגמר.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

לא, תמיד אנשים בונים ומוסיפים, ומרחיבים.    תמר קופר:    

לא בסדר גודל כזה.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אני לא יודעת.    תמר קופר:    

היא צודקת. ...    ד"ר אהוד ויצמן:   

נכון? ... בגלל זה, בסדר. אני רוצה לראות –    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אחר כך כבר יש לנו את החוקים.   עקב רדי:    

כן, אחר כך גם רעידת אדמה,   רונית ארנפרוינד -כהן :  

גם מי שמוסיף מרפסת גם משלם.    תמר קופר:    

... ב-20 שנה הקרובות, ... אוקיי, נמשיך. רונית, עוד משהו?    ד"ר אהוד ויצמן:   

כן, אבל צריך קצת הפסקה.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

עוד מישהו?   צבי גוב-ארי :    

שחר ... ואלי מזוז.   ד"ר אהוד ויצמן:   
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האמת אבל זה לא דיון כל כך, זה מין... דיון זה דיון.       :???

אין בעיה לדון. אם תהיה קשקשת של כולם, אז אין דיון .  אלי מזוז:    

לא, זאת השאלה, פה.    שחר סימנה:    

טוב, אולי נגיד בהמשך.   תמר קופר:    

לא, לא, אני רוצה ... הנה, פה, פה. פה זה הוצאה, נכון? שחר סימנה:    

כן.  תמר קופר:    

פה זה הוצאה.   שחר סימנה:    

כן. תמר קופר:    

זהו, אז אני מציע לבטל אותו.   שחר סימנה:    

זה אצל ראש העיר, זה לא שאלות פה. זה תיתן לראש העיר.   תמר קופר:    
זה לא עניין של תקציב. זה ראש העיר, זה לא עניין -  

'עברתי, שאלתי, קיבלתי תשובות על   ... אז תגיד  לא, שיהי ה  אלי מזוז:    
זה ועל זה ועל זה. על זה יש לי הערה'. ...   

פה, מה זה?   שחר סימנה:    

זה שכר, תכנון עיר.    תמר קופר:    

מה זה שכר -  שחר סימנה:    

אדריכל, מי ש -    תמר קופר:    

למה לו...  שחר סימנה:    

אמרתי לך, אנחנו נשלים את זה. אנחנו ניתן לך את זה.   תמר קופר:    

מוקלט, למה לא? כי הם שואלים שאלות.    ד"ר אהוד ויצמן:   

את רוצה שאני אשב עם אלי?   עליזה חלפון:    

שחר יסיים, אני מיד אשאל. אלי מזוז:    

רגע, תמר. ד"ר אהוד ויצמן:   

אין לי הרבה שאלות.   אלי מזוז:    
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כן, אבל אני  רוצה שיכתבו,  שחר סימנה:    

שנייה, אנחנו מנסים למצוא את המספר.   תמר קופר:    

יש לי בר מצווה.   עליזה חל פון:    

אז תשחררו אותה.   שחר סימנה:    

יש לך הרבה שאלות, אלי?  ד"ר אהוד ויצמן:   

לא, אין לי הרבה שאלות. אבל אם זה מתארך, וליבי ליבי, אז   אלי מזוז:    
  ..

הוחלט שאנחנו יושבים ומדברים.   ד"ר אהוד ויצמן:   

אפשר לקצר את השש לשלוש-שלוש.    אלי מזוז:    

למה?    ד"ר אהוד ויצמן:   

אם מישהו רוצה. אני לא כופה.   אלי מזוז:    

מה שראש העיר אומר נעשה.   ניב עמרני:    

נעשה ונשמע, יניב, זה במקום אחר.     אלי מזוז:    

יש לי פה עמוד .... חגיגות, טקסים ואירועים. איזה טקסים?    שחר סימנה:    

אז נתנו פירוט עכשיו.   תמר קופר:    

לא, לא שמעתי. אני הייתי כותב.   שחר סימנה:    

איפה טקסים ואירועים? איפה הדף?    תמר קופר:    

ואירועים, אפשר לקבל אותו?   צביקה, יש לך שם ליד טקסים  ד"ר אהוד ויצמן:   
זה אצלך. מה קרה?   

היא קיבלה מכה?    שחר סימנה:    

היא כמעט נפלה, אתי.  צביקה, נשאר לסיים עם שחר. אלי יש  ד"ר אהוד ויצמן:   
לו כמה שאלות וזהו. סיימנו.  

אוקיי, חברים. רגע, שניכם נשארתם אחרונים. בבקשה לגמור   צבי גוב-ארי :    
את זה.   

אני מחכה בנחת. כשהוא יסיים, אני, אי ן לי הרבה שאלות.    אלי מזוז:    
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מה נשאר?        :???

שחר מסיים, ואלי כמה שאלות וזהו.    ד"ר אהוד ויצמן:   

השאלה אם יצביעו אחר זה בעד זו כבר שאלה-    רועי גב אי:    

זאת   בעד.  ...  יצביעו  תשובות  שקיבלו  שאחרי  מקווה  אני  ד"ר אהוד ויצמן:   
שאלה אחרת. אנחנו לפחות השבנו כמיטב הבנתנו.  

זה לא ...    רונית ארנפרוינד -כהן :  

זה היה קצת, ...    תמר קופר:    

לא, לא ברמה ... זה לא קשור אלי.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

על מה לא קיבלת תשובות?   תמר קופר:    

ברמת סדרי עדיפויות. אלי מזוז:    

מה זאת אומרת? זה החלטה. לא, זה לא קשור אליך, תמר.   רונית ארנפרוינד -כהן :  
לא, לא ללכת לשם, בבקשה.   

בסדר. ...   תמר קופר:    

(מדבר בשקט עם תמר) זה כן, נו. שחר סימנה:    

א', זה לא מכסה הכל. תמר קופר:    

בסדר, נו.   שחר סימנה:    

  האמר ינאל. כתתסלך.  אהאר ינאת. וסנכהם גש י זהעל בל א    ר:פוקר תמ
  ת. ונסכש הילך ש

ראיתי את ההכנסות בסוף, זה לא זה.   שחר סימנה:    

לא, זה בהתחלה יש,    תמר קופר:    

לא, פה, פה. ... בסוף, אני קראתי אותו.   שחר סימנה:    

לא בסוף. לא, יש גם פה. שנייה.  תמר קופר:    

דוידי, קיבלת תשובות?    ד"ר אהוד ויצמן:   

לא ... קצת, אבל קיבלתי.   רחמים דוד:    
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אני מקווה שאתה מצביע בעד.   ד"ר אהוד ויצמן:   

בעד מה? החזרת השטחים?   רחמים דוד:    

מה זה? מה זה?    אלי מזוז:    

בעד החזרת השטחים.   רחמים דוד:    

זה לא ביחד, נכון.   שחר סימנה:    

נו, יש הכל.    תמר קופר:    

בהחזרת   אתה  אם  פעולה.  שיתוף  על  לדבר  מה  על  אין  אז       ????
שטחים, אז -  

מה, מה ... תאורה, ...    שחר סימנה:    

לא, זה בעיקר האומנים. זו עיקר ההוצאה, כן. זו ההוצאה על   תמר קופר:    
.. בסדר?   

זה הולך להסתיים, נכון? אחרי שכל השאלות נשאלו?  רחמים דוד:    

לא, אני אין לי הרבה שאלות.    אלי מזוז:    

אתה שאלת?    רחמים דוד:    

לא, הוא לפני.    אלי מזוז:    

לא   זה  זה המבנים.  אותו דבר.  זה  דבר. התושבים.  אותו   .... תמר קופר:    
שייך, עזוב. זה לא שייך. ...  

   ... .63 שחר סימנה:    

יופי. ... להם, מתקרבים לסוף.    תמר קופר:    

אני ענייני.   שחר סימנה:    

בסדר, אתה צודק.    תמר קופר:    

קודם כל יש ... התקציב. שחר סימנה:    

במה? ...  תמר קופר: 

לא ... לשנות עוד פעם.  שחר סימנה:    
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אז מה? לא הכל גדל.    תמר קופר:    

בטח הכל גדל.    שחר סימנה:    

למה? זה גודל. לא הכל גדל.     תמר קופר:    

מה? מה? ... יותר ...    שחר סימנה:    

דבר  כל  על  לא  בכלום.  עלה  ולא  כמעט  שהמדד  יודע  אתה  תמר קופר:    
צריך להעלות.  לא הכל.   

דברים  פי  על  מתנהגים  המדד.  פי  על  מתנהגים  לא  אנחנו  שחר סימנה:    
אחרים.  

יודעת... של הביטוח לאומי? של הפרויקט? בבקשה.   לא  אני  תמר קופר:    
ראית. אז למה אתה אומר שלא גדל?   

מה? לא, לא גדל.    שחר סימנה:    

גדל. הוא לא גדל שש שנים. (מדברים ביחד) אני אראה לך. ...   תמר קופר:    
הפרויקט של ביטוח לאומי? 84, נכון?   

   .82 עליזה חלפון:    

לא ב-84?    תמר קופר:    

אבל זה צריך ... מזה, לא כל העירייה.    שחר סימנה:    

הנה, בבקשה. תמר קופר:    

זה שלי, זה שלי. בסוף אני איבדתי את הספר.    שחר סימנה:    

לניהול  לאומי  ביטוח  של  פרויקט  ביחד)  (מדברים  נותנת  אני  תמר קופר:    
יוצאי אתיופיה. ... יפה,  

לאומי,  מביטוח  הכנסה  גם   ...  ... לא  זה  לאומי,  ביטוח  זה  שחר סימנה:    
בסדר? הנה,  406, ביטוח לאומי. זו היתרה.   

כן. כמה היתרה?    שחר סימנה:    

406 ו -580. מי משלם? ועוד 15. זה 595 הוצאה,   תמר קופר:    

מה, 15,000 משלמים?    שחר סימנה:    

לא, לא, לא. 595,   תמר קופר:    
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אז זה ... עירייה.   שחר סימנה:    

הכל ביחד, לא פה, פה,  595. הכנסה  406. וזה חדש. זה רק   תמר קופר:    
מ-2017.   

שתים  עד  הזמן  את  שמנצלים  או  הלאה?  ממשיכים  נו.  טוב,  צבי גוב-ארי :    
עשרה בלילה? ...   

לא, בסדר. ...    שחר סימנה:    

אז זה ... אז הנה, אז תכתוב את הפרויקט הזה. לנוער יוצאי  תמר קופר:    
זה   את  תכפיל  הזה.  הפרויקט  שנים  שלוש  זה  עכשיו,  לאומי.  ביטוח  פרויקט  אתיופיה. 

בשלוש, 580,   

לא, זה .. .פה היה. היה ... להגדיל אותו ל-...   שחר סימנה:    

ומה עם זה?    תמר קופר:    

אבל זה לא הולך לעירוני.   שחר סימנה:    

נכון, נכון.   תמר קופר:    

פה.   לא מקבל  מישהו אחר  אבל  הולך למשהו אחר.  זה  אבל  תמר קופר:    
זה נטו לעדה האתיופית.   

... לא ראיתי איך ממומן -   שחר סימנה:    

מתממש.    תמר קופר:    

לא ראיתי.    שחר סימנה:    

זה במתנ"ס, תשאל את רועי סודאי. בסדר?   תמר קופר:    

רועי סודאי יכול לענות על זה?    שחר סימנה:    

יענה. אני מנסה לשכנע אותו שאין קיפוח ואין אפלייה. זה קצת   תמר קופר:    
קשה.   

אין קיפוח ביבנה.         :???

על   שעה.  עוד  הזה  בעניין  נעסוק  שאנחנו  חברים,  מציע,  אני  צבי גוב-ארי :    
מנת ממש לסכם. כי אני מבין שלא סיימתם. עד תשע, בתשע נעלה להצבעה.  

מקובל.   שחר סימנה:    
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למה לא? אנחנו גם עוד חצי שעה,    אלי מזוז:    

קבענו עד שתים עשרה.    צבי גוב-ארי :    

אין בעיה, איך שנוח, איך שאתה רוצה.  אתה הצעת שעה. אני   אלי מזוז:    
בעד עוד חצי שעה.   

קדימה, תתקדם, תתקדם.  תמר קופר:    

זה ההוצאות של היכל התרבות. וזה הכנסות שלו.   שחר סימנה:    

לך יש איזשהו בר מצווה היום, לא?   צבי גוב-ארי :    

כן, נכון. הכל שזה מכסה.   תמר קופר:    

לא, אין לי בעיה. בעיה אחרת, היכל התרבות את כל ...    שחר סימנה:    

זה תרבות, היכל התרבות. ...    תמר קופר:    

הנה, הנה פה.    שחר סימנה:    

עוד חצי שעה, נסיים עם זה.   ד"ר אהוד ויצמן:   

נכון. כולל השכר. נכון. נכון.   תמר קופר:    

וזה הכנסות. זה מינוס כמה זה?    שחר סימנה:    

תעשה חשבון.   תמר קופר:    

כן, המחשב פתוח. 2.5. שחר סימנה:    

  .350... כמה?  שנייה.  4,840  פחות  זה?  כמה  בלי  4.840,  תמר קופר:    
2,490,000. חסר.   

זה בזבוז. שחר סימנה:    

זה לדעתך בזבוז.    תמר קופר:    

לא, אני אגיד לך מה.   שחר סימנה:    

יש אנשים שהולכים לתרבות, מה לעשות.    תמר קופר:    

לא, אני בעד, את לא מבינה. אני כתבתי דיון ... למה?    שחר סימנה:    

... טוב, בוא תתקדם.    תמר קופר:    
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לא, איגום משאבים. איגום.   שחר סימנה:    

הכל בסדר. גם את זה, ...   תמר קופר:    

בסדר. אז מה שקיבלת תשובה אל תחזור.    תמר קופר:    

המבנים, המבנה מיועד ...   שחר סימנה:    

בסדר. מה שקיבלת תשובה, תעבור.   תמר קופר:    

כן, דילגתי.    שחר סימנה:    

תעשה 8473, 842, מה זה?    תמר קופר:    

שנייה, אני מוותר על זה. שחר סימנה:    

הוא מוותר, עזבי.   תמר קופר:    

מוותר. צריכה ללכת לבר מצווה. הלאה, שירותים לעולים.   שחר סימנה:    

849, זה רווחה. רווחה אני לא יודעת. ...    תמר קופר:    

זה מועצה דתית, לא?    שחר סימנה:    

כן, כן. זה מועצה דתית. זהו?    תמר קופר:    

לא. הנה, פה. אני שוחה בתקציב.   שחר סימנה:    

זה   אוקיי.  חוק,  לפי  זה  לא,  ב-60%.  משתתפים  אנחנו  תמר קופר:    
תקופות. עזוב. זה לא תקופות, פה יש רק תקציב. ...  

לא, אני עמך. אין לי אייפון.   שחר סימנה:    

תקשיב, זה רק ... זה סך הכל התקציב. זה לא שייך השאלה   תמר קופר:    
שלך. השאלה שלך לא שייכת ... 

כן, אבל אני צריך להצביע על זה.    שחר סימנה:    

על הסך הכל תקציב, זהו. יהיה דיון אחרי זה.  הלאה.  אין פה   תמר קופר:    
חלוקה. יש פה סך הכל תקציב, זה הכל.   

כן, אבל  היסטורית אני ... את החלוקה. בשביל זה אני לא יכול   שחר סימנה:    
לתמוך בזה. לא יכול לתמוך.  

ועדת תמיכות שמחליטה על החלוקה.   תמר קופר:    
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אני חולק על ועדת תמיכות.    שחר סימנה:    

אז זה בדיו ן על התמיכות. פה יש לך סך הכל תקציב. הלאה,   תמר קופר:    

בסדר, אני ... את התחשיב.   שחר סימנה:    

זהו? זהו?    תמר קופר:    

בואי נראה. זה דיברנו על זה, נכון?    שחר סימנה:    

כן.  תמר קופר:    

דיברנו מקודם.  שחר סימנה:    

כן, הלאה. סיימנו. אלי, בוא. תמר קופר:    

חברים, סיימתם?   צבי גוב-א רי :    

אלי, אלי.   תמר קופר:    

יש שאלות לא ברורות?    צבי גוב-ארי :    

לא, אני לא עוד לא התחלתי.  פה מדובר על תקציב של מה?   אלי מזוז:    
על התקציב שאנחנו משלמים על השמירה?   

על השמירה,   תמר קופר:    

בסדר. יש משהו שקשור לביטחון שאנחנו  משלמים וזה לא ...   אלי מזוז:    
מהמשטרה? השכירות של המבנה?  

איזה מבנה? אין מבנה -    תמר קופר:    

של המשטרה. יש משטרה ש...    אלי מזוז:    

לא, לפי דעתי לא.    עליזה חלפון:    

עמוד 5. אני אנסה ... הכנסות שונות. מה זה אומר שונות?    אלי מזוז:    

לפי  תשלום  תנאי  יש  להקדים  תשלומים.  שמבקשים  קבלנים  תמר קופר:    
חוזה, נניח שוטף פלוס  45. קבלן שמבקש את הכסף ... ויש בקופה את הכסף, אני מסכימה 
להקדים ואני לוקחת ממנו ריבית. הוא כותב שהוא מוכן לשלם ריבית על הקדמת תשלם. אז  

צברנו קופה יפה. זה יותר גבוה מכל תשואה בבנקים. הלאה.   

שאנחנו   גבייה,  זה  חובה.  טרום  ילדים  גני  תודה.  עמוד  7.  אלי מזוז:    
גובים מההורים, נכון ?  
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כן. זה חובות.  תמר קופר:    

לא, בסדר. השאלה שלי כמה אנחנו גובים ואם זה משהו שיש   אלי מזוז:    
טווח ... קבוע? ...   

פעם היו תשלומים ... בגילאי חמש ... שילמו, אם אתה זוכר.   תמר קופר:    
גני טרום-טרום חובה זה רק מאז טרכטנברג זה נהיה בחינם.  

אנחנו גובים את זה על פי חוק.   אלי מזוז:    

ודאי.   תמר קופר:    

או   מסוים,  בטווח  לגבות  לנו  מאפשר  החוק  אם  שלי  השאלה  אלי מזוז:    
שהחוק קובע את הסכום?  

סכומים, תשלומי הורים, זה חובות.    תמר קופר:    

לנ ו  יש  אם  קובעים,  שאנחנו  משהו  זה  אם  שאלתי  לא,  לא,  אלי מזוז:    
שליטה עליו?   

לא, לא. סייעות רפואיות, הסבר.    תמר קופר:    

לא, לא, זה לא אני, מישהו אחר כתב לי על זה. משלמים לנו   אלי מזוז:    
אגרת תלמידי חוץ, בית ספר סיני.   

כן. תלמידים שבאים -   תמר קופר:    

זה אני יודע. מה זה מיוחד ...    אלי מזוז:    

יש גם חינוך מיוחד פה.   עליזה חלפון:    

תלמידים שבאים מרשויות אחרות.    תמר קופר:    

הבנתי, מעולה. אז נקצר. אני לא  אעכב. ברגע שאני מבין אני  אלי מזוז:    
מתכוון. קלטתי, קלטתי. עמוד 11, ביטוח תלמידים.  

כן, גבייה מהורים.  תמר קופר:    

גבייה מהורים. אין פה משהו שאנחנו משתתפים או שהמדינה  אלי מזוז:    
משתתפת?   

לא, זה אמור להיות אחד לאחד.   תמר קופר:    

מה זאת אומרת?   אלי מזוז:    
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אנחנו גובים, אנחנו שולחים שוברי תשלום. אנשים משלמים,   תמר קופר:    

זהו, אנחנו רק צינור? זהו?  אלי מזוז:  

כן.   תמר קופר:    

טוב.  17. אין לנו פה משא ומתן עם איזה גוף להוזיל או משהו  אלי מזוז:    
כזה? שום דבר. 17. יש לנו פה -   

רווחה.   תמר קופר:    

זהו, ממה זה נובע? זה נובע מכמות תלמידים פחותה? או זה   אלי מזוז:    
נובע,  

אתה תלך לאותו סעיף בהוצאות, תראה שיש הגבלה.   תמר קופר:    

החליטו  הם  יחידה?  נובע  ...  זה  ממה  שלי  השאלה  לא,  כן,  אלי מזוז:    
להשקיע פה פחות? כי המשרד משקיע בנו פחות או שירדה פשוט כמות הילדים?  

תן לי רגע, הנה, יש בתקציב של הרווחה. במפתנים.  תמר קופר:    

זה?   אני שואל  את  למה  כסף?  פחות  לנו  יש  למה  במפתנים.  אלי מזוז:    
בנו  משקיעים  הם  כי  ירידה  יש  אם  זה?  את  שואל  אני  למה  פשוטה.  מאוד  שלי  השאלה 

פחות?  

לא, זה לפי צרכים. זה גם מופיע בהוצאה. אבל תיכף נסתכל,   תמר קופר:    
אנחנו כמעט ולא נוגעים בתקציבי רווחה.  

לא, כי אני אומר, אם זה בגללם ירד, באשמתם, השאלה שלי   אלי מזוז:    
מאוד פשוטה. ... משלימים את הסכום הקטן הזה. בגלל זה שאלתי.   

פי   זה  25%  על  משלימה.  לא  האלה  בסעיפים  הרשות  אין,  תמר קופר:    
החוק, ואנחנו משלימים את זה על פי החוק.   

לא, בסדר. אני שואל אם זה פוגע בנו בסוף. הם פוגעים בנו.  אלי מזוז:    
אם הם פוגעים בנו,  

לא, זה לפי צרכים.    תמר קופר:    

אוקיי. 17 סיימנו. 18. גם פה, למה יש לנו ירידה בהכנסות?    אלי מזוז:    

אנטנות.   של  שכירויות  השאר,  בין  של,  שכירויות  זה  פה  כי  תמר קופר:    
ירד. כל מיני שכירויות, אבל גם אנטנות של פרטנר,   ומספר האנטנות פשוט הורידו אותם, 

סלקום,   
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יכול להיות שמפעלים, חברות עזבו פה?    אלי מזוז:    

בדיוק. במקרה רשמתי, חכה לך  אגיד  אני  בוא,  לא,  לא,  לא,  תמר קופר:    
רגע. איזה סעיף זה היה? כן, כן, הנה. אנטנות של סלקום, פרטנר, פלאפון, פרנקל את קורן,
על  הגן. לנו  משלמת  יקרות'  'אור  המשרדים.  של  שכירות  מגע"ר,  המשרדים,  של  שכירות 

שכירות דחס איזה סכום קטן. ...   

במפתנים זה פחות תלמידי חוץ שנרשמים.  עליזה חלפון:    

אה, במפתנים זה פחות תלמידי חוץ. בסדר? מחשוב, כן. שני   תמר קופר:    
עובדים נוספים.  

ממה העלייה פה?    אלי מזוז:    

מה זה? זה ראש העיר?    תמר קופר:    

... 40,000 שקל.    אלי מזוז:    

אין לו תוספת משכורת.   תמר קופר:    

שינוי מזכירה שמגיע לה יותר? מה?    אלי מזוז:    

שינו י  פה  אין  ומזכירה.  העיר  ראש  עוזר  זה  לא.  לא,  לא,  תמר קופר:    
במשכורת. זה לפי ביצוע פלוס 4%.   

לפני זה זה עלייה -    אלי מזוז:    

זה התאמה לפי ביצוע, פלוס 4%. אין פה שינוי בשכר, בסדר?    תמר קופר:    

יש פה שינוי, בהוצאה.   אלי מזוז:    

לא, זה לפי ביצוע.    תמר קופר:    

מה זה אומר? זה אומר -   אלי מזוז:    

כנראה שהתקציב הזה לא תאם בדיוק את ה,    תמר קופר:    

אוקיי. היתה פה טעות -    אלי מזוז:    

אין פה שינוי בתנאי שכר, אם אתה שואל.    תמר קופר:    

הבנתי. אבל יש פה שינוי בהוצאה.   אלי מזוז:    

ביצוע לא תאם לתקציב. זה קורה.   תמר קופר:    
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שאת  מה  זה  נכונה?  היתה  לא  שעברה  שנה  של  הערכה  אלי מזוז:  
אומרת לי?   

כן, כן. לא  היו שינויים של עובדים שם, נכון? בעצם כן היה. זו   תמר קופר:    
עובדת אחרת. כן היה שינוי.  

למה?    עליזה חלפון:    

אפשר   קודם.  היתה  עופרה  הרי  החליפו,  עזבה?  עופרה  מתי  תמר קופר:    
לשאול, אבל עזוב.   

אני שאלתי, בגלל זה שאלתי.    אלי מזוז:    

אין פה שינוי משמעותי.    תמר קופר:    

זה שתי המזכירות, אותו דבר.   עליזה חלפון:    

היתה, ומזכירה אחת עזבה ... אז יכול להיות שזה מזה נובע.    תמר קופר:    

התשובה   את  לקבל  רציתי  אבל  שזה,  להיות  יכול  יודע.  אני  אלי מזוז:    
ממך, לא להמציא.   

אין פה, אם אתה מחפש שינויים בשכר, תמר קופר:    

פה ממה העלייה?    אלי מזוז:    

איכות הסביבה? כן, כמה זה? 4%? ז ה שום דבר.   תמר קופר:    

... אלף שקל. לך זה שום דבר. לי זה,    אלי מזוז:    

לא, 81, 71,    תמר קופר:    

לא יודע. אצלך את צודקת. אצלך זה נקודה קטנה.   אלי מזוז:    

7132, שבעה עובדי מנהל. איזה שינוי היה פה? אין פה. זה   תמר קופר:    
4%  פלוס התאמה לביצוע. את רוצה להסתכל כמה עובדים זה? תראי אם היו שינויים. זה 

התאמה לביצוע.   

התשובות לא מספקות אותי, אבל אני לא רוצה לעכב אתכם.   אלי מזוז:    

תראה,  4%  זה  32. ופה יש תוספת של עוד  13, בתקציב כזה   תמר קופר:    
גדול זה לא משמעותי התוספת. זה  התאמה לביצוע. מתחלפים עובדים, אחד יוצא לפנסיה,  

חוזר.  

תשאל אותה אם אני עושה את זה מהר או לא. אפילו שלא  אלי מזוז:    



 נהעיריית יב
 1710.19.מתאריך    14/17מן המניין מספר שלא  מועצה  ישיבת

 
 

57 

 
 עיריית יבנה 

הספר   בית  זה  הלאה.  43.  זה.  לא  שהתשובה  למרות  בסדר.  אומר  אני  תשובות  קיבלתי 
היחיד ששמתי לב שיש פה -   

מספר התלמידים ירד. שאלו אותי כבר.   תמר קופר:    

זה   לתכנון?  לבנייה?  הזה ?  למה הכסף  לא,  אני  גמור.  בסדר  אלי מזוז:    
לא מספיק לא לבנייה ולא לכלום. ...   

לא, לא, לא, זה בית ספר שיקום בספטמבר 2018.   תמר קופר:    

אני יודע, לכן זה גרושים.   אלי מזוז:    

זה שכר.    תמר קופר:    

למי שכר?    אלי מזוז:    

אב בית ומזכירה. היו עובדים.   תמר קופר:    

יתחי לו בתחילת -    אלי מזוז:    

ספטמבר. כן.   תמר קופר:    

כן, בספטמבר 2018.    עליזה חלפון:    

זהו, כי אני יודע שאין בית ספר.    אלי מזוז:    

אז זה מספטמבר, מה שייבנה.   תמר קופר:    

בסדר גמור. תרבות.    אלי מזוז:    

זה היה במאי.    תמר קופר:    

אני יודע. השאלה שלי מאוד  פשוטה.  ... אנחנו גומרים, אני לא  אלי מזוז:    
זה.   

מנהל רווחה.    תמר קופר:    

כן, יש פה עלייה מאוד גדולה. השאלה יש פה עלייה של מה?   אלי מזוז:    
זה עלייה של שכר שלהם שעולה בדרגות? זה עובדים חדשים?  

לך   לתת  יודעת  לא  אני  אבל  להיות.  יכול  זה   ... זקנים  זה  תמר קופר:    
תשובה. זה  הרבה מאוד עובדים. חלק יוצאים, חלק נכנסים.   

אני אשמח לשמוע שיש עובדים נוספים. אשמח לשמוע, כי זו   אלי מזוז:    
תשובה שמרגיעה אותי.   
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תראה רגע מנהל רווחה.    תמר קופר:    

שכר...   להם  שיעלה  בעיה  לי  אין  עובדים,  כמות  אותם  זה  כי  אלי מזוז:    
לא, השאלה -   

בוא נראה כמה זה עלה?  הסתכלת באחוזים כמה זה עולה?    תמר קופר:    

זה לא נראה לי אחוז.    אלי מזוז:    

תוספת של 4.75% משרות ברווחה.  עליזה חלפון:    

אה, יפה. זהו.  4.75.    תמר קופר:    

נחמד  מישהו  דרסטית?  בצורה  פה  גדל  התקציב  מדוע   .59 אלי מזוז:    
החליט לתת?   

נתנו תשובה. זה מרכזים ללימוד.   תמר קופר:    

אוקיי. לא, לא, זה מבורך. השאלה שלי אם זה משהו -  אלי מזוז:    

אתה יודע שרווחה זה  75%  זה משרד,  25%  הרשות. אז אם   תמר קופר:    
המשרד נותן אנחנו לוקחים.  

לנו  יש  איפה  כלליים.  דת  שירותי  רואה  אני  פה  אוקיי.  62.  אלי מזוז:    
עמותות רווחה? י ש פה סעיף כזה?    

   .202/820 עליזה חלפון:    

זה, 1,135.    תמר קופר:    

  ... מתכוון  לא  אחת.  אני  שנייה  הרווחה?  אוקיי.  עמותות  זה  אלי מזוז:    
סתם.   

מי עוד? זהו? צביקה.   תמר קופר:    

חברים, חזרנו לדיון.   צבי גוב-ארי :    

חזרנו לדיון. נעשה את ז ה במהירות.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אוקיי, בבקשה. האם יש שאלות?   צבי גוב-ארי :    

יש, יש.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

רוצה  ואני  תשובה?  עליה  התקבלה  שלא  שאלה  יש  האם  צבי גוב-ארי :    
להודיע מראש שאין כוונה בתשובות להשביע רצון. התשובות אמורות לתת את העובדות   
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כפי שהן. אני חושב שבדיון הזה פעלנו,   

לא, לרונית יש. אני סיימתי. אני קיבלתי תשובה.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

בדיון הזה פעלנו מעל ומעבר. לא נהוג בדרך כלל לעשות את   צבי גוב-ארי :    
אני   כדי.  תוך  גם את ההכנה  עשינו  קודם.  לדיון  מוכנים  להיות  צריך  כאן.  היה  מה שעשינו 
קטנה,   די  קבוצה  כלפי  נוהגים  שאנחנו  הגמישות  על  להערכה  לפחות  יזכה  שזה  מקווה 
לנהל את העיר דרך האופוזיציה. אני אומר את הדברים, מפני שזה פשוט מרגיז.   שמנסה 

עכשיו בבקשה. הכל פתוח.  

ב-33, חשמל ומים לפעולות, יש ירידה של  100,000. איך זה   רונית ארנפרוינד -כהן :  
יכול להיות?  

לפי ביצוע בפועל.   תמר קופר:    

תקצבנו 2,600,000.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

זה   ולפי  יוני,  עד  מינואר  בפועל,  ביצוע  בודקים  אנחנו  תמר קופר:    
מתקצבים. כנראה שהיתה ירידה.  

והצפי הוא גם לכיוון הזה? של ירידה? זה מוזר, לא?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

איזשהו  להביא  אמו ר  זה  זוכרת.  את  אם  לדים,  אנחנו התקנו  תמר קופר:    
חיסכון.   

הרבה   להחליף  תוכנית  יש  כי  יותר,  ישתפר  זה  הבאה  שנה  צבי גוב-ארי :    
מאוד עמודי חשמל עם לדים. לשנה הבאה. אנחנו לא יודעים רק מה משך המימוש, לכן א י 

אפשר היה לקחת בחשבון כבר עכשיו הורדה דרסטית.  

חשבונות חשמל אני מבינה תאורה. איזה מים?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

איפה מים?   תמר קופר:    

חשמל ומים.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אה, זה שם הסעיף. זה חשמל. תמר קופר:    

אה, זה שם הסעיף? אז זה רק חשמל?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן.   תמר קופר:    

הבנתי.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

עוד שאלות?    ד"ר אהוד ויצמן:   



 נהעיריית יב
 1710.19.מתאריך    14/17מן המניין מספר שלא  מועצה  ישיבת

 
 

60 

 
 עיריית יבנה 

כן, מה?   רו נית ארנפרוינד -כהן :  

לא, בבקשה.    ד"ר אהוד ויצמן:   

יש עוד מועסקים במוקד העירוני? לשנה הבאה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

בגין  בלילה.  אנשים  שני  של  למשמרות  נכנס  העירוני  המוקד  צבי גוב-ארי :    
העובדה שהעיר גדלה, יש יותר מדי פניות ואדם אחד בלילה לא מספיק.   

זה העלאת שכר?    רונית  ארנפרוינד -כהן :  

גם בשעות הבוקר המוקדמות המוקד מתוגבר בבן אדם נוסף,  צבי גוב-ארי :    
מפני שאדם אחד בשעה שש בבוקר מוצף בבעיות, לא מסוגל לעמוד בהכל. לכן תגברנו.   

אני רואה פיצויים של 2 מיליון שקל במנהל חינוך.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

מהעסקה   עובדים  העברת  של  המענק  זה  פיצויים.  לא  זה  תמר קופר:    
העיר הסביר שה-2  מיליון בשנה שעברה, השנה   דרגה. ראש  דירוג  לפי  להעסקה  שעתית 

מוסיפים,  

ובכן, קיימת החלטה -    צבי גוב-ארי :    

ב-2017 אין את זה.    תמר קופר:    

כי זה נבלע בתוך הביצוע. אבל אנחנו שילמנו את זה.    תמר קופר:    

ואז מה המשמעות של זה ב-2018?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

שעתית   מהעסקה  להעברה  כ-100  עובדים  עוד  שמוסיפים  תמר קופר:    
לדירוג דרגה.   

ברמה האישית של העובד, זו העלאת שכר של כמעט 30%.    צבי גוב-ארי :    

מי זה ה-100 עובדים האלו?  רונית ארנפרוינד -כהן :  

צריך  מחייב,  החוק  סייעות.  גננות,  וכו'.  הילדים  בגני  עובדים  צבי גוב-ארי :    
לעקוף   אפשר  ואי  הזה  מהעניין  להתעלם  אפשר  אי  גדולה.  מאוד  הוצאה  זו  בזה.  לעמוד 

וחייבים לעשות את זה.   

מה זה? סעיף של מה זה?   רועי גב אי:    

עובדים שעתיים.   ד"ר אהוד ויצמן:   

מנהל החי נוך. חינוך, בעמוד 37, פיצויים 2 מיליון.   רונית ארנפרוינד -כהן :  
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זה לא פיצויים. זה שם הסעיף. הכוונה לא לזה,    תמר קופר:    

כן, זה שם הסעיף. אוקיי.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אחרות.   במחלקות  גם  ושם  פה  יש  גנים.  עובדות  לרוב  זה  תמר קופר:    
אנחנו שמנו סעיף,   

האם   לגננות,  שמוקצה  התקציב  אם  הגנים.  על  שאלה  לי  יש  אלי מזוז:    
חל בו שינוי, כזה או אחר?  

גננות או סייעות?   תמר קופר:    

לא, לא, גנים.    אלי מזוז:    

אתה מדבר על קופה קטנה בטח  ד"ר אהוד ויצמן:   

לגננות,   שיש  שקל  אלף  ומשהו   ... קטנה.  קופה  על  לא  לא,  טל קאופמן :    
האם חל בו שינוי כלשהו?  

לא.  צבי ג וב-ארי :    

לא. חבל.   אלי מזוז:    

אתה לא מוכרח לקבל את זה, אבל לא.    צבי גוב-ארי :    

בסדר. אמרתי חבל.    אלי מזוז:    

לא כי מה? חושבים שזה ממצה.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אתם חושבים שהסכום הזה מספיק. אני חושב שלא. כל אחד   אלי מזוז:    
חושב אחרת. זה בסדר.   

זכותו של כל אדם שיושב מסביב לשולחן הזה לחשוב אחרת,  צבי גוב-ארי :    
ובתנאי שידע לתכנן את התקציב ... של כל העיר.  

ערים ברמה סוציואקונומית פחותה מאיתנו מעניקים יותר,   אלי מזוז:    

קיבלת תשובה.    צבי גוב-ארי :    

בסדר. קיבלתי תשובה -    אלי מזוז:    

חברים, עוד משהו?   צבי גוב-ארי :    

אני רואה שבגם בגני ילדים יש תוספת של חצי מיליון בשכר?   רונית ארנפרוינד -כהן :  
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יש תוספת גני ילדים, חברים.   צבי גוב-ארי :    

זה לפי מספר תלמידים בגני ילדים.   תמר קופר:    

הוספנו השנה עוד עשרה גני ילדים. בשנה הבאה זה יבוא ליד י  צבי גוב-ארי :    
ביטוי מל א.  

אם את נוגעת בנושא שמירה, תגידי לי.    אלי מזוז:    

שמירה, טוב.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

צביקה, בזמנו, קדנציה קודמת, אהוד יכול להיות שזוכר, הייתי   אלי מזוז:    
כד י  וזמן  מאמצים  והשקעת  רבות  נלחמת  שאתה  זוכר  אני  שאלתי,  כספים,  ועדת  חבר 
לא   תגובות  וקיבלת  בזה  השקעת  זמן  מדי  יותר  שצריך.  כמו  משטרה  עבודת  כאן  שתהיה 
הולמות לעתים וכו'. וזה אני מעריך. ואז הועלה הנושא של היטל שמירה. אני אז, אם אתה  
זוכר, כעסתי מאוד, והוועדה שכנעה אותי ואמרו לי 'אלי, תשמע, למשטרה יש פה נקודה. זו  
ההבטחה   את  הפרו  גם  הם  כמו  שצריך.  העבודה  את  עושים  לא  הם  משטרה.  תחנת  לא 
הי ו  לא  והם  אחרים  במקומות  צרכים  להם  היו  כי  שצריך.  כמו  העבודה  את  לעשות  שלהם 
אני   בעד.  הייתי  את התשובה.  קיבלתי  יבנה'.  העיר  את  להפקיר  יכולים   לא  ואנחנו  בסדר 
שואל, אני לא אומר, אני לא קובע, אני שואל. היות והיום זכתה משטרת ישראל לפתוח  כאן 
מבנה,   מתנה  ומהעיר  ממך  גם  וקיבלה  הכבוד,  כל  עם  הזה,  בסיפור  יבנה  וזכתה  נקודה 
שאתה נתת ואתה התעקשת, 'אם אתם מקבלים ממני, אתם תתנו כאן שירות כמו שצריך'.  
האם לא מגיע לנו באמת או להוריד במעט את הנטל מהתושבים? אני לא יודע אם לבטל,  
אם זה אפשרי, הייתי שמח אם אפשר לבטל ושהמשטרה תיקח על עצמה, או להוריד במעט 
את הנטל על התושבים. היות והמשטרה היום יש לה כאן תחנה. תעשו את העבודה שלכם.  
כאלה   שגופים  ממה  לנו,  נותנת  שהמדינה  ממה  רצון  שבעי  אנחנו  דבר  כל  שלא  יודע  אני 
ואחרים נותנים לנו. ואני מבין את זה ואני מבין את האחריות שיש עליך כלפי התושבים, ואני 
מכבד את זה. אבל אני שואל, אולי אנחנו כן יכולים להגיד להם 'חבר'ה, הבטחתם בעבר, לא 
התושבים  על  להקל  נוכל  שאנחנו  כדי  הזה,  מהעניין  חלק  לפחות  עכשיו,  תקיימו  קיימתם. 

שלנו במעט. כי זה לא משהו שהיה כאן תמיד. זה משהו שנוצר ככורח המציאות.  

המקובל,   השיטור  בין  עבודה  חלוקת  כשיש  כך.  אומר  אני  צבי  גוב-ארי :    
העיר  תושבי  את  לשרת  באה  העירונית  העירוני. המשטרה  השיטור  לבין  המוסדי,  השיטור 
קונקרטית, ושום דבר אחר לא. השיטור האחר, גם ברמה המרחבית, הוא גם יוצא החוצה.  
תחנה מרכזית אחת. שניים, אני בודק את הדברים על  רקע הביצוע. ואנחנו מדברים פה על  
סדר גודל, אני מדבר על שנת  2016  והחלק של  2017  עכשיו, היו פה סדר גודל של  9,000  
גם   זה  שוטרים.  רק  לא  זה  העירוני  שהשיטור  טיפל.  להזכירך  העירוני  שהשיטור  אירועים 

פקחים שוטרים. זה מורכב מעשרה-עשרה בכל מקום, עם שתי ניידות.   
בשלב זה אני רואה את הדבר הזה כדבר נחוץ, מה עוד שהגידול בקרוב בשכונה הדרומית  
יוצר בעיות לא קטנות ולא כל דבר אפשר על ידי המשטרה והנוכחות שלנו חייבת להיות שם. 
יישקל בבוא הזמן, לא בשנת  2018. הלאה. אם יש לכם עוד שאלות? כי אני רוצה לשחרר 

את עליזה. עליזה, שיהיה לך אירוע שמח.   

בעמוד  40,  ב'אביר יעקב', יש הרי חישוב בניהול העצמי, את   רונית ארנפרוינד -כהן :  
ה-130, את איתי? בסעיף חשמל זה לא -   
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יש פה טעות סופר. בטעות בהדפסה הוחלף ההשתתפות של   תמר קופר:    
ביאליק עם 'אביר יעקב'. ש'אביר יעקב' צריך להיות 27 ובביאליק 37.   

איפה? מה?    אלי מזוז:    

מספר  עם  היותו  בגין  יעקב',  'אביר  כך.  לומר  מבקש  אני  צבי גוב-ארי :    
את   לנהל  בשביל  מספיקות  לא  נותן  העצמי  שהניהול  ההקצאות  מצומצם,  מאוד  תלמידים 

העניין. לכן הגדלתי פה את תקציב החשמל ל'אביר יעקב' וגם המים.  

ב-7,000 שקל זה גדל. זה צריך להיות 27.    תמר קופר:    

רגע, רגע. ב'אביר יעקב', בעצם ההוצאה של החשמל, על פי  רונית ארנפרוינד -כהן :  
החישוב שלהם, צריך להיות כ-19,970.   

20,000. ... תוספת, ראש העיר הגדיל,    תמר קופר:    

כאן זה 17 אלף פלוס.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

להיות   צריך  ביאלי ק,  ב-27  של  טעות  יש  אמרתי,  אני  לא.  תמר קופר:    
'באביר יעקב',  37  של 'אביר יעקב' צריך להיות בביאליק. בסדר? טעות בהדפסה.  ואז תקחי 

את ה-20,000, תוסיפי עוד את התוספת בגין הוצאות קבועות.   

על   זה,  את  הגדלתי  אני  היה  21,000.  יעקב'  ב'אביר  התכנון  צבי גוב-ארי :    
מנת שנוכל להתמודד.   

אבל זה לא נכון ... תשובה.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

למה? 20 ועוד שבע.    תמר קופר:    

לא, תסתכלי בביאליק זה צריך להיות  27, לא  37. תעשי  130   רונית ארנפרוינד -כהן :  
כפול 207, זה 27. יש כאן איזה 10,000 גיי ...   

שנייה רגע.    תמר קופר:    

גמור.  יש הערה, בסדר  ...  אם  צריכים להיכנס  צביקה, אנחנו  ד"ר אהוד ויצמן:   
היא בודקת, מה -   

לא, דקה. צבי גוב-ארי :    

אה, יש פה גם החצר. יש פה גם תוספת לצריכת חצר. יש שם  תמר קופר:    
חצר גדולה, זו התוספת. בסדר? שהיתה גם בשנה שעברה.   

מה זאת אומרת? לא הבנתי.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

יש פה תוספת בגין צריכת חצר. זה לא חשמל של המבנה    תמר קופר:    
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בלבד.  

ואז מה? הנוסחה היא אחרת?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

תוספת, כן. יש פה תוספת.   תמר קופר:    

צריך לכסות את התאורה של החצר בערב.    צבי גוב-ארי :    

זאת אומרת, אז איך עושים את? אז תוספת חצר זה  10,000   רונית ארנפרוינד -כהן :  
שקל חשמל? זה לא הגיוני. זה חצר -   

זה לשנה, זה לשנה.    תמר קופר:    

אני  הסבר.  עצרי  תמר.  דקה.  חברים,  רגע.  דקה  מבקש  אני  צבי גוב-ארי :    
רוצה לומר כמה דברים. זה שתקננו חשמל לפי מספר תלמידים זו שטות שלא ברא השטן. 
כי מה קורה כאשר יש לך בכיתה  15  תלמיד או  20  תלמיד, הם צורכים פחות מיזוג? אתה  
יכול לא למזג? אתה יכול לא להאיר? החשבון שלנו בזמנו נעשה, התקינה שלנו היתה על פי  
תלמיד   סל  של  הנושא  עכשיו  תקננו.  זה  ולפי  מיזוג.  עלות  כולל  כיתה,  של  פעילות  שעות 
בעצם עושה מכפלות לגבי מספר תלמידים ועל פי זה מקצים. בתי ספר עם מעט תלמידים 

לא יכולים לחיות עם התקציב הזה. חייבים לשפר. ולכן אנחנו משפרים.  
לו גם חצר חיצונית. כשהוא מאיר מגרשים ועובדים  'אביר יעקב', יש  עכשיו, בית ספר כמו 
לבית הספר   ושעון החשמל מחובר  היות  הזה.  לעניין  כיסוי  גם  לתת  חייב  במגרשים, אתה 

עצמו, אז גם חסר ...   

על   מדברים  אנחנו  יעקב'.  'אביר  על  מדברים  לא  אנחנו  אבל  רונית ארנפר וינד -כהן :  
ביאליק.  

וגם   בביאליק, כמו שבשנה שעברה היה תקציב של  35,000,  תמר קופר:    
פה היתה תוספת, בגין החצר, גם השנה. יש תוספת של  10,000 שקל.   

השם חצר, כי הרי -    רונית ארנפרוינד -כהן :  

תאורה בחצר.    תמר קופר:    

מה? בביאליק יש תאורה בחצר בערב?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן. כן.  תמר קופר:    

בביאליק יש תאורה בחצר בערב?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

יש מגרש כדורסל מחובר לביאליק. מחובר לשעון החשמל,    צבי גוב-ארי :    

לשעון החשמל של ביאליק?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן. והמגרש הזה פעיל גם לטובת השכונה, כי נכנסים מבחו ץ,   צבי גוב-ארי :    
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כאשר השער לביאליק סגור בערב. יחד עם זאת, החשמל משולם דרך ביאליק.   

בביאליק, לא ב'אביר יעקב'. ...  רונית ארנפרוינד -כהן :  

בית ספר יחידני,  ...  בשכר, מה?  מה זה שינויי שכר? יש עוד   רונית ארנפרוינד -כהן :  
אנשים שם?   

זה השכר.   תמר קופר:    

תלמידים, לא  כאן  אין  מתקצבים?  כמה  מחליטים  איך  בסיני,  רונית ארנפרוינד -כהן :  
על איזה בסיס אנחנו נותנים שם את ה-1,300,000? מים, חשמל ... בסדר.  

זה הגדול  הסעיף  כל,  קודם  שכר.  זה  כל  קודם  תמר קופר:    
שכר. 1,280,000. זה שכר, זה עובדים שעובדים.  

אוקיי. רונית ארנפרוינד -כהן :  

זהו.   תמר קופר:    

זה שאנחנו מתחזקים אותם?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אנחנו מחזיקים אותם, הם עובדי עירייה.  תמר קופר:    

ניהול עצמי.  אוקיי. וחשמל, מים, על איזה בסיס זה? אין שם  רונית ארנפרוינד -כהן :  
אז מה הקריטריונים?  

מהשנה   גם  עצמו  על  שחוזר  משהו  זה  היסטורי.  משהו  זה  תמר קופר:    
הזאת.   

כאילו זה מה היה, זה מה יהיה?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

איזשהו הסכם שהיה בעבר וחוזר על עצמו.    תמר קופר:    

אפשר לא לתת להם חשמל ומים וכל מה שהם צריכים בסיני ?    ד"ר אהוד ויצמן:   

רגע, אני אמרתי שלא? אני שאלתי -    רונית ארנפרוינד -כהן :  

לא, את אומרת 'מה שהיה', התשובה היא כן.    ד"ר אהוד ויצמן:   

אני שואלת, כי הם מקבלים הכי גבוה.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

תשובות.   מקבלות  השאלות  הזמן.  את  לי  מבזבזים  חברים,  צבי גוב-ארי :    
תמשיכו הלאה.   

הם הכי גבוה.  רונית ארנפרוינד -כהן :  
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גדולים  היותר  הספר  מבתי  אחד  שסיני  מפני  גבוה  הכי  סיני  צבי גוב-ארי :    
שיש בעיר.  

אני חושב שהוא הכי גדול.   אלי מזוז:    

אני לא בטוחה.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אני אמשיך לתת להם ...   צבי גוב-ארי :    

רונית, תמשיכי.   תמר קופר:    

יש לי שאלה, רונית, עד שאתם ...    אלי מזוז:    

בסדר.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

מי שיענה יענה, מי שיודע. היות וחל שינוי,    אלי מזוז:    

רגע, מה זה התקשורת מעבר לשולחן? דקה.    צבי גוב-ארי :    

היות וחל שינוי שלא אנחנו אחראים עליו,   אלי מזוז:    

על מה?    צבי גוב-ארי :    

מדינה.   חוק  פי  על  הצהרונים,  כספי  של  בגבייה  שינוי  חל  אלי מזוז:    
שאלה שלי היא פשוטה. הרי הצהרונים היו משלמים שכירות לבתי הספר בהם נמצאים או 
לגנים בהם הם נמצאים. שכירות, תקרא לזה, לא יודע, השתתפות, איך שתקרא לזה. סכום 

מסוים. האם חל שינוי בסכום שמשלמים בגנים על הזה?  

וכו'. וצריך לפצות  ניקיון  ניצול חשמל,  כי יש פה עניין של  לא.  צבי גוב-ארי :    
בשנת  2018,  2017   עולה  הזה  והסבסוד  ידנו,  על  מסובסדים  שעונים  יודעת,  זה.  את  על 

סדר גודל של  5 מיליון ₪.  

כשאתה אומר מסובסדים על ידנו, למה אתה מתכוון?   אלי מזוז:    

ירידה  פה  ספג  המתנ"ס  הזה.  העניין  של  המשמעות  זו  צבי גוב-ארי :    
בהכנסות בסדר גודל של  5 מיליון.  

לא, אתה אמרת משפט אחר.  אלי מזוז:    

מסבסדים את זה בצורה אחרת, אבל זו המשמעות של זה.    צבי גוב-ארי :    

אני לא מדבר על ההפסד של המתנ"ס. אולי אני לא מבין אותך  אלי מזוז:    
נכון. אתה אמרת שאנחנו מסבסדים את הצהרונים. אנחנו, דהיינו העירייה.  

העלות של הצהרון יותר גבוהה מאשר אנשים משלמים.  צבי גוב-ארי :    
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את  מקבלים  לא  אנחנו  אז  החוק,  הוא  שהחוק  בגלל  הבנתי.  אלי מזוז:    
הסכום?  

לא, בגלל שהחלטנו כאן, עוד לפני החוק,    צבי גוב-ארי :    

לא, אני מדבר על -    אלי מזוז:    

לגנים.   זה  חינם  חובה  חינוך  לגנים.  רק  זה  החוק  אבל  לא,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
צהרונים זה צהרונים. אתה משלם על זה.   

הבנתי.   אלי מזוז:    

רונית, איזה עמוד את?   תמר קופר:    

ל-49.   באמת  מגיעה  לא.  אני  אה,  ירידה,  יש  בעמוד  49.  אני  רונית ארנפרוינד -כהן :  
למטה, יש חוק, צביקה, זה אליך. יש חוק חדש.   

אני כולי אוזן.   צבי גוב-ארי :    

אה, אתה כולי אוזן אלי?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

האוזן  המנגינות.  את  לשמוע  בשביל  להסתכל  מוכרח  לא  אני  צבי גוב-ארי :    
עובדת בנפרד.   

את מדברת, הוא ישר שומע, אל תדאגי.    אלי מזוז:    

איזה איכויות יש פה, בשעות כאלה. אנחנו צריכים לעשות את   רונית ארנפרוינד -כהן :  
זה יותר. יש חוק חדש של כפל תשלומי ביטוח, שהעביר יואל רוזובוס מ'יש עתיד'. זה מיושם  
כאן בעירייה חוק ביטוח? כי בזמנו שילמו ביטוח לילד לבית ספר, שילמו ביטוח לילד בחוגים.  

בחוג ג'ודו  ככה, היום לא צריך לעשות את זה.   

של   הפעילות  בכל  הספר,  בית  דרך  ביטוח  משלמים  אנחנו  צבי גוב-ארי :    
הילדים, ע"ס 51 שקל לילד.  

וגובים גם בחוגים עוד ביטוח?  רונית ארנפרוינד -כהן :  

לא, לדעתי לא.    צבי גוב-ארי :    

תראה, אני יודעת שבספורט גובים 60 שקל.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

זה ביטוח אחר.  עליזה חלפון:    

סיפור אחר. צבי גוב-ארי :    

לא, זה לא סיפור, מה זה? ביטוח -   רונית ארנפרוינד -כהן :  
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ביטוח ספורטאים זה סיפור אחר.    תמר קופר:    

ביטוח ספורטאים סיפור אחר. ספורטאים אני יודעת, גובים  60  רונית ארנפרוינד -כהן :  
שקל, ביררתי .  

יותר. 60 על הביטוח, אבל גובים יותר על ה... עו"ד עדי ינקילביץ:   

אה, בסדר. אני חושבת שצביקה, שווה -    רונית ארנפרוינד -כהן :  

מסכנת,   גופנית  לפעילות  קשורים  שאינם  אחרים  חוגים  לגבי  צבי גוב-ארי :    
זה מכסה את הכל. לגבי ספורט, אני מוכן לבדוק האם התחולה לספורט ז ה לכל הענפים, או 
שרק לענפים שרמת הסיכון גבוהה יותר. תרשמו בבקשה, נבדוק את זה. לא יכול להיות כפל  

ביטוח.   

שווה לבדוק את פוליסת הביטוח שהילדים מכוסים,   רונית ארנפרוינד -כהן :  

זה ביטוח תלמידים, זה משהו מאוד בסיסי. זה לא ספורטאים,   תמר קופר:    

בסדר. אבל אני, תשמעי, אני יכולה להגיד לך שעבדו על החוק   רונית ארנפרוינד -כהן :  
הזה שנתיים.  ושווה לבדוק. אני לא מדברת על ספורטאים, אבל כן אולי תבדקי כמה סעיפים  

ואולי אפשר גם בעניין הזה,  

אין לנו הרבה ביטוחי ם,   תמר קופר:    

רוצה   אני  הועלתה  בעיה,  רונית.  רגע,  רגע.  סליחה.  חברים,  צבי גוב-ארי :    
לבדוק את זה.   

נרשם.    תמר קופר:    

אוקיי. יש לי שאלה שהיא ככה, אני עוברת עכשיו. אז בהרבה  רונית ארנפרוינד -כהן :  
מחלקות יש השתלמות וספרות מקצועית, השתלמות וספרות מקצועית. בשירות הפסיכולוגי 

אין. למה בעצם? לא מגיע להם השתלמות וספרות מקצועית?  

יש השתלמות מקצועית בשירות הפסיכולוגי,  צבי גוב-ארי :    

לא, אין בסעיפי תקציב.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

על שולחני מונחת השתלמות לשנת 2018,    צבי גוב-ארי :    

לא הדרכה?    תמר קופר:    

כולם  הגזמה.  שם  שיש  מפני  המלא,  הצורך  את  בודק  אני  צבי גוב-ארי :    
משלמים שלוש פעמים,  זה לא מקובל.   

אתה מהבית צריך לדעת שזה במקצוע אינהרנטי.    רונית ארנפרוינד -כהן :  
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לכן אני יודע לשפוט מתי זה מוגזם.    צבי גוב-ארי :    

.780 תמר קופר:    

איפה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

780, הדרכה.    תמר קופר:    

איפה את רואה? הוצאות שונות, לא כ תוב כאן.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

כולל הדרכה צפי.    תמר קופר:    

   ?46,000 רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן.  תמר קופר:    

אז לא ... כתוב הוצאות שונות.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

להשתלמויות יש סעיף סל.   צבי גוב-ארי :    

כולל, כתוב כולל הדרכה.   ד"ר אהוד ויצמן:   

אבל פה יש גם כולל הדרכה, בסעיף 780.    תמר קופר:    

זו הדרכה בתוך המערכת עצמה.    צבי גוב-ארי :    

אוקיי. והנה ספרות מקצועית.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

זה גם ממומן על ידי משרד החינוך, דרך אגב.    תמר קופר:    

אוקיי. אז אני לא יודעת להגיד על הגזמות.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אין כיסוי אוטומטי לכל בקשה. כל  בקשה נבדקת. יש לכם עוד   צבי גוב-ארי :    
עד    ... הלאה  לדיון תקציב.  וממשיך  חצי שעה  של  הפסקה  עושה  שאני  לפני  לשאול,  דקה 

שתים עשרה.   

מי זה מנהל תרבות?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

איפה? באיזה עמוד?    תמר קופר:    

54. מי זה מנהל תרבות? יש דבר כזה מנהל תרבות? מי זה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  
שכר,   

אני יכולה לבדוק לך. לא רוצה לתת לך תשובה של 80%.    תמר קופר:    
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מה זה?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

מי זה מנהל תרבות? צריך לבדוק.    תמר קופר:    

יש דבר כזה, מנהל תרבות?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

שימו לב, שיש פה סעיף שלם  בתקציב, שאם לא היינו עושים  עו"ד עדי ינקילביץ:   
אני   מחולק.  זה  למה  יודע  לא  אחד  שאף  בלי  אותו  מחליקים  היינו  הזה,  הדיון  את  עכשיו 

מדבר על מי שעל שולחן המועצה. לא חלילה -   

יש עובדים, יש.    תמר קופר:    

עמוד 54, הסעיף הראשון,   ד"ר אהוד ויצמן:   

השולחן   סביב  פה  לאנשהו.  אבל  הולך  שזה  ספק  לי  אין  לא,  עו"ד עדי ינקילביץ:   
שאלות,   לשאול  צריך  מבין?  אתה  ומצביעים.  זה.  מה  יודע  לא  אחד  שאף  סעיף  יש  הזה 

שאלות זה בריא.  

אני אתן תשובה.   תמר קופר:    

... מנגנון הקבוע, שאתה משלם לו כאן שכר ניהול המתנ"ס על   צבי גוב-ארי :    
ידי מחלקת התרבות שצורפה למתנ"ס.   

איזה מחלקת תרבות?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

ה רפוצשם, ינשעשר ע, תש ינלפבר, עבת ובתרת קחלמתה יה   : י רא-ובג יבצ
 ם. ם שידבועם שינשאם גש יבל א, "סנתמאל הבר עת ובתרא השונו"ס נתמל

הם עובדים במתנ"ס וזה בתקצוב המתנ"ס. למה זה מחוץ?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

המתנ"ס המרכזי, כן.    צבי גוב-ארי :    

רגע, זה בתוך התקציב של המתנ"ס הפרק הזה?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

נכון.   צבי גוב-ארי :    

העירייה מממנת.   תמר קופר:    

הבנתי. אתה רואה איזה חשוב שאנחנו שואלים שאלות?    עו"ד עדי ינקילביץ:   

מה?    צבי גוב-ארי :    

אתה רואה אי זה חשוב שאנחנו שואלים שאלות?    עו"ד עדי ינקילביץ:   

שאלת, קיבלת.    צבי גוב-ארי :    
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בסדר, הנה.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

יש תשובה. קיבלת תשובה.   תמר קופר:    

זה לא משנה את מהות ההוצאה. שכר אתה חייב לשלם.    צבי גוב-ארי :    

זה מנהל וזה עובד אחד שמה מממנים? מנהל תרבות?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

כתוב כאן שני עובדים.   תמר קופר:    

שני עובדים?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אני אבדוק לך בדיוק מי זה שני עובדים.   תמר קופר:    

שכר.    צבי גוב-ארי :    

זה דרך המתנ"ס כנראה. כמו שצביקה אומר.    תמר קופר:    

הם עובדים במתנ"ס ומקבלים משכורת מהעירייה?   שחר סימנה:    

המתנ"ס מקבל. אבל אני אבדוק את זה, אני אתן לך תשובה   תמר קופר:    
מדויקת מי זה העובדים.  

למה זה לא בעצם בפרק של המתנ"סים?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

כי שם זה השתתפות כללית עבור אחזקה,    תמר קופר:    

רגע, זה כן בפרק של המתנ"סים.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

לא, לא, תראה שלא. זה מנהל תרבות, זה פרק בפני עצמו.   רונית ארנפר וינד -כהן :  

אני אבדוק, אני אתן לך תשובה מי זה העובדים.   תמר קופר:    

רגע, רגע, שנייה אחת. איזה עמוד זה?    עו"ד עדי ינקילביץ:   

את מכניסה במנהל תרבות שני אנשים, שמתחזקים את נושא  צבי גוב-ארי :    
למתנ"ס   הסיוע  מפעילות.  זה  היתר  כי  השכר.  זה  והשני.  ג'ינג'י  על  זה  היתר.  הבמות  וכל 
למתנ"ס.   שהעברנו  יחידות  אותן  של  ותחזוקה  פעילות  כיסוי  פעילות,  לצרכי  סיוע  נותנים 

עכשיו, יש בתוך המערכת הזאת גם שכר. והשכר משולם בנפרד כמנהל תרבות.  

נכון.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

אבל זה לא בתוך המתנ"ס, צביקה. זה לא בתקציב -   עו"ד עדי ינקיל ביץ:   

זה סעיף של שכר. סעיף של שכר חייב להופיע פה.  תמר קופר:    
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אבל לא במתנ"ס, מחוץ למתנ"ס.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

סעיף שכר, חברים.    צבי גוב-ארי :    

אני אבדוק לך מי העובדים, בסדר?    תמר קופר:    

לא מי העובדים. רונית ארנפרוינד -כה ן :  

אני אבדוק לך מה זה הדבר הזה.  אין פה עובדים שמקבלים   תמר קופר:    
משכורת ולא עובדים.  

לא, לא, הכוונה אולי עושים סיבו ב.  שחר סימנה:    

הלאה.  צבי גוב-ארי :  

הישות המשפטית,   הזה,  הדבר  את  שנבין  לי,  עכשיו תסבירו  רונית ארנפרוינד -כהן :  
לא משפטית, כלכלית, לא כלכלית, של המתנ"סים. תקציב המתנ"ס הוא לא רק 2,800,000.  

או שכן?  

תקציב המתנ"ס הוא הרבה יותר מ-2 מיליון.   צבי גוב-ארי :    

נכון, אז מה זה?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

60 מיליון.   שחר סימנה:    

בסדר, אני יודעת.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

תקציב המתנ"ס מגיע לכדי  42  מיליון ₪, כאשר ההשתתפות   צבי גוב-ארי :    
שלנו נוגעת לאותם מתקנים עירוניים שמומנו בזמנו על ידי העירייה, ביחידות רווח והפסד, 
לרשת מרכזים קהילתיים,  למתנ"ס, שהפך  הועברו  הללו  היתר. המתקנים  וכל  טיפול  כולל 
ועל מנת לספוג את העניין הזה תוקצבו, והתקציב של הסי פור הזה צריך לעלות סדר גודל  
של3,350,000  שקל. התרומה של העירייה לעניין. העלות האמיתית מגיעה ל-5  מיליון ₪, 

שחלק מזה סופג המתנ"ס מהכנסותיו. הלאה.   

למה כתוב פה תרומות? כי מה?  רונית ארנפרוינד -כהן :  

זה התמיכות. השם של הסעיף.    תמר קופר:    

איפה את מסתכלת?    ד"ר אהוד ויצמן:   

822 את מסתכלת?    תמר קופר:    

כן, 82,    רונית ארנפרוינד -כהן :  

... על התרבות.   תמר קופר:    
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לא, על המתנ"ס. אני עדיין במתנ"ס.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

אה, ככה נקרא הסעיף. 810, 811. זה הסעיף.    תמר קופר:    

שנקרא תרומות?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

יש כאן את -    רונית  ארנפרוינד -כהן :  

מה בוטל פה?    שחר סימנה:    

בו טל  אז  עובד.  לא  כבר  והוא  היה פה הבמאי של האירועים,  תמר קופר:    
התקציב.   

אבל אין במקומו מישהו אחר? לא יהיה פעמיים פה?    שחר סימנה:    

בעירייה לא.   תמר קופר:    

אה, אוקיי.  שחר סימנה:    

אנחנו נחליט מה לעשות עם זה. נושא שבטיפולי עכשיו. צבי גוב-ארי :    

סיימת? תמר קופר: 

הרבה   שזה  פרסומים,  יש  360,000  שקל  התרבות,  בהיכל  רונית ארנפרוינד -כהן :  
כסף. יש על זה מכרז? מי מפרסם? מה זה הדבר הזה?   

רגע, אני רק רוצה לומר לך שעל כל מחזור מוציאים סדר גו דל  צבי גוב-ארי :    
של 60,000 שקל של חוברות צבעוניות שאת מקבלת הביתה, וזה לא רק בתוך העיר.   

... אתה מתכוון?    עו"ד עדי ינקילביץ:   

כן, זה סביבתי. זה עולה כסף. נייר עולה יותר  -    צבי גוב-ארי :    

במכרז.  יוצא  זה  אם  צביקה. השאלה  לא השאלה,  זאת  אבל  עו"ד עדי ינקילביץ:   
הפרסום הזה,  האם זה יוצא במכרז? האם מתנהל מכרז כדי שמישהו יפיק את החוברת? 

זאת השאלה של רונית.   

קיימת   התרבות  בהיכל  הבא.  הדבר  את  לומר  מבקש  אני  צבי גוב-ארי :    
ידי   על  מתקבלת  וההחלטה  שמוכרים  ציבור,  אנשי  בנקאים,  ביניהם  ציבור,  יחסי  מנהלת 

הדירקטוריון של המנהלת. אני חושב שאל לעיר לנסות לנהל את מנהלת המתנ"ס.   

אנחנו לא מדברים על המתנ"ס.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

ברשותו   מנהלת,  יש  התרבות  להיכל  התרבות.  היכל  סליחה,  צבי גוב-ארי :    
של עשהאל, אברהם עשהאל. והוא חלק מהאנשים שנוגעים לתחום התרבות.   
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רגע, אז במילים אחרות לא מתנהל מכרז?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

בבקשה?    צבי גוב-ארי :    

במילים אחרות לא מתנהל מכרז?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

זה לא ספק אחד.    תמר קופר:    

יש הצעות מחיר.    צבי גוב-ארי :    

אחד  ספק  לא  זה  ספקים.  הרבה  זה  גם.  אחד  ספק  לא  זה  תמר קופר:    
בפרסום. כל מיני. חוברות, פרסומים, פליירים. זה הרבה ספקים.   

תראה, כל תקציב ציבור, זה לא מעניין כך או אחרת, והאנשים   רונית ארנפרוינד -כהן :  
הכי טובים, יש ביקורת. חובה.  

יש הצעות בתחומים שונים, וזה בסדר. יש להיכל התרבות גם   צבי גוב-ארי :    
מבחוץ.  חשבו ן  רואה  ידי  על  חשבונאית  ביקורת  עושים  גם  אנחנו  ולפעמים  ביקורת.  ועדת 
וכו'. ואז עברנו משש   והיכן לשפר  לפני שנה היתה ביקורת מלאה על כל הוצאות המתנ"ס 

עונות מנויים לפחות, בשביל להגביר הכנסה ולאזן את התקציב.    

ועדת   של  הפרוטוקול  את  קראתם  אתם  לסעיף,  הגעתי  רונית ארנפרוינד -כהן :  
כספים?  

איזה סעיף, רונית?    תמר קופר:    

על   מדבר  לא,  יחזור.  העיר  ראש  תמתיני.  שנייה.  רגע,  ד"ר אהוד ויצמן:   
פרוטוקול ועדת כספים.   

זה הדבר האחרון שיש לך, או יש עוד דברים?   תמר קופר:    

אני יש לי,   שחר סימנה:    

שהיא תמשיך. תדלגי על מה שרצית.    תמר קופר:    

בפעולות קהילתיות,    רונית ארנפרוינד -כהן :  

עמוד?   תמר קופ ר:    

59. כל הדבר הזה כתוב 'תמיכות, תמיכות, תמיכות'.  הרי זה  רונית ארנפרוינד -כהן :  
בהוצאות.  

הרווחה.  משרד  שזה  בגלל  הרווחה.  משרד  של  סעיף  זה  כי  תמר קופר:    
הסעיפים האלה זה ... בכל הרשויות, זה אותו דבר. זה מבנה תקציב אחיד. זה  840, בכל  

תקציבי רווחה בכל הארץ.  
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מחכים לך.  ד"ר אהוד ויצמן:   

ככה זה נכנס -    תמר קופר:    

זה הוצאות, אבל נחשב תמיכה?    רונית ארנפרוינד -כהן :  

כל הסעיפים, כן.    תמר קופר:    

אז יש לנו ירידה בתמיכות, בהוצאה או בתמיכה של שירותים  רונית ארנפרוינד -כהן :  
לזקנים?   

זה לפי צרכים מתו קצב.   תמר קופר:    

לפי צרכים?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן. תמר קופר:    

רצית לשאול שאלה, רונית. ד"ר אהוד ויצמן:   

מה השאלה?    צבי גוב-ארי :    

זה מוסדי. יכול להיות שאיזשהו זקן יצא מאיזשהי מסגרת ולא   תמר קופר:    
משלמים עבורו. רק כתוב פה שירותים לזקן – מוסדי.  

שמי   עירונית  250,000  שקל  בתרבות  כאן  יש  אוקיי.  הבנתי.  רונית ארנפר וינד -כהן :  
שסגן ראש העיר, הרבה שנים, כולל ממלא מקום, אם אני לא טועה, אמר משהו מאוד מאוד 

חריג בוועדת כספים. ואני משערת שהוא אפילו מבין ויודע יותר ממני.  

אני מבקש לצטט מה נאמר בוועדת הכספים בצורה מדויקת.    צבי גוב-ארי :    

איפה זה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

כן, בבקשה, רונית.    צבי גוב-ארי :    

בחירות'.   תקציב  הוא  שהתקציב  חושב  'אני  כאן?  כתוב  מה  רונית ארנפרוינד -כהן :  
אתה רוצה שאני אקריא לך?  

לא, כל המשפט, בבקשה. למה זה מתייחס? כולו.  צבי גוב-ארי :    

נו?   רונית ארנפרוינד -כה ן :  

תקריאי את כל המשפט, בבקשה. לא רק -    צבי גוב-ארי :    

'אני מדבר עכשיו. אני חושב שהתקציב  כן? אתה זקוק לזה?  רונית ארנפרוינד -כהן :  
הזה הוא תקציב בחירות. צריך לבטל אותו, צריך לבטל אותו'.   
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מי אמר את זה? אם את מקריאה, תקריאי את הכל.   ד"ר אהוד ויצמן:   

משה חזות.   רו נית ארנפרוינד -כהן :  

אוקיי.   ד"ר אהוד ויצמן:   

תתנו לי בבקשה מה כתוב עכשיו. אני רוצה לראות למה הוא  צבי גוב-ארי :    
אמר, למה זה מתייחס, על מנת לתת הסבר נכון. זה שמישהו פלט את מה שפלט, להזכיר  
לכולכם, שהנושא של התרבות התורנית קיים מזה  15  שנה. שום דבר  לא השתנה. הרקע  
לאמירה היה על כך שבתקציבו קיימים  50,000  שקל נושא פרסום. במקום להסתכל על סך  

כל התקציב, שהוא יותר מ-1,250,000  שקל,   

אתה מוכן לעזור לו לפרש את זה?   רונית ארנפרוינד -כהן :  

... ה-50,000  שקל זה צרכי חוברות וברושורים. אבל התקציב  צבי גוב-ארי :    
של  הנושא בטיחות בדרכים מעל מיליון שקל. על זה הוא לא הסתכל, והשווה  50,000  שקל  
כאן ו -250,000  שקל שם. השוואה לא נכונה. לא יצא לי לדבר איתו. אבל אתם יודעים שבכל 
או חמש   שנה אנחנו מאשרים את העניין הזה של התרבות התורנית, משך שלוש, ארבע, 

שנים פה.   

עשר שנים, עשר שנים.    פאלי כהן:    

 מללה. ואד ואמ ערה', התוריחבב יצקת'מר ואום וים הק ושהימו   : י רא-ובג יבצ
 טעמכת וריחבבר בכם יקעסתמפה ם יבשויהת יבמרשם כלמר ולצה ור ינאת אזם עד חי

 שה. ום, שליידשוח

   .including yourself רונית ארנפרוינד -כהן :  

אוקיי. אני לא. חד משמע ית לא. צבי גוב-ארי :    

בוא, בו א.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

רונית, את מאמינה במה שנאמר שם?    פאלי כהן:    

אני מאמינה במה שאמרתי עכשיו לראש העיר.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

מה? ...   עו"ד עדי ינקילביץ:   

תאמיני למה שנאמר ...    פאלי כהן:    

רגע, בוא נעשה סדר, בוא נעשה סדר.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

איך אמרת לי? אני מצטט אותך, 'איך יכול להיות, אחרי כל מה  פאלי כהן:    
שהוא אמר, הוא הצביע בעד? איך יכול להיות?'   
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בדיוק.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

תשאל, נו.  זה אומר את הכל. פשוט נפלט. מישהו רוצה לרצות  פאלי כהן:    
מישהו.  

שאהוד  כמו  שויצמן,  כמו  לך  אענה  אני  עכשיו  מערבב.  אתה  עו"ד עדי ינקילביץ:   
עונה לי בישיבות.  

לא, נשמה שלי. לא, ... לא רוצים לרצות אחד את השני.    פאלי כהן:    

לא, זה לא קשור, זה לא קשור.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

אתה תרצה אותי בזה, אני ארצה אותך בדבר השני. כולם ...   פאלי כהן:    

הוא קואליציה. הוא לא יכול להצביע נגד.    שחר סימנה:    

משהו   וזה  חריג  משהו  שזה  חושב  מישהו  אם  ואבוי.  אוי  פאלי כהן:    
כאלה  דברים  בקריטריונים,  להתל  מנסה  שמישהו  מה,  יודע  לא  פה  משהו  וזה  מושחת 

ואחרים,  

סליחה, חברים –   צבי גוב-ארי :    

כמו שאתה ביקשת ממני להתפשר על  אוטובוס, וביקשת ממני   פאלי כהן:    
השתתפות   כולם,  כמו  כולם,  50%  הנחה,  כמו  ותקבל  כולם  שכמו  לך  ואמרתי  יהיה,  שזה 

שלנו, ואמרת לי 'לא, אני לא מוכן'. רק 500  שקלים אני משלם.   

אם אתה מדבר,    שחר סימנה:    

לו,   כתבת  בפרוטוקול.  יירשם  זה  אדבר.  אני  אדבר.  אני  כן,  פאלי כהן:    
אתה כתבת בפרוטוקול שלא קיבלתם תקציב לעדה האתיופית, נכון?  

כן. שחר סימנה:    

אז אני אומר לך בדרור, בפורים האחרון אתם היחידים ביבנה  פאלי כהן:    
של   למדרשיה  ואוטובוס  פעמיים.  שקיבלתם.  היחידים  הבנות  של  למדרשיה  שקיבלתם. 
האתיופיות היחידים ש... גם אתם, בתור הבנות של המדרשיה.  -300  שקל תקציב מקבלים 
עבור שיעורים שנותנים למדרשות של העדה האתיופית, מקבלים כל חו דש. רק פשוט זה לא  
דרכך.  אתה חשבת שאתה  הצינור היחידי. נגמר. תם הטקס הזה. אתה לא הצינור היחידי. 
אתה יכול לבדוק את זה. אני אבדוק איתך סעיף סעיף, פרט פרט, עד הסוף. שתבין שזה  לא  
תקציב בחירות, כי אנחנו לא משחקים במגרש הזה בכלל. אתם סך הכל אולי פעם מתרימים 
לי איזה עכבר של מחשב, כבר רואים פרסומים בעיתונים כאילו מה עשיתם. כלום אנחנו לא  

מפרסמים ולא עושים כלום, כי אנחנו לא חושבים בכלל על בחירות.   

פאלי, פאלי,   צבי גוב-ארי :    



 נהעיריית יב
 1710.19.מתאריך    14/17מן המניין מספר שלא  מועצה  ישיבת

 
 

78 

 
 עיריית יבנה 

אתה מפרסם, נו.    שחר סימנה:    

ברו ך  אני  לזה.  זקוקים  אתם  צריך,  לא  אני  מפרסם.  לא  אני  פאלי כהן:    
השם אצלי כל ילד בגן  מכיר מי זה פאלי כהן.   

שאתה   הפעילות  מה  הבא,  בדיון  מאוחר,  יותר  תציג  פאלי,  צבי גוב-ארי :    
עושה. רק בכל זאת להקריא לה –   

ואני מתפלא על רונית -    פאלי כהן:    

להקריא את כל הפסקה. כי רונית פה לקחה חלק מהפסקה.    צבי גוב-ארי :    

פאלי, אני שאלתי מה הסיבה שהוא אמר את זה.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

הנה הסיבה, בבקשה. רגע, אני מקריא בבקשה. נקריא את כל   צבי גוב-ארי :    
צריך לבטל אותו.   'אני חושב שהתקציב הזה הוא תקציב  בחירות,  המשפט, בשביל להבין. 
אני מקבל  50,000  שקל לטפל בבתי הספר'. הוא מקבל מיליון ומשהו, דרך אגב. 'בזהירות  
בדרכים, ופה אנחנו משלמים הוצאה של  250,000  שקל מכספי ציבור לטובת מה?' הוא לא  
יודע לטובת מה? יש תוכנית בדיוק לטובת מה. ובכן, אני אומר זו הערה אומללה. לא חכמה  

ולא היתה צריכה להיאמר.  

יותר מזה, ראש העיר. כתוב שם לבטל אותו רק השנה הזאת.   פאלי כהן:    
למה  אתם לא מבטלים את הספורט רק לשנה הזאת? את כל האירועים באמפי רק לשנה  
שנת   זאת  הזאת,  לשנה  הרק  את  תפסיקו  הזאת?  לשנה  רק  התרבות  היכל  את  הזאת? 

בחירות.  

אבל עוד פעם, פאלי, אתה קופץ על מקום שאף אחד –  עו"ד עדי ינקיל ביץ:   

אני סתם, אני יודע שאני קצת, אתה יודע,    פאלי כהן:    

לא, זה לא קשור אליך.    עו"ד עדי ינקילביץ:   

כלום   להוכיח  צריכים  לא  אנחנו  ניכרת.  אצלנו  שהאמת  בגלל  פאלי כהן:    
לאף אחד.   

תקשיב, אבל עוד  פעם. אתה מדבר על הביצוע שאתה עושה   עו"ד עדי ינקילביץ:   
בשטח. פה עלתה השאלה מה היתה האמירה של סגן ראש העיר,   

שאל אותו. אתה צריך לשאול אותו.   פאלי כהן:    

  ? תועשה למא פה, א לובל האפה, י   :ץביליקנ יידע ד"עו

שיבוא ויגיד. הוא בעצמו יבוא ויגיד.  אתה יודע, נו. תבוא, תגי ד   פאלי כהן:    
לו 'אדוני, איך אתה ככה וככה. אתה אמרת ... בוא תוכיח, בוא תבדוק, בוא תגיד שמע, רד   
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- ב וחנאנ המ ?זהמה ? תורומחאלה כת ומאשם הישאם להתבל סא'. םיטלפר

איזה האשמות?   עו"ד עדי ינקילביץ:   

אני מבקש גם לומר,    צבי גוב-ארי :    

די, די, לא נכנס לזה יותר. לא רוצה להתרגז, לא כלום. פאלי כהן:    

סליחה רגע. פאלי,   צבי גוב-ארי :    

אבל השאלה לראש העיר, .. .לפאלי.    שחר סימנה:    

טוב, סליחה.   פאלי כהן:    

השאלה לראש העיר היתה. למה -    שחר סימנה:    

פאלי, אני קובע כאן חד משמעית. קובע, ולא שואל עצה מאף   צבי גוב-ארי :    
אחד, שהת קציב של התרבות התורנית מנוצל בצורה אפקטיבית, נכון, תוך כדי שיתוף של  
הכנסות מהקהילה, וניתן בצורה שווה לכל מבקש. הנחיתי לפני שנה, יש מסמך בעניין הזה,  

והדבר הזה מטופל כלשונו. עוד משהו,   

אתה מדבר על הביצוע, צביקה. לא מדובר על ביצוע.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

לא  סקטורים.  פי  על  נעבוד  לא  במסמך,  שנאמר  משהו  עוד  צבי  גוב-ארי :    
סקטורים ארצות מוצא ולא איזו עמותה דתית כזאת או אחרת. כל מי שמבקש ומוצדק ולא 

קיבל יקבל, תמורת השתתפות כך וכך, על מנת להכפיל את היכולת –   

שיבוא רק אחד ויגיד שהוא ביקש ולא קיבל. אחד. תמצאו אחד  פאלי כהן:    
בכל העיר הגדולה הזאת. אחד. בושה וחרפה.   

הבקשות.   את  שיגיש  שמבקש  מי  פרסמנו,  בבקשה.  גם  צבי גוב-ארי :    
פרסמנו.   

אולי הם טעו, ביקשו בתחבורה.  פאלי כהן:    

מבורכת   עמותה  כאן  קמה  תמיכות,  על  מדברים  בעודנו  רונית ארנפרוינד -כהן :  
בתקופה האחרונה. איך אפשר לעזור לה, למרות  -  

אני לא יודע מי זו העמותה הזאת.    צבי גוב-ארי :    

על חיילים בודדים -    רונית ארנפרוינד -כהן :  

אני שותף לעניין הזה.   צבי גוב-ארי :    

מעולה, יפה מאוד. כי אני זוכרת שתמיד היו -    רונית ארנפרוינד -כהן :  
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אני שותף לעניין הזה. אני מוכן לעזור, אבל לא דרך העירייה.  צבי גוב-ארי :    
מהטעם הפשוט. אנחנו לא יכולים לתמוך בעמותות בשנה ראשונה.   

נכון.   רונית ארנפרוינד -כהן :  

העמותה הזאת שכרה כבר שתי דירות. מחפשים עכשיו דירות  צבי גוב-ארי :    
נוספות לאירוח של חיילים בודדי ם.  

לא אירוח, לשכן אותם.  רונית ארנפרוינד -כהן :  

למגורים.   עו"ד עדי ינקילביץ:   

חלק מהריהוט שלי מהבית כבר שם.   צבי גוב-ארי :    

מצוין.    רונית ארנפרוינד -כהן :  

בבית.  לחיות  יוכלו  בודדים  שחיילים  זה  למען  עושים  אנחנו  צבי גוב-ארי :    
עכשיו, לוקחים גם אב בית שיטפל וכל זה, כך שהביקוש הוא הרבה יותר ממה -   

ממה שהם תכננו מראש.   רונית ארנפ רוינד -כהן :  

זה דבר יפיפה. דנו בזה לפני כשנה, והיום זה מבשיל. אנשים  צבי גוב-ארי :    
יכול להעלות את אישור התקציב  ... האם אני  טובים. חלק מהדברים. מה לעשות? לא כל 

להצבעה?   

התרבו,   עמותות,  הרבה  לעמותות.  יש  תוספת  רוצה  אני  רחמים דוד:    
שהאחרים  מה  לעומת  שקל,  מיליון  דת  לעמותות  לפחות  שמגיע  חושב  .ואני  עמותות  דת 

מקבלים. עמותות היום הכפילו את עצמן ואז ...  10% זה לא הרבה.   

עם כל הכבוד, השנה העלינו 10% את תקציב העמותות,    צבי גוב-ארי :    

כן, לשנה, שנת... שיעלו. רחמים דוד:    

העלינו, הגברנו את תקציב העמותות.    צבי גוב-ארי :    

... אני לא אמרתי ... אתה יודע כמה   כן, אבל זה לא מספיק.  רחמים דוד:    
עמותות יש ואתה יודע כמה -   

אוקיי, אתה אומר במסגרת אישור התקציב, אני רוצה שתוסיפו   צבי גוב-ארי :    
מיליון שקל,  

לא, למיליון שקל. לא תוסיפו מיליון. במקום  800, מליון שקל.  רחמים דוד:    
200,000 חסר.   

לא מוסיף. הלאה. צבי גוב-ארי :    
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אל תוסיף.    רחמים דוד:    

אוקיי, אני מעלה בבקשה את התקציב לאישור. אני מניח שכל  צבי גוב-ארי :    
מי שהעלה נושאים קיבל תשובות. אני מצפה להצבעה תואמת את התשובות שקיבלתם. מי  

בעד אישור התקציב 2018 ? אוקיי. מי נגד? נהדר. לא ציפיתי אחרת.   

היית יכול לא לשאול,    עו"ד עדי ינקילביץ:   

לא ציפיתי אחרת.    צבי גוב-ארי :    

הצבעה:  
לינה   גבאי,  רועי  כהן,  פאלי  ויצמן,  אהוד  ד"ר  ארי,  גוב  בעד:  8  (ה"ה:  צבי 

שרון, יניב עמרני, מאיר דהן , חובב אשרף )   
דויד,   רחמים  ינקילביץ,  עדי  עו"ד  ארנפר וינד -כהן,  נגד:   4  (ה"ה:  רונית 

שחר סימנה )  

החלטה מס'  1/71/14:  
הוחלט  ברוב קולות  לאשר את תקציב העירייה לשנת  2018.   

אני סוגר את ישיבת תקציב של 2018. נותן לכם חמש דקות.    צבי גוב-ארי :    

ענייניות,  תשובות  בענק.  לתמר  טובה  מילה  להגיד  אפשר  רונית ארנפרוינד -כהן :  
סבלנות, אין עליך, תמר.   

שני   רוצה  אני  התקציב,  אישור  אחרי  סיימתי.  לא  סיימתי.  לא  צבי גוב-ארי :    
לאהוד  ותודה  נכונה  מקיפה,  בצורה  שצריך,  כמו  נוהלה  הכספים  ועדת  א',  לומר.  דברים 
של  יופי  ולצוות,  לעליזה  לך,  בראשותך,   ... הגזברות  אגף  תמר.  שנית,  הוועדה.  ולחברי 
עבודה ואנחנו עוד צריכים הרבה עוד לעשות,  כפי שאת יודעת, מבחינת פרטי פרטים. אולי 

שינוי גם בקונספט, אבל עשיתם עבודה נהדרת. אני מאוד מקווה שאנחנו נעשה מאמץ   
להשתנות   יכול  שכר  הוצאות  של  שנושא  יודעים  אנחנו   ... שזה  וכדי  לעבוד  בשביל  עילאי 
בגלל שינויי מדיניות כאן  ושם. נהיה מאוד זהירים בביצוע התקציב. ובכן, כך. יש לנו שלוש  
מן   העיר  מועצת  ישיבת  של  היום  לסדר  עוברים  אנחנו  מכן  ולאחר  הפסקה,  דקות  וארבע 

המניין.  

 ___________________ ___________________
צבי גוב ארי 
ראש העיר  

דוד שטרית  
מנכ"ל העירייה   
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