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 . 2023המשך דיון בהצעת תקציב לשנת  .1

 

ערב טוב לכולם. לבקשתכם, ראש העיר קיים בישיבת מועצת העיר    תם ליפשיץ:

שיבת ועדת כספים שהופסקה לבקשתו של חבר . קיימנו י2023האחרונה סקירה ראשונה של תקציב 

מועצת העיר מאיר שטרית והיום אנחנו נפגשים שוב. מכבד אותנו בנוכחותו ראש העיר, לנוכח 

 . 2023הבקשות שלכם לדבר לא רק על המספרים אלא על האסטרטגיה ומדיניות לגבי 

מידה ובאמת יש כאלה, אז אני באמת מציע שנחתור ישר לשאלות החשובות שמדברות על מדיניות, ב

כי זה חשוב. נמצא איתנו גם מנהל אגף חינוך, שגם הוא ייתן סקירה בעניין. אבל אולי באמת נתחיל, 

 גם הזמן של ראש העיר קצר יחסית. נתחיל מה שנקרא לחתוך בבשר החי ומוזמנים לשאול שאלות. 

 שאלות של מדיניות קודם?    אלי מזוז:

 וניים. דברים עקר  ד"ר אהוד ויצמן:

 . 34אז אפשר בסוף. אם לא, אני באמצע, בעמוד    מאיר שטרית:

 כמה שצריך סעיף סעיף.  לא, את הסעיפים תעברו   רועי גבאי:

 מדיניות.    משה חזות:

אני שואל אם יש שאלות, כי הצגתי את הדברים במועצת העיר, את    רועי גבאי:

 ורית לא היתה, אז בשמחה. הדברים העיקריים. אין בעיה לחזור עליהם, כי ד

היו כמה דברים שעלו, מהותיים. אני לא יודע... אני אתחיל בנקודה    אלי מזוז:

אחת שאני חושב שיש הסכמה. גם דיברנו על זה לפני הבחירות. אפילו הצעת, שלחת את עזרתך, 

תו היום, כיוונת אותי בעזרה לפני הבחירות. והמשכנו את התהליך הזה. נושא שאתה גם מתעסק אי

 נושא של עמותות בעלי חיים. זאת אומרת, אני מבין שיש כאן צורך. אתה גם מבין. 

דיברנו על זה לפני הבחירות. ונושא של תבחינים. שזה כמובן צריך לעבור במועצה בצורה מסודרת 

א וכו'. אבל כן חשוב לי שתהיה איזושהי התייחסות, שנשריין איזשהו כסף, זה לא סכומים גדולים, ל

שקל. מדובר בסכומים של עשרות אלפי שקלים שאפשר לשים להם בצד.  100,000-מדובר גם לא ב

 במידה ויהיו לנו עמותות שיוכלו להגיש תבחינים ויוכלו לגשת לעניין הזה, תיתן. 

אתה לוקח את התקציב הקיים של העמותות השונות, של התמיכות    רועי גבאי:

ובטח אנחנו לא עושים משהו שהוא לא מה שנקרא על פי כל דין הקיימות היום. ככל שיהיו, ובטח 

זיהום  ילבלהג ובתהליך הנדרש. ככל שיהיו עמותות חדשות שעומדות בתבחינים שיוגדרו, על מנת

 אוויר, בעלי חיים, דברים, 

 לא, אני מדבר על התקציב אבל. אבל אני מדבר על התקציב. כי יש    אלי מזוז:

 

 לעמותות דת, ויש תקציב צבוע לעמותות רווחה, תקציב צבוע, לדוגמה 
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 זה חלק מעמותות רווחה וקהילה בסוף.    רועי גבאי:

לא, אבל עמותות רווחה אנחנו מתקצבים, אם אנחנו נשארים, לפי    אלי מזוז:

שקל. שגם אז היינו תמימי  135,000מה שראיתי אנחנו נשארים על אותו סעיף, אנחנו נשארים על 

הזה שצריך להעלות את תקציב עמותות הרווחה. גם צביקה אמר, לא העלינו אותו. בסוף   דעים בעניין

 . 135מה שראיתי, נשאר 

  -הגדלנו אותו, את התמיכות    רועי גבאי:

. יכול להיות שאני 135אני, רועי, אני בדקתי לפני שבאתי. נשאר    אלי מזוז:

 טועה, 

 אחרים. לא, אבל זה נכנס למקומות    חיים מסינג:

לא, לא, לא. זה נכנס תחת הסעיף של תרבות משהו. לקח לי זמן    אלי מזוז:

  -למצוא אותו, אבל הוא שם. שוב, אם מגדילים וזה נכנס שם, אני רק 

אני זוכר שדיברנו על הגדלה שלו. אני אחפש לך את הסעיף. תיכף,    רועי גבאי:

בחינים. והוועדה תעבור ותיתן הצעה לתבחינים, עם הגזבר. הגדלנו אותו. בלי קשר, זה נכנס תחת ת

 שמתייחסים אגב לא רק לבעלי חיים. גם לזיהום אוויר, לאיכות, 

 קודם כל מצוין. אבל אני מה שראיתי זה לא, התקציב לא עלה.    אלי מזוז:

 יש שם בפרק זיהום אוויר,    חיים מסינג:

מענה לקהילה, אתה לא ככל שתקום, שתעמוד בתבחינים, שנותנת    רועי גבאי:

 תובע לעמותה ספציפית. אתה נותן לתבחינים. אני רוצה לעודד את זה. 

לא, לא, אני יודע. בגלל זה אני אומר. אני יודע שאנחנו תמימי דעים    אלי מזוז:

 בעניין הזה, ובגלל זה אני ראיתי שזה לא עלה. אני מבין שכרגע לא ניגשו עמותות בנושא הזה. 

 אגב, אין להם ניהול תקין השנה.     רועי גבאי:

אני יודע. אני רק אומר. שניתן להם את האופציה. אבל לפי מה    אלי מזוז:

שקל, זה תחת  135,000שקל. אם נשארנו על  135,000שבדקתי, אנחנו לא יכולים, נשארנו על 

 סעיף משהו של תרבות, רועי. 

. אני זוכר שהגדלנו. אם לא תיכף אני אחפש לך. הגזבר יחפש את זה   רועי גבאי:

 הגדלנו, אנחנו ... כן, עוד נושאים בינתיים. 

 אנחנו נעביר את התבחינים במועצת עיר. ... יש עמותות.    אלי מזוז:

  של מה? איזה עמותות?   משה חזות:

 אין עמותות כרגע.    רועי גבאי:

 הן קיימות. הן לא יכולות לגשת כרגע.    אלי מזוז:

 לא יכולות לגשת.    רועי גבאי:
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 נכון.  אבל יכול להיות שעוד חודש חודשיים הן יוכלו לגשת.    אלי מזוז:

  לא, אין להם מבדקים.   רועי גבאי:

  -ואולי כן יקבלו? מבדקים זה עניין של להגיש    אלי מזוז:

 צריכים שנתיים ראיית חשבון מלא.    רועי גבאי:

קודם כל עקרונית אמרת והסכמנו שצריך תראה, אני חושב שצריך,    אלי מזוז:

 להעלות את התקציב של הרווחה. אמרת שאתה חושב שהעליתם. לדעתי לא העלינו. 

 . 150,000   רועי גבאי:

 , 135לא, זה    אסף אפרים:

 .  135זה נשאר    אלי מזוז:

 כן, אבל עוד פעם. בגלל שלא השתמשו בכל הכסף.    אסף אפרים:

נקודה משהו השתמשנו. חילקנו. חילקנו את כל הסכום.  134למה?    אלי מזוז:

 עכשיו, תסתכלו על הסכומים שהם מקבלים, ואני אפתח את הפרוטוקול של העמותות, 

  -איזה עמוד בספר? לא, אני שואלת את   דורית בן מאיר:

 אולי תפנה אותנו.    תם ליפשיץ:

 שנייה אחת. אני גם,    אלי מזוז:

 מים, עמותות. תשלו   תם ליפשיץ:

שקל בישיבה האחרונה.  135,000-ועדת תמיכות חילקנו את כל ה   אלי מזוז:

 זה משהו תרבות. 

 תמיכות, חברה וקהילה.    אסף אפרים:

איזה עמוד זה? ... אני צודק? זה נשאר אותו דבר? )מדברים ביחד(    אלי מזוז:

 זה נשאר אותו דבר. 

, ואמרנו שזה לא עלה. זה נכנס למקום אחר היו צריכים להביא לנו   אסף אפרים:

 אם אני לא טועה בתמיכות. 

 טוב, חבל על הזמן.   ד"ר אהוד ויצמן:

 נבדוק את זה.    רועי גבאי:

 לא, אני גם חושב שאנחנו מדברים על משהו שהוא לא קיים.    חיים מסינג:

 150י על , לדעת135-לא, בלי קשר. רוצים להעלות את התמיכות. מ   רועי גבאי:

 דיברנו. 

 מצוין, נו? ...    אלי מזוז:

אבל תראה, אני רוצה להגיד משהו, ברשותך, רועי. לגבי גם מה    חיים מסינג:

שאלי אמר. אני יודע מה שאלי מדבר. גם אתה מכיר. במקרה שקמה עמותה שיש לה ממשק עם 
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  -וודא העבודה של העירייה, אני חושב שצריך לעמוד על הרגליים האחוריות ול

  -שהם לא עושים משהו    רועי גבאי:

שיש, בדיוק, תיאום עם העירייה. כי במקרה הדוגמה שאלי הביא, לא    חיים מסינג:

 רוצה לפתוח אותה ולא רוצה להרחיב אותה ולא רוצה לאחל לך שתעבור את מה שעברתי. 

 ישבתי איתם כבר. ועברתי.    רועי גבאי:

לא עובדים בחלל ריק. בכל עמותה, אני לא מדבר ...  אבל בסוף, הם   חיים מסינג:

 ואי אפשר לבקש כסף מהעירייה אם לא עובדים בקווים מקבילים. 

 אנחנו מסכימים, חיים.    רועי גבאי:

 אוקיי.    חיים מסינג:

קודם כל, כפי שאמרתי גם בפגישה הקודמת. ... רועי, אני מבקש,   ד"ר אהוד ויצמן:

. ככה אני 2023רואה בהצעת תקציב תוכנית עבודה ויעדי עבודה לשנת בפגישה הקודמת, אני 

מתייחס. ולכן העליתי נושאים עקרוניים, שאני אשמח לשמוע את העמדה שלך. אז אני ברשותך אעבור 

 על זה. יש את כל הנושא,

 זה התשובות.    מאיר שטרית:

. בוא, אני לא הולך ראיתי את התשובות. חלקן רלוונטיות, חלקן לא  ד"ר אהוד ויצמן:

כדי שרועי פה להאיר את עינינו מה הוא חושב בעניין. לדבר על מספרים, אלא על עקרונות ונושאים 

רפורמה בתנאי שכר, כל הנושא של סייעות ותומכי הוראה בגני ילדים. אני, על פי מה שקראתי בספר 

לשמוע. אתה רוצה נושא התקציב לא ראיתי את זה. אני יודע שזה אחד היעדים שלך. אני אשמח 

 נושא? 

 תעלה הכל ואני אענה לך.    רועי גבאי:

אז זה לגבי זה. אני יודע שאנחנו נתקלים בכל הנושא של קליטת   ד"ר אהוד ויצמן:

כל התקציב של מס מנצלים את פקחים ופה בעצם יש שני היבטים. היבט אחד שבאופן ברור אנחנו 

 לגייס עובדים בגלל תנאי שכר כאלה ואחרים וגם על זה דיברת.  הביטחון. ומצד שני אנחנו לא מצליחים

נשמח לשמוע איך אנחנו מעודדים את העניין הזה, כי זה עניין של ביטחון אישי. בהצהרה העניין של 

מיליון שהם בתחום  1.5מיליון בפינוי אשפה לעומת הוספה של  1.5-מראה פני העיר, יש הורדה של כ

ושים עבודה. אני אשמח לראות מה ההשקעה העודפת שאנחנו מדברים הגזם. אני יודע שאתם ע

 עליה. בסדר? תזכור את כל זה, רועי?

 כן, אני כותב.    רועי גבאי:

השקעה בשכונות ותיקות. שמעתי אותך בישיבת המועצה שאתה   ד"ר אהוד ויצמן:

ם העניין הזה. העניין מיליון. נהדר. נשמח לשמוע מה התכנון ומה הולכים לעשות ע 10-אומר שיש כ

של מערך ההיסעים של התלמידים, הן החינוך המיוחד והן הרגיל. זו הוצאה מאוד כבדה שהעירייה 
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 מוציאה, 

 שיש עליה עדכון. אז תקבל עדכון.    רועי גבאי:

אני אשמח אם יש איזשהו שינוי של כניסה יותר לעומק, של ייעול   ד"ר אהוד ויצמן:

נובע מעלייה בקנסות חנייה. צריך לשים לב  2022ת, הגידול ברובו לעומת העניין הזה. יתר עצמיו

לזה, כי יש פה קפיצה מאוד גדולה. השאלה האם זה בגלל ביצוע, או שזה איזשהו נתון שאנחנו 

שוב, אני מדבר על ההיבט העקרוני פרדס צפוני. מוסיפים בעצם במרכיב יתר עצמיות. אז זאת שאלה. 

ל. פרדס צפוני באופן ברור אני רואה ירידה ברמת ההכנסות. האם העניין הוא גם מעשהאואולי נשמע 

 שיש גם קיטון בכמות הילדים, לאן בית הספר הזה הולך. 

 נתייחס.    רועי גבאי:

בסדר? נריה ואולפנה. ראיתי גם בסעיף התקציב שיש התייחסות   ד"ר אהוד ויצמן:

בהסכמות. נושא מחשוב, ראיתי שחלק מהעבודה להסכם. חשוב לראות שאנחנו ברשת אורט עומדים 

יוצא כרגע למיקור חוץ. ככה הבנתי מההסבר. נושא גזברות ליווי, ראינו. ועוד נושאים קטנים שאני 

 מבקש להתייחס אליהם. היכל התרבות. גם אתה, רועי, דיברת על זה לא פעם אחת. 

בסד תרבות. אני חוסך את זה בסך הכל אנחנו מסבסדים את היכל התרבות ואני יודע שצריך לס

מיליון שאנחנו שמים סבסוד על העניין הזה. אני זוכר שהצעת תפיסות בעבר, של איך  2.5למשה. יש 

 עושים ראייה עירונית כוללת, יכול להיות. אם יש לך, אשמח לשמוע. 

 אתייחס.    רועי גבאי:

ארגוני הספורט.  הנושא האחרון שאני מבקש לציין זה העניין של  ד"ר אהוד ויצמן:

 ראיתי את התשובה של אסף, שהוא מדבר על זה שזה בגלל שזה כאילו יעד לעלייה, 

 לשלוש הקבוצות, כן.    רועי גבאי:

לבית"ר? אלו האם זה העניין? או שאנחנו הולכים לתת יותר כסף   ד"ר אהוד ויצמן:

 הדברים. 

דות. אתה רוצה לענות אני פשוט נזכרתי, אז להשלים עכשיו כמה נקו   אלי מזוז:

  -לו קודם ואז אני 

 בוא תשלים, ואז אני אתייחס להכל, בשמחה.    רועי גבאי:

יש נושא של תקציב גני ילדים. היום גננת מקבלת, וגם מאיר דיבר    אלי מזוז:

 על זה, 

  -אני חושב להעלות    מאיר שטרית:

איר לדבר, אני מכבד אז אני אתן לך את המקום, בסדר? אני אתן למ   אלי מזוז:

אותו. טוב, הרווחה ענית. יש נושא חדש, שהוא משרד החינוך. כל הנושא של הגפן. חשוב לי להבין 

איך זה מתוקצב כל הנושא של הגפן? כי אמרו לי שגם אנחנו ...  עם זה, אז חשוב לי שיהיה פה 
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נה שעברה תקצבנו איזשהו הסבר בעניין הזה. כי בתקציב של בתי הספר בעצם אנחנו רואים שש

 יותר. והשנה זה פחות. יכול להיות שזה בדיוק הסעיף הזה. אז אני אשמח לקבל הסבר לגבי זה. 

עמותות דת, דיברנו פה במועצה על זה שנגדיל שנה הבאה את התקציב למיליון. ראיתי שנשארנו על 

 , אם אני לא טועה. תקן אותי. 800

 אני לא מכיר.    רועי גבאי:

 לא, לא קיבלנו החלטה.    אלי מזוז:

 זה משהו שאני העליתי שנה שעברה בוועדת הכספים.    יהודה דנינו:

  -וצביקה אמר שהוא    אלי מזוז:

 בעזרת השם דנו עם צביקה. צביקה נתן איזושהי הנחייה כללית,    יהודה דנינו:

 אני לא נכנסתי לזה, לא הגדלנו,    רועי גבאי:

 יך בטענה. אני פשוט משתף נקודה, אני לא בא אל   אלי מזוז:

 צריך לצמצם את האחרים לפני שמעלים את עמותות הדת.    רועי גבאי:

 לא הבנתי.    אלי מזוז:

 את תנועות הנוער, את הרווחה.    רועי גבאי:

 נכון.    מאיר שטרית:

לא, להעלות אותם בוודאי. את הרווחה דיברתי דבר ראשון. אבל אני    אלי מזוז:

, גם בנושא דת. כי מה שקרה, זה לא שזה גחמה. אני אסביר. יבנה גדלה, הכפילה את עצמה אומר

בכמות התושבים. גם השירות שהעמותות נותנות גדל. וגם כמות העמותות גדלה. הכמות עלתה. ואז 

 באמת זה עלה מכמה כיוונים. גם יהודה העלה את זה, גם אנחנו העלינו את זה. )דיבורי רקע( 

 אי אפשר לתמלל את זה.     יץ:תם ליפש

וצביקה אמר 'אני לא מעלה את זה הפעם. תקציב הבא אנחנו נעלה    אלי מזוז:

את זה למיליון'. שוב, זכותך לחשוב מה שאתה רוצה. אני לא מדבר בשמך. אני פשוט חושב שזה נכון 

וכן לגבי להתייחס  לעשות את זה גם בגלל שהם גדלו בכמות וגם העיר גדלה והשירות. זה דבר נוסף.

 לנושא של השקעה, לדעת איפה זה נמצא בתקציב, נושא של השקעה בשיפוצים במבני בתי ספר. 

 תב"רים.    רועי גבאי:

 זה הכל תב"רים?    אלי מזוז:

 ברור.    רועי גבאי:

שום דבר לא מופיע כאן, אוקיי. בסדר. נושא של התחדשות עירונית.    אלי מזוז:

 או משהו שאנחנו רואים אותו פה?  שהוא מהקרן לפיתוח?האם זה גם משהו 

 חלק וחלק.    רועי גבאי:

אז אם יש פה משהו נשמח שתסביר איפה זה נמצא כאן. וגם הנושא    אלי מזוז:
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של אורט. עדכנת שהיתה ישיבה עם אורט. אז נשמח להבין מה מול מה, מה הם נותנים, מה אנחנו 

  נותנים בעניין הזה. אני מקווה,

 מעולה. מאיר, רצית גם?    רועי גבאי:

כן. אני רוצה לדלג על שלוש שעות. אמרתי לאוהד בתחילת הישיבה    מאיר שטרית:

בוועדת כספים בפעם הראשונה, אמרתי שלדעתי, אני ציפיתי שיהיה שינוי כללי בכל התקציב. שינוי 

גוד לעבר. אבל הבנתי שאתה רציני במדיניות ובתקציב, לנוכח העובדה שנבחר ראש עיר חדש, בני

החלטת להמשיך בעצם בתקציב שהוכן על ידי צביקה. ויש שתי אפשרויות. אפשר להמשיך לעבור 

של עשרות סעיפים שבהם אנחנו צריכים לעשות  סעיף סעיף כמו שעברתי פעם שעברה, ויש לי רישום

מקובל עליכם, אני מציע, אבל אני חשבתי להגיע ישר לסוף. ואני מציע כדלקמן. אם יהיה שינויים, 

אחד הדברים שנאמרו, גם אתה בשנים הקודמות, במקומך כיו"ר, זה הגדלת תקציב של גני ילדים. 

. הוועדה אז 10שקל, במקום  20אנחנו רוצים להגדיל תקציב גני ילדים לכך שכל ילד, ... לכל ילד 

אני מצביע בעד  20-ילו את זה לברשותו של ויצמן התנגדה. ולכן לא קיבלנו. אני אמרתי להם 'אם תגד

 15-אחרי שהתקציב אושר, העלה את זה לצביקה בדיעבד, . םלא הסכמת התקציב'. אתה זוכר?

שקל. בדקתי את הנתונים, את המספרים שיש  20-שקל. אני מבקש להקצות, להעלות את התקציב ל

  -כולל הגנים לנו בעצם, כשאני בודק את מספר גני חובה וגני טרום חובה ומספר ילדים, 

 אם אתה מחלק ... כמה זה?    רועי גבאי:

שקלים  10-תלמידים. אם נגדיל ב 5,010כולל הגנים מוכשר, יש לנו    מאיר שטרית:

שקל. לא בשמים. ואני מציע להגדיל את  500,000חודשים, סדר גודל של  10כל אחד לחודש, אנחנו 

 שקל.  15תקבל על כל ילד שקל, כדי שהגננת  500,000-התקציב לגני ילדים ב

 אמרת.  20   אלי מזוז:

 . 20אתה מבקש   ד"ר אהוד ויצמן:

. ובנוסף לזה, אני מציע 20. היא תקבל 15. היא מקבלת היום 20   מאיר שטרית:

 1-מיליון. אני קראתי, אתה אמרת לנו שהגדלת את תקציב החינוך ב 2-להגדיל את תקציב החינוך ב

ל אותו בעוד מיליון אחד. אלו שני השינויים היחידים שאני מבקש בתקציב. מיליון. אני מבקש להגדי

 מיליון איך להשתמש בהם,  2ואם אני מציע לגבי 

 ומאיפה להוציא, רק?    רועי גבאי:

 אני אענה לך. אתה רוצה רשימה מאיפה לקצץ?    מאיר שטרית:

 כן.    רועי גבאי:

ש, אני אתן מלא דוגמאות. יש לי פה בקשה, דוגמה. אני סתם משתמ   מאיר שטרית:

 אפשרות לקיצוצים, לדעתי, בעשרות מיליונים. אבל אני אקח דוגמה. 

 רק לא בדת, מאיר.     דובר:
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 אני לא נגעתי בדת. אני לא נוגע באלוהים.    מאיר שטרית:

 נראה לך שיסתבך עם הקדוש ברוך הוא. ...   דורית בן מאיר:

 בדת. אני לא נוגע    מאיר שטרית:

 צריך לנתח את זה באחוזים של התקציב.    יהודה דנינו:

אני לא החילוני הכי גדול, כן? אין לי שום דבר נגד דת. אני מציע,    מאיר שטרית:

ומשהו מיליון שקל. ... יהיו פחות הופעות. זה  3למשל, אני נותן דוגמה. אנחנו מקצים פה להופעות 

 . ההופעות נעשו, צביקה ארגן לעצמו הופעות, יותר חשוב בעיני חינוך מאשר הופעות

מאיר, באיזה תקציב אתה רואה? תגיד לנו. כי בתוך הסעיף הזה יש    משה חזות:

 הרבה מאוד דברים. 

 לא, לא, אני מדבר על תקציב להופעות פרופר. אני אראה לך.    מאיר שטרית:

 עמוד. רק תגיד עמוד שנהיה איתך.   דורית בן מאיר:

 חכו, אני אמצא את העמוד. אני עברתי על העמודים אחד אחד.    ית:מאיר שטר

העיר גדלה וגדלה וגדלה. המציאות היא שאנחנו לא מצליחים להכיל    רועי גבאי:

 את מה שאנחנו רוצים. אנחנו רוצים לפגוע להם גם בתרבות. 

דול זה הופעות, זה לא תרבות. היכל תרבות, שם יש תקציב גם כן ג   מאיר שטרית:

 של מיליונים. אני בזה לא נגעתי. אני מדבר על הופעות. 

 מיליון את החינוך, מאיר.  5-מיליון. בוא נגדיל ב 2-... ב   רועי גבאי:

  אם תלוי בי? תשאל אותי?   מאיר שטרית:

 מה, שלא יהיו הופעות? לא, אל תגזים.   דורית בן מאיר:

 לחינוך, אני מעדיף חינוך.  אם אני צריך לבחור בין הופעות   מאיר שטרית:

 לא, אפשר גם וגם.   דורית בן מאיר:

מיליון שקל מתוך  1בסדר. אני לא מציע לקצץ לאפס. אני מציע לקצץ    מאיר שטרית:

 כלל התקציב המיועד להופעות. 

 זה מינימום שיש לתושבים.   דורית בן מאיר:

 מיליון.  2מיליון יהיו  3במקום    מאיר שטרית:

מיליון. אין דבר כזה  30-ו 15-ו 10אין אגף שלא ישמח לקבל עוד    באי:רועי ג

 הרי. כולם ירצו. 

 בוודאי, בוודאי.    מאיר שטרית:

 בתקציב בלתי מוגבל אנחנו נעשה פה,    רועי גבאי:

לכן אנחנו יושבים על אישור התקציב. ולכן באישור התקציב אנחנו    מאיר שטרית:

יות. זה בדיוק מה שהעירייה  אמורה לעשות. מה נכון יותר לעשות. זה לפני צריכים לעשות סדר עדיפו
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 זה. או דבר אחר. אני מחפש את הסעיף. 

  -יש משהו שאתה מסמן באופן   ד"ר אהוד ויצמן:

 הנה, דוגמה, סימנתי. הופעות.    מאיר שטרית:

  -לא, בחינוך. מה היית רוצה   ד"ר אהוד ויצמן:

רתי. אני רוצה ... ראש העיר, נחליט. יש לו הצעות, יש לי אה, אמ   מאיר שטרית:

... תקציב לחינוך, ונשים את זה בחינוך. אלה שני הצעות. נדון בזה, מה אפשר, איפה לשים את 

דברים בעצם בלבד. יכולות להיות הצעות ואפשר שינויים הרבה יותר גדולים. אבל אני מוכן להסתפק 

 בשני אלה בלבד. 

 ... נתייחס.    רועי גבאי:

רועי, אני רוצה רק על הגנים להוסיף מילה. אני לא יודע כמה אתם    אלי מזוז:

מבינים, היום המחירים עלו. גננת נשארה עם אותו תקציב, שממנו אותו תקציב חודשי שהיא מקבלת 

 וגננת שיש לה באוגוסט קייטנה, ביולי היאהיא גם מתבקשת לקנות ממנו  גם את חומרי הניקיון. 

מקבלת כסף על הקייטנה של יולי. באוגוסט יש לה קייטנה בגן, היא לא תקבל על זה כסף. זאת 

אומרת ישתמשו לה בציוד, ישתמשו לה בדברים, היא לא תקבל על זה את ההחזר הכספי. ביחס 

לערים אחרות, אנחנו אמנם עלינו טיפה. העלינו את עצמנו טיפה. אבל אנחנו עדיין לא ברמה של 

רות שאני חושב שהיינו רוצים להיות שם. זה כסף שהולך נטו לילדים. לא הולך למשהו אחר. ערים אח

ושוב, אני אשמח להעלאה כלשהי. אפשר לדון באיזה סכום, כמה סכומים, אם אתם כן מעוניינים. אבל 

זה כסף שבסופו של דבר משרת את הילדים וכל המחירים קפצו פשוט. הן משתמשות בכסף הזה, 

 להם כלום. גם הניקיון עלה, גם הצעצועים, גם המוצרים עלו.  לא נשאר

 . 36מצאתי את העמוד. עמוד    מאיר שטרית:

וזה משהו שפשוט, לא אנחנו קיצצנו. המציאות של העלאת המחירים    אלי מזוז:

 בעצם מקצצת להם את התקציב. 

, טקסים כתוב 'הוצאות שונות על חגיגות 75200. סעיף 36עמוד    מאיר שטרית:

 מיליון.  4.6שקל הוצאות שונות.  800,000מיליון'. ועוד  3.8 –ואירועים 

 לא שונות, זה בציר חדש.    רועי גבאי:

מיליון.  4.6בציר חדש. זה עדיין הופעות, זה לא קשור. אז יחד זה    מאיר שטרית:

אסון. זו דוגמה אחת.  מיליון ויהיו פחות שתי הופעות. לא יקרה שום 1לא יקרה שום דבר אם נוריד 

 אני יכול לתת דוגמאות אחרות. טיפול בנכסים, מנהל נכסים ציבוריים. 

 אתה יודע מה ההבדל, מאיר? אני אסביר לך פשוט.    רועי גבאי:

 מה ההבדל?   מאיר שטרית:

הייתי מצפה שתשאל אותי 'תגיד לי מה תוכנית העבודה השנתית    רועי גבאי:
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הזה לא מספיק כהוא זה למה  4.6-ושב עם יו"ר ועדת אירועים, והיית מבין שהשל האירועים?' והיית י

שצריך לעשות בעיר. בגלל שאני בשנת בחירות ובגלל שאני לא רוצה לייצר איזשהו שיח על הדבר 

הזה, ובגלל שהיום כבר יום העצמאות היא לא במה אחת, אלא לייצר מתחמים ועלויות הביטחון גם 

מטר בהחלטה גורפת על ידי המשטרה, בכל מקום ומקום. כלומר לא יהיה  2ייצר עלו, כי אתה צריך ל

יהיו פה אירועים קטנים, צנועים, כדי לתת מענה תרבותי מינימאלי עבור  פה עומר אדם, בסדר?

 התושבים. 

  -אני, גם בשנים שהייתי ראש עיר    מאיר שטרית:

  עכשיו, אם היית בא ואומר לי 'תשמע',   רועי גבאי:

  -רועי, בשנים שאני הייתי ראש עיר    מאיר שטרית:

 'תראה לי את תוכנית העבודה. במה אני יכול לקזז?' ולעשות ככה,    רועי גבאי:

תקשיב, ברוב השנים שהייתי ראש עיר פה, לא הבאתי אף אומן    מאיר שטרית:

 חיצוני ביום העצמאות. 

 בסדר גמור.    רועי גבאי:

  היו ... )מדברים ביחד( תמיד   מאיר שטרית:

 מאיר, זה גם לא עכשיו.    משה חזות:

 בסדר, אני לא בא מזה. עם כל הכבוד. זה לא הדבר ...    מאיר שטרית:

אני מכבד את הוועדה ואת המקום. אני מבקש שנייה ברשותך    רועי גבאי:

 להתייחס. 

. רק שכר 34ד מנהל נכסים ציבוריים. יש פה בעמו דוגמה נוספת?   מאיר שטרית:

. כתוב מנהל נכסים 34מיליון. כמה אנשים עובדים פה? במנהל נכסים ציבוריים? עמוד  4.9עולה 

 מיליון שקל. כמה אנשים עובדים במנהל לנכסים ציבוריים?  5מיליון.  4.9ציבוריים, 

זה כל עובדי שפ"ע וגינון. מה שאתה צועק כל הזמן בחוץ וצעקת    רועי גבאי:

 פיק פתרונות לעיר. אתה צריך להגדיל את הדבר הזה. אתה שאין מס

  פתרונות של מה?   מאיר שטרית:

 של שפ"ע.    רועי גבאי:

 של מה? אני אף פעם לא דיברתי על שפ"ע.    מאיר שטרית:

 אבל זה כל העובדים.    משה חזות:

 לא קשור פה.  העובדים של מי?   מאיר שטרית:

 זה כל העובדים,  של אגף שפ"ע, בטח.   משה חזות:

 לכן שאלתי, כמה אנשים? צריך לכתוב כמה אנשים.    מאיר שטרית:

 זה אתה צודק. דיברנו על זה. הם מכינים עכשיו מסמך לכל,    משה חזות:
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 זה נשמח, כן, לכל אחד.    רועי גבאי:

 מיליון שקל.  1.6רשות פיקוח על הבנייה.    מאיר שטרית:

ני אעדכן אותך. פעם זה היה, מאיר, אני רוצה רק מאיר, מאיר, א   משה חזות:

 להגיד לך. פעם ליד כל דבר היה כתוב כמה עובדים ואיזה עובדים. מישהו הוריד את זה, אוקיי?

 ביקשתי עכשיו מאסף, רועי ביקש, לקבל מסמך ובעתיד זה גם, 

יכול  זו רק דוגמה. דוגמה של קיצוץ. יכולים קיצוצים אחרים ... אני   מאיר שטרית:

... זה לא , 500, 200להראות לך עוד שורה ארוכה של מקומות שבהם אפשר להוריד מכל אחד 

 הבעיה מאיפה למצוא. ... 

תנו לי מתישהו להתייחס. כי אמרתי שחצי שעה, ובסוף אני מוצא את    רועי גבאי:

 עצמי, 

עתידי סיימתי. רק להתייחס לנושא של, אולי גם לא עכשיו, לתכנון    אלי מזוז:

 של נושא של תקצוב לגבי תנועות נוער, מבנה תנועות נוער בנאות רבין. כי אין כרגע. 

 מה זה?    רועי גבאי:

תנועות נוער. מבנים, מרכזים. אין כרגע. אנשים באים מנאות שמיר,    אלי מזוז:

לא אומר דקות הליכה בשבת. דוגמה. אני  45מדבורה עומר, לדוגמה. באים בשביל בני עקיבא משם. 

 שצריך להיות עכשיו. 

יש מענה. כבר נתנו מענה. בית ספר ניצנים כרגע נותן מענה לצופים    רועי גבאי:

 כרגע. יש גם אפילו מקום לציוד שם כרגע. ואנחנו נותנים את המענה. 

 לא, השאלה לעתיד, מה התכנון. אם יש. אני מקבל שזה, לא בלחץ.    אלי מזוז:

 שותכם. ... אלא אם כן יש איזשהם הערות. טוב, בר   רועי גבאי:

 אני סיימתי.    אלי מזוז:

תראו, יש פה קודם כל אפרופו כספים, אולי אסף, תעדכן שנייה בשני    רועי גבאי:

 העדכונים האחרונים שאנחנו מכירים לגבי התקציב. 

 אה, יש משהו מישיבה קודמת.    אלי מזוז:

 אבל זה לא עובד ככה.    רועי גבאי:

לא, לא, מהישיבה הקודמת שנמשך. הנושא של היטל השמירה. אני    אלי מזוז:

 ביקשתי ... 

 כן, אמרתי שאני ... רשימת הפרויקטים שעדיין לא בוצעו, לא מומשו.    אסף אפרים:

 בסדר, אבל גם שנה שעברה,    אלי מזוז:

. באמת. אלי, תישאר פה עד שתים עשרה בלילה. עוד יומיים דיון   רועי גבאי:

תיגע בסעיף סעיף. תחליט בסוף לא להצביע, נגד. הכל בסדר. אני את העיר לא רוצה לתקוע. חבל 
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על הזמן, באמת. אלי, אני מנסה להתייחס, כותב את כל הדברים, ועוד סעיף, ועוד התייחסות ועוד 

 דבר. אז בבקשה, תן לנו להתייחס. 

 זה משהו שקרה משבוע שעבר.    אסף אפרים:

 תן לראש העיר בבקשה.   הוד ויצמן:ד"ר א

שני עדכונים. הוא אמר, שני דברים שקרו לנו היום וגם שבוע שעבר,    אסף אפרים:

במהלך שבוע שעבר, בנושא של הסעות. אפרופו חינוך. נוצר גידול בהוצאות שיכולות להיות בהסעות 

כירכם, שלא הגישו לנו. מיליון שקל נוספים. מעבר למכרז שלא הגישו, להז 2.5בגובה של כמעט 

 מחירים של השוק. וגם גידול במספר הילדים והקווים שנדרשים. 

  במכרז,רק תגיד את הכבד, הגידול    דוד שטרית:

הגידול. והיום פתחנו מכרז ביטוח, שלדאבוננו יעלה לנו את ההוצאות    אסף אפרים:

 השנתיות. 

 ככל שוועדת המכרזים,    רועי גבאי:

ימות היום. ככל שוועדת המכרזים תאשר, כמובן. על פי ההצעות שקי   אסף אפרים:

 מיליון.  1.6מיליון,  1.5-יותר, תוספת של קרוב ללפחות בהצעה הנמוכה ב

 מיליון אפילו.  1.7יותר.    משה חזות:

 מה היקף התשלומים ששילמו על נזקים ביבנה? בשנה האחרונה?   מאיר שטרית:

 שקל. לפחות, כן.  800,000מעל איזה  ה?בשנה האחרונ    אסף אפרים:

 מיליון.  1.5והם רוצים עוד    מאיר שטרית:

כן, כי ככל שאתה יותר עושה, זו בדיוק הבעיה. ככל שיש יותר נזקים,    אסף אפרים:

 אתה משתמש יותר, הפרמיה שלך עולה.  

 שאלתי מה ההיקף של הנזקים.    מאיר שטרית:

 מית שלך. וההשתתפות העצ   אסף אפרים:

   רגע, זה בתוך סל התקציב?  ד"ר אהוד ויצמן:

 לא,    אסף אפרים:

 לא, זה רק עכשיו.    משה חזות:

  ... לעשות בדיקה לאורך שנים, אם לא שילמנו... )מדברים ביחד(   מאיר שטרית:

אני לא נכנס לכל התביעות שלהם. אבל יש נושא של הטיפול, שבעצם    דוד שטרית:

לל שזה לא באחריותם, כי רוב התקלות הן תקלות בתוך הבניין וזו אחריות שלנו לטפל, לכאורה, בג

 12שקל לחודש הוצאות תפעול. תפעול, בנוסף למה שאנחנו משלמים כפול  150,000מדובר בכמעט 

 שנה, גם זה נצטרך ... 

 צודקים.    חיים מסינג:
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 י. טפנאומ   מאיר שטרית:

 5שיש פלוס מינוס ה, בפתח הדברים, אנחנו יודעים אז עכשיו, שניי   רועי גבאי:

בגלל מיליון שקלים שכבר אנחנו מבינים שאנחנו נכנסים לתחילת השנה באובר, במינוס, סליחה. 

המציאות הקיימת. עכשיו, בפתח הדברים, אמרתי את זה במועצת עיר, אני אגיד את זה גם פה. כן, 

ות חדשה. אבל כן יש גם אחריות מערכתית שנדרשת עבור יש ראש עיר חדש, וכן, יש רצון לייצר מדיני

 כל מנהלי האגפים ועבור העיר בשנת בחירות. 

ולכן, בטרייד אוף של הרצון האישי שלי לבוא ולהגיד בואו נשנה עכשיו את הדברים, לבין להסיט אוניה 

בואו עכשיו  שלמה, מנהלי אגפים, עם כל המשמעויות של הדבר הזה, לבוא וללכת לאיזשהו מהלך של

נייצר תהליך ונשנה את כל הזה מחדש, כשאנחנו כבר נמצאים בינואר, כי אנחנו לא בדרך כלל בישיבת 

 תקציב מתחילים לדון על הדברים בספטמבר. 

לאחד אלא אנחנו נמצאים בינואר, בשאיפה שאנחנו מאשרים את הדברים האלה. לא תאשרו, נלך 

ברים אני שם את רועי בצד ושם את הרצונות בצד ושם הכל בסדר. בטרייד אוף של הד ,12חלקי 

הרבה דברים שהייתי רוצה לעשות בתפיסה כוללת, ואומר 'כן, אני שומר ומכיר את תוכניות העבודה 

מהתקציב הוא קשיח. בטח  80%של האגף הזה והזה והזה. ומבין ששלושת רבעי מהדברים, אגב, 

מה? כי זה שכר שקיים, כי זה התחייבויות של מהתקציב הוא קשיח. ל 80%ובטח באמצע ינואר. 

 פרויקטים שונים. ספורט, חינוך, דברים שכברים רצים תוך כדי תנועה ולא משהו שבנינו אותו לפני. 

ובטרייד אוף של הדברים אמרתי אני כרגע, עם כל הרצונות הגדולים ועם כל הדברים, בואו ניתן 

המשך. בטח בשנת בחירות. באוקטובר ייבחר ראש למערכת קודם כל את היציבות, את השקט, את ה

עיר שייבחר לחמש שנים, הוא יקבל את ההחלטות המהותיות, המשמעותיות על מדיניות. אני לא בא 

לעשות עכשיו שינוי סדרי עולם. אמרתי את זה כל הזמן. אני בא מה שנקרא קודם כל להטמיע את 

להראות לכם את זה שוב. עברנו אגף אגף במשך הדברים למטה. עברנו, והראיתי לכם נקודות. אפשר 

 חמישה ימים שלמים. לא שלמים כי היו חצאי ימים בחלק מהמקרים. 

אבל סך הכל חמישה ימים, שעסקו בדריל דאון לרמת תוכניות העבודה, מטרות, יעדים, פנימה לכל 

שישבה עד  הנוער אגף ואגף. שינינו לא מעט תפיסות פנים מבנה ארגוני. סתם לדוגמה יחידת קידום

היום במתנ"סים, עכשיו יושבת תחת אגף החינוך. בסדר? יש פה לא מעט דברים. אומר לכם. שאלת 

לגבי התרבות, כחלק מהתשובה, מאוד הייתי רוצה להקים חברה עירונית לתרבות, פנאי וספורט 

נכון לייצר מחר. מאוד הייתי רוצה להפעיל את החברה העירונית הכלכלית של העיר מחר. האם זה 

חודשים לפני שנת בחירות, לבוא ולהגיד זה הזמן, בואו נעמיס על המערכת, בואו נייצר  10את זה 

 את המשמעויות האלה? התשובה שלי היא לא. 

ולכן, לא עובדים על פי גחמות אישיות. עובדים על פי באמת תפיסה מערכת כוללת. ישבתי חמישה 

ירייה, שהולך להיות כחלק מהתפיסה הכוללת שאנחנו מניעים ימים עם מנכ"ל, עם גזבר, עם דובר הע
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אותה, זו אוניה, להיות גם מערך אסטרטגי המלא. בסדר? ישבנו ביחד ודנו בכל המשמעויות. לפני 

שמקבלים החלטות. לפני שאומרים מיליון לפה, מיליון לשם, מיליון לשם, מיליון לפה. בואו נצלול ונבין 

ם וישבנו עוד חצי שעה, שעה ואמרנו רגע, מה אנחנו לומדים פה? יש פה את התמונה. סיימנו כל יו

עובדים שצריך זה. יש פה עובדים שצריך לפתוח. יש פה מכרזים שצריך לצאת קדימה. יש פה 

 הצרחות שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. זה היה בסיס הדברים. 

דעים לייצר ולהוציא אותם החוצה אמרת נכון, לקחנו מהמחשוב מיקור חוץ. חלק מהדברים שאנחנו יו

למיקור חוץ. שינינו את סדרי העדיפויות פנימה, בתוך המחשוב. היה עוד רצון לעוד שרתים, לעוד 

עירוני. אמרתי  CRMסידור מה שנקרא תשתיות. לא, הכל רענן, אחר. נע ממקום אחר. רוצים לפני זה 

קב משימות עירוני. אנחנו רוצים לפני זה, את זה גם בישיבת מועצה. אנחנו רוצים לפני זה ניהול מע

מה עוד היה? ועולמות של תיק תושב. כלומר כל התפיסה של הדיגיטל, ואתר אינטרנט גם, כחלק 

מהדבר הכולל הזה. אז זה שנייה בפתח הדברים, בהאזנה הכוללת של לקחת את התקציב, לקחת 

 לה. את האגפים שנערכו לשנה, ולראות איך מייצרים את הדברים הא

יושב פה אגף החינוך, לצורך העניין. שבסיום הדיון יצא למכרז. עדיין לא כי קיבלנו את התהליך 

הנדרש. אבל יצא למכרז עכשיו של מנהל מחלקת על יסודי. מנהל ומנהלת. למנהלת מחלקת יסודי, 

ה כוללת. . לשתי רכזות גני ילדים חדשות. לתגמול סייעות כתפיסיסודי כי לצערי עזבה מנהלת מחלקת

זה עדיין לא אושר לנו מול משרד האוצר. אנחנו עדיין בתהליך מול משרד האוצר על זה. חלק מזה 

מתוקצב כסייעות, חלק מזה מתוקצב מתוך החינוך. חלק מזה מתוקצב ממשאבי אנוש. כי הסייעות 

י ילדים חלקן הן בחינוך וחלקן נמצאות במשאבי אנוש. סייעות בתי ספר במשאבי אנוש. סייעות גנ

 במקום אחר. 

 מה אם לא יאשרו משרד האוצר?    חיים מסינג:

 בעיה.    רועי גבאי:

 אבל כבר עובדים. כבר יצאתם     חיים מסינג:

בכל מקום אמרנו שאנחנו בכפוף למשרד האוצר. אנחנו מנסים לייצר    רועי גבאי:

ת. או חמש או שש סייעות להם את הכלי. אגב, גייסנו עד היום לדעתי שש או שבע סייעות חדשו

סייעות שאנחנו מביאים לכוח אדם.  20חדשות. ואנחנו כרגע בעוד חברה שכרגע בתהליך, של עוד 

 כלומר אנחנו בהחלטה שיצאנו ממנה, מגייסים. למה? 

 כמה חסר היום?    אלי מזוז:

 . ... בלי הצהרונים, אצלנו. 40-קרוב ל   רועי גבאי:

 שקלים.  9,000ת בגלל זה שהן חושבות שהן יקבלו אז הן באו  דורית בן מאיר:

לא, בסימולציית שכר הן יודעות בדיוק מה הן מקבלות. אבל הן באות    רועי גבאי:

קורות חיים שקיבלנו,   40, 30-, לא, יותר מזה, מתוך קרוב ל30בגלל שהן מבינות שהן כבר, אגב, 



 עיריית יבנה
 32.10.71מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 

 
 

 17 

ה שאנשים הרגישו שמתייחסים ונותנים הרבה הביאו לנו, כי פרסמנו תומכות הוראה. עצם העובד

 להם את המקום, חשבו שהן מייעצות לבתי ספר, חשבו שהן כל מיני דברים כאלה. 

אז הרבה קורות חיים לא היו רלוונטיים. אבל עצם העובדה שהעיר באה ואמרה אנחנו כרגע שמים 

תומכות ההוראה.  את כובד משקלנו בתומכות ההוראה, אני אומר לכם, שינינו לא מעט הרגשה של

 הדבר הזה עם האוצר הולך להיות מאושר. אני אומר לכם, 

  -שינינו את אבל תומכות ההוראה, אני רוצה להבין, זה הסייעות?   דורית בן מאיר:

 את המינוח, את הטרמינולוגיה. אז זה אחד.    רועי גבאי:

, אבל גם אני מציע הצעה. זה ששמים, ההצהרה היא מאוד חשובה   חיים מסינג:

חשוב איך מבינים את הצהרה. ואני אומר לך, אם תבדוק, מה שאתם פרסמתם והצהרת, אתה כראש 

עיר, התפרש שעכשיו הולכים לשנות את כל תנאי ההעסקה של הסייעות, וכו'. וזה לא רק תלוי בכם. 

 לא רק תלוי בך. 

 קודם כל כן. הוא מחולק לשלוש.    רועי גבאי:

 שליש לא תלוי בך. תעשו מה שאתם רוצים.  שליש.   חיים מסינג:

 שנייה, אני מקבל. אני לא מאמין שלמשרד האוצר לעכב.    רועי גבאי:

 אתה לא לבד.    מאיר שטרית:

לא, כי הפיילוט הזה נמצא בראשון לציון. ואני הולך בשיתוף פעולה    רועי גבאי:

וצע גם ברשות נוספת, בגני שומרון. איתו על הדבר הזה. כי הפיילוט הזה והמודל תגמול תמרוץ ב

ואנחנו הולכים על הדבר הזה בנוסף. כי זה מחולק, חלקו במה שנקרא בתוספת, חלק ממנו אגב נובע 

מתיאום מס. בסוף היום סייעת אומרת אני לא עובדת גם פה, כי אני צריכה לעשות תיאום מס. עצם 

 300, 200פינה הזאת, הרווחנו פה העובדה שאנחנו עושים את זה עם המתנ"סים וסוגרים את ה

 שקל. 

שיטור עירוני. יש לנו בעיה של גיוס, זה נכון. אני מעריך, אני מאמין, שוב, שבגלל הקשב שאנחנו 

נותנים, בגלל המקום והחוויה שאנשים מקבלים מתוך המקום ואת ההערכה ואת ההוקרה. אני אספר 

לא שנתי. עובד נו יצאנו לעובד מצטיין חודשי. לכם עוד משהו, שאנחנו התחלנו איתו כבר חודש. אנח

מצטיין חודשי, בכל אגף ואגף. נותנים זרקור לכל אגף לא במצטיין חודשי, ויש לנו איזשהו עובד מצטיין 

רשותי. אוקיי? מה אנחנו נותנים לו? תעודה. מעבר לזה, קפה ומאפה. ועד העובדים משתתף איתנו 

ם איזושהי חוויה אחרת, שרואים אותי. אני מאוד מאמין בתהליך. הדבר הזה, שוב, נותן לאנשי

שבתהליך ההסברתי של השיטור העירוני אנחנו כן נצליח לגייס. שי, שישב פה איתי, דיבר גם על 

הסוגיה הזאת של כוח אדם והקושי והמחסור במה שיש. לא הכל זה כסף, שכר. פה אני אומר לך. 

לשיטור עירוני. ככל שיהיה לנו כסף אז יכול להיות  אני לא יודע לתת כרגע תוספת תקציבית שכר

 שניקח את הדבר הזה. ... 
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רועי, אני אומר לך. אני לא נגדך, אני לא נגד העניין הזה. שמע לי,    חיים מסינג:

ומקליטים את זה. אין סיכוי. אתה תתקשר, אני אסביר לך, זו בעיה ארצית. לא רק בעיה ביבנה. זו 

ברמת חברות האבטחה. זה לא רק עניין של תשלום. יש פה הרבה היבטים  גם בעיה ברמת משטרה,

אחרים. זה דבר ראשון. דבר שני, זה לא קשור לתקציב. אבל אם תרצה, אני אגיד מילה על נושא 

עובד מצטיין. אני אגיד מילה אחת וזהו. ומה שהחלטתם חס ושלום אל תבטל בגלל שאני אומר. אני 

וך עוד שערה לבנה. אסור שבסוף המילה 'עובד מצטיין' תהיה לה זילות. רק אומר לך את זה קצת מת

עובד מצטיין באמת זה משהו שתראו וכך תעשו. והופכים את זה, כל אחד. זה לא יביא את הפקחים. 

 אני אומר לך. 

 אני אומר שנייה על העניין הזה.    רועי גבאי:

 דעתי. לזה לא חשוב    חיים מסינג:

י מקבל, אני אומר את דעתי. אין משרד ממשלתי במדינת ישראל אנ   רועי גבאי:

היום שאין לו עובד מצטיין חודשי. אני לא חושב שזה מצייר זילות. אני חושב שזה מייצר עוד הזדמנויות 

 לאנשים להראות את עצמם. 

 עובד החודש.     דובר:

משפיע על  זה גם אה. שפ"ע וגזם, רק אתן עדכון,עובד החודש. הל   רועי גבאי:

כל הדבר הזה. יציג לנו מנהל האגף לשפ"ע, שהוא מתייעל בנושא הזה. אלה הסיבות שהוא יצר את 

התפיסה הזאת ואת ההצגה הזאת. זה לגבי זה. היסעים דיברנו. פרדס צפוני. שש כיתות כרגע, עם 

, אגב, עם שלוש כיתות חינוך מיוחד. בית הספר הוא בית ספר שהולך וקטן לאט לאט. מה שקרה לנו

אבירים. אחד הדברים שאנחנו הולכים למהלך בפרדס צפוני, בתי הספר האחרים, ביאליק ובן גוריון ו

בטח נחשפתם אליו בשבועיים האחרונים, פרדס צפוני יהיה ברוח המונטסורי. והמשמעות היא שהוא 

וש. הביקוש מאוד מייצר ייחודיות, כמו שקרה בדמוקרטי. בדמוקרטי היום, אתם יודעים, יש אובר ביק

גבוה. ומחפשים עוד איזשהו מענה חינוכי נוסף. אני מאמין ומעריך, ובגלל הקשר שאנחנו עושים, 

אנחנו עושים שני כנסי חשיפה. אחד אחרי השני, שבוע אחרי שבוע. בימים הפתוחים זה גם יחודש. 

ו נחייה את בית הספר אני מאמין שיהיה פה ביקוש מאוד גבוה לפרדס צפוני ולמונטסורי. וככה אנחנ

מחדש. לגבי נריה ואולפנה, רוב הדברים הם לא בתקציב השוטף, אלי. שאלת לגבי ויצמן. זה לא 

 . 350, 350בתקציב השוטף. נריה ואולפנה הסיכום הראשוני היה 

 לשיפוץ.   ד"ר אהוד ויצמן:

 של שיפוץ. העברת בעלות באולפנה בוצעה. בנריה מחכים לאיזשהו   רועי גבאי:

  -אישור של יועץ, על אף שכבר כל 

 מה, בטיחות?   אלי מזוז:

כן, כל הבטיחות והכל, הכל הושלם. מבחינתנו אנחנו העברנו את    רועי גבאי:



 עיריית יבנה
 32.10.71מתאריך ישיבת ועדת כספים תמליל 

 
 

 19 

הבעלות במה שנקרא בהסכמה. עדיין לא בכתיבה, בהסכמה. צביקה, מנכ"ל רשת אורט היה פה. 

כי מה שקרה זה שכחלק מהסיכום הקודם,  סיכמנו על תוספת, אגב, תב"רית. תוספת נוספת לשיפוץ.

שהם ביצעו, הרוב הגדול שהם ביצעו היה לצורך תשתיות פנים בית ספריות. לתקשורת,  350-ב

 למחשבים, לדברים כאלה. 

 זה א' ב'.    אלי מזוז:

בסדר. אמרנו אם אנחנו רוצים לייצר, צריך לעשות נראות חיצונית.    רועי גבאי:

 שלב א'. 

 , 350רועי, אפילו השקענו לא   צמן:ד"ר אהוד וי

 , 530   רועי גבאי:

 . 530  ד"ר אהוד ויצמן:

 נכון.    רועי גבאי:

 . 80אנחנו השקענו.   ד"ר אהוד ויצמן:

 , נכון. 580   רועי גבאי:

 עם השיפוצי קיץ וכו'. כך שכאן העירייה השקיעה לא מעט.   ד"ר אהוד ויצמן:

זה לצביקה. צביקה אמר 'אין בעיה, הבנתי.  מסכים. הראיתי את   רועי גבאי:

קודם כל נשלים לך את המאה. דבר שני, אני רוצה', הוא אמר לי, כי הוא הבין את התמונה, אגב, 

 ילדים,  23ילדים, עשרים ו?  22עברו לנו מבית ספר נריה 

 משכבה נכנסת.   ד"ר אהוד ויצמן:

 מכיתה ז'? מהכל.    אלי מזוז:

זבורג, אני אמרתי לצביקה. הוא הסכים לחלוטין. אם אתה רוצה מגינ   רועי גבאי:

 250לייצר אמון להורים, תיצור נראות. אמר 'מה אתה מציע?' סיכמנו על תוספת נוספת של עוד 

לצורך מעבדה'. בסדר? זה כרגע  250מצ'ינג של כל צד, רק לנראות. והוא אמר 'על זה אני מוסיף עוד 

 חנו מחכים לפרוטוקול. זה לגבי נרניה והאולפנה. היה בוועד המנהל האחרון. אנ

 

 ולגבי מה שאמרת, השאר, שהכסף הזה מאיפה הוא? מהתב"רים?    אלי מזוז:

 תב"רים.    רועי גבאי:

 זה גם לגבי הכיתות שיהיו אולי חסרות שנה הבאה?    אלי מזוז:

הפסד גדול מתב"רים. היכל התרבות. אני גם התנגדתי דאז, היה לנו    רועי גבאי:

 מאוד של היכל התרבות. 

 מיליון.  1.5אז,    משה חזות:

אז היה הפסד מאוד גדול. עכשיו, תרבות לא מכסה את עצמה, זה    רועי גבאי:
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נכון. אבל באחוזים, אני לא זוכר את המספרים, אל תתפסו אותי במילה, לדעתי זה היה איזה סדר 

מיכה' והציג את הנתונים, בדיונים שעשינו. 'אני רוצה . אמר נחום 'אני רוצה להגיע לת40%גודל של 

 להגיע לתמיכה כמו שהיה לפני הקורונה. אני מציב לעצמי יעד שאני אראה ואני אגדיל את ההכנסות', 

 תסביר, לא הבנתי.    אלי מזוז:

לערך, אל תתפסו אותי בדיוק, אני אגיד בערך,  2014, 2013-ב   רועי גבאי:

מיליון שקל וסך ההכנסות שלו  3מיליון שקל. סליחה, הפוך.  השקענו כעיר  2השקענו כעיר  בסדר?

. לזכותו של 2014, 2013ראינו שאנחנו משקיעים הרבה יותר ממה שזה,  היו שליש מזה. בסדר?

צביקה זיכרונו לברכה, אמר 'אני חותך את התקציב של היכל התרבות, שהם יתייעלו'. באמת אחרי 

ת עצמם מהמינויים. משיטת המינויים. עשו תפיסה קצת אחרת והיה שם זה הם התחילו לבנות א

הראה כמעט איזון בתקציב. הקורונה הורידה אותו לתקציב באמת, כמה פתרונות שהוא נתן. 

 . 1,900,000או  1,800,000-מינימאלי. ירד, אם אני זוכר נכון, ל

מיליון בערך עלות  4.5אני יכול לתת לך את המספרים. המספרים,   ד"ר אהוד ויצמן:

 יודע להכניס. ההפרש העירייה מסבסדת.  2,500כללית. 

 להיום.    חיים מסינג:

 מיליון.  2.5לפני הקורונה היה    רועי גבאי:

 השאלה אם העירייה צריכה לסבסד את זה בכלל. זו השאלה.   דורית בן מאיר:

 אין ברירה.    רועי גבאי:

 השאלה כמה.   ד"ר אהוד ויצמן:

השאלה כמה. אמר נחום 'אני רוצה להגדיל את ההכנסות ולחזור    ועי גבאי:ר

ליכולת שלי לפני הזה'. אמרנו לו 'זה היעד השנתי שלך'. אומר כן. אגב, חסכנו לו, אני אומר לכם, 

כי עשינו איזשהו, בהיכרות  אלף שקל בפרסום. למה? 60או  50פנים, קרוב ל, אם אני זוכר נכון, 

, שאריאל מצד אחד מפרסם ויש לו עיצוב סטודיו, ולמתנ"סים עיצוב סטודיו. כל אחד הפנימית שלנו

לקח את הדבר הזה. הכל אוגם למקום אחד, נחסך פה גם הכסף. אמר נחום 'היעד שלי זה להגיע 

לסכום שדיברת. ובשביל זה אני צריך להגיע ליעד של לפני הקורונה'. מזה זה משום כך בתקציב. גפן, 

 ת. אז אין לי מה להרחיב על זה. שאלת ועני

לא, השאלה אם יש לנו חלק בזה, או שזה הכל, התקציב הזה נעלם.    אלי מזוז:

 סעיף שלם נעלם בכל בתי הספר. 

 זה דרך הגפן ישירות.    אסף אפרים:

 זה תקציב שמשרד החינוך מעביר לנו ואנחנו מעבירים לבתי הספר?    אלי מזוז:

 לא,    אסף אפרים:

  -... להעביר עכשיו    מזוז: אלי
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 נכון. ישירות. הוא מעביר ראש בראש.    אסף אפרים:

מערכת משרד החינוך מעביר למנהל, שהוא מנהל את התוכניות שלו    ועי גבאי:

 באופן, ניהול עצמי. של כל הפרויקטים, כל התוכניות. מנהלת יכולה לבחור, 

  -מה שהיא רוצה    אלי מזוז:

 בסל שלה, התקציב לא עובר ...    רועי גבאי:

הוא מופיע.  היום  ... לפני גפן, היה סעיף תקציבי שהעברנו. נכון?   אלי מזוז:

   הכסף הזה איפה הוא נמצא? איפה הוא?

 אנחנו מדברים על משרד החינוך?   רו"ח אלון מררי:

 זה לא פה. זה במשרד החינוך. זה משרד החינוך. ...   דורית בן מאיר:

 הכנסה? הוא היה ...    רים:אסף אפ

 אין בעיה. אז הוא פשוט לא מגיע אלינו, זה הכל.    אלי מזוז:

 לא. ישירות למנהל שדורש,   דורית בן מאיר:

 זו החלטה תקציבית. ...    אסף אפרים:

זה כמו הסיפור של המים  והחשמל, שהיינו מעבירים לבתי ספר, אנחנו פשוט   עשהאל שריר:

  -ן ישיר. זו האחריות נשלם אותם באופ

 זו אחריות של משרד החינוך.    אסף אפרים:

התחדשות עירונית, לא זוכר מי שאל. אני מתנצל, נראה לי שאתה    רועי גבאי:

שאלת. אנחנו מקבלים החזר אל מול הגידול שלנו, שקיים. ובגלל שהעברנו את הדבר הזה, שלדעתי 

 . 1,750,000ואנחנו יכולים, זכאים לקבל החזר עד  1,300,000. היה 1,650,000, 1,700,00היה 

. התקציב של ההתחדשות עירונית נקבע לפי איזשהם 55%   דוד שטרית:

-קריטריונים, כמה היתרים יש לך בקנה, כמה תוכניות מאושרות. בהתחלה הערכנו שנגיע ל

רד השיכון והמצ'ינג הוא מש 1,700,00. מסתבר שאנחנו יכולים לקבל 1,400,000, 1,300,000

 . על כל הפעולות, על כל מה שיש שם. 45%, אנחנו נשלים 55%

 לגבי הדבר האחרון,    רועי גבאי:

 איפה זה מופיע בתקציב?    אלי מזוז:

בהתחדשות עירונית. לדעתי הוא הוכנס שם באיזה סעיף. כדי לקבל    רועי גבאי:

 את ההחזר המלא. 

 זה תחת מנכ"ל.   ד"ר אהוד ויצמן:

 זה מנכ"ל. מנכ"ל.    טרית:דוד ש

  -זה מאיר שאל    משה חזות:

בהתחלה. דבר אחרון, לגבי התייחסות של מאיר, וזה אין לי בעיה,    רועי גבאי:
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, בסדר? לגבי 750, סעיף 750-ב. 22אגב. התחדשות עירונית, אתה תראה את זה בעמוד 

חלק מהכסף הוא גם כמובן כחלק  ההתייחסות של מאיר. גני ילדים, הכסף לא מסתכם אצלנו. כלומר

מהצהרונים והמתנ"סים. אני מוכן ללכת על דבר כזה. וזה מקובל מבחינתי.  אנחנו מעבירים תקציב 

 למתנ"סים. אנחנו נצבע להם חצי מיליון שקל, שיופנו אך ורק לגני הילדים. 

  -מה סך התקציב    מאיר שטרית:

  -השאלה היא כמה היום    אלי מזוז:

 שקל.  15היום מקבלים    רית:מאיר שט

לא, זה הבנתי, מהעירייה אני הבנתי. אני שואל כמה היום התקציב,    אלי מזוז:

 האם יש תקציב שאנחנו מעבירים היום למתנ"סים, שעובר לגנים? 

 כן.    רועי גבאי:

 כמה? בכמה מדובר?    אלי מזוז:

 צריך לשאול פנימה, להנהלה.    רועי גבאי:

לא, כי בעבר הם היו מקבלים, על כל גן שיש בו צהרון הגננות היו    אלי מזוז:

 שקל.  500מקבלות 

 שקל. נכון.  400נכון.    רועי גבאי:

 השאלה היא אם מה שאנחנו נותנים פה הוא משהו שהוא,    אלי מזוז:

שקל האלה לא הוגנים. למה לא הוגנים? כי גן  400-תראה, גם ה   רועי גבאי:

ילדים. בסדר? אז גם שם, בדבר הזה, אפרופו מדיניות,  35ים לא שווה לגן שיש לו ילד 11שיש לו 

אנחנו נעשה סדר בדבר הזה. לא השנה, שנה הבאה. אבל כן, יוקצה הכסף הזה לטובת גני ילדים. 

  -בהיבט הזה אין לי בעיה. בנוסף, חבר'ה. אנחנו כבר 

  שקל לילד? 20הגנים יקבלו    מאיר שטרית:

 בטוטאל, אם אתה מסתכל על זה בראייה של זה, התשובה היא כן.    י:רועי גבא

 ... וזה גם יורד ..  15...    יהודה דנינו:

 לא אכפת לי מאיפה.    מאיר שטרית:

כן, כן. אפילו יותר, אבל כן. בטוטאל זה יצא לך אפילו יותר, אבל כן.    רועי גבאי:

 זהו מבחינתי. אני שוב אומר. 

 מה עם המיליון שקל חינוך?   מאיר שטרית:

אני אומר, מאיר, בהוגנות. תמיד אפשר לקזז מאיפה ומכאן ומשם.    רועי גבאי:

 תראה, צריך לבוא ולהגיד איפה הדברים נעצרים. 

  -זה לא בשמים. השנה במקום שיקבלו    מאיר שטרית:

 מיליון שקל נוספים,  5...    רועי גבאי:
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 מיליון נוספים.  10נסו אני מקווה שייכ   מאיר שטרית:

 מיליון,  5לא, יש    רועי גבאי:

 מיליון.  10אני אומר אני מקווה שייכנסו    מאיר שטרית:

 מיליון נוספים.  30הלוואי שייכנסו גם    רועי גבאי:

 ייכנסו.    מאיר שטרית:

ככל שייכנסו, נעשה עדכון ... שנייה, ככל שייכנסו, נעשה עדכון    רועי גבאי:

ב במהלך השנה. ככל שהדברים האלה יצטרכו לעשות עדכוני תקציב, תמיד אפשר להביא עדכוני תקצי

 תקציב. תמיד אפשר לייצר את הדברים האלה. 

 בטח.    מאיר שטרית:

 המערכת כרגע, סליחה, עמותות הספורט.    רועי גבאי:

ל עד שיגיעו עדכוני התקציב תיגמר השנה. אנחנו צריכים לקב   מאיר שטרית:

 החלטות עכשיו, כשמאשרים תקציב. 

אז אני אומר לך שמיליון שקל עכשיו להסיט או לשחק איתם בנוסף,    רועי גבאי:

מיליון שקל, אני לא בעד הדבר הזה. אני לא בעד הדבר הזה. תרצה על זה  5-עם ההכנסה של ה

 לבוא ולהגיד 'אני מתנגד לתקציב'? כבודך במקומך מונח. 

 נו בעצם לא עושים שום שינוי בתקציב. אנח   מאיר שטרית:

 כל התבניות של החינוך שהציג ...    דוד שטרית:

עכשיו לגבי הספורט. ספורט ייכנס לתוך התבחינים. אין כוונה להגדיל    רועי גבאי:

את כל התקציב הזה. גם בית"ר, גם מכבי וגם אליצור, למרות שאליצור במצב הכי טוב כרגע. מכבי 

ף, אגב, בחלון חורף של ינואר, כדי לנסות להביא חלוץ. זה חלק מהדבר, התוספת רוצה עכשיו כס

 הזאת. חלק מזה אמור לתת להם את המענה ואת הפתרון, 

  זה מיועד למכבי?  ד"ר אהוד ויצמן:

 אני אומר, זה מיועד לשלושתם.    רועי גבאי:

 אתם לא עושים חלוקה.    דוד שטרית:

ים את החלוקה. זה ועדת התמיכות. זה לא ילך רק אנחנו לא עוש   רועי גבאי:

לבית"ר. המטרה  זה לייצר לשלושתם את המענה הרלוונטי. אבל לתת להם מענה כדי לתת להם את 

הבוסט לשלושתם, כדי שיעלו ליגה השנה. זה כן. אני אגיד שנייה עוד משהו, ברשותכם, כדי לסכם 

, היא שתי ל כל הדבר הזה, אני אומר לכםאת הדברים. שוב, המטרה בסוף, בשורה התחתונה ש

סיבות. אחת, לתת למערכת להמשיך לעבוד. מה שצריך, בעולם הפוליטי ייסגר בעולם הפוליטי. זה 

באוגוסט כולנו נלך לבחירות. נתחיל את הקמפיין, לא יודע, כל אחד מתי שהוא יתחיל את הקמפיין 

זועים, בתוך כל אני לא רוצה לייצר זעשלו. מה שצריך להיסגר בעולם הפוליטי, זה העולם הפוליטי. 
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השנה הזאת, בתוך המערכת. בגלל זה אני מביא את זה. וקיבלתי, אגב, לגמרי את הבקשה ואת 

הרצון לקיים דיון מעבר לשוטף, כדי להצליח להגיע להסכמות בינואר. אין לי שום כוונה שהדבר הזה 

שיך להתמודד, יידחה לפברואר ולמרץ. אם התקציב בסוף לא יעבור, שלא יעבור. המערכת תדע להמ

אבל כמה שיותר מוקדם. כי כל דחייה של הדבר הזה, ולחכות למרץ, ואז רק המערכת תצטרך לעשות 

את ההתאמה שלה, חבל על הזמן של כולנו. בגלל זה הבאתי, נקרא לזה, לא מינימום שינויים, עם 

. אבל בסוף, שינויים כמו שדיברנו עכשיו על כל הדברים האלה. עם ההתאמות בתוך האגפים פנימה

 כדי לתת לכל הדבר הזה לרוץ. 

  -מה עם כמה סעיפים שיש לנו    חיים מסינג:

 זו ... הוא מדבר על כל סעיף וסעיף. ...    רועי גבאי:

 דיברנו על מדיניות, חיים.    משה חזות:

  שתקציב עמותות הדת, )מדברים ביחד(   אלי מזוז:

 נחנו ממשיכים. לא, עכשיו הוא עוזב וא  ד"ר אהוד ויצמן:

תקציב עמותות הדת, אני השנה לא מתכוון לגעת בו. אני באמת לא    רועי גבאי:

 זוכר את הסיכום הזה שהיה. 

, כתוב ככה. 60טוב, יש לי שאלה. תגיד, נושא המתנ"סים. בעמוד    חיים מסינג:

חוק, שלא שקל השתלמות בתרומות ... על פי  500,000תקציב מוצע כמו שנה שעברה. למטה יש 

 יודע מה זה. 

 אני אסביר לך.    רועי גבאי:

. ואני יודע ואסף יכול 2.8זה לא היה זה. והניצול שנה שעברה היה    חיים מסינג:

לתקן אותי, אני לא רוצה להיכנס לעניין הזה יותר מדי, שהיו כל מיני עניינים כספיים עם נושא 

  -לך המתנ"סים. אתה יכול קצת להסביר לי, וגם אני הו

 אני אגיד במילה.    רועי גבאי:

אז רק אני אגיד. לגבי העניינים הכספיים, זה היה עניין של הכנסות,    אסף אפרים:

שהיה צריך לעמוד באיזשהו סכום של הכנסה, שהוא עמד בה. וקצת יותר אפילו. אולי צריך להכניס 

 מההופעות ומהאירועים, לייצר איזושהי הכנסה כדי שנוכל לשחרר, 

 זה סודר.    חיים מסינג:

 סודר.    אסף אפרים:

 יפה. הלאה.    חיים מסינג:

המתנ"ס. הוא ₪. והוא סיים את השנה האחרונה בגירעון של כמיליון    רועי גבאי:

. ואנחנו לא היינו מוכנים, כי לדעתנו זה 2023ביקש מאיתנו שנשלים לו את הדבר הזה בתקציב של 

יעלות פנימה בתוך כל העולם הזה. ולכן זה רק חצי מיליון. זה החצי משהו שצריך עוד איזשהי התי
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 שהוא הציב לנו בגירעון. ₪ מיליון שנובעים מאותו מיליון 

 אנחנו ממשיכים?   ד"ר אהוד ויצמן:

 קודם כל, באמת תודה.    רועי גבאי:

  -תודה לך   ד"ר אהוד ויצמן:

י מארבע עד שש את הזמן באמת סליחה. אני ביקשתי בימי שליש   רועי גבאי:

לילדים, ואמרתם לי בכל זאת להגיע, אז אני הגעתי כמובן. ביקשתם שעשהאל יגיע, הוא נמצא פה 

 כמובן כדי להציג את התוכניות, 

  -... הבנו ש  ד"ר אהוד ויצמן:

הכל בסדר. חבר'ה, למען העיר. קבענו לעצמי את ימי שלישי. אחד    רועי גבאי:

 משבע הצלחתי. 

 אחד משבע?   ת בן מאיר:דורי

 אחד משבע. חבר'ה, תודה. צריכים להתקדם. תודה.    רועי גבאי:

 

  ראש העיר עוזב את הישיבה *** ***

 

אני חוזר חזרה לשאלה ששאלתי פעם שעברה. שמירה וביטחון,    חיים מסינג:

  -שזה אותו תקציב. אמרנו שזה 

 על פי ביצוע.    אסף אפרים:

אמרנו כשהתקציב הקודם הוכן, כמות התושבים, זה גבייה. הוכן  לא,   חיים מסינג:

. עכשיו כמות התושבים גדלה. אז שאלתי איך זה 2022-, עם צפי ל2021על כמות התושבים לשנת 

 זה אגף ביטחון. יכול להיות שהגבייה נשארה אותה גבייה. 

היה החיוב השוטף  2022כן, כן, אז אני כבר אגיד לך. בשנת    אסף אפרים:

-. אחרי הנחות, אחרי פטורים, אחרי, יש גם מה שנקרא הנחות אחרות, ירדנו ל4,393,000

 סך הכל הגבייה שלנו.  3,841,000

 וכמה היה הביצוע?    מאיר שטרית:

 גבייה.  94%, וזה גם 3.8. יכולת לגבות, גבית 4,400, 4,300. 3.8   אסף אפרים:

 זה מה שעלה, אני אומר.    מאיר שטרית:

מיליון.  4החיוב היה  2021-, רק כדי לסיים את הזה, ב2021-ב   אסף אפרים:

  -בפועל יכולת לגבות 

  על איזה סעיף אתה מדבר?   חיים מסינג:

על השמירה. הכנסות, דיברת על הכנסות. אז אני אומר, נכון להיום,    אסף אפרים:
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-ואחר כך לא לגבות, אני מעדיף את הבגלל שיש את השמרנות שלנו, שאנחנו לא יודעים לחייב יותר 

. ורק כדי להבהיר, יש כאן החלטה לגבי הנחות בשמירה, החלטת מליאה קודמת 3.5. עומד על 3.5

-   

אנחנו לא קבענו שאנחנו נותנים הנחה על אגרת שמירה. אגרת   ד"ר אהוד ויצמן:

 או משהו כזה.  1.5שמירה כולה זה 

 חה בארנונה. ... יש הנחה, למי שיש הנ   אסף אפרים:

 אנחנו החלנו את זה אוטומטית?  ד"ר אהוד ויצמן:

 ככל שגדלות לך הנחות בארנונה,    אסף אפרים:

  -מה, הנחה בארנונה בהכרח זה   דורית בן מאיר:

 אני שאלתי על אותו סעיף פשוט.    אלי מזוז:

 אמרת לגבי ההפרש שנוצר.    אסף אפרים:

שנה שעברה החלטנו שתהיה  קרן שמירה, שאלתי בכמה כסף    אלי מזוז:

והבנו, שוב, לא דיברתי בכוונה מהזיכרון כי לא רציתי לטעות. אז בגלל זה פניתי ושאלתי. כדי שלא 

אגיד דברים סתם בשלוף. אבל אם זכרוני אינו מטעני, ולא קיבלתי את התשובות, קמה קרן השמירה, 

ר העברנו כסף, וגם אז אמרנו לנו 'חבר'ה', כב 2022-ל 2021-ונשאר בה כסף. זאת אומרת כבר מ

רכבים, קניית אתה לא היית, אבל אמרו אנחנו נקים את הקרן הזאת וגם נשתמש בכסף הזה ל

ונשתמש בכסף הזה לזה וזה וזה. אני לא בא בטענות לאף אחד. לא הצליחו להשיג עובדים, זו בעיה 

ם שנייה. לכן אני בא ואומר, מה משתנה ארצית, הכל בסדר. תכל'ס, לא השתמשנו בכסף וזו כבר פע

 הפעם? 

תראה, דוד ביקש גם ממנהל, מהקב"ט, להכין את הרשימה של אותם    אסף אפרים:

פרויקטים שעדיין עוד לא יצאו לפועל, שאמורים להיות משימוש בקרן השמירה. דוד יעביר לכם את 

 זה. יעביר לך. 

הנקודה שאני שואל. כי אם נאמר לא, אני אגיד לך למה. זו בדיוק    אלי מזוז:

שנה שעברה שיעשו שימוש בעודף שנשאר, והשארנו אותו, אמרנו בסדר, יעשו שימוש, הכל טוב, 

 אנחנו לא נגד שמירה. לא עשו שימוש. אנחנו כבר שנה שנייה, 

 מי אמר? צביקה? אלי?    משה חזות:

 , בוועדה. אני לא זוכר. אני אומר לך בוועדה נאמר   אלי מזוז:

 בוועדת כספים.   ד"ר אהוד ויצמן:

נשאר כסף בקרן שמירה ואמרו באופן כללי, הכסף ילך למטרות    אלי מזוז:

 שמירה. 

 אלי, אבל זה ...    משה חזות:
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 זה כסף צבוע, אלי.   ד"ר אהוד ויצמן:

 אני לא מבין אותך.    משה חזות:

 אני לא בא... שנייה, שנייה.    אלי מזוז:

הוא שואל כסף, משה, הוא שואל שאלה פשוטה. זה לא קשור מי.    חיים מסינג:

 מה עשיתם? 

 אמרתי. דוד ביקש מהקב"ט להכין את הרשימה.    אסף אפרים:

 אבל זה צריך ללכת לטובת הביטחון. זה רק לביטחון. ...   דורית בן מאיר:

 הכסף צבוע סטטוטורית.    תם ליפשיץ:

שיו סתם לדוגמה, בגני ילדים במהלך השנה היה שהיינו צריכים, עכ   דוד שטרית:

 צריך להעמיד שם אבטחה, לקחו את זה מתקציב אחר. 

 אז אתה לוקח את זה מהתקציב הזה ...   דורית בן מאיר:

 , ... ליווי ארגוני. 37עמוד    חיים מסינג:

יש לנו כמה מנהלי בתי ספר חדשים שצריכים איזשהו ליווי, ייעוץ    עשהאל שריר:

 גוני, ליווי, חניכה. אר

  שנה שעברה לא היו צריכים את זה?   חיים מסינג:

היו צריכים. שנה שעברה קיבלנו, זה סעיף שהיה גם בשנה שעברה.    עשהאל שריר:

 אבל שנה שעברה קיבלנו את הליווי הזה דרך משרד החינוך. 

 מה זה, מנטורים?   דורית בן מאיר:

 מלווים דרך משרד החינוך. כן. הצלחנו לגייס    עשהאל שריר:

 השנה אי אפשר דרך משרד החינוך?    חיים מסינג:

השנה הגשנו בקשה. משרד החינוך פועל בקצב שלו. יש אגב כמה מלווים   עשהאל שריר:

שהוקצו  ולא ממש הגיעו למנהלי בתי הספר. ולכן הפעלנו את זה כבר בשלושה בתי ספר, למנהלים 

 חדשים. 

 יכוי שכן ייכנס ממשרד החינוך? יש ס   חיים מסינג:

 יש סיכוי שייכנס, ויש עוד צורך. זה לא הרבה כסף ביחס לצורך שיש.   עשהאל שריר:

לא, כי שנה שעברה לא ניצלו את זה. זה מה שאני שואל. לא ניצלו    חיים מסינג:

 אגורה. 

ת מנהלים כי שנה שעברה השגנו מספיק דרך משרד החינוך. גם היו לנו פחו  עשהאל שריר:

 חדשים. 

. יש שני סעיפים אותו דבר. פרויקטים חינוכיים. פעם אחת 59, 58   חיים מסינג:

 שקל.  329,000זה 
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 , חיים. 392   משה חזות:

, זה אחד לפני אחרון. כתוב פרויקטים חינוכיים. 58. 980זה סעיף    חיים מסינג:

שקל, שלא היה בשנים  178,000של  , גם פרויקטים חינוכיים. שהשנה שמו פה תקציב59ובעמוד 

 הקודמות. 

 לא היה בשנה הקודמת.   דורית בן מאיר:

מתייחס בעצם לתוכנית עירונית לשיפור  392-הסעיף הראשון של ה   עשהאל שריר:

יחידות מתמטיקה. יש לנו מתכללת עירונית  5-ו 4-המתמטיקה. להעלאת ההישגים, הזכאות ל

 . 392-רים, בעיקר בחטיבות הביניים ובתיכונים. זה השמובילה קהילה מקצועית. ותגבו

  -משנה שעברה זה גם לאותו  500,000-ה   תם ליפשיץ:

 הלכו לדברים אחרים.  500,000-לא, לא. ה   עשהאל שריר:

 . 154הלכו רק    חיים מסינג:

מיועדים גם להמשך של תוכנית 'אקדמיה לפני צבא'. יש לנו  392-ה   עשהאל שריר:

 מחזור אחד שהתחייבנו אליו. כרגע 

 הבנתי. בסדר גמור.    חיים מסינג:

זה כרגע סעיף פתוח. כבר אני יכול לומר  178-מלגות והסעות. ה   עשהאל שריר:

 שקלים.  40,000גני ילדים תוכנית חלל. וזה עלות של  15-שהשתמשנו בו, פתחנו ב

 לקחנו מהפרויקט הזה.  12אחד חלקי    אסף אפרים:

, אמרתי, זה כרגע פתוח. כבר השתמשנו בו לחלק מהפרויקטים 178   שריר:עשהאל 

 החינוכיים. ויש לנו עוד תוכניות להרחיב את הרובוטיקה בעיר וכו'. 

 לא הבנתי. החלל כבר היה שנה שעברה, נכון?    חיים מסינג:

 לא, זה משהו חדש.    עשהאל שריר:

  יה?זו פעם ראשונה? והרובוטיקה ה   חיים מסינג:

 הרובוטיקה היה. ...   דורית בן מאיר:

   הכנת מצגת? יש לך מצגת? ... )מדברים ביחד(  ד"ר אהוד ויצמן:

 רגע, לפני המצגת. אני רוצה לגבי תוכנית הגישור. ...   דורית בן מאיר:

שאלה לגבי התנהלות של הדיון. אני רוצה לדעת מה אתם רוצים    אלי מזוז:

לות, ואני עשיתי את זה כמו שעשינו  פעם קודמת, לפי עמודים. אז מה לעשות. כי גם לי יש שא

 שתחליטו, 

 קודם כל עשהאל יציג את התוכנית.    תם ליפשיץ:

אני ביקשתי שעשהאל ... מכיוון שהחינוך הוא תקציב ענק   ד"ר אהוד ויצמן:

 והפרויקטים, יש הרבה שאלות. יציג לנו ואחרי זה נמשיך את הדיון. 
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 סיימת את השאלות הספציפיות על חינוך? אז עשהאל, בבקשה.    ץ:תם ליפשי

טוב, אני אגע, זאת לא תוכנית העבודה של אגף החינוך. זה הכנתי    עשהאל שריר:

במיוחד לפה, כי אני אגע רק באמת המטרות הגדולות, האסטרטגיות. יש לנו הרבה מאוד מטרות. 

ינוכיים ובתקציב, שבסוף משקף את תוכנית העבודה. ואני אגע בפרויקטים הח אבל אני אגע בגדולות

אז כמה מטרות גדולות שלנו ומשמעותיות לשנה הזו. קודם כל לחזק את הייחודיות הבית ספרית 

בעיר. יש לנו בתי ספר שאנחנו רוצים שיהיו מגוונים, שונים, שיתאימו לתפיסות חינוכיות של הורים 

תלמידים שונים. והבחירה של הורה בבתי הספר תהיה לא שונים, של תלמידים שונים, לכישורים של 

 רק בהתאם למרחק מהבית אלא גם בהתאם לאופי בית הספר. זאת מטרה ראשונה. 

 45מטרה שנייה, הפחתת האלימות במוסדות החינוך. תופעות של שיימינג וחרמות. יש לנו היום 

כיתות  45עיל בבתי הספר. זה ילדים שאנחנו יודעים עליהם, כנראה שיש יותר, שעוברים חרם פ

שמשתתפות בדבר הזה. יש לנו תופעות של אלימות קשות בעיר, של סכינאות, של מכירת סכינים, 

של שוקרים חשמליים, גז פלפל ומה שאתם רוצים. אז אנחנו שמנו לנו למטרה להפחית את הדבר 

 הזה. 

ה. זה לא רק מצוינות של מדעים להרחיב את המענים החינוכיים העירוניים בתחומי המצוינות לסוגי

ומתמטיקה. זה גם מצוינות של כדורגל, של מוסיקה, של אומנויות, של מחול. מתוך תפיסה שכל 

 תלמיד יש לו איזשהו תחום שבו הוא מצטיין ואנחנו רוצים לטפח את הדבר הזה. 

שר לראות. אם עכשיו, כאן יש פירוט של כל הפרויקטים החינוכיים, התוכניות האלה לשנה הזו. אפ

אתם רוצים, אני אעבור בקצרה, אם יש לנו זמן. או שפשוט תסתכלו, ואני אדפדף. אם יש שאלות אני 

  -כמובן 

 פרויקט ברית אחים זה עם הדרוזים.   ד"ר אהוד ויצמן:

 עם הדרוזים, עדיין ממשיך.    משה חזות:

 ממשיך, כן.    עשהאל שריר:

  לת ציבוריות? אני קוראת נכון?מה זה פרויקט גמי  דורית בן מאיר:

יש לנו בבי"ס יחידני, זה תגבור לתלמידם חלשים. איזושהי תוכנית    עשהאל שריר:

 עם איזשהו מצ'ינג קטן של המשרד. 

 עם גרשיים. זה מרכז של משהו.כתוב. ...    דורית בן מאיר:

 משהו חדש.    חיים מסינג:

 זה חדש?   ד"ר אהוד ויצמן:

 זה לא חדש. זה ממשיך.    עשהאל שריר:

קודם הכל היה מתוקצב, חוץ מהרובוטיקה. במצב הקודם הכל היה    אלי מזוז:

 מתוקצב, חוץ, זו טעות סופר? 
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איפה? לא, זו תוכנית שהיתה וירדה. זאת תוכנית שהיתה, זה לא באמת היה   עשהאל שריר:

 כנסנו רובוטיקה ממש, פרופר. רובוטיקה. זה עסק בקוד ובתכנות ובאלמנטים של רובוטיקה. השנה ה

 אז זה ירד.    אלי מזוז:

 זה ירד. נכון.    עשהאל שריר:

 בסדר, הבנתי. אז יש לנו רובוטיקה אחרת?    אלי מזוז:

 כן.    עשהאל שריר:

 אוקיי. איפה האקדמיה לפני צבא? מופיע פה?   ד"ר אהוד ויצמן:

 י. , אתה רואה? הסעיף השנ392-זה פה, ב   עשהאל שריר:

 רגע, ובכמה הוא מתוקצב השנה?    עשהאל שריר:

 . 175-הוא מתוקצב ב   עשהאל שריר:

 ? 2023-ל  ד"ר אהוד ויצמן:

 כן.    עשהאל שריר:

 זה הפרויקטים החינוכיים.    משה חזות:

 אני יודע שדיברנו על זה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 . 2023-4   אסף אפרים:

דע שדיברנו על זה. השאלה למה הפסקנו בחטף את שנייה, אני יו  ד"ר אהוד ויצמן:

 אביב יפו? -הפרויקט עם המכללה למנהל? יש לכם כבר סיכום עם בר אילן או תל

לא, אין לנו כרגע סיכום. קודם כל המחזור שגייסנו, ואנחנו מחויבים    עשהאל שריר:

המכללה למנהל היא  לו, אנחנו ... בהיבט של עלות מול תועלת, דיברנו על זה גם בשנה שעברה.

תלמידים שמוציאים עליהם סכום מאוד מאוד גדול. והמחשבה  30מוסד מאוד מאוד יקר. יש כאן בסוף 

 היתה, אנחנו כבר התחלנו לגלגל את זה, לפנות למוסד אקדמי אוניברסיטאי, 

 נכון,   ד"ר אהוד ויצמן:

 עם שכר לימוד זול. אני חושב שזה פרויקט טוב,    עשהאל שריר:

 זה יקרה?   "ר אהוד ויצמן:ד

 אני עובד על זה שזה יקרה.    עשהאל שריר:

 בר אילן יכול להכניס את זה?   דורית בן מאיר:

יפו יכולה -אביב-אני לא יודע, יכול להיות. המכללה האקדמית תל   עשהאל שריר:

 להיות פרטנר מאוד מאוד טוב לדבר הזה. 

 חזקים. הם מקום טוב לזה. הם   ד"ר אהוד ויצמן:

  -אבל המכללה למנהל זה שכר לימוד באמת מאוד מאוד    עשהאל שריר:

 אבל זה לא שחותכים את הפרויקט, מחפשים אכסנייה אחרת.   ד"ר אהוד ויצמן:
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 אולי ברופין.    תם ליפשיץ:

 רגע, ולמחזור הקיים ממשיכים לתקצב?   ד"ר אהוד ויצמן:

 ממשיך את כל,    דוד שטרית:

 גם היסעים וגם מלגות.    עשהאל שריר:

 בסדר. אוקיי, מאה אחוז.   ד"ר אהוד ויצמן:

יש לכם מה הפרויקטים החינוכיים והתוכניות החינוכיות של האגף.    עשהאל שריר:

 של החינוך בעיר לשנה הזו. 

 אם יש שאלות. אדוני יו"ר הוועדה,   ד"ר אהוד ויצמן:

נוסף, אפשר לדחוף אותו לשנה הזאת?  אם אני רוצה להוסיף פרויקט  דורית בן מאיר:

 או רק בשנה הבאה? 

מיליון שקל  1אני מבקש להעמיד להצבעה את הצעתי, להוסיף    מאיר שטרית:

 מהתוכניות של ההופעות. לתקציב של ההופעות. לחינוך לבתי ספר יסודיים, ולקצץ את זה 

 אני בעד.   דורית בן מאיר:

 ... את זה להצבעה.    מאיר שטרית:

אה, אין לי זכות הצבעה. אני רק אורחת, אחי. אני רק משגיחה. אבל   דורית בן מאיר:

 אני בעד. 

 למיטב הבנתי אין הצבעה לסעיפים ספציפיים.    תם ליפשיץ:

מעלה הצעה להצבעה. מה זאת אומרת, ... נגד כל התקציב, יש גם    מאיר שטרית:

 הצבעה על התקציב. 

 של ועדת כספים.  זו המלצה  ד"ר אהוד ויצמן:

 ועדת כספים ממליצה ...    מאיר שטרית:

פקודת העיריות אומרת שהתקציב נדרש להביאו בפני ועדת כספים.    תם ליפשיץ:

 אין הצבעה. 

 מה זאת אומרת?   מאיר שטרית:

 לא, אבל הוא אומר הוא ימליץ.   דורית בן מאיר:

 זו הפקודה.    תם ליפשיץ:

 היום? אין הצבעה    אלי מזוז:

 יש הצבעה. ...   ד"ר אהוד ויצמן:

מאיר, ההצעה שלך, אף אחד פה לא נגד ההצעה. להיפך, אני רוצה    תם ליפשיץ:

 מיליון.  5לעשות ... על ההצבעה. להוציא 

 אדרבה.    מאיר שטרית:
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 אבל ישב פה ראש העיר, ואמר מה שאמר.    תם ליפשיץ:

 .. ואני לא מקבל את דעתו. .   מאיר שטרית:

מיליון להוסיף לתקציב שיש לך פה, אני צריך למצוא איך אני  5...    אסף אפרים:

 מיליון.  5מאזן 

  -מה זה קשור    מאיר שטרית:

 כי יש לי הוצאה עכשיו. ...    אסף אפרים:

 ... על כל דבר. ...    מאיר שטרית:

 מיליון.  3שיו ... מיליון שאתה רוצה להוסיף, אני צריך להוסיף עכ   אסף אפרים:

 תקצץ, מה.    מאיר שטרית:

 אסף, זה לא מה שהוא אמר. לא חייבים להסכים איתו.    חיים מסינג:

 אני לא מגדיל או משנה מסגרת.    מאיר שטרית:

 מיליון שקל לתקציב.  1הוא לא אמר להוסיף    חיים מסינג:

 לא ביקשתי להוסיף.    מאיר שטרית:

 חת ... הוא אמר לק   חיים מסינג:

 הבנתי, אמרתי לפני שאני עושה הצרחות בין סעיפים,    אסף אפרים:

 מה זה קשור הצרחות? אם צריך להוסיף עכשיו להוצאות ...     דובר:

 רגע, בוטל הפרויקט של הקמת ...    מאיר שטרית:

  אתה זוכר שהוא היה שכר אוצר, נכון?  דורית בן מאיר:

 מיליון שקל. בוטל.  24 מרכז מבקריםיקט הזה, איך קוראים לפרו   מאיר שטרית:

 זה לא בתקציב השוטף.    דוד שטרית:

 זה בתב"רים, מאיר.    משה חזות:

 אי אפשר ... אז מה.   מאיר שטרית:

   מיליון ... )מדברים ביחד( 24   תם ליפשיץ:

 שחר? אתה.  מי ביטל?   חיים מסינג:

  ?אותואני ביטלתי    תם ליפשיץ:

 כן.    ינג:חיים מס

הפסיק את  הבנתי שראש העיראתה ביטלת, וראש העיר ביטל.    מאיר שטרית:

 העבודה, הקבלן הלך הביתה, נגמר העניין. נכון? אלא אם אני טועה. הפרויקט לא בוטל? 

 הפרויקט לא נמשך, בינתיים. כן.    דוד שטרית:

 לא, יש הבדל בין בוטל לבין לא נמשך.    חיים מסינג:

מיליון שקל. על כל פנים  24 זהאז צריך להביא הצעה לבטל אותו.    שטרית:מאיר 
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תראה. אני לא מציע להגדיל את התקציב. אני לא ביקשתי לפרוץ את מסגרת התקציב. ביקשתי לקחת 

מסעיפים קיימים בתוך תקציב לנושאי חינוך. אני חושב שהחינוך צריך לעמוד בראש ... בראש סולם 

 ר. העדיפויות של העי

... לחיים. נכון שהוא שאל להעביר מתרבות מיליון. אבל יכול להיות    דוד שטרית:

 מיליון.  3שצריך להגדיל את המיליון תרבות ... 

 מה זה שייך?    מאיר שטרית:

אני אומר משהו כזה. אם לוקח את הדוגמה שלו.  נילא, הכל בסדר. א   אסף אפרים:

של מאיר באה ואומרת 'בוא תיקח מיליון שקל מהאירועים ותכניס היה עכשיו תקציב מאוזן, אז ההצעה 

 אותו לתוך החינוך'. 

 כן.    מאיר שטרית:

מיליון. אז  5אוקיי. כרגע אני עכשיו בתקציב, לאור המצב, חסר, של    אסף אפרים:

את המיליון האלה שמאיר מציע בוא תיקח את זה לחינוך, אני צריך לקחת את זה לחינוך לנושא 

 עות. לצורך העניין. הסעות זה חינוך. הס

חבר'ה, אתם מגזימים. עוד פעם אני אומר שאתם מגזימים.  אני    מאיר שטרית:

 אמרתי, אני יכול עוד פעם לעבור על כל הדפים אחד אחד ולהראות לכם שהוצאות שונות ... מיליונים, 

 אבל לא הראית. מאיר, לא הראית.    תם ליפשיץ:

 א הראיתי? ל   מאיר שטרית:

 אני באתי בלי קשר לראש העיר.    תם ליפשיץ:

 בישיבה הקודמת לא הראיתי.    מאיר שטרית:

ות בנפש חפצה, בלב פתוח. בואו ... אבל לא הצעת אלטרנטיב   תם ליפשיץ:

 תקציביות. לא הצעת, תציע. 

 אני יכול להציע, בבקשה.    מאיר שטרית:

 זו זכותו.  ראש העיר מתנגד לזה.   חיים מסינג:

לא, לא. ראש העיר אמר שני דברים שאני מאוד מתחבר אליהם.    תם ליפשיץ:

 הדבר הראשון, 

 זה אני מופתע.    חיים מסינג:

זה לא מפתיע, בדיוק. לא, אבל יש הרבה הגיון מאחורי. הדבר    תם ליפשיץ:

 הראשון, בוא תציע סעיפים אלטרנטיביים. 

 אני מציע.    מאיר שטרית:

 הוא הציע.   ית בן מאיר:דור

 שקל? 500,000שקל. מה יקרה ...  700,000-... מ   מאיר שטרית:
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   שניים, הוא אמר אני ... )מדברים ביחד(   תם ליפשיץ:

אני מציע להטיל על הגזבר שיעשה בדיקה מאיפה לקחת מיליון שקל    מאיר שטרית:

 ולהוסיף לחינוך. 

 וין. ... הוא יעשה את זה מצ  דורית בן מאיר:

  -לא בטוח שיהיה לו מה לעשות    דוד שטרית:

 מיליון שקל אפילו.  10מה לא בטוח? יש מה לעשות עם    מאיר שטרית:

, אבל כל התכניות שעלו ושאישרו אותם, הוספנו עוד. 10אפשר גם    דוד שטרית:

 יש את הסיפור הזה של גם המכללה לקדם, שזו תוספת. 

קים בשטויות, חבר'ה. צריך לעשות שינוי גדול מאוד. אני אתם מתעס   מאיר שטרית:

 כשהייתי ראש עיר עשינורואה את בתי הספר היסודיים. חברים, מה אתם מדברים? איזה שטויות. 

לא כל  ...שהייתי עונה מתקציב העירייה לחינוך. מה אתם מדברים? זה מה  70%מהפכה שעלתה 

לא משפיע על אף אחד. במקרה הכי טוב באים חלק  השטויות האלה של מופעים ושטויות. לא, זה

מהאנשים. תמיד עולה לעירייה גירעון. ראינו את היכל התרבות מה קורה. חברים, הדבר שממש יביא  

תושבים לגור ביבנה זה חינוך. שום דבר אחר לא עובד. שום דבר. ומי שרוצה לפתח עיר במצוקה, 

רך אחרת. זה הכלי שהשתמשתי בו ביבנה, וכולכם הדרך היחידה לעשות את זה זה חינוך. אין ד

 עברתם לגור פה, בגלל זה. 

 אבל אתה מבקש מסיבות ...    תם ליפשיץ:

 ההוראה היחידנית.  שאתהבגלל    מאיר שטרית:

האמת שאני באתי לגור למה בנו וילות לשוטרים, מאיר. את האמת,   דורית בן מאיר:

 ובות כי בנו וילות לשוטרים. אמרתי מה, אני באה. אני באה. גילוי נאות. אנחנו באנו לגור פה מרח

 ומי בנה אותם?    מאיר שטרית:

מסעיף לסעיף בלי לשבת ולשמוע את מנהלי האגפים,  העברות   יהודה דנינו:

ולצאת מנקודת הנחה שהסעיף הזה מיותר, בלי לדעת באמת מה עומד מאחורי הסעיף הזה, זה לא 

 ם המנהלים? שמעת .. נכון לדעתי. ... ישבת ע

זה מנהלים. מי שמנהל פה... איזה מנהלים? המנהלים מופעים    מאיר שטרית:

 בתיאטרון. ... 

מאיר, מאיר, שנייה... מאיר, אבל אני לא מבין דבר אחד. חצי הכוס    תם ליפשיץ:

דעתי המלאה. אתה ישבת בוועדת תקציב, בוועדת כספים בשנים עברו. דיברת על הגדלת התקציב. ל

 שקלים לתלמיד.  20-אחד מסיסמאות הבחירות שלך היתה להגדיל ל

 נכון.    מאיר שטרית:

והגיע היום ראש העיר לישיבה, ואומר לך 'אני מקבל את ההמלצה    תם ליפשיץ:
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 שלך'. אז למה, תראה, עוד פעם, 

 זה דבר אחד.    מאיר שטרית:

וותם בידם, למרות שבסוף זה קטונתי, כן? אבל למה שכולם יצאו תא   תם ליפשיץ:

 טובת העיר והילדים שלנו. 

 לטובת העיר. לטובתי?    מאיר שטרית:

 לא. זה לא כי לא רוצים. ...    תם ליפשיץ:

 שהראש העיר יגיד שהוא הגדיל, לא אני. אני לא מבקש קרדיט.    מאיר שטרית:

 לא, לא, עזוב. ...    תם ליפשיץ:

אני לא ד ממילא שזה הוא עשה את זה. לא אכפת לי. הוא יכול להגי   מאיר שטרית:

 מבקש קרדיט. 

לא, אבל הוא אומר בצדק, שאת הבקשה הראשונה שלך, למרות   דורית בן מאיר:

 הקשיים, הוא קיבל את זה לאלתר. 

 זה לא מתוך התקציב.    מאיר שטרית:

 לא, לא, מאיר. בעבר לא קיבלת את זה.    תם ליפשיץ:

 ידעתי שיש לכם משקיפה כזו שמדברת. ... לא    משה חזות:

 אתה בישיבה הקודמת דיברת.   ד"ר אהוד ויצמן:

 בגלל זה אני שותק. ...   משה חזות:

אני הצבעתי נגד התקציב. ... השאלה אם אתה רוצה שזה מה שאני    מאיר שטרית:

 אעשה. לא שזה לא ... 

 אני יכול להגיד משפט? מאיר, תראה,    משה חזות:

 הצביע נגד תקציב, ...    ר שטרית:מאי

 אני לא יודע. אני לא נכנס לפוליטיקה ...    תם ליפשיץ:

 בסדר, כולנו ... מפוליטיקה. אני מדבר על דבר לא פוליטי.    מאיר שטרית:

 קטונתי.    תם ליפשיץ:

אני לא מדבר על דבר פוליטי. אני חושב, אני אומר לך עוד פעם. אני    מאיר שטרית:

ב שצריך לדחוף את החינוך בעיר. ואני חושב שהחינוך בעיר לא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, חוש

 אתה מגדל ילדים ... וגם בחינוך היסודי, וגם גני ילדים. זה המפתח של חינוך בעתיד. 

בתור מי שיש לו שני ילדים במערכת החינוך היבנאית,  אני נוטה גם    תם ליפשיץ:

 ת את זה ביום יום הרבה יותר טוב ממך. להסכים איתך וגם לחוו

ואני אומר לך. אנחנו רחוקים ממה שהייתי רוצה שיהיה תודה רבה.    מאיר שטרית:

בחינוך בעיר. לכן אמרתי, כשראש עיר חדש נכנס, אני חשבתי שהוא יוכל לעשות באמת מהפכה 
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שטויות, חבל על הזמן. ולשים חינוך הרבה יותר, לבטל דברים אחרים שהם פחות חשובים. מוקדים, 

לשים כסף בחינוך. זה העתיד של יבנה. זה העתיד של הילדים האלה. עכשיו, אני לא מציע פה מהפכה 

גדולה. אני מציע סכום קטן ביותר. מיליון שקל ראש  העיר אמר שהוא לקח ... נכון? הוא לקח. ... 

 מיליון שקל מיליון גירעון? לא, הוא אמר מיליון. 

 לא, לא, הוא לא נוגע בחינוך.    תם ליפשיץ:

 הוא אמר שהוא לוקח מיליון שקל, מוסיף לחינוך.    מאיר שטרית:

 נכון.    תם ליפשיץ:

  מאיפה הוא לקח את זה?   מאיר שטרית:

 תשאל אותו.    תם ליפשיץ:

 תודה רבה. הוא לקח ... לא?    מאיר שטרית:

 -רגע, אפשר להציע   ד"ר אהוד ויצמן:

אני לא נכנסתי לו מאיפה הוא לקח. אני הצעתי שימצא מיליון אחד    ת:מאיר שטרי

 נוסף. הוא לא יכול למצוא? נתתי לו סעיף. אני יכול לתת לו עוד חמישה סעיפים. ... 

 אלי, אלי, אני ... אפשר לעשות הכל כדי להכשיל את התקציב.    תם ליפשיץ:

 אני לא רוצה להכשיל את התקציב.    מאיר שטרית:

ואפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה. מבחינתך, לא מבחינתי. היה    תם ליפשיץ:

 פה ראש העיר. ביום רגיל הייתי אומר ... 

 בסדר, אני לא רוצה להחליף תקציב.    מאיר שטרית:

מיליון  5שמענו את ראש העיר. שנייה, אני יכול רגע? תראה, יש   ד"ר אהוד ויצמן:

 באמת איך מייצרים מקור. וזה צריך לחתוך פה בבשר החי.  שאותי מאוד מטרידים. לראות

 אהוד, זה היום במכרז היום.    משה חזות:

מיליון האלה שמצביעים עליהם, שבעצם צריך לבטל  5אני אומר,   ד"ר אהוד ויצמן:

 פעילויות אחרות, זה לא צחוק. עכשיו, יש בקשה של מאיר. אגב, עקבי כמו תמיד, בעניין הזה. 

 איפה אתה רואה שהוא עקבי? עוד פעם, זה לא לרעה, זה לטובה.    שיץ:תם ליפ

 הוא עקבי.   ד"ר אהוד ויצמן:

 שקל פלוס מיליון שקל.  20שקל. ועכשיו זה  20בהתחלה זה היה    תם ליפשיץ:

 לא, שנייה, שנייה. ...   ד"ר אהוד ויצמן:

 מהתחלה,    מאיר שטרית:

 מהתחלה.   דורית בן מאיר:

מהתחלה היום. היום בסדר. אתמול או שלשום, ... זה דברים טובים.    שיץ:תם ליפ

 אתה לא אומר דברים רעים. 
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מיליון פלוס המיליון שאתה  5-השאלה, האם אפשר נניח, בתוך ה  ד"ר אהוד ויצמן:

 מבקש, שתיעשה עבודה. 

 מאה אחוז.    מאיר שטרית:

 כן? תיעשה עבודה.   ד"ר אהוד ויצמן:

 סומך לגמרי על ...    :מאיר שטרית

 שהוא ימצא פתרון.   דורית בן מאיר:

 שימצא פתרון. אם מצא,   ד"ר אהוד ויצמן:

 הוא ימצא. אם הוא לא רוצה ...   דורית בן מאיר:

מיליון נוספים לארנונה, שתוכל  2הגזבר, מה דעתך, רגע, שאני אביא    מאיר שטרית:

 מיליון שקל. ומיליון שקל ילך לחינוך.  2א לך צ'ק להכניס תקציב. אני אשיג אותם אישית, אבי

 הנה, יש לך ...   ד"ר אהוד ויצמן:

 אני יודע למה אתה מתכוון. לא, אין בעיה. ...    אסף אפרים:

 2-לא, מעבר ל  תן למישהו שם, מה אתה רוצה. ... )מדברים ביחד(   מאיר שטרית:

 מיליון. ... 

 קבל את ההצעה של אהוד. מאיר, מאיר, אנחנו נ   תם ליפשיץ:

 זה לא מופיע פה בתקציב. ...    מאיר שטרית:

 שקל ...  225,000מופיע.    אסף אפרים:

מצביע לה, הכל בסדר. ראש העיר הכריז על ההצעה של אהוד, אני    חיים מסינג:

 משהו.

שני משפטים בהתייחס למה שנאמר כאן על נושא החינוך. אני איש    אלי מזוז:

ני עוסק בזה. אני מסכים לחלוטין שזה דבר שחייב להיות בראש סדר העדיפויות שלנו. אני חינוך, א

לא אומר שזה לא נמצא במקום טוב, אולי גם בראש סדרי העדיפויות של עיריית יבנה. עם זאת, אני 

קודם כל מברך על התוספת שראש העיר בא וצבע כסף של הרשת למרכזים קהילתיים. אני לא 

עדיין בקביעת התקציב. וגם לא לחברים אחרים פה שמבוגרים ממני. אני חושב שההצעה הראיתי ... 

 היא נכונה. גם מה שנאמר כאן בפני ונבדוק. 

 

 *** חיים מסינג עזב את הישיבה ***

 

 אני מביא פה הצעה לבדוק אם אפשר ... אני לא עומד, ... מההופעות.    מאיר שטרית:

לל שמאיר באמת גם הצביע על סעיפים והוא אבל אני מבקש, בג   אלי מזוז:

מנוסה, אפשר גם להתייעץ איתו ולבדוק. כי יכול להיות שיש לו רעיונות, בגלל הניסיון שיש לו. והמטרה 
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 היא טובת העניין. דבר נוסף שאני אומר. אנחנו בעבר העברנו כספים, תם, 

 אני מקשיב.    תם ליפשיץ:

ת שנאלצנו ועשינו את זה. העברנו כספים אל בעבר נוצרה לנו מציאו   אלי מזוז:

אלף שקל.  700, 800-השוטף מהקרן לפיתוח. אם זיכרוני אינו מטעני, זה משהו שעשינו בסביבות ה

 היתה פעם אחת שהעברנו תקציב לפעולות, מהתקציב של הקרן ... 

 ... יש העברות.    אסף אפרים:

 הוא צודק.   ד"ר אהוד ויצמן:

 העברות מקרן הפיתוח לשוטף, בסדר. ... יש    אסף אפרים:

  אז אני אומר ... )מדברים ביחד(   אלי מזוז:

 מיליון. אז תעביר ולי.  100   מאיר שטרית:

  -לא, יש כבר פרויקטים    אסף אפרים:

מיליון בהשקעות. אני אסדר לכם שהשנה תקבלו  7הפסדתם השנה    מאיר שטרית:

. אני מבטיח לכם 5%אני מבטיח לכם השנה.  5%עשות בכסף. מאה אחוז.... אני אגיד לכם מה ל

 . ... 5%השנה 

אלף שקל מהקרן  800, 700אנחנו כבר עשינו את זה בעבר. נתנו    אלי מזוז:

 לפיתוח ... 

פיתוח מול מיליון  מקרןמיליון שקל  100לקחתם  נו, אז מה הפלא?   מאיר שטרית:

 לחינוך, מה יקרה? 

 שתבדקו את זה.  אני בעד   אלי מזוז:

 מיליון שקל, מיליון שקל לחינוך. ...  100 -מ תחשוב רגע. מה יקרה?   מאיר שטרית:

אומר לך ראש העיר, ... על הגזבר, על מנהל אגף חינוך, שהוא דפק    תם ליפשיץ:

 לי על השולחן, אחרי שהוא כבר נמצא בתפקיד הרבה זמן יחסית, והוא ידע, 

 ק אומר משפט אחד. אלי. מאיר, אני ר   משה חזות:

 שנייה, שנייה. אבל אני רוצה להיות, אם הובנתי.    אלי מזוז:

 אני אסכם, כדי ...    תם ליפשיץ:

אני אומר שני דברים. אחד, באמת בגלל גם שאתה צריך לעבוד על    אלי מזוז:

שהו נתן מיליון פתאום, בכל מקרה אתה גם ככה יושב לעבודה. זה לא שמי 5-הסיפור הזה של ה

הנחיה לעשות את זה. ויש פה בן אדם שהציע הצעה. ואהוד הציע. אני חושב ששווה לשבת ולבדוק 

 את זה. אני גם מציע בתוספת לזה, לבחון את הסיפור של הקרן לפיתוח. 

שנייה, זה יהיה בסוף כל הסיפור של התקציב הזה כאילו מיליון שקל    רם שרון:

  זה הסיפור? לחינוך?
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  למה לא?   ית:מאיר שטר

 ...   מיליון שקל? זה יפתור את החינוך ביבנה?   רם שרון:

זה לא יפתור את החינוך של יבנה. אבל זה יראה על מגמה. שאנחנו    מאיר שטרית:

 רוצים ... 

 אבל אולי המגמה טובה עוד מלפני כן? אולי התקציב הזה היא טובה?    רם שרון:

שהכל יתה טובה או לא. אני מציע. אם הייתי חושב אני לא אומר אם ה   מאיר שטרית:

אני אומר לך חד וחלק לא. מאה אחוז לא הייתי מציע. אתה חושב שמערכת החינוך מספקת ביבנה? 

  בסדר?

   איך אתה יודע?   תם ליפשיץ:

  איך אני יודע?   מאיר שטרית:

 כן.    תם ליפשיץ:

 ההישגים שהיא יכולה להגיע, א', אני לא חושב שמערכת חינוך,    מאיר שטרית:

  איך אתה יודע?   תם ליפשיץ:

 אני יודע, תאמין לי.  איך אני יודע?   מאיר שטרית:

רק משפט אחד, סליחה, לא דיברתי. לא רציתי, אני רק אומר משפט    משה חזות:

. אני מיליון שקל הפרשים 5שני מכרזים ואנחנו כבר מעל  פתחנואחד. אני שבועיים שלושה בתפקיד. 

לא יודע איך המכרזים הולכים לצאת עכשיו ומה העלויות של המכרזים. אנחנו נגיע ואנחנו נצטרך, 

להערכתי, באמצע השנה לעשות אפילו עדכון תקציב. מה שאני חושב, מאיר, לגבי מיליון וכו', יש לנו 

ה לנו אפשרות לקראת שנת הלימודים שמתחילה זה, בוא נעשה בחציון עדכון תקציב. ואם נראה שתהי

מיליון שקל שהוא צריך עכשיו לראות  5להכניס מיליון, למה? רגע, שנייה, מאיר. עכשיו יש לאסף 

מאיפה הוא מביא את הסיפור. ואני עדיין לא גמרתי את כל המכרזים שבדרך. המכרזים פה שבדרך, 

אני אומר? בוא  ... אז מהעם כל ההתייקרויות במשק, אנחנו מקבלים סכומים שאנחנו לא מכירים. 

נחכה עכשיו עם הנושא של המיליון שקל, נעשה עדכון תקציב בעוד ארבעה חודשים, לקראת זה. 

 ונמצא את הפתרונות האלה. 

 עוד ארבעה חודשים נהיה באמצע הבחירות... ... עם הבחירות.    מאיר שטרית:

ני. אני חברים, אני כן רוצה שנצביע. אני אסביר רגע צעד אחד לפ   תם ליפשיץ:

באמת חושב, עוד פעם, הרעיון שלך הוא מצוין. אני מניח שגם ראש העיר חושב כמוך. אחרי ישיבות 

תקציב, הוחלט להגדיל את התקציב במיליון שקלים. וההצעה הנוספת הזאת היא, עוד פעם, יש פה 

ים, ישב שקל 20-שקלים ל 15-ראש העיר, קטונתי. לעניין החצי מיליון שקל שביקשת, הגדלה של ה

פה ראש העיר, אמר 'אני מוכן. אני מוכן לעשות את הצעד הזה'. חצי מיליון שקלים. ולך אני אומר, 

עוד הפעם, שכולם ישמעו, מאיר, ... אבל זה היה אחד מהיעדים שלך הכי גדולים בבחירות. 
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. אני חושב כאידיאולוגיה, לא כמשהו פוליטי. אז אני חושב, וגם הגיע ראש העיר לישיבה, אומר צודק

שזה צעד מאוד גדול. ואני חושב שגם אתה, עוד פעם, לא מה שאתה מציע זה, פשוט צריך ללכת 

 לקראת. אז אני חושב שא', 

 מכיוון שראש חברי הוועדה לא נמצאים, אני מבקש לא להצביע.   ד"ר אהוד ויצמן:

  למה?   תם ליפשיץ:

 דנו בכל. חיים הלך.   ד"ר אהוד ויצמן:

 אבל יש לנו עוד שאלות, רגע. אנחנו זה, אני רוצה לעבור עמוד עמוד.    אלי מזוז:

 לא אכפת לי לא להצביע, אין בעיה. תמצאו פתרון.    מאיר שטרית:

 יש לי שאלות עם עקרונות, להבין. לא משהו ...    אלי מזוז:

פתרון אחר אלמנטרי פשוט, הנה, אמרו את זה. לא ידעתי שאפשר    מאיר שטרית:

 מה זה מיליון שקל? ביר מקרן לפיתוח לתקציב שוטף. להע

 יש כללים. ...    דוד שטרית:

 נעביר מיליון שקל. מה יקרה? העולם יתהפך? באמת.    מאיר שטרית:

 לא, ... כבר העבירו. זה לא שלא העבירו.    דוד שטרית:

. ואני תראה, הייתי גם שר אוצר, לא רק כספים. אני מכיר תקציבים   מאיר שטרית:

אומר לכם שאפשר לעשות כל דבר שרוצים. זה עניין של רצון. אם אין רצון טוב, אז אין רצון טוב. יש 

רצון טוב, אין לי שום בעיה לפתור. אני אראה לך עשרה סעיפים, בתוך הספר הזה. אדוני הגזבר, בוא 

ן שקל. בלי לפגוע מיליו 10תשב איתי. אני אעבור איתך ואראה לך מאיפה לקחת לא מיליון שקל, 

 בשום דבר. 

 מאיר, בישיבה השנייה... אז בוא, תשב.    תם ליפשיץ:

הנה, אני אומר לך. אני מוותר ... נעשה עוד ישיבה. הגזבר ... אני    מאיר שטרית:

 מוכן לשבת איתו. יכול להיות שהוא ימצא פתרון. 

הוא כן מקבל או להצביע או שכל אחד ייתן את ההמלצה שלו, אם    תם ליפשיץ:

 את התקציב כפי שהוא, לא מקבל את התקציב כפי שהוא. 

תם, יש דברים גם שאתם לקחתם לעצמכם. גם שראש העיר אמר.    אלי מזוז:

 גם בסוגית תקציב הרווחה. גם בסוגיה שזה המתנ"סים. ברגע שאנחנו נלך להמליץ לקבל תשובות, 

 מה זה רווחה ומתנ"סים?    תם ליפשיץ:

לא, רווחה זה הסיפור של עמותות הרווחה.  שהוא אמר שהוא ביקש    אלי מזוז:

שרשת למתנ"סים  הגנים. ויש את הסיפור שהוא נתן פה תשובה לגבי 135ולא לאשר  150-להגדיל ל

קהילתיים. ויש את הסיפור שאני לא קיבלתי תשובה, שיכול להיות שתספק אותי. יכול להיות 

ל היטל השמירה. אני באתי ושמתי סימן שאלה. באים ואומרים שהתשובה תהיה לי טובה, בסיפור ש
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. יכול להיות. יכול להיות שאני אסכים, מקובל עלי. אבל לא 'יש לנו מה לעשות עם זה'תשמע, אלי, 

 קיבלתי תשובה. 

אני אעזור לך לקבל את ההמלצה לכאן או לכאן? היטל שמירה לא    תם ליפשיץ:

 יוחזר. לא יוחזר. 

לא, אבל יכול להיות שההתנגדות שלי להחזר היא מגובה בתוכנית    אלי מזוז:

 עבודה שהיא צודקת. 

 אמר לך המנכ"ל. ...    תם ליפשיץ:

שנייה, אני את הנושא הזה העליתי לפני. אין לי בעיה שלא הציגו את    אלי מזוז:

כנגדי, 'אלי רוצים  החומר ולא הצליחו להציג לי אותו היום. עבר שבוע. שאלתי ואמרתי. באתם וטענתם

 לעשות בכסף הזה משהו'. 

 אלי, אנחנו לא נכשיל את היו"ר. לא נכשיל את היו"ר.    מאיר שטרית:

התשובה היא מקובלת. טוב, התשובה היא עניינית והיא מקובלת    אלי מזוז:

ה, שנייה. . אין לי בעיה. אני עכשיו יכול לבוא ...שנייXהתשובה שלכם. אנחנו רוצים לעשות בכסף הזה 

כי אם זיכרוני אינו מטעני, בגלל זה  רגע, שנייה. אני באמצע משפט. למה זה חשוב לי לראות את זה?

 ביקשתי, גם זה היה אותו דבר פעם קודמת. נשאר לנו כסף ואמרו יש תוכנית, ולא זה. 

 אני לא זוכר.    תם ליפשיץ:

 אבל לא קיבלתי תשובה. בגלל זה אני אומר. יכול להיות ... לגמרי.    אלי מזוז:

 אני כן מבקש ...    תם ליפשיץ:

אני יכול להכניס לתקציב מיליון שקל מותנה בחינוך. לא יודע מה.    אסף אפרים:

  -בשורה אחת מיליון שקל. צריך לראות על מה מדובר. ... מותנה, וזה בהתאם אבל תגידו מה. לא 

ראש העיר צריך להסכים. אני הצעתי אני אגיד לך מה. ככל שתלוי בי.    מאיר שטרית:

לו שנסכים ביחד. אני מציע להכניס את הכסף הזה בבתי הספר בשכונות הראשונות. הוותיקות. רמות 

 ויצמן ונאות שז"ר. ... לא נווה אילן. ... 

  -תראה, כפי שראש העיר   ד"ר אהוד ויצמן:

 תקשיבו רגע. ...    תם ליפשיץ:

 יד. יש לי להג  ד"ר אהוד ויצמן:

  נצביע?   תם ליפשיץ:

אנחנו לא מצביעים. ... יו"ר, אנחנו לא רוצים להכשיל אותך בתפקידך    מאיר שטרית:

 . בסדר? להביא את התקציב למועצה ץאנחנו נמליכראש ועדה. לכן לא נצביע על שום דבר. 

 תראה, שמענו ... אפשר?   ד"ר אהוד ויצמן:

 ויצמן יסכם.    מאיר שטרית:
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 אני רוצה להגיד. א',   ד ויצמן:ד"ר אהו

 זה מקובל? רגע, שנייה, אהוד. זה מקובל מה שאסף הציע?    משה חזות:

 אבל להצביע על זה, מאיר.    אסף אפרים:

 במליאה.    משה חזות:

אני אומר, תראה. תן לי להגיד לך משפט. ... מאיר, שנייה. שמענו   ד"ר אהוד ויצמן:

מוע על התקציב. לפחות מהסיעה שלי, אני אומר 'אין דרישה לוועדה את כל מה שאנחנו צריכים לש

נוספת, שום דבר'. אנחנו נבוא לשמוע ולסגור. אני מקווה שעד אז כל השאלות שהעלינו פה, דיברנו 

ראש העיר, לפחות בזווית שלי, כל מה שרציתי לשמוע. ואז  תייחסות. קיבלתי את פה, תינתן להם ה

 אנחנו מצביעים. 

אני מבקש ממך, אהוד, בשם הסיעה שלך, לגעת בנקודות עכשיו,    פשיץ:תם לי

 לפני שאנחנו מתפזרים. האם משהו מציק לכם, 

 אין לי,   ד"ר אהוד ויצמן:

 האם יש שאלות שלא קיבלת תשובות.    תם ליפשיץ:

 קש סליחה, היו"ר, אני חייב ללכת לתל אביב, תראה אני לבוש אני מב   מאיר שטרית:

... 

 אתה תמיד לבוש יפה.    ם ליפשיץ:ת

 עכשיו הוא שם ג'קט ועניבה,    משה חזות:

 ... בחוץ והוא מחכה ואני כבר בפיגור. ... בן אדם רגיל ולא ...     מאיר שטרית:

 תם, לשאלתך, קיבלנו את כל התשובות שרצינו לשמוע.   ד"ר אהוד ויצמן:

 בסדר, אלי, נמשיך. ...    משה חזות:

 אלי, רגע של היסטוריה.    ת:מאיר שטרי

  -כמה שאלות    אלי מזוז:

 כמו שחמותי מבקשת כוס מים, אסור להגיד לא.    אסף אפרים:

ממשלת בגין, יורם ארידור שר אוצר. הוא מחליט באחת השנים לבטל    איר שטרית:

 את מפעל תהילה. אתם זוכרים את מפעל תהילה? 

 כן, ...    משה חזות:

 אנחנו לא בגיל.   :דורית בן מאיר

 אני כבר יודע, אני רגוע. ...    תם ליפשיץ:

בית הספר לנשים, ברמלה. ... הקיצור, החליט קיצוץ בתקציב לקצץ    מאיר שטרית:

במפעל תהילה. ואני אמרתי מה פתאום? שזה לא יקום ולא יהיה. זה כבשת הרש ואם יפגעו בתקציב 

 הזה אני אצביע נגד תקציב המדינה. 
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 רגע, מה זה מפעל תהילה?   יפשיץ:תם ל

 נשים מבוגרות שלא ידעו קרוא וכתוב.    אלי מזוז:

... בקיצור, אני הודעתי שאם יקצצו את תקציב תהילה, אני אצביע    מאיר שטרית:

. וקמה מהומת 59, 61נגד תקציב המדינה בוועדת כספים. וגם נגד תקציב המדינה במליאה. כי היינו 

ת סיעה של הליכוד. קם ארידור ותקף אותי. 'מה, יש פה אנשים פופוליסטים, אלוהים. עשו ישיב

שרוצים לעשות רושם על אחרים' ועל זה. ואני קמתי... התחילו צעקות בסיעה נגדי. בגין אמר 'מה 

זאת אומרת, תנו לו לדבר. מאיר, דבר'. אז אני קם ואומר 'ארידור, מי בחר אותך? אמא שלך? לא, 

ותך. ואני אומר לך, אם אתה תפגע בתקציב הזה, אני אומר לך בגין, אני אומר לכם אמא שלי בחרה א

בסיעה. אם אתם תעיזו לסגור את התקציב הזה, אני אצביע נגד תקציב המדינה. גם במליאה, גם 

שהממשלה הזאת תיפול, כי אז היא לא ראויה להתקיים'. התפוצצה הישיבה. שבוע אחרי זה בגין 

ה, מה אתה עושה לי?' אמרתי 'מר בגין, תחשוב רגע שארידור היה מציע לך לבטל קורא לי. 'מאיר'ק

את כל התקציבים של יהודה ושומרון. היית מסכים?' אומר 'לא, מה פתאום'. אמרתי 'בשבילי יהודה 

צטדיון פה, את הקיצוץ. ואז עשינו ביבנה, בא אמר 'טוב, הבנתי'. נתן הוראה לארידור, ביטלושומרון'. 

נשים שבאו מכל הארץ של מפעל תהילה, שבאו להגיד תודה שביטלתי את הקיצוץ.  15,000ל כנס ש

שבניתי בלי בתי הספר היחידניים את ולפה הבאתי את שר האוצר מודעי, שלא היה לי כסף לממן 

אם אתה זוכר. איזה  המכרזכסף, כי בניתי תוך התחייבות לשלם אחרי גמר הבניין. ככה עשיתי את 

 דולר. מיליון  3

 היום היה לך חיוב אישי. מאיר, היום היה לך חיוב אישי.    משה חזות:

רבתי עם מודעי כבר כמה חודשים. הבאתי אותו לפה, כל הנשים עשו    מאיר שטרית:

לו לולולו, נתתי לו תעודה וכיבדנו אותו. למחרת היתה העברה תקציבית ספציפית, ועדת הכספים 

 ן דולר. ליבנה ישירות למועצה, מיליו

 יפה. אבל על האיום שלך מפעם אני לא גוזר גזירה שווה.    תם ליפשיץ:

 ערב טוב ...   עשהאל שריר:

  אין לכם משהו לעשהאל, אלי?   משה חזות:

 אני לא חושב שזה לעשהאל, אני אתקיל את ...    אלי מזוז:

בהזדמנות הזו, תודה רבה לעשהאל. יש הרבה מאוד דברים    תם ליפשיץ:

 בתקופה האחרונה מאחורי הקלעים, עם סייעות, עם הזנה, בשעות לא שעות. ... 

 יישר כוח. כל הכבוד.    אלי מזוז:

 תודה.   עשהאל שריר:

 

  מר מאיר שטרית ומר עשהאל שריר עוזבים את הישיבה *** ***
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 היה לך עוד משהו שאתה רוצה?  ד"ר אהוד ויצמן:

, אנחנו תקצבנו 50. בעמוד 50כאילו, עמוד כן, אני שאלות שבאמת    אלי מזוז:

 שקל חשמל.  103,000-שנה שעברה לדוגמה את המקיף הדתי ב

 בית ספר דתי? על מה אתה מדבר?   אסף אפרים:

 . 815720בתי ספר על יסודיים מקיף דתי.    אלי מזוז:

 מה אתה שואל?   משה חזות:

 . 50עמוד    אלי מזוז:

 מורים?  שאלה?   משה חזות:

לא, לא, אני בסעיף הזה ... אני בסעיף של החשמל. אני רק תמה,    אלי מזוז:

שקל, ועד היום, ספטמבר השתמשו בסכום של  103,000אני שואל. אנחנו תקצבנו שנה שעברה 

  -שקל חשמל. מה שאומר  68,000

  -לא, זה היה ביצוע של    אסף אפרים:

 שלושה חודשים.    משה חזות:

חודשים? תשעה חודשים. עד ספטמבר. עכשיו נשארו לנו עוד  כמה   אלי מזוז:

. זאת אומרת או שיש לנו 80שקל. אני מתקצב השנה  80,000-שלושה חודשים. שליש לא מגיע לי ל

 ירידה בכמות השימוש בחשמל דרסטית, או שיש ירידה בתעריף החשמל. ... 

 זה דו חודשי אולי?     דובר:

 ובמבר, אלי, אוקטובר נ   משה חזות:

 שקל,  80,000-אבל עדיין, כדי להגיע ל   אלי מזוז:

 אין לי בעיה. נשב כולנו עם אלי, הכל טוב.    תם ליפשיץ:

 אני, מחילה,    אלי מזוז:

 לא, לא, לוקח זמן. לא,    תם ליפשיץ:

 לוקח זמן, אלי.    משה חזות:

 אני ממהר, אני ממהר.    יהודה דנינו:

יהיה לך איזשהו זה. לא יכבו להם את החשמל כשיגמרו  אלי, שלא   דוד שטרית:

 שקל.  80,000-ה

ברור לי. בגלל זה אני שואל. אנחנו מתקצבים פחות. אנחנו מתקצבים    אלי מזוז:

 פחות ממה שאנחנו יודעים שאנחנו ננצל השנה. ... 

זו ההערכה של מה שיהיה. חוץ מזה שהכוונה היא  80,000-... ו   דוד שטרית:

  -ך ולייעל ורוצים לעבור לחסו
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 שקל,  20,000זה שיש כוונה לחסוך, אבל זה קיצוץ של    אלי מזוז:

 זה לא קיצוץ לשם קיצוץ.    דוד שטרית:

לא, ברור לי שלא. אני רק אומר שלא נעשה פה טעות, זה הכל. כי    אלי מזוז:

 . , סבבה. ..80אתה מתכוונן לסכום שבסוף אתה תשלם יותר. אתה כותב פה 

 אלי, זה לא מהותי. יש פה צוות מקצועי.    משה חזות:

אנחנו פשוט לא צריכים ... גרעון בוועדת זה לא מהותי, זה ענייני.    אלי מזוז:

 כספים, לא? 

 , 81אם יהיה  נראה לך?   משה חזות:

זה שישלמו את הכסף, אני לא דואג. אני רק אומר. אתה מתקצב,    אלי מזוז:

 ל להיות שזה תקצוב נכון ויש חסכון ויש פה זה. תתקצב נכון. יכו

 זה דו חודשי, לדעתי.    משה חזות:

 אלי, אני מתנצל. יש משהו משמעותי שאתה רוצה לדבר עליו?   ד"ר אהוד ויצמן:

, שכר קובע 41יש משהו שאני רק לא יודע על מה מדובר. עמוד    אלי מזוז:

 תדבר על הסעיף הזה.  שקל. שכר של מה, מי? על מה מדובר? 180,000

 כן, כן, אני איתו. למשל ...    אסף אפרים:

. מה זה, מי זה, למה זה? בתי ספר 180כתוב השכר הקובע,    אלי מזוז:

 . אין פה פירוט ליד. 110היסודיים. הסעיף הראשון, 

 זה שכר.  110   אסף אפרים:

ווי הסעות, בסעיף כן. אבל בכל השאר יש פירוט מסודר. סייעות, ללי   אלי מזוז:

  -שקל אין  180,000-של ה

 לא, זה מזכירות ...    אסף אפרים:

 מזכירות. אלי, העלינו את הנושא הזה כבר אתמול. יוציא אסף,    משה חזות:

 לא ידעתי.    אלי מזוז:

רגע שנייה. יוציא אסף רשימה לכל סעיף, כמה עובדים מבחינת כוח    משה חזות:

 אדם. 

 מצוין.   ן:ד"ר אהוד ויצמ

  בסדר, אלי?   משה חזות:

 כן.    אלי מזוז:

 אל תשכח שמישהו הוריד את הסעיף הזה פעם,  אוקיי?   משה חזות:

 איזה סעיף?    אלי מזוז:

פעם זה היה רשום. מישהו הוריד אותו. וזה לא רועי ולא אנחנו,    משה חזות:
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  אוקיי?

 בסדר. אני לא באתי ...    אלי מזוז:

 משה, אתה היית חבר ועדת כספים,   ד ויצמן:ד"ר אהו

תקציבים, אף  24הייתי חבר ואני עכשיו אגיד לך הרבה מאוד. אני    משה חזות:

 פעם לא קיבלתם פירוט כזה. אבל לא חשוב, תמשיך. 

 לא, קודם כל יישר כוח. ...    אלי מזוז:

 אפשר לגנוב ממך חצי דקה?   ד"ר אהוד ויצמן:

 . תגנוב   אלי מזוז:

קודם כל, אני מאוד מבקש להודות לראש העיר על זה שהוא טרח   ד"ר אהוד ויצמן:

והגיע. ואני יודע שהיה לו משהו אישי והרגשתי מאוד לא נוח. אבל הוא הגיע והשמיע. זה מאוד חשוב 

שידע שאנחנו בהחלט מעריכים את זה. לגבי האם אנחנו צריכים, אני אומר את זה לפרוטוקול, האם 

התשובה היא לא. קיבלנו תשובות על כל מה  צריכים ועדה נוספת כדי לגבש את העמדה שלנו? אנחנו

 שצריך. 

  ומה שלא קיבלתם, תקבלו. אגרת שמירה, דוד,    משה חזות:

ישיבת מועצה תתקיים במועדה, כדי להחליט על התקציב.   ד"ר אהוד ויצמן:

 מבחינתנו. תודה רבה. 

לי הרבה. השאלה של גני ילדים. יש לנו גני ילדים  שאלה קטנה. אין   אלי מזוז:

 ותיקים. אני יודע שיש תקציב שאנחנו שמים אותו בצד לשיפוץ גני ילדים ותיקים. איפה זה נמצא? ... 

 תב"רים.    משה חזות:

 הבנתי.    אלי מזוז:

 להתראות.   ד"ר אהוד ויצמן:

 

 מר אהוד ויצמן יוצא מהישיבה ***  ***

 

מה שעשינו השנה, בתקציב של השנה החלפנו שם ציוד, עשינו    דוד שטרית:

 הצטיידות ככה אוברול בכל הגנים הוותיקים. 

אני אגיד לך למה אני שואל. השאלה שלי עלתה בגלל שבתקציב גני    אלי מזוז:

על מה הוא  אלף שקל, מה זה הסעיף הזה? 60-ל 40-הילדים יש סעיף שהעליתם אותו אמנם מ

 מדבר? 

 הזנה בריאה?    אפרים:אסף 

 לא, לא, לא.    אלי מזוז:
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  -אז מה אתה עכשיו    דוד שטרית:

  אלי, אני יכול להגיד משפט?   משה חזות:

 אני כמעט מסיים.    אלי מזוז:

אני יכול להגיד משפט? אני מסכים, אבל אני חושב שהחברים היו    משה חזות:

שיבה הקודמת שזה סיעור ומוחות ואחד לומד צריכים להישאר גם לשמוע אותך. אתה אמרת בי

 מהשני. אני חושב שהחברים ... 

 הרמתי יד שעה, כי חיכיתי לדבר.    אלי מזוז:

 המשקיפים נשארים לעבוד,    משה חזות:

 . רכישת ציוד, יסודי. במה מדובר? 39הנה, עמוד    אלי מזוז:

 איזה עמוד?    דוד שטרית:

מה הוא  מה התוכן של הסעיף הזה? יסודי. מה זה?. רכישת ציוד 39   אלי מזוז:

 אומר?

 בריאות, דברים שהם נדרשים. דברים מתכלים.    אסף אפרים:

 לא, כי הרגע אמרתם ...    אלי מזוז:

שיפוצים זה משהו אחד. אנחנו יכולים להכניס בשיפוצים, יש גם את    אסף אפרים:

 ההצטיידות. אבל יש בשוטף. 

  חק? מה שנהרס?מה שנש   אלי מזוז:

 בלאי, נשבר משהו.    משה חזות:

 ... הרי היו ... תב"רים לשיפוצי קיץ. מה שהוא אומר, זה לא זה.    רם שרון:

בסדר. ויש לי רק הערה אחרונה. קודם כל תודה ויישר כוח לכולם על    אלי מזוז:

 הסבלנות. אני מתנצל שאני משאיר אתכם ככה ... אבל כן חשוב לי, 

 מבט לחדשות עוד לא הגיע.    ות:משה חז

אני יודע שזה לא בשליטתנו ולא בידיים שלנו. אנחנו רק מעבירים    אלי מזוז:

, שהעליתם בתקציב. אני לא בא בטענה, אני מחזק. תקציב. אבל יש את הנושא של עמותות הספורט

ח פירורים ומי שאפו. אני רק אומר, חשוב לי באמת הסיפור הזה שאת הנתח הגדול, מי שקטן לוק

 שגדול לוקח נתח גדול. יש פה קבוצה של בית"ר יבנה, שחשוב לתת ... 

 אני מבטיח להעביר את זה לראש העיר בהקדם. ...    תם ליפשיץ:

אלי, נלחמנו שנה שעברה לבית"ר, רצינו שייכנסו לתקציב, ואתם    משה חזות:

 התנגדתם. 

  מה פתאום?! אנחנו התנגדנו?!   אלי מזוז:

 בטח! ... צביקה, כמה מלחמות היו לנו.    ה חזות:מש
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  -מלחמות פנימיות. אני אמרתי פה את אותם דברים    אלי מזוז:

 ואז אמרתי 'רבותי',    משה חזות:

 ברור. התנגדנו, מה זאת אומרת? רגע, אפשר לסגור את ההקלטה?   תם ליפשיץ:

 אנחנו סיימנו.  

 

 

      ________________         

                      תם ליפשיץעו"ד        

     יו"ר הוועדה         

 


