
  

 

 
 עיריית קרית אונו

 העירייה נכ"ללשכת מ
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 לוגו המועצה המקומית

  פרוטוקול ישיבת מליאה

 12/2021מן המניין  שלא
 27.12.21, בתשפ" כ"ג בטבת, שנימיום 

 

 - 03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )

 
 

 
 
 
 

2 

 
 

 השתתפו:

 ראש העירייה - גל ישראל

 המועצה חבר - מלכה רון

 חבר המועצה - כחלון עמי

 חברת המועצה - בומגרטן אלונה

 חבר המועצה - קניסטר כוכבה

 )בזום( חבר המועצה - כהן נפתלי

 חבר המועצה - דאלי משה

 חבר המועצה - מיכלס גיל

 חבר המועצה - יעקובי ירון

 )בזום( חברת המועצה - אתי כהן

 חבר המועצה - אופיר רובין

 ת המועצהחבר - תמרה שיפרין

 )בזום( חברת המועצה - ארבל ליאת

 חבר המועצה - עשהאל עמית

 

 לא השתתפו:

 חבר המועצה - ישראל צימרמן

 

 מוזמנים:

 מנכ"ל העירייה - חיים סופר

 גזבר העירייה - ליאור בן טריה

 ייעוץ משפטי - שלי קרייצר 

 ס.גזבר העירייה - סיוון דדון עמרה

 מבקר העירייה - שימי זהבי

 עוזר ראש העיר - אקוניר ט

 רו"ח יעקב זיצר

 חשב העירייה- שי חלבי



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )

 
 

 
 
 
 

3 

  סדר יום:על 

 
 .2022מסגרת תקציב העירייה לשנת אישור  .1

 .2022אישור תקציב העירייה לשנת  .2

 .2022אישור תקן כוח אדם לשנת  .3

 מסך התקציב.  5%אישור מסגרת אשראי  .4

 אישור חלוקת תמיכות ספורט.  .5

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )

 
 

 
 
 
 

4 

את, שומעת? היא קיבלה אישור מיוחד ליערב טוב.   :מר ישראל גל

 עקב זה שהיא בבידוד, אנחנו נאחל לה רפואה שלמה. 

 

בידוד בעקבות מחלה או בעקבות שהייתה על יד  גב' קניסטר כוכבה:

 חולה? 

 

אלון רום אישר, היועץ המשפטי. כל האחרים   מר ישראל גל:

שר, הוא לא. איפה ירון? תתק –נמצא, מי שלא  –נמצאים פה. מי שנמצא 

 יגיע. 

 

 איפה ירון? רגע.  :גב' אלונה בומגרטן

 

יגיע. ערב טוב לכולם. אני מתכבד לפתוח את   מר ישראל גל: הוא 

. אנחנו הזמנו היום את 12/21ישיבת תקציב העירייה, ישיבה שלא מן המניין 

ת נוכחים בישיבה. את התודות אני אשאיר לסוף. נעביר מנהלי האגפים להיו

 התקציב ואז אני אדבר על התודות. קודם כל את 

 

 .2022מסגרת תקציב העירייה לשנת אישור  .1

 

אישור מסגרת תקציב  – 1אני פותח בסעיף מספר   מר ישראל גל:

כמו שאנחנו עושים כל שנה. השנה החלטנו להגדיל  – 2022העירייה לשנת 

 1.7%. בסיס המפתח של מקדם שנקבע בכנסת של 4%-את תקציב העירייה ב

 ? 1.9%או 

 

 . %1.9  מר ליאור בן טריה:
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במדויק. גידול צפי של אוכלוסייה שלנו  %1.92  מר ישראל גל:

, שאנחנו נגדל במהלך השנה, 1%עד  0.8%שאמרנו  0.8%בערך, ועוד  1.3%

מדד וכדומה וכל הדברים האלה. ולכן אמרנו שאנחנו נגדיל את התקציב 

ונה, ואמרנו שאנחנו לא נשתולל בצורה שמרנית. עדיין אנחנו בתקופת קור

ולכן, מסגרת . 4%-ולא ניקח הרבה ריסקים מעבר לזה, והגדלנו אותו ב

. בסופו של יום 4.1%שח, שזה גידול של  351,489,000התקציב תעמוד על 

. זהו. זה העיקרון. אני רוצה להביא את מסגרת התקציב 0.10%גדלנו בעוד 

 להצבעה. מי בעד? 

 
 גע, יש לי שאלה. אפשר? ר  גב' ארבל ליאת:

 

.   מר ישראל גל:  ודאי, ודאי

 

-בפרוטוקול של ועדת כספים כתוב גידול שנובע מ  גב' ארבל ליאת:

 , שזה עלייה בפעולות ושכר. כמה שייך לפעולות וכמה שייך לשכר? 4%

 
זה הגידול  2.2%-זה הגידול בשכר, ו %1.8  מר ליאור בן טריה:

 בפעולות. 

 
 זאת אומרת, שהפעולות גדלו יותר השנה.   מר ישראל גל:

 

 בדיוק, הפעולות גדלו יותר.   מר ליאור בן טריה:

 

שאלה נוספת. בפרוטוקול מופיע שהעירייה עומדת   גב' ארבל ליאת:

מיליון שח. יש קראתי מאמצים לאזן את התקציב מן  4בגירעון כרגע של 
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 הסתם. איך זה מסתדר עם הגידול הצפוי? 

 

קודם כל, הגידול זה צפי הכנסות נוסף שאנחנו   :מר ישראל גל

לוקחים אותו בשנה הבאה ויבוא לידי ביטוי בהשפעה של שנה הבאה, כולל 

ו  4-לגבי הגירעון של ההמקדם שאושר בכנסת.  מיליון שח, זה אומדן, אנחנ

מקווים מאוד שאנחנו נסגור אותו ואנחנו נאזן אותו. אני חייב להגיד שאני 

מיליון שח. אם את זוכרת שנה שעברה בזמן קורונה,  4ר שזה אפילו די מאוש

מיליון שח, והיינו צריכים לקחת הלוואה על  12אז עמדנו בטווח הזה עד 

נוכל לסגור את רוב הגירעון, אם לא  מנת לכסות. הפעם אני מאריך שאנחנו 

את מרביתו. יש מאמצים גדולים באגף הגבייה ובאגפים אחרים, על מנת 

 החסר הזה. לכסות את 

 

.   גב' ארבל ליאת: . .  ... בתקציב )מקוטעת( 

 

 לא שומעים אותך, ליאת.   מר ישראל גל:

 

שאלתי אם הצפי בגידול בהכנסות שאתם לוקחים   גב' ארבל ליאת:

 בחשבון ועל בסיסו הגדלתם את התקציב, כולל גם כיסוי של הגירעון הזה?

 

ה גירעון, שאנחנו לא, לא. אנחנו צופים שלא יהי  מר ישראל גל:

נעמוד בו. אם אנחנו נהיה גירעוניים, זה יצטרף לגירעון הנצבר, ואנחנו 

 נצטרך לטפל בו בהמשך. 

 

 על כמה עומד הגירעון הנצבר כולל ההלוואות?   גב' ארבל ליאת:
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גירעון נצבר זה גירעון נצבר, מלוות זה מלוות.   מר ישראל גל:

ישראל, תודה לאל. הגירעון הנצבר  אנחנו בהיקף מלוות מהנמוכים במדינת

 מיליון שח.  40-שלנו עומד על כ

 

 ?2021לא כולל   גב' ארבל ליאת:

 

. אם נהיה מאוזנים, אז הוא לא 2021לא כולל   מר ישראל גל:

יגדל. אם נהיה ביתרה, מה שאני לא מעריך שיהיה, הוא יקטן. ואם הוא 

 ה סך הכל מלוות יש? כממיליון שח, אז הוא יגדל.  4יהיה בגירעון של 

 

 . 10, אבל זה גדל בעוד 31יש   מר ליאור בן טריה:

 

 )מדברים ביחד( 

 

 טוב, מי בעד מסגרת התקציב?   מר ישראל גל:

 

דאלי, נפתלי, תמרה, ירון, עמית, אלונה, כוכבה,   מר ניר טאקו:

 עמי, רון, ישראל. 

 

 מי נגד?   מר ישראל גל:

 

 יאת, אתי. גיל, רובין, ל  מר ניר טאקו:

 

 . צימרמן לא הגיע. 4  מר ישראל גל:
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 2022מסגרת תקציב העירייה לשנת הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

 שח.  351,489,000בסך  

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (10)  בעד

מרה ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, ת

 שיפרין.

 גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל. (4)   נגד

   (0) נמנע

 

 .2022אישור תקציב העירייה לשנת  .2

  

תודה רבה. אני עובר בבקשה לאישור תקציב   :מר ישראל גל

מקווה שבאתם מוכנים עם שאלות. בהתחלה ליאור יציג, העירייה. אני 

 חן, כל ספר התקציב. בבקשה, ליאור. התקציב מונח במלואו על השול

 

ערב וב לכולם. אני שמח להציג לכם את תקציב   מר ליאור בן טריה:

. התקציב הנוכחי משקף את הרצון להמשיך ולפתח את 2022העירייה לשנת 

שירותי העירייה לטובת איכות חייהם של תושבי העי במציאות מורכבת 

ו נדרשים לתת מענה לגידול ומאתגרת ללא הפסקה. בתקציב הנוכחי אנחנ

פי במספר התושבים, וההתרחבות הפיזית של העיר, שכוללת את אהדמוגר

ויכולות  מרכז העסקים החדש שנבנה בדרום העיר, ולשמור על איכות 

מערכות החינוך והרווחה, להתמודדות שוטפת ועם המציאות של הקורונה. 

התקציבי בהתנהלות כל זאת תחת דאגה לשמירה על החוסן הפיננסי והאיזון 

 העירונית השוטפת. 

על רקע אתגרים אלו, צוות הגזברות עבד לילות כימים כדי לגבש מסגרת 

תקציבית שתאפשר להנהלת העיר ולעובדי העירייה לממש וליישם תכניות 
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רויקטים שיתרמו לרווחתם של כלל תושבי העיר. במסגרת התקציב לשנת ופ

ביחס  4%-שח, המהווה גידול של כ 351,489,000-מסתכמת לסך של כ 2022

מיליון שח, השינוי נובע בהתאם  140-. תקציב הארנונה בסך כ2021לתקציב 

בשטחים על פי למקדם הארנונה שנקבע בחוק ההסדרים, בתוספת שינויים 

נתוני אגף ההנדסה, ופעולות גבייה שונות. התקציב כולל הנחות בארנונה 

מיליון שח דיווידנד מתאגיד  2.5ל מיליון שח, וכולל סך ש 32-בסך של כ

 המים. 

תקציב החינוך בעיריית קרית אונו, היא ההוצאה הדומיננטית ביותר בסך 

מיליון שח. מסגרת  22-מיליון שח, תקציב הרווחה בסך של כ 142-של כ

מיליון שח.  1.750התמיכות לאגודות הספורט מסתכמות לסך של 

 . 9/21הקריטריונים אושרו במועצת העיר מספר 

תקנים  27-תקנים, הגידול בתקנים כ 1,008 2022סך תקני כוח האדם בשנת 

תקנים, עלות  3.5לכלל אגפי העירייה, גידול תקני פנסיה תקציבית בסך 

מיליון שח. אני רוצה להודות לראש העיר  21.5-פנסיה תקציבית כוללת כ

 ישראל גל, על האמון וההכוונה בהכנת התקציב. 

מחזיקות ומחזיקי התיקים, למנהלות ומנהלי האגפים, על תודה למנכ"ל, ל

השותפות בהכנת התקציב. ואחרונים חביבים, ברצוני להודות לצוות 

הגזברות, על מנהליו ועובדיו, שתרמו וסייעו בהכנת התקציב. ברצוני לאחל 

  -שבעזרת השם השנה הקרובה

 

ם לפני שאתה מודה, לא גמרת את התקציב, תן לה  מר ישראל גל:

 לשאול שאלות. תודות בסוף. 

 

 שנת שגשוג וצמיחה לכולנו.   מר ליאור בן טריה:
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 הוא חכם.   מר עמי כחלון:

 

 הוא כבר מודה.   מר ישראל גל:

 

 הולך על בטוח.  מר חיים סופר:

 

 חברים, שאלות בבקשה. אתי?   מר ישראל גל:

 

 אני אשמח. קודם כל, אני מבינה לפי מה שאתה   מר אתי כהן:

 מיליון שח? 40אומר שאנחנו נמצאים בגירעון מצטבר של 

 

 לא, נראה. גירעון נצבר למשך כל השנים.   מר ישראל גל:

 

.   מר מיכלס גיל: יגיד לך כמה נשרי אחראי עליו  עכשיו הוא 

 

גיל, אל תתחיל, אני יוצא החוצה, אני אחזור   מר עמי כחלון:

 מהר. 

 

. אז כאילו משהו    מר אתי כהן: כאן לא מסתדר לי במספרים ..

מבחינת הכסף.אם זה כזה גירעון מצטבר, אז איך בעצם מגדילים את 

 מיליון שח? מאיפה הולכים להביא את זה?  15התקציב בעוד 

 

גירעון נצבר זה גירעון שנצבר במשך כל השנים.   מר ישראל גל:

אנחנו מדברים על התקציב השוטף. אנחנו יכולים לקבל החלטה שאנחנו 

חת, ואומרים עכשיו לכל מנהלי האגפים לים את הגירעון הנצבר בשנה אסחמ
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'בואו נקצץ  .  40ולכולם   מיליון שח ונגמור את העניין הזה'

 

 מיליון שח אבל בלי העובדים.  40תישאר עם  גב' קניסטר כוכבה:

 

אבל לא נישאר עם תקציבי פעולות. לעצם העניין   מר ישראל גל:

יש לנו החזר מלוות, ואנחנו עומדים בהחזר המלוות,  אנחנו מחזירים את זה,

וזה סיפור הגירעון. אנחנו משאירים אותו כך כרגע, כי אנחנו לא חושבים 

ובעתיד, כשתהיה לנו רווחה ענקית, שאנחנו צריכים לצמצם את התקציבים, 

ויהיו לנו יתרות כמו שאנחנו מקווים ואנחנו בונים, אז נתמודד עם הבעיה 

 הזאת. 

.. רשויות, בוא נגיד  היא מהתקציב, זה  10%-מיליון שח זה כ 40לא בעיה ש.

מהתקציב. רוב הרשויות במדינת ישראל, נמצא פה רו"ח זיצר שהוא  12%-כ

 יכול להגיד לכם, היו רוצים גירעון מהסוג הזה. 

 

 אם אפשר במסגרת...  12.5עד   :מר יעקב זיצר

 

ג   מר אתי כהן: דול, אבל יש גם כמה לי זה נשמע גירעון מאוד 

 סעיפים שאני אשמח גם לקבל עליהם חוות דעת. 

 

  -רק ישראל, אולי תוסיף דבר אחד  :מר יעקב זיצר

 

  -אתי, שנייה. יש תשובה פה, שעומס המלוות  מר ישראל גל:

 

 . 10%-עומס המלוות שלנו הוא פחות מ  :מר יעקב זיצר

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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 מיליון שח.  33  מר ישראל גל:

 

.   טריה:מר ליאור בן  .  זה מאוד נמוך ביחס ל.

 

. ופירעון 33-. בסוף השנה פחות מ10%-פחות מ  :מר יעקב זיצר

. 6%-5%. המדדים שמדברים עליהם בדרך כלל זה 1.6%המלוות שלנו הוא 

. אנחנו בעומס מלוות של 5%בפרעון מלוות ובעומס מלוות מדברים אפילו עד 

-, וגרעון נצבר שהוא פחות מ1.6%אפילו פחות. עם פרעון מלוות של  10%-כ

12.5%. 

 

בוא, בוא, הם מתחילים לבזבז לי יותר מידיי   מר ישראל גל:

 כסף. 

 

 אז אתה רוצה להגדיל את הגרעון?   מר מיכלס גיל:

 

 לא, אני נותן לך את התשובות.   :מר יעקב זיצר

 

ארנונה, אני אשמח להסבר. איך הנחות נמצא    מר אתי כהן:

 צת לא הסתדר לי הנושא זה. בהכנסות? אני ק

 

צר לי, אני חייב להגיד, זה שאלות באמת שיכולת   מר ישראל גל:

 לשאול אותן לפני. 

 

 לפני מועצת המנהלים.  גב' קניסטר כוכבה:

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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 אוקיי.    מר אתי כהן:

 

 זה קריאת ספר התקציב עכשיו.   מר ישראל גל:

 

.    מר אתי כהן: .  בסדר.

 

ע  מר ישראל גל:  2-ל פי חוקי מדינת ישראל, נרשמות בהנחות, 

הצדדים, גם בהכנסות וגם בהוצאות, למי שקורא את ספר התקציב, ואת 

יכולה לראות את זה, ככה זה נראה על פי החוק. גם אני גובה את זה כביכול 

 וגם אני מזכה את זה כביכול. זה הכל. 

 

 זה הכל בכאילו.   מר מיכלס גיל:

 

 ה אתה אומר? יענו מה זה?? רגע גיל, מ  מר ישראל גל:

 

 בכאילו.   מר מיכלס גיל:

 

 , כמו החבר שלך. -לא, ישרא  מר ישראל גל:

 

רציתי לשאול, בנושא של ההוצאות, תכנון ובניין    מר אתי כהן:

מיליון שח ומשהו. אפשר לדעת  1עיר, אני רואה שיש פה איזשהו גידול של 

  על מה? כרגע רוב הפרויקטים כבר מתוכננים.

 

ע  מר ישראל גל: יר, בואי אני אגיד לך דבר אחד. תכנון ובניין 

הפרויקטים מתוכננים, אבל להוציא להם היתרי בנייה, לבחון, לעשות פיקוח 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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על כל הפרויקטים האלה. את יודעת כמה... הגדלת מחלקת הפיקוח על כל 

התלונות של הציבור שאנחנו צריכים להוציא, כל יום. אז זה צריכים כאן 

תקנים למפקחים. לבדוק את כל הדברים האלה,  2עזה בכוח אדם, במפקח, 

שאין חריגות בנייה, שעובדים על פי החוק. ככל שיש יותר בנייה, יש ם הרבה 

 הוצאות סביב העניין הזה. 

 

ומתחת לזה, עבודות גינון, יש שם גינות    מר אתי כהן:

 .  ציבוריות..

 

החלטנו השנה לתת תעדוף  סליחה, סליחה, אנחנו  מר ישראל גל:

של הממוצע, ולהשקיע יותר בגינון, יותר  4%-לשפ"ע, ולהגביר את זה מעבר ל

להשקיע בניקיון ובדברים האלה. זו החלטה עקרונית שלנו שאנחנו קיבלנו 

אותה. אם אתם תראו ותעברו על כל הסעיפים, אז יש שם תעדוף לשפ"ע, 

 והדברים הטבעיים שלו. בעוד שהאגפים האחרים נמצאים סביב הגידול

 

אני יכולה להגיד לך שהעיר והשפע בצורה הכי  גב' קניסטר כוכבה:

 מצוינת, העיר נקייה, העיר מאורגנת. 

 

 לא, לא, כוכבה. העיר מלוכלכת, בואי.  מר אופיר שי רובין:

 

בוא, בוא, תן לי להתבטא, אופיר. אתה יכול  גב' קניסטר כוכבה:

 להגיד. 

 

בואי נעמיד את הדברים על דיוקם, תסתובבי  ין:מר אופיר שי רוב

 ברחובות, בואי. 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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.  גב' קניסטר כוכבה:  לא אופיר, אל תחמיא לי ואל תעיר לי

 

 אתה הגדרת שקרית אונו זה עזה, זה בסדר.   מר ישראל גל:

 

 רגע, כשתדבר, אני לא אפריע לך.  גב' קניסטר כוכבה:

 

זה עזה, זה בסדר. זו אופיר, קרית אונו אמרת ש  מר ישראל גל:

 דעתך על קרית אונו, אופיר. 

 

אני רוצה לענות לו. יש לי מספיק בכדי לענות. אני  גב' קניסטר כוכבה:

רק אומרת לך, אופיר הנכבד, כשתדבר, אני אשב בשקט. כשאני אדבר, 

 תתאזר בסבלנות. 

 

 סליחה, מקבל.  מר אופיר שי רובין:

 

עיר שלנו, אין יפה ממנה, אין כי אני חושבת ה גב' קניסטר כוכבה:

 נקייה ממנה, ואני מסתובבת גם בלילות. 

 

.   מר ישראל גל:  נכון

 

ואין לי שום אינטרס פה, לא לקקנות, אני באה  גב' קניסטר כוכבה:

מהבוקר, עושה את הסיבובים שלי, באה ב ערב עושה את הסיבובים. אני גאה 

ים, שבאים ומצדיעים. להיות תושבת קרית אונו, וכמוני עוד הרבה אנש

 ..  ומגיע לכל הצוות הנפלא הזה הרבה אהבה.



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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 אופיר לא חושב שמגיע.   מר ישראל גל:

 

 ישראל, אל תחשוב, אני חושבת.  גב' קניסטר כוכבה:

 

אני מסתכלת גם על התמיכות במתנ"ס. אני ממש    מר אתי כהן:

שח  600,000באמת בעד גידול בתרבות. אבל יש פה איזושהי תוספת של 

 בערך. אתם יכולים להסביר? 

 

כן, כן, חד וחלק. תקציב האירועים שלנו של   מר ישראל גל:

שח במשך כל השנים, הנמוך ביותר במדינת  800,000עיריית קרית אונו הוא 

ישראל. הנמוך ביותר, גיל יודע את זה וגם שגיל היה יו"ר הנהלת המתנ"ס, 

 600,000-ף החלטנו להעלות אותה לסו-שח. השנה סוף 800,000זה היה עדיין 

 שח. 

 

 שח.  500,000  גב' ארבל ליאת:

 

 שח, סליחה, מתקנים אותי.  500,000  מר ישראל גל:

 

 שח זה של הנוער.  100,000  מר ליאור בן טריה:

 

שח לנוער. החלטנו להגדיל את התקציב  100,000-ו  מר ישראל גל:

ומד אותו הדבר עדיין, כי זה האירועים אחרי עשרות שנים שהתקציב הזה ע

 מתקציב האירועים של אור יהודה.  40%או  50%בערך 

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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אני רואה שאירועים... להוציא כסף בגלל שנת    מר אתי כהן:

 קורונה, אנחנו עדיין נכנסים לעוד שנה של קורונה. 

 

ו   מר ישראל גל: אם לא ננצל את זה, לא ננצל את זה. אנחנ

וננצל   את זה. מקווים מאוד שנחיה 

 

 ולחיות לצד הקורונה כי אין ברירה.  גב' קניסטר כוכבה:

 

..?    מר אתי כהן:  ... חינוך מוסיקלי, גם שם יש איזשהו.

 

כן, בחינוך מוסיקלי חייבו אותנו לחייב אותם   מר ישראל גל:

עבור המבנים, עבור הארנונה, הממונה על התאגידים. אם אנחנו נחייב 

לא יוכלו לחיות. אז מה שאנחנו מחייבים אותם, אותם, מובן מאליו שהם 

 אנחנו מזכים אותם מצד שני. 

 

 להקל עליהם, נכון.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 כדי לא לקחת להם את הכסף.   מר ישראל גל:

 

...  480,000כלומר, זה היה    מר אתי כהן:  שח? 

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

בגל החיובים על מיליון שח  1.162-... גדל ל   מר אתי כהן:

 המבנים?



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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החיובים על המבנים ועל שכירות. שכירות,   מר ישראל גל:

 ארנונה ושכר. 

 

 שכר של הגזבר.   גב' ארבל ליאת:

 

 שכר של הגזבר, כן. זה הכל.   מר ישראל גל:

 

 העמסה.   מר חיים סופר:

 

ומינוס. אנחנו נותנים ולוקחים, -העמסה, בפלוס  מר ישראל גל:

 יבים אותנו בתקנוני הרישום. כי ככה מחי

 

 1.3-בסעיף של החינוך המוסיקלי, העליתם ל  מר מיכלס גיל:

 מיליון שח, זה מתקזז בהכנסה איפה שהוא? 

 

כן, כן, כשאתה גובה את הארנונה ואתה גובה את   מר ישראל גל:

 השכירות. 

 

 פלוס מינוס, כמו הנחות.   מר חיים סופר:

 

לשאול בבקשה... לכל הנושא של  אני רוצה גם   מר אתי כהן:

הייעוץ המשפטי והשכר שם. אני רואה פה גידול מאוד גדול לכל מיני יועצים 

שח, אם אפשר לקבל הסבר למה יש בעצם כל  760,000משפטיים, יש פה איזה 

ייעוץ משפטי וגם שכר בעצם של הייעוץ משפטי וגם היועצים  כך הרבה 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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 . 8מסביב? דף 

 

אסטרטגיית כמו גם תוספת של חצי מיליון שח על  מר אופיר שי רובין:

 מחשוב וחדשנות. על מה זה?

 

זה מתחת, אני שאלתי מעל: ייעוץ משפטי, ייעוץ    מר אתי כהן:

ייעוץ משפטי. יש פה בערך  שח, משהו כזה, אם אני מחשבת  790,000משפטי, 

 ככה. 

 

 בפירוט.  8דף  מר אופיר שי רובין:

 

.... משפט   מר אתי כהן:  י שכר וכל היועצים..

 

.   מר ליאור בן טריה: .  ... תקן שהורדנו.

 

 לא שומעים.   מר מיכלס גיל:

 

המשפטי שכר, בואו, חבר'ה, תתחילו לרשום את   מר ישראל גל:

.. המשפטי שכר זה התקן שירד בשנת  שנתנו אותו בגלל  2020השאלות.

ם לראות אותו, . אם אתם יכולי2022ה, והחזרנו אותו עכשיו לשנת הקורונ

הוא היה לאורך כל השנים שם, אנחנו צמצמנו והחזרנו, הודענו לכולם. לגבי 

 ההוצאות השוטפות של הפעולות שלהם, מה הגידול שם?

  

 שח.  8,000לא היה להם גידול,    :דוברת

 



 
 לוגו חברת התמלול 

  אונו-עיריית קרית
            2112.27.מיום  21/12מן המניין( מספר שלא ישיבת מועצה )
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 שח זה הגידול, נקסט, הלאה.  8,000  מר ישראל גל:

 

 רק תסבירו לנו? ומה זה אסטרטגיית תקשוב,    מר אתי כהן:

 

הגדלת תחומי המחשוב, יוצאים לחדשות. כל העיר   מר חיים סופר:

 אם אתם רואים מתפתחת העיר בכל תחומי החדשנות, וזה השקעה בפעולות.

 

 מה זה חדשנות? איזה חדשנות?   מר מיכלס גיל:

 

.   מר חיים סופר: .  חדשנות זה מצלמות שאחר כך מפעילים אותן.

 

 זה חדשנות?   מר מיכלס גיל:

 

 בוודאי. כל הנושא של... חכמה, בוודאי.   מר חיים סופר:

 

 אסטרטגיית תקשוב.    מר אתי כהן:

 

.  מר ישראל גל: .  אגף אסטרטגיה, הוא מחזיק את התקשוב.

 

 ... את כל מערכות המידע הוא מחזיק.   מר חיים סופר:

 

.. שמכבד את עצמו, התקשוב שלו מתע גב' קניסטר כוכבה:  צם. כל.

 

 כל המחשבים.   מר ישראל גל:

 



 
 לוגו חברת התמלול 
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שדרגנו את כל מערכות המידע בעירייה לתושבים,   מר חיים סופר:

מפרסמים אוטוטו אפליקציה חדשה. כל המוקד שלנו שודרג, גם אחזקה 

 בהתאם. העיר מתקדמת.

 

 מתחדשת, מתרעננת.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 אתי, סיימת?   גב' ארבל ליאת:

 

 . כן   מר אתי כהן:

 

 אתי סיימה. כן, ליאת, בבקשה.   מר ישראל גל:

 

קודם כל, תודה לליאור ששלחתי לו אתמול הרבה   גב' ארבל ליאת:

שאלות והוא שלח לי במייל תשובות. תודה רבה, ליאור. יש לי שאלות 

 ספציפיות. תקן מזכירה, בתיאור מחלקה כתוב מזכירות. מה זה אומר? 

 

 מזכירה.   מר חיים סופר:

 

 מזכירות זה לשכת המנכ"ל.   ר ליאור בן טריה:מ

 

טוב שלא קראו לה פקידה כתבנית, שזה פג זמנה  גב' קניסטר כוכבה:

 הסיפור הזה. 

 

אנחנו הולכים לפי הגדרות שמשרד הפנים מגדיר   מר חיים סופר:

 לנו. 
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 מה את רוצה, שיקראו לה פקידה כלכלית?   מר מיכלס גיל:

 

 יכול להיות. גם  גב' קניסטר כוכבה:

 

מה שמשרד הפנים מגדיר לנו את התפקיד, אנחנו   מר חיים סופר:

 ככה מתנהלים איתו.

 

 זה אומר שללשכת מנכ"ל נוספה מזכירה?   גב' ארבל ליאת:

 

 נכון. תתווסף מזכירה באמצע השנה.   מר חיים סופר:

 

אלה נוספת לגבי תקן, אגף שירות לתושב, ליאור   גב' ארבל ליאת:

 תקן שעבר מפעולות לשכר. תסביר לי את זה בבקשה.  –לי כתבת 

 

כן, זאת הייתה ריקי, בזמנו שאחר כך התחלפה   מר ישראל גל:

לז'קלין, ואנחנו כבר לא יכולים להחזיק דרך המתנ"ס, והיא עוברת להיות 

 עובדת עירייה. זאת ז'קלין שהחליפה את ריקי. 

 

 מה זה מפעולות לשכר.   גב' ארבל ליאת:

 

אה, שהיינו משלמים דרך הפעולות למתנ"ס את   ר ישראל גל:מ

 הכסף הזה, וזה הכל. היום זה ישולם במשכורת ולא יועבר למתנ"ס הכסף. 

 

 כל הכבוד.  גב' קניסטר כוכבה:
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 זה אותו סכום. לא לדבר בשמות של עובדים.   מר רון מלכה:

 

 לא השתנה. אבל לא משנה.   מר חיים סופר:

 

,   ת:גב' ארבל ליא אם אני מבינה נכון, לא היה תקן, ועכשיו יש תקן

 אבל התפקיד לא השתנה?

 

.   מר חיים סופר:  נכון

 

לא השתנה. אותו דבר. גם אותו בן אדם, גם אותו   מר ישראל גל:

 כסף. 

 

 , אין בעיה. 10%אני מוכן שימשיכו לגבות   מר עמי כחלון:

 

ית, יש תוספת של לגבי הנושא של פנסיה תקציב  גב' ארבל ליאת:

3.51 ... 

 

.  גב' קניסטר כוכבה:  הטייס האוטומטי

 )מדברים ביחד( 

 

 תני לה לדבר, את מפריעה לה.   מר מיכלס גיל:

 

אנחנו שמחים שהפנסיונרים שלנו, אין לנו שום   מר ישראל גל:

 שיקול דעת. 
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 נכון מאוד.  גב' קניסטר כוכבה:

 

צאים לפנסיה, אנחנו הם יותר הרבה ויותר יו  מר ישראל גל:

 צריכים לשלם להם את הכסף, וזה יורד הכל מהכסף שלנו. 

 

ישראל, מה ששאלתי, זה האם המשמעות של תקן   גב' ארבל ליאת:

 אנשים פרשו?  4זה שבערך  3.5של 

 

 גם.  5כן. אולי   מר ישראל גל:

 

 לא, זה לפי גודל המשרה.   מר ליאור בן טריה:

 

 המשרה.  לפי גודל  מר ישראל גל:

 

משרות, יעברו לפנסיה  3.5כן, יש לנו צפי של   מר ליאור בן טריה:

 תקציבית. 

 

 ? 75%או של  100%של  גב' קניסטר כוכבה:

 

 ... 100%-ו 50%לא משנה,  גב' קניסטר כוכבה:

 

.   מר חיים סופר: .  מצטבר.

 )מדברים ביחד( 
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ת, זה כולל מיליון שח לפנסיה תקציבי 25... קודם   גב' ארבל ליאת:

 את אלה שפרשו? 

 

 שפרשו ושיפרשו.   מר חיים סופר:

 

 מיליון שח.  21.5  מר ליאור בן טריה:

 

 .100%הבנתי,   גב' ארבל ליאת:

 

 ושיאריכו ימים.   :מר יעקב זיצר

 

 אמן.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 תודה, ליאת. כן, גיל.   מר ישראל גל:

 

כל שאלה עקרונית. אני  יש לי כמה שאלות. קודם  מר מיכלס גיל:

הזאת, וזו החבילה משנה שעברה, אותו דבר. אתה  החבילהמחזיק פה את 

משהו שאני יכול להסביר לנו אם יש איזשהו חזון מאחורי החבילות האלה? 

 יכול לספר לתושבים? מה יותר טוב? אין פה שום חזון, אין פה כלום. 

 

ביר לך את אחרי שתגמור את השאלות, אני אס  מר ישראל גל:

 החזון. 

 

הבנתי. טוב, אז עכשיו יש כל מיני סעיפים שכאילו   מר מיכלס גיל:

אנחנו טומנים את הראש בחול. ופעם אחרי פעם, בוא נלך קודם כל במישור 
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יהיו אגרות שלטים,  2021-, צפיתם שב221ההכנסות. סתם לדוגמא סעיף 

אתה לא חושב שזה  שח. 347,000מיליון שח. בפועל גביתם  1.361הכנסה של 

צריך להתבטא בתקציב? קודם כל, למה יש את הפער הזה. שנית, למה 

 שח?  300,000התקציב עוד עולה? מילא לא הצלחנו לגבות, אבל עולה בעוד 

 

אז נענה כל פעם. אגרת שילוט יצא סקר, אם אתה   מר ליאור בן טריה:

הל אגף גבייה. יודע, היה מה שנקרא חילופי גברי, זאת אומרת, התחלף מנ

ברגע שהתחלף מנהל אגף, המנהל הקודם הוא בעצם לא עשה את כל הנושא 

אנחנו  2022הן נמוכות. בשנת  2021של אגרת שילוט, ולכן ההכנסות בשנת 

את כל נושא אגרת השילוט, ולכן אנחנו  1.1-צופים שאנחנו נבצע כבר ב

 צופים בהכנסות יותר גבוהות. 

 

י, גם בתקציב, אני לא יודע אם זה אבל בדקת  מר מיכלס גיל:

, אמרתם את אותו דבר. 2021מופיע בפרוטוקול או לא, אבל גם בתקציב של 

. .  גם אז ההכנסות משילוט היו נמוכות, והכנסתם לנו.

 

אבל הייתה גם שנת קורונה, גיל, אי אפשר   מר ליאור בן טריה:

 ..  להשוות שנת קורונה שלא עשינו.

 

וצה שאני אלך לחפור על כל הזה? זה כל אתה ר  מר מיכלס גיל:

 ו סיפור. תפעם או

 

 בוא נראה אבל, בוא נראה.   מר ליאור בן טריה:

 

הלאה, סעיף הכתומים, הייתה הכנסה, עמדתם   מר מיכלס גיל:
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 שח?  50,000-בצפי לכאורה. ולמה זה ירד בכלל ל

 

 סעיף הכתומים זה גם עניתי לליאת, כל נושא  מר ליאור בן טריה:

, הקולות 2022הקולות הקוראים של המשרד להגנת הסביבה, ירד בשנת 

קוראים. ולכן תקצבנו את זה. דווקא פה היינו שמרניים ותקצבנו את זה 

 יותר נמוך. 

 

 תותח על אתה, תאמין לי. אין עליך.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 בסעיף מהנדס הרשות.   מר מיכלס גיל:

 

 איזה מספר?   מר חיים סופר:

 

 325,000שח, היה  281,000. צפיתם הכנסה של 231  ר מיכלס גיל:מ

, למרות שאנחנו בשנת קורונה, הורדתם את 2022שח. אז למה בתקציב של 

..,  281,000-צפי ההכנסות ל שח? והשאלה השנייה זה מה זה תקציב עיר.

 שח בשנה שעברה, התפוגג, נעלם, לא בוצע ולא נעלם. מה זה?  250,000שהיה 

 

  -נתנו לנו עבור  ליאור בן טריה:מר 

 

 אבל זה לא בוצע בכלל לפי זה. אז מה קרה לזה?   מר מיכלס גיל:

 

 לקבלזה היה מ שהו חד פעמי שהיינו אמורים   מר ליאור בן טריה:

 מהם. אתה רוצה, אני אבדוק לך. אין לי את זה פה עכשיו בשלוף. 
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 ולא קיבלנו את זה.   מר מיכלס גיל:

 

 תן לי לבדוק את זה.   בן טריה:מר ליאור 

 

יודע מה, הייתה גם   מר מיכלס גיל: טוב. רישוי עסקים, אני לא 

..  50,000נפילה, ברישוי עסקים גביתם במקום   שח.

 

מופיע שם, זה  2021אני רוצה לציין שכל תקציב   מר ליאור בן טריה:

גיל. זאת אומרת, אנחנו לקחנו את  ים של החודשים הראשונ 9הכל אומדן, 

 ועשינו נרמול. אנחנו עדיין עוקבים.  2021

 

אבל אני עובד לפי זה, מה אני אעשה? אם תקבל   מר מיכלס גיל:

 שח, אני אשמח.  250,000-את ה

 

אני אשתף אותך. שבוע שעבר למשל ישבנו עם   מר ליאור בן טריה:

החשב של משרד הרווחה בשביל למצות את התקציבים מולם. במקביל, 

ובדים מול רשות להתחדשות עירונית בשביל להגדיל את ההכנסות אנחנו ע

 מולם, גם מול משרד החינוך. 

. אז יש 2021כל הדברים האלה הם באמת בשביל לאזן את התקציב לשנת 

אני עושה מאמץ בשביל . 2021עדיין סעיפי הכנסות שהם חסרים בשנת 

 להכניס את ההכנסות האלה. 

 

הצורך לאזן את התקציב, אבל זה  אני מבין את  מר מיכלס גיל:

יפה לאזן את התקציב, אני יכול להוסיף לך עוד כל מיני סעיפי זה. השאלה 

אם יש בסיס לדברים האלה. שלא נמצא את עצמנו בעוד שנה, ונעשה ככה 
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 מיליון שח.  4מיליון שח ולא  8והגירעון יהיה 

 

ב מאוזן אני חושב שהתקציב שהגשנו, הוא תקצי  מר ליאור בן טריה:

 ושמרני. 

 

אם אני מסתכל על פרק רישוי למשל, ואני הבאתי   מר מיכלס גיל:

בחשבון שזו שנת קורונה וההכנסות קטנו. זו שנת קורונה שנייה כבר. 

מיליון שח, ואישרת את  12, הביצוע היה 18.934היה  2021-התקציב שלך ל

מה, אנחנו  . זה כאילו שאנחנו לא בודקים את מה שהיה.2018התקציב על 

 סתם? על סמך מה, סתם שמים מספרים?  

 

לא, דווקא פה נכנסת לתכנון ובניין עיר, זה בעצם   מר ליאור בן טריה:

סעיף, יש את מעגל הנדסה, שאנחנו יכולים למשוך מהקרנות. ולכן, השארנו 

. אפילו היינו יותר שמרנים. 18.9התקציב פחות או יותר אותו דבר,  את

. זאת אומרת, יש לך פה ירידה אפילו של 18.3-טנו ל, הק18.9במקום 

 שח.  600,000

 

. זה פער די גדול. 12כן, אבל עדיין בפועל ביצעת   מר מיכלס גיל:

 כמעט.  30%זה פער  של 

 

בסדר, אבל זה בגלל רישיונות בנייה. הרי אם אתה   מר ליאור בן טריה:

הגבוה מבין אגרת  מכיר את הנוסחה שיש לנו במעגל הנדסה, אני לוקח את

רישוי בנייה או מה שאני מושך דרך הקרנות. פה בשנה הזאת אנחנו קיבלנו 

, בגלל שהיו הרבה היתרים, אז קיבלנו הרבה הכנסות מאגרות 2021בשנת 

. ולכן אני לא מושך מהקרנות.   בנייה..
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אבל זה בדיוק מה שאני שואל, תסתכל. אני   מר מיכלס גיל:

הלכנו לפי הראש שלכם. אתה אמרת שאתה צופה  ,2021מסתכל על תקציב 

 . 12מיליון שח בסעיף הזה. בפועל קיבלנו  18שנקבל 

 

 זה לא צופה לקבל, יש קרן שיש בה כסף.   מר חיים סופר:

 

 . סתם סעיף דוגמא. 233סעיף   מר מיכלס גיל:

 

גיל, בנושא הנדסה יש כסף שנמצא בקרנות,   מר חיים סופר:

לנו לקחת סכום מסוים, לא נלאה אתכם בנוסחאות.  ובקרנות האלה מותר

כשיש לנו אפשרות לאזן את זה בלי למשוך מהקרנות, לא מושכים סתם. 

 אנחנו מסתדרים עם האגרות. 

אם בשנה מסוימת יהיו פחות אגרות, נמשוך משם. הסכום הזה הוא מחויב 

ת המציאות כדי להחזיק את כל המערך כולו. ולכן יש באלאנס, הקרן הזא

זה אומר שהתנהלנו ועבדנו  18.3-פעם מתמלאת, פעם מתרוקנת לפי המצב. ה

 יותר נכון, ואנחנו מקצים פחות כסף לשנה הבאה. שומרים על הקרנות... 

 

 משחקים פה עם המספרים.   מר מיכלס גיל:

 

גיל, אני שומע אותך. הכסף שעובר   :מר יעקב זיצר לא משחקים, 

תקורה  15%יא נוסחה של הנדסה פלוס מקרן ההשבחה לתקציב הרגיל, ה

 פחות אגרות בנייה. 

 

 זה לעירייה.  %15  מר ישראל גל:
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פחות אגרות בנייה. ובנוסף השפעת פרעון המלוות.   :מר יעקב זיצר

אמורים לרדת לעומת מה שהיה  2022-אם תסתכל, אנחנו בפרעון המלוות ב

לוות, גם לוקחים פחות . אם אנחנו עומדים בפרעון מ2021-לנו פרעון מלוות ב

מהקרן. ולכן, אתה יכול לראות שההקטנה המשמעותי היא בירידה מהקרן 

 של חצי מיליון שח. 

 

 הקרן נשמרת לעתיד של תושבי העיר.   מר חיים סופר:

 

 אגב, זה לא חובה לקחת, רק אם צריך.   :מר יעקב זיצר

 

 תודה.   מר ישראל גל:

 

 14הכנסות היו צפויות להיות בתרבות תורנית, ה  מר מיכלס גיל:

 מיליון שח. 

 

 מיליון שח מתרבות תורנית?  14  מר ישראל גל:

 

 מיליון שח.  14-נפתלי, אולי הוא רוצה להגדיל ל  מר חיים סופר:

 )מדברים ביחד( 

 

. כל ההכנסות 269הכנסות ממבנים ציבוריים. פרק   מר מיכלס גיל:

 שלנו ממבנים. 

 

 אוקיי, מצוין.   מר חיים סופר:
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, על סמך מה אנחנו 12, גבית 14 2021-צפית ל  מר מיכלס גיל:

 ? 14-עושים את ה

 

 אנחנו גם עשינו ויתורים.   מר ישראל גל:

 

 שכחתם מה קראתם? אתם אישרתם בעצמכם.   מר חיים סופר:

 

אנשים באו וביקשו הנחות ופטורים והכל, ואנחנו   מר ישראל גל:

.. בואו אישרנו. אישרנו פט ורים משכירויות, אישרנו פטור מאגרות שילוט.

 לא נשכח את כל הדברים האלה. 

 

 אבל גם השנה אנחנו הולכים לשנת קורונה.    מר אתי כהן:

 

סליחה,ה גבייה הזאת בפועל שהיא חסרה לנו   מר ישראל גל:

מיליון שח האלה למשל זה חלק מכך שאנחנו ויתרנו על שכירויות.  2-בתוך ה

 כל. קדימה, הלאה. זה כבר ויתרנו. זה ה

 

אני רוצה להגיד כל הכבוד, באמת, שבשנת  :גב' אלונה בומגרטן

 קורונה, באמת ביצועים יפים, חרף כל המהמורות שהיינו צריכים לעבור. 

 

אנחנו רק באגף הכנסות עוד, רגע. הכנסות   מר מיכלס גיל:

מיליון שח. ממה זה?  3.8-מיליון שח, עלה ל 3.2היה  2021-מספורט. הצפי ל

נובע ההפרש? מאיפה אתם צופים לקבל את הכסף?   ממה 
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.. קשה מאוד בחוגים ובכל   מר ישראל גל: אנחנו לקראת הסוף.

 הפעילויות. שנה הבאה אנחנו מקווים שאנחנו נעמוד בהם. נתקדם.

 

מפגרים מעונות  –כתוב  1345200930בסעיף   מר מיכלס גיל:

מה זה  מיליון שח, 4שח, ופתאום יש  600,000היה ממשלה. התקציב הצפוי 

 מיליון שח.  1-הסעיף הזה? וירד עוד פעם ל

 

 מה השאלה?   מר חיים סופר:

 

 . 1345200930מה זה הסעיף הזה?   מר מיכלס גיל:

 

תגיד, אתה קראת את הסעיף הזה. מה זה הסעיף   מר ישראל גל:

 הזה? 

 

ב  מר מיכלס גיל:  גלל זה אני שואל. לא יודע, אני שואל. 

 

בוא אני אסביר לך. אתה נמצא בסעיף של   מר ישראל גל:

הרווחה, של השירותים לזקן, ואלה הכנסות ממשלה. נכים, סליחה. אנחנו 

בנושא הזה מסונכרנים מול משרד הרווחה, וצפי וציפיות שיהיה לנו עתידי. 

 לילך עושה לי כן עם הראש, שהיא אומרת שאני מדבר לעניין. 

 

לא, זה מה ששאלתי. שאלתי אותך, אז עשיתם   מר מיכלס גיל:

 מיליון שח. אני רוצה להבין מה זה.  4שח, קיבלנו ממפעל הפיס  600,000

 

אתה צריך להסתכל על כל הפרק, לפי סך הכל. סך   מר ליאור בן טריה:
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 מיליון שח.  10-, קיבלנו השנה כ6.9-הכל יש לך מ

 

מיליון שח  4-ני שואל, מאיפה האז זה מה שא  מר מיכלס גיל:

 האלה? 

 

.  6.9  מר ליאור בן טריה: זה לפי כמותי בפועל, לפי כמות הנכים וה..

 שהיו לנו. 

 

מיליון שח? זה משהו  4-שח עלה ל 600,000-מ  מר מיכלס גיל:

 מוזר פה. 

 

,   מר ישראל גל: . 25%כן, כן, כן. אנחנו משתתפים בחלק שלנו

 נכון? 

  

.   :דוברת . .  

 

 אסור לצופים לדבר.   מר ישראל גל:

 

למה? תן לה להסביר אם היא יודעת. אתה לא   מר מיכלס גיל:

 יודע, אבל היא יודעת. 

 

 סתם, סתם, אני צוחק. גיל, קדימה.   מר ישראל גל:

 

רגע. אני לא רוצה לשאול פעמיים, כי הם שאלו   מר מיכלס גיל:

 חלק מהדברים. 
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 זה טוב.   מר ישראל גל:

 

תקציב יש לנו כל הלילה, אם אתה לא יודע. תראה   מר מיכלס גיל:

 מה הם עשו להם בכנסת. אתה רוצה לשבת פה כל הלילה? 

 

  גיל, תעשה לי טובה.   :מר יעקב זיצר

 

.  :גב' אלונה בומגרטן .  מיליון לתורני, זה היה סטנד אפ.  14.

 

סיקי זה יפה. כשתבדקי כמה נותנים להם, תפ  מר מיכלס גיל:

 לצחוק. 

 

נותנים להם אני מסכימה, אני בוכה, אני לא  :גב' אלונה בומגרטן

 צוחקת. אני בוכה על זה. 

 

 אבל את מאשרת.   מר מיכלס גיל:

 

 אלונה, יש לך סיכוי לחזור בתשובה, זה בסדר.   מר דאלי משה:

 

יש לי ברירה? אתם השתלטתם עלינו, מה? אנחנו  :גב' אלונה בומגרטן

 דף. מיעוט נר

 

גיל. לא סימנת שם מרקר?   מר ישראל גל:  כן, 
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סימנתי הכל. מה אתה רוצה? אתה מתעקש שאני   מר מיכלס גיל:

 שח?  200,000-אשאל אותך למה הוצאות ראש העיר וסגניו עלו ב

 

 כן, הלאה, הלאה, סע.   מר ישראל גל:

 

 למה?  מר מיכלס גיל:

 

 ככה.   מר ישראל גל:

 

 אתה רואה, לא שאלתי. ככה.  אז  מר מיכלס גיל:

 

 גיל, תהיה ענייני, הלאה.  :גב' אלונה בומגרטן

 

 אני מאוד ענייני.   מר מיכלס גיל:

 

.  :גב' אלונה בומגרטן  יש פה קהל כל כך גדול, תהיה ענייני

 

 ואת גם משלמת להם שעות נוספות על זה.   מר מיכלס גיל:

 

 לה. אוי ואבוי. נו, אז יאל :גב' אלונה בומגרטן

 

אני כיו"ר ארגון העובדים, מייצגת אתכם פה. אף  גב' קניסטר כוכבה:

 אחד לא יפגע בכם. ומי שבוחר בדרך, יש לו בעיה איתי. 

 

 א תמיד פותח חזית לא טובה, תמיד. הו :גב' אלונה בומגרטן
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ופרסום?  כיבוד, כנסים מיתוגמה זה סעיף   מר מיכלס גיל:

 . 8, עמ' 161800753

 יחד( )מדברים ב

 

 גיל, תמשיך בשאלות, קדימה.   מר ישראל גל:

 

 אני שואל מה זה.  מר מיכלס גיל:

 

לא, לא, לא, עזוב. אני רושם את כל השאלות שלך,   מר ישראל גל:

 בבקשה. 

 

 אה, אוקיי.   מר מיכלס גיל:

 

 שאלה. -אני לא יכול להמשיך כה שאלה  מר ישראל גל:

 

 לא אזכור את השאלה בכלל. אבל אחר כך אני   מר מיכלס גיל:

 

שום דבר.  ראני רושם מספר סעיף, אני לא זוכ  מר ישראל גל:

 מספר סעיף בבקשה. 

 

. 752אני שאלתי אותך על סעיף   מר מיכלס גיל: ..1618000 . 

 

, הלאה. תמשיך, שאלות הבאות. אני מרכז את 161  מר ישראל גל:

 כל השאלות. 
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תברואה, עם כל הכבוד לכוכבה, , מינהל 711פרק   מר מיכלס גיל:

 1.050, השארתם את זה על 2021-מיליון שח ב 1.145למרות שההוצאות היו 

 מיליון שח. על סמך מה? לא נתייחס עכשיו להערות ביניכם.

 

 זה לא הערות, זה מציאות.  גב' קניסטר כוכבה:

 

למינהל תברואה תמיד טוב להוסיף תקציב. למה   מר מיכלס גיל:

 ניגוד לתקציבים אחרים לא עלה?ג התקציב, ב

 

גיל, תתקדם. מינהל תברואה הוא רוצה להגדיל   מר ישראל גל:

 אותו. 

 

ניקיון, גם הם גדלו בצורה מינימאלית.   מר מיכלס גיל:  שירותי 

 

 חבר שלך אמר העיר לא נקייה.  :גב' אלונה בומגרטן

 

תעשה סקר אצל התושבים ותשאל אותם מה הם   מר מיכלס גיל:

 חושבים. לא אני ולא אופיר. גם השלטון הקודם חשב שנקי, וראו לאן הגיע. 

 

נו חבר'ה, אני  מר אופיר שי רובין: מדברים על לכלוך ועל קקי ברחוב. 

 לא ממציא, זה כתוב. 

 

אופיר, אתה עסוק בבית מרקחת שלך. מתי  גב' קניסטר כוכבה:

..? אין לך רוקחים.   אתה.
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ודקת, אבל אני רץ סביב קרית אונו, בתוך את צ מר אופיר שי רובין:

 קרית אונו. רץ. מה לעשות? 

 

 אופיר, אתה יודע שאני אוהבת אותך מאוד.  :גב' אלונה בומגרטן

 

 בואו נתקדם.   מר ישראל גל:

 

הוא אבל, מה שלא תביא, הוא יהיה נגד. אמרת  :גב' אלונה בומגרטן

 לים כי מלוכלך. נגד. למה להגדיל? מגדי –מלוכלך, רוצים להגדיל 

 

גיל מתלונן שאני לא מגיע לישיבות, אבל אני כל   מר עמית עשהאל:

 השנה הייתי מאושפז. 

 

 יש לו מה להגיד.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 אני התלוננתי? מתי אני התלוננתי?   מר מיכלס גיל:

 

יודע לקרוא עדיין,   מר עמית עשהאל: 'עמית לא מכנס ועדות', אני 

 מאושפז. למרות שהייתי 

 

יו"ר הוועדה.   מר מיכלס גיל:  אני לא ידעתי שאתה 

 

למרות שהייתי מאושפז, אני יודע לקרוא. אז אם   מר עמית עשהאל:

 אתה חכם גדול ואומר שעמית לא היה חצי שנה בוועדות, אז כן. 
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אני לא אמרתי את זה, אמרתי שלא מכנסים   מר מיכלס גיל:

יקורת ואמרת את אותו דבר. אז מה אתה ועדות. אתה ישבת איתי בוועדת ב

 עכשיו? 

 

גיל, קדימה.   מר ישראל גל:  יאללה, 

 

 אבל נעלבת. אם נעלת, אני מתנצל.   מר מיכלס גיל:

 

 אני לא נעלב. ממך?   מר עמית עשהאל:

 

.  :גב' אלונה בומגרטן .  הוא נעלב.

 

 את אל תתערבי, תני לו. הוא ילד גדול.   מר מיכלס גיל:

 

 חבר'ה, אין לגיל מה לעשות בבית. נו, אלונה.   ל גל:מר ישרא

 

, שמאות ותכנון עיר, היה 173200950בסעיף   מר מיכלס גיל:

 400,000מיליון שח, מתוקצב עוד פעם  2.478מיליון שח, בוצע  1.6תקציב של 

שח מעל התקציב בשנה קודמת. אני רוצה הסבר למה הייתה חריגה, ולמה 

 ף של התחדשות עירונית. תקצבנו יותר. זה בסעי

 

.  מר ישראל גל:  כן, כן, זה בפועל, נו

 

ב  מר מיכלס גיל:  מיליון שח.  1-בכל התכנון עיר יש עלייה 
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 קיבל הסבר בפעם הקודמת, לא לענות. הלאה.   מר ישראל גל:

 

.   מר מיכלס גיל: . קשרים בין לאומיים, טוב שמתם אותו דבר.

שח? ממה זה  200,000מה יש עלייה של , מידע לציבור, ל762הריכוז של 

 . 762נובע? פרק 

 

 איזה סעיף תקציבי?   מר ליאור בן טריה:

 

יודע.   מר מיכלס גיל:  מידע לציבור, אני 

 

 שירותים עירוניים, אוקיי.   מר ליאור בן טריה:

 

 כן. למה זה עלייה?   מר מיכלס גיל:

 

 ים הכל. בבקשה, תתקדם, יש לך. אנחנו רושמ  מר ישראל גל:

 

 שח. ממה זה נובע?  500,000-מינהל החינוך עלה  ב  מר מיכלס גיל:

 

 הלאה, קדימה.    מר ישראל גל:

 

היה פרויקט שהיה אמור להיות נחמד, מחשב לכל   מר מיכלס גיל:

שח. למה הורדתם את זה? לא צריכים מחשבים יותר? סעיף  300,000גן, 

גן זה משהו . למה זה לא קורה? אנחנו ע1812200756 יר מתקדמת, מחשב 

 מינימאלי. 
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 חשבנו שאתה רוצה לתרום.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 גיל, או שאתה מדבר, או שאתה לא זה.   מר ישראל גל:

 

יודע מה זה תרומה.  גב' קניסטר כוכבה:  הוא לא 

 

 לא, את  יודעת.   מר מיכלס גיל:

 

תן לנו ללכת תתחיל לפרפר בפייפר שלך עכשיו  גב' קניסטר כוכבה:

 הביתה. 

 

 די, כוכבה, תעזבי אותו. הלאה.  מר ישראל גל:

 )מדברים ביחד(  

 

 גיל, לא חייבים, לא חייבים.  :גב' אלונה בומגרטן

 

 דפים, תני לו לסיים.  2נשארו לו  גב' קניסטר כוכבה:

 

 דפים.  4יש לי עוד   מר מיכלס גיל:

 

.  מר ישראל גל:  הוא מושך את הזמן

 

.  טר כוכבה:גב' קניס .  אני חייבת לזוז. כואב לי הכתף.

  )מדברים ביחד( 
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 אפשר להצביע?  גב' קניסטר כוכבה:

 

 תצביע, מה? אני אמרתי לך לא להצביע?   מר מיכלס גיל:

 

ל  מר ישראל גל: הסעיפים של  5-כן, בבקשה. אני מבקש להתייחס 

 . 161752גיל. 

 

וד, כנסים ומיתוג ופרסום. זה מדובר על סעיף כיב  מר ליאור בן טריה:

.  2021בשנת  בעצם האגף הזה הוקם, והוא צריך כיבוד וכנסים ומיתוג..

 בשוטף. 

 

 באגף אסטרטגיה.   מר ישראל גל:

 

.  מר ליאור בן טריה: .  זה אגף שהוקם.

 

 70,000-, מינהל תברואה, למה ירד ב711בסדר.   מר ישראל גל:

 שח? 

 

רואה, זה חשוב לציין, בתקציב של כל מינהל תב  מר ליאור בן טריה:

מיליון שח. בסדר? שים לב גיל שזה מחולק  1.6-הפעולות יש לנו גידול של כ

.. לסעיף  , של 712לך לכמה פרקים, הנושא של מינהל תברואה. זה גם.

וניקיון, גם ל  . 714-, גם ל713-תברואה 

ידול של . בנוסף, יש גם ג1.6אם אתה מסכם את הכל, בפעולות יש גידול של 

 תקנים. בסדר? בסך הכל בשפ"ע אנחנו...זה עונה לנושא של שפ"ע.  2.5
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 סעיף שמאות.   מר ישראל גל:

 

סעיף שמאויות, כפי שאתם יודעים יש לנו הרבה   מר ליאור בן טריה:

שמאויות, גם לכל הנושא של התחדשות עירונית, גם לכל נושא השבחה, לכן 

. 2022, ולכן אנחנו גם הגדלנו לשנת 2021יש לנו ביצוע יותר גדול בשנת 

 מיליון שח.  2-ל 1.6-גדלנו מ

 

 מה זה שירותים עירוניים? זה המוקד הרואה?   מר ישראל גל:

 

 כן.   מר ליאור בן טריה:

 

מערך המצלמות, ואנחנו אנחנו הולכים להתקין את כל  מר ישראל גל:

, לא דרך ר אותם למוקד רואה שהוא צופה בכל זמן שהואהולכים לחב

-המוקד שלנו, על כל מה שמתרחש בעיר, כדי להיות רגיש. זה הסיפור של ה

 שח. כן, הלאה.  200,000

 

מינהל חינוך יש לנו גם כן גידול בפעולות של   מר ליאור בן טריה:

החינוך, ויש לנו גם גידול בכל נושא החינוך, שזה על פי נתוני שנת הלימודים 

 תקנים, הגדלה למינהל החינוך.  2.1-תשפ"ב. בנוסף, יש גם כ

 

 זהו, תודה. חברים, עוד שאלות?   מר ישראל גל:

 

 אפשר עוד שאלה אחרונה?   מר מיכלס גיל:
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 שאלה אחרונה, כן.   מר ישראל גל:

 

למה אתם מתקמצנים עלינו? שנה שעברה נתתם   מר מיכלס גיל:

מה לעשות קלסר יפה כזה, מכובד, רב שימושי. היום זו חוברת שאין לנו 

 איתה. אפילו אין מה לכתוב עליה. 

 

 צודק.   מר ישראל גל:

 

 שנת קורונה. זו תשובה טובה שנת קורונה.   מר חיים סופר:

 

 רובין, שאלות?   מר ישראל גל:

 

לא, אני רק רוצה לציין לפרוטוקול בבקשה, שמה  מר אופיר שי רובין:

קנסות חנייה. הכפלתם שמאוד שמחתי לראות, שאת הגירעון רוצים להגדיל ב

.. אכיפה. תודה רבה.  .. מקנסות חנייה. וגם על.  את.

 

אז אתה מתנגד לאכיפה? יפה.  תרשום שהוא   מר ישראל גל:

 מתנגד לאכיפה. 

 

אני מתנגד להכפיל ולהשית על התושבים את כל  מר אופיר שי רובין:

 הדברים האלה. 

 

תגיד  מתנגד לאכיפה זה יפה. אחר כך אל  מר ישראל גל:

 בפורומים שאין אכיפה. 
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. מר אופיר שי רובין:  לא, אין ניקיון, לא אין אכיפה. אין ניקיון

 

 גם אכיפה על ניקיון.   מר ישראל גל:

 

ידידי היקר, אני חייב להגיד משהו. אנחנו לא   מר עמי כחלון:

לבן, לחנות על מדרכות. -מחייבים את התושבים היקרים שלנו לחנות באדום

שוט מנסים לחנך אותם, בלי לפגוע באף אחד. אז  לכאורה אנחנו פ

 מבחינתנו, שיהיה אפס שקלים גבייה. 

אבל מה נעשה לצערי שאנשים ממשיכים לזרוק, אם הכלב שלהם... מה אני 

אעשה? אם אנשים לא מבינים שלא חונים אצל נכים ולא חונים על מדרכות 

 ולא עם הקקי של הכלב שצריך... 

 

 ולא חוסמים את היציאות מהחנייה.   מר מיכלס גיל:

 

אנחנו רואים בקבוצה, כמה אנחנו מתכתבים   מר עמי כחלון:

בקבוצה של השכונה, כל שנייה מישהו חוסם את השער. כמה אפשר? זה לא 

מרצון חס ושלום, אף אחד לא רוצה להזיק לתושבים. אבל אם התושבים 

 . זה משהו אמיתי.עושים עבירה, לצערנו אנחנו צריכים לאכוף את זה

 

 אם לא יהיו  עבירות, אז אי אפשר יהיה להכפיל.   מר רון מלכה:

 

 רון, התעוררת?   מר מיכלס גיל:

 

.   מר רון מלכה:  לא, שעממת אותי
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.  מר אופיר שי רובין: .  לא, אתה ישן, סליחה, אני רגיל שאתה.

 

 חברים, תודה רבה.   מר ישראל גל:

 

 דבר קטן?אני יכולה    מר אתי כהן:

 

שיהיה דבר קטן, אבל אין יותר שאלות, אין דיון   מר ישראל גל:

 בנושא שלך. כן. 

 
 סעיף. -אני רוצה להצביע סעיף  מר מיכלס גיל:

 

 כולל תת סעיפים.   מר יעקובי ירון:

 

אני רוצה... רק לציין שאני בסדר גמור, אני    מר אתי כהן:

 ומיקרון, אז בגלל זה. בריאה, פשוט כנראה נחשפתי לאיזה חולה א

 

 אנחנו מאחלים לך בריאות ורפואה שלמה.   מר ישראל גל:

 

. אין פה הרבה    מר אתי כהן: . אני מרגישה שבסופו של דבר.

 חזון, אין פה משהו ש... 

 
 אה, אמרת שתגיד מה החזון.   מר מיכלס גיל:

 

אני אפרט על הכל בסוף. אבל תודה, דיברת גם   מר ישראל גל:

  קודם.

 )מדברים ביחד( 
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חברים, אני רוצה לאשר את ספר התקציב לשנת   מר ישראל גל:

2022 . 

 
רגע, אם אני רוצה סעיף סעיף? להעלות את זה   מר מיכלס גיל:

 להצבעה? 

 
 אישור התקציב העירייה.   מר ישראל גל:

 

.   מר מיכלס גיל: .  להעלות את זה.

 

ת. אישור תקציב גיל, עכשיו אתה מפריע, באמ  מר ישראל גל:

שח.  351,489,000על כל סעיפיו במלואם, על תקציב של  2022העירייה לשנת 

 מי בעד? 

 

דאלי, נפתלי, תמרה, ירון, עמית, אלונה, כוכבה,   מר ניר טאקו:

נגד? גיל, רובין, אתי, ליאת.   עמי, רון, ישראל. מי 

 

ך בס 2022הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת  :החלטה

 שח. 351,489,000

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (10)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 

 שיפרין.

 גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל. (4)   נגד

   (0) נמנע
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 .2022אישור תקן כוח אדם לשנת  .3

 

תודה רבה. אנחנו מאשרים את תקן כוח האדם.   מר ישראל גל:

 תקריא בבקשה את תקן כוח האדם, למרות שהקראת אותו קודם. במלואו. 

 

תקנים לשנת  1,008-תקן כוח אדם, יש לנו בעצם כ  מר ליאור בן טריה:

2022 . 

 
 מי בעד?   מר ישראל גל:

 

ע  מר ניר טאקו: מית, אלונה, כוכבה, דאלי, נפתלי, תמרה, ירון, 

 עמי, רון, ישראל. 

 
 מי נגד?   מר ישראל גל:

 

 גיל, רובין, אתי, ליאת.   מר ניר טאקו:

 

 יפה, אין נמנעים.   מר ישראל גל:

 

 .2022תקן כוח אדם לשנת הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

        ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,     (10)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 

 שיפרין.

 גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל. (4)   נגד

   (0) נמנע
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 מסך התקציב.  5%י אאישור מסגרת אשר .4

 

מסך התקציב. מי בעד?  5%אישור מסגרת אשראי   מר ישראל גל:

 אתם מתנגדים שתהיה מסגרת אשראי?  פה אחד הפעם או שגם את זה

 

דאלי, נפתלי, תמרה, ירון, עמית, אלונה, כוכבה,   מר ניר טאקו:

 עמי, רון, ישראל. 

 

 מי נגד?   מר ישראל גל:

 

 גיל, רובין, אתי, ליאת.   מר ניר טאקו:

 

 מסך התקציב.  5%י אמסגרת אשרהוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,            ישראל גל, רון  (10)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 

 שיפרין.

 גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל. (4)   נגד

   (0) נמנע

 

 אישור חלוקת תמיכות ספורט.  .5

 

ט, על פי ואישור חלוקת התמיכות לספור  מר ישראל גל:

 התבחינים שפרסמנו. הטבלה הונחה לפניכם. מי בעד? 

 

 רגע, יש לנו שאלות.   מר מיכלס גיל:
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 שנייה רגע, יש לי שאלה.  מר אופיר שי רובין:

 

 רגע, אי אפשר לשאול שאלות פה?   מר אתי כהן:

 

אפשר תמיד לשאול שאלות. כבר זה היה   מר ישראל גל:

 יכולים גם לשאול עכשיו. בתבחינים, אבל זה בסדר, אתם 

 

 ... )מדברת ברקע(    מר אתי כהן:

 

 שאלה, מי יו"ר הוועדה?  מר אופיר שי רובין:

 

לשמחתנו, המחוקק קבע שזה רק אנשי מקצוע   מר ישראל גל:

כבר עושים את ועדת התבחינים בחוק, אנשים שעושים את זה מבחוץ. 

 יודעים את זה, כבר הצבענו על זה. 

 

 אה, סליחה.  י רובין:מר אופיר ש

 

 שאלתי אותך, לא ענית לי.   מר מיכלס גיל:

 

 אני יכולה לדבר?    מר אתי כהן:

 

 כן.   מר ישראל גל:

 

אני חייבת להגיד שמאוד הציק לי שחתומים על    מר אתי כהן:
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ון דדון שרשומה כחלק, אבל וגברים. אני מבינה שיש את סי 3ועדת תמיכות 

ה, אין פה שום ייצוג נשי בוועדה הזאת., לפי מה היא גם לא חתומה על ז

שאני רואה בחתימות. אם רושמים מצד אחד דגש על כדוריד נשים כחלק 

מתוך מגמה, אבל... יותר דברים, בכלל יותר תקציב לספורט נשי. יש פה 

 מאוד כספורט גברי. -ספורט שמאופיין מאוד

יותר לנשים. כדורגל, ולמרות האמירה, אין כאן תקציב שרואים שהוא מיועד 

כדורסל, וכן הלאה.  למען האמת, לפחות אם המחוקק קבע, אז תנו לזה גם 

 ייצוג נשי שיהיה כאן בוועדה. 

 

וזו ועדה מקצועית ואנשי המקצוע   מר ישראל גל: טוב, מאחר 

שהיו פה לעניין זה הם גברים במקרה זה, רואה החשבון שלנו, היועץ 

.. פרי יצוני חהמשפטי, רואה חשבון  . שהוא מומחה לתבחינים, ככה זה נקבע. 

לנסרים, אם אפשר למצוא פרי לנסריות, זה אדרבא ואדרבא. אבל בסופו של 

יום, זה אנשי מקצוע. כמו שאם תסתכלו פה על סגל מנהלי האגפים, הרבה 

 מנהלות אגפים, לדעתי אפילו יותר. 

 

 לא מספיק.   מר מיכלס גיל:

 

לים לעשות איזונים. במקרה הזה של אנחנו משתד  מר ישראל גל:

יודע מי הם.   הוועדה, זו ועדה מקצועית שאפילו אני לא 

 

יש לציין שהנושא של כדוריד נשים, למה אני   מר עמית עשהאל:

. במועצה, גיל אמר לי  ..  10שזה ייקח עוד מתעכב עליו, פנו אליי מהאגודה, 

. .  שנים, מתועד. קרה.
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 אני מתנצל.   מר מיכלס גיל:

 

מי שפונה אלינו, בתור נבחרי ציבור, גם אליך, אני   מר עמית עשהאל:

מניח שאפשר להעלות את זה לגורמים המתאימים כמו ראש אגף ספורט 

 שהוא מצוין, הלוואי והיו לנו עוד הרבה כאלה. 

פשוט אנחנו מדברים על זה ומנסים להריץ מהלך. קורה, לא דרך התקציב 

.. תגישו בקשה. אתם, כן, כן, אתם גם, יש עודפים, לא משנה מה . תבואו.

 נבחרי הציבור. 

 

 טוב, חברים, מי בעד?   מר ישראל גל:

 

.  מר אופיר שי רובין: . . שנייה רגע. אין פה חלוקה גם לטקוואנדו

 שחמט. 

 

בוא אני אגיד לך. יש נוהל בתמיכות, שתבין. זה   מר ישראל גל:

ו. זה לא עובד ככה. הוא צריך לא כל אחד שבא, שולח יד, ואנחנו מחלקים ל

להירשם כעמותה, הוא צריך להיות מוכר על ידי רשות הספורט, הוא צריך 

להגיש שנתיים דוחות לעירייה, ורק בשנה השלישית הוא יוכל להתקבל, 

אחרי שהוא הגיש שנתיים בקשה ומילא את הדוחות והביא אותם לעירייה, 

ל לקבל. אנחנו נשמח... לסייע ומוכר על ידי רשות הספורט, רק אז הוא יוכ

לו. אז אפשר להביא את הטבלה להצבעה? מי בעד לאשר? פה אחד? תודה 

 רבה. רגע אחד, עכשיו אני רוצה להגיד. 

 

 החזון, החזון.   מר מיכלס גיל:
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 גם אני רוצה להגיד.  גב' קניסטר כוכבה:

 

 אני קודם.   מר ישראל גל:

 

 אתה קודם.  גב' קניסטר כוכבה:

 

. אופיר שי רובין:מר  .  בואו נעשה פעם אחת תודה, לא צריך.

 

 אני נמנעתי בסעיף של התמיכות.   גב' ארבל ליאת:

 

סליחה, כי ראינו את אתי שהצביעה בעד. סליחה.   מר ישראל גל:

 ליאת נמנעה, לתקן את ההצבעה. 

 

 חלוקת תמיכות ספורט. הוחלט ברוב קולות לאשר  :החלטה

רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,            ישראל גל,  (13)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 

 שיפרין, גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין.

  (0)   נגד

 ליאת ארבל.  (1) נמנע

 

טוב, אני רוצה להגיד מילה טובה באמת, בדרך   מר ישראל גל:

ן אישי כראש העיר מעורב הרבה יותר בהכנת התקציב. הפעם כלל אני באופ

צפיתי על כל התהליכים איך העסק הזה מתנהל דווקא מהצד וכצופה, בלי 

 להתערב. 

ואני רוצה להגיד שיש פה נבחרת נפלאה של מנהלים, כשאתם מדברים על 
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אחריות תקציבית ואחריות ניהולית, אז יש פה נבחרת נפלאה של מנהלים 

את התקציב ועבדו ביחד עם הגזברות, דים מסורים שמכירים באמת ושל עוב

יחד עם המנכ"ל, וישבו שעות על גבי שעות, ואפילו לא הגיעו אליי. זה היה 

פשוט נפלא לראות את התהליכים האלה, איך שהם מגלים הבנה ומובילים 

 את התהליך. 

את כל  ובסופו של דבר, עוצמה של רשות מתבססת על כך שהמנהלים מבינים

רזי הסעיפים שלהם, ומנהלים את התקציבים שלהם באחריות, כאילו זה 

היה שלכם. זו עוצמה אמיתית. אני יכול להיות גאה באמת בכל הצוות שפה, 

של כל העובדים, של כל המנהלים, של כל מנהלי האגפים יחד עם אגף 

ליחו הגזברות, שעשו עבודה נפלאה יחד עם המנכ"ל, שעות על גבי שעות, והצ

 לייצר את החוברת. 

ונותנים גיבוי מעולה לכל מחזיקי  השותפים שלי לקואליציה שבאמת מלווים 

התיקים שלהם. מחזיקים את התקציב באחריות, זה לא פשוט להחזיר את 

העיר שלנו. והעיר שלנו, אם אתם שואלים מה החזון שלנו, החזון שלנו 

 להוביל אותה לעצמאות כלכלית משגשגת. 

ך של ניהול אחראי, אנחנו נוביל אותה לעצמאות כלכלית משגשגת. ורק בדר

ואנחנו מתנהלים באחריות. ואני רוצה להגיד לכל השותפים, דרך אגב, כולם 

פה, כל מי שיושב בפה סביב השולחן הזה, מתנהל פה באחריות רצינית מאוד 

 על נושא התקציב, גם האופוזיציה, דרך אגב. מתנהלים בצורה אחראית כלפי

 התקציב. 

ואני חושב שזה ראוי להערכה, והחזון שלנו זה לפתח את העיר, וזה לבנות 

את אזורי התעסוקה, ולפתח את אזורי התרבות ולפתח את אזורי החינוך, 

שבעתיד נהיה עיר מאוד משגשגת, ואנחנו נוכל הרבה יותר רווחה והרבה 

 ..  פחות התחשבנות על כל גרוש.

צוות הנפלא שלי, אני רוצה להודות לשותפים ה אז אני באמת רוצה להודות ל
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נהדרים שלי, אני רוצה להודות לך, אדוני המנכ"ל, לך אדוני הגזבר ולכל 

צוות הגזברות. זה היה תהליך מדהים ואני מאוד נהניתי, עשיתם לי חיים 

קלים. אז באמת תודה רבה לכולכם. ועכשיו כל מי שרוצה לדבר, שידבר 

 אחריי. 

 

... תודה בשמי  וכבה:גב' קניסטר כ מפקד מצליח בלי לוחמים בשטח. 

ובשם רוב תושבי העיר. ולכן, אחראים על הכספים, סמנכ"לי הכספים, עלו 

יודעים לתת דו"ח רווח  והצליחו, אתם קליברים, יודעים לקרוא  מאזנים, 

 והפסד. תאמינו לי, אתם עושים חיל. 

ם נאמנה ולהגיד כמה ואני יושבת בדירקטוריונים, ואני גאה לייצג אתכ

שאתם אחראים. המנכ"ל הנפלא, אני חושבת חיים אתם עושים עבודה 

מצוינת בראשותו של ישראל. יישר כוח ותמיד לשירותכם, אל תענו אותי, כל 

 פעם אתם... אני לא עובדת עירייה. 

 

 אין עליך, כוכבה.   מר ישראל גל:

 

תור סגן עברתי בשבילי זו פעם ראשונה באמת שב  מר יעקובי ירון:

את התהליך הזה, ואני חייב לציין, סיוון שי וליאור, שבאמת נתתם תשובות, 

 לא הייתי צריך בכלל להגיע, ישראל. 

עם עובדים שנותנים  –אז באמת שאפו. אני אצטרף למה שכוכבה אמרה 

תפוקה, הבוס לא צריך להתערב. אז באמת תודה וכמובן לחנה שלא פה, 

 ללילך, תודה רבה. 

 

.  גב' קניסטר כוכבה:  למיכל, לכל הצוות.
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.   מר יעקובי ירון:  לא, אני מדבר רק מה שהיה קשור לתיקים שלי

 

 תיקים שלך זה שלנו, של כולם. גב' קניסטר כוכבה:

 

 מה שאני אחראי עליהם, בסדר?   מר יעקובי ירון:

 

קודם כל, בראשית דבריי, נתחיל מראש העיר   מר עמי כחלון:

 יישר כוח, שמחים להיות לצדך ועוד לעזור בתקציבים. ישראל גל, 

שנה חבר מועצה, אני חושב שהשנה התקציב, ואני  18-אני חייב להגיד, כ

כמנהלי אגפים, ובדים, כי זה נכון שיש לנו אנשים מדהימים אתחיל גם מהע

אבל בטוח למנהלי האגפים יש עוד אנשים טובים שעוזרים להם לבנות את 

. נהג משאית יכול לפעמים להביא לנו התקציב, לראות  אותו נכון. אפילו..

 פתרון. 

 

 )מדברים ביחד( 

 

אני באמת חושב שזה כל עובדי העירייה, יישר   מר עמי כחלון:

כוח, וברור שיש תמיד ראש חיץ לאגף הגברות, לכל הצוות המדהים הזה, 

ראה לי ליאור, סיוון, שי, זיצר היקר לא לשכוח, שמפקח כבר הרבה שנים, נ

 יותר ממני במועצה אבל סבבה. אני נותן לך את התואר נשיא, בקיצור. 

אדוני המנכ"ל גם, יישר כוח. אני חושב שאנחנו תמימי דעים, וגם 

האופוזיציה, שאלות לפעמים במקום, לפעמים פחות, אבל לפעמים במקום. 

 וזהו, תודה לכולם, יישר כוח לעובדים במיוחד. 

 

  תודה.  מר ישראל גל:
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 אני אוכל לשאול משהו?   גב' ארבל ליאת:

 

 אנחנו רק בתודות, אין כבר שאלות.   מר ישראל גל:

 

רציתי לדעת מה מצב הקורונה, אם אתה יכול   גב' ארבל ליאת:

 לעדכן אותנו. 

 

אנחנו כתומים כרגע, יש התפרצות די גדולה,   מר ישראל גל:

מים, אבל יש התפרצות אנחנו כתומים. אני מקווה שלא נגיע להיות אדו

 חולים.  100-גדולה בעיר. אנחנו כבר כ

, זה 100-ל 20-חולים, אבל בגלל הקפיצה מ 100-אגב בעבר, היינו יותר מ 

, הייתה לנו 200-ל  100-מקפיץ אותנו גם בניקוד. אם היינו גדלים נניח מ

 פחות קפיצה. 

 

ישראל. אני רוצה להתייחס לנושא של הקורונה,  גב' קניסטר כוכבה:

אני חושבת שצריך לשים דגש על הגמלאים והקשישים שלנו בקריה, הם הכי 

חשופים, ואם צריכים עזרה, העירייה צריכה להירתם, להיות נגישים 

 כלפיהם, כי אני חושבת זה חסרי ישע, וצריך לתת להם את המענה ההולם. 

 

... לומדים בזום. אני יודעת שזה לא קשור   גב' ארבל ליאת:

 יב, זה קשור ל...לתקצ

 

אנחנו רוצים לסיים את הישיבה, תיכף נוכל להגיב   מר ישראל גל:

 לך את כל הדברים האלה. אופיר, רצית להגיד משהו? 
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רציתי להגיד שאני חצי שנה במועצת העיר, ואני  מר אופיר שי רובין:

לא מכיר את כל הנוכחים פה, ואני מאוד שמח על המילים שאתם אומרים 

 זה עושה...עליהם, 

 

 כי אתה עובד.  גב' קניסטר כוכבה:

 

אני רוצה לסיים גם את מה שעמי אמר לי קודם,   מר ישראל גל:

וגם מה שחבריי חושבים, ועד העובדים פה, חיים נגר, בלי עובדים לא זזים. 

 זה הכל, אין על חיים נגר. אז חבר'ה, תודה רבה לכולם.

 

 

 

______________ 
 חיים סופר

 ירייההעמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
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 קובץ החלטות:

 
 .2022אישור מסגרת תקציב העירייה לשנת  .1

 
 2022הוחלט ברוב קולות לאשר מסגרת תקציב העירייה לשנת  החלטה:

 שח.  351,489,000בסך  

     ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,        (10)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 

 שיפרין.

 גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל. (4)   נגד

   (0) נמנע

 
 .2022אישור תקציב העירייה לשנת  .2

 
בסך  2022הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת  החלטה:

 שח. 351,489,000

ראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,            יש (10)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 

 שיפרין.

 גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל. (4)   נגד

   (0) נמנע

 
 .2022אישור תקן כוח אדם לשנת  .3

 
 .2022שר תקן כוח אדם לשנת הוחלט ברוב קולות לא החלטה:

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (10)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 
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.  שיפרין

 גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רובין, ליאת ארבל. (4)   נגד

   (0) נמנע

 
 מסך התקציב.  5%אישור מסגרת אשראי  .4

 
 מסך התקציב.  5%הוחלט ברוב קולות לאשר מסגרת אשראי  החלטה:

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (10)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 

 שיפרין.

 ין, ליאת ארבל.גיל מיכלס, אתי כהן, אופיר שי רוב (4)   נגד

   (0) נמנע

 
 אישור חלוקת תמיכות ספורט.  .5

 
 הוחלט ברוב קולות לאשר חלוקת תמיכות ספורט.  החלטה:

ישראל גל, רון מלכה, עמי כחלון, נפתלי כהן, אלונה בומגרטן,             (13)  בעד

ירון יעקובי, כוכבה קניסטר, משה דאלי, עמית עשהאל, תמרה 

 ס, אתי כהן, אופיר שי רובין.שיפרין, גיל מיכל

  (0)   נגד

 ליאת ארבל.  (1) נמנע

 

 

______________ 
 חיים סופר

 העירייהמנכ"ל 

_______________ 
 ישראל גל

 ראש העירייה
 
 


