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 2020תקציב לשנת אישור 
 

  אריה פכטר:
שבה תוצג אנו נתחיל בישיבת התקציב. אחרי ישיבת התקציב תהיה ישיבת מועצה, 

תוכנית המתאר ובסיום ישיבת המועצה תהיה ישיבה של הועדה לתכנון ולבניה. 
בישיבת התכנון והבניה לא כולם צריכים להישאר, רק מי שחבר בועדה יצטרך 

 להישאר. 
אני שמח לפתוח את הישיבה שלא מן המניין, ישיבת התקציב. אני מאוד מקווה 

רויות להיות בקשר, כי שלחנו לכם את חברי המועצה הם די ותיקים, נתנו אפשש
התקציב כבר לפני יותר מעשרה ימים ויכולתם לעיין וכל מי שהיו לו השגות, שאלות, 

. הבנתי שיובל ומזל שאול שאלו הבהרות, היה יכול להיות בקשר עם גזבר המועצה
 שאילתות את גזבר המועצה וקיבלו תשובות. 

שעמד על  2019לעומת התקציב של ₪  92,200,000עומד על  2020סך הכל התקציב של 
 . 6.8%גידול של ₪,  86,250,000

מכלל  35%, הוא מהווה 32,562,000עומד על  2020תקציב החינוך והתרבות בשנת 
 . 2019לעומת  1,998,000התקציב עם גידול של 

 . 37,395,000סך הכל השכר בתקציב הוא 
 ות? יש למישהו איזשהן שאלות, הבהרות, בקשות, דריש

 יובל בן בסט:
אנחנו הולכים עכשיו לגבות  1,400,000-היום הייתי באמת עם הגזבר והבנתי שקרוב ל

 כתוצאה, גבינו כתוצאה מהארנונה של העסקים, נכון? משהו כזה? 
 משה אלזרט:

שמשרד הפנים אישר בכמה זה מתבטא. זה מתבטא בסביבות  5%אתה שאלת אותי, 
. בפרט 100%שקל. זה לא מחייב שהמועצה גבתה את הכל, היא לא גובה  1,400,000

 שזה הגיע רק באוגוסט וזה מתחיל תהליך עד ששלחנו, אבל זה בערך, זו התוספת. 
 יובל בן בסט:

  וט החדש.ועוד חצי מיליון מהתשלומים על השיל
 משה אלזרט:

השילוט החדש, עשינו עכשיו סקר חדש שהוא יכניס למועצה בסביבות חצי מיליון 
 שקל. עדיין לא גבינו את הכל, רק התחלנו. 

 אריאל ויסוול:
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 אז מה הבעיה?
 אנה קושניר:'ז

 מיליון שקלים, נכון?  6-התקציב מדבר כ
 משה אלזרט:

 כן, בערך, נכון. 
 אנה קושניר:'ז

 מיליון שזה תוספת לארנונה לעסקים ושילוט?  2-מאיפה ההכנסות חוץ מ
 משה אלזרט:

 על כל הצו.  2.58היה עדכון בארנונה של 
 אנה קושניר:'ז

 מיליון שקל תוספת לתקציב?  4שזה כאילו 
 אלזרט: משה

 כן. 
 אריה פכטר:

 . 2020-, זה יהיה ב2.58לפי חוק ההסדרים היתה תוספת 
 אנה קושניר:'ז

 מיליון שקל.  4-זה מהווה כ
 אריה פכטר:

 נכון, ופלוס מה שהוא אמר עכשיו, זה פחות או יותר. 
 אנה קושניר:'ז

 לא אישרו לנו.  20. 21לא נלקח בחשבון פה עליה עתידית של 
 אריאל ויסוול:

 , 2.58מה? לא, לא, לא, 
 משה אלזרט:

 בנינו את הכל. רק על העסקים, זהו. על סמך זה  5%כרגע משרד הפנים אישר 
 אריאל ויסוול:
 זהו, זו העליה. 

 אנה קושניר:'ז
 בסדר. 

 אריאל ויסוול:
 . 2.58ועוד 

 משה אלזרט:
 דברים וירטואליים לא מכניסים בתקציב. 

 יובל בן בסט:
 ? 70,000-ו 140,000לגבי הבגרויות שהיה 

 משה אלזרט:
 . 100,000קודם כל, התקציב הוא 

 אריה פכטר:
 זה תקציב של החינוך, לא הבנתי. 

 יובל בן בסט:
 , אתה זוכר?70,000וביקשו רק  140,000לא, לא, לא, בבגרויות היום שעברנו היה 

 משה אלזרט:
 . 100,000התקציב הנכון צריך לעמוד על 

 אנה קושניר:'ז
 כמו שנה שעברה? 140,000למה לא 

 משה אלזרט:
 זה קורה. אנחנו לא כותבים סתם מספרים. כי זה מה שביקשו וזה מה שלפי הביצוע, 

 יובל בן בסט:
 אז איך אתה משנה את זה בספר? 

 משה אלזרט:
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שקל, זה לא  30,000שתוקצב נמצא עוד  70,000שקל. במקום  100,000כרגע מדובר על 
 בעיה. 

 אריה פכטר:
 אם תהיה בעיה, אנחנו לא נקפח את החינוך והחינוך, כמו שאתם רואים, הוא, 

 אלזרט:משה 
 ויש לי עוד הרבה מאוד מקורות שלא נכנסו בתקציב, כמו השילוט. 

 אריה פכטר:
 . 35%בחינוך אנחנו משקיעים 

 אנה קושניר:'ז
 אפשר להגדיל את הסעיף של הרווחה? 

 משה אלזרט:
 מה זאת אומרת להגדיל את הסעיף של הרווחה? 

 אנה קושניר:'ז
 להגדיל תמיכות למשפחות רווחה. 

 :משה אלזרט
 מה זאת אומרת?

 אנה קושניר:'ז
 יש סעיף של מחלקת רווחה? 

 משה אלזרט:
 הוא בנוי לפי מה שמשרד הרווחה מכתיב לנו. הוא שולח לנו כל סעיף כמה. 

 אנה קושניר:'ז
 אי אפשר מהכספים של המועצה להגדיל? 

 משה אלזרט:
 המועצה נותנת מעל ומעבר. 

 אוריאל תנעמי הצטרף לישיבה
 יעקב פרידמן:

 בכמה? למי? למה? 
 משה אלזרט:

 במה? מה זה סבסוד? 
 אנה קושניר:'ז

 למשפחות שבמצוקה. 
 יעקב פרידמן:

 אז צריך לעשות עבודה ולראות מי צריך ולמי חסר. 
 

 משה אלזרט:
 מי שצריך מקבל. 

 אנה קושניר:'ז
 אבל יש תקציב שאם הוא קטן יחסית, 

 אריה פכטר:
אני רוצה להגיד לך. אנחנו בונים את התקציב לפי תקציב של שנה קודמת פחות או 
יותר, לפי הדרישות ואם אין דרישות, אז סתם לנפח תקציבים שלא נוכל להשתמש 
בכספים, אין שום הגיון בזה. מחלקת הרווחה מגישה בקשה לגזבר כמה היא חושבת 

, בודקים דבר דבר וזה מה שהם , אנחנו יושבים איתם2020-שהיא צריכה לתקציב ל
 רצו. מה שהם רוצים הם קיבלו. 

 משה אלזרט:
מיליון שקל. זה לא תקציב  10מיליון שקל התקציב של הרווחה.  10מדובר פה על 

 קטן. 
 אנה קושניר:'ז

 חלק גדול מהם זה משכורות. 
 אריה פכטר:
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 מיליון שקל.  10לא חשוב, זה 
 משה אלזרט:

כלת, המספרים, למה להגיד דברים באוויר? את לא מסתלא, סליחה, תסתכלי על 
 תסתכלי. 

 אנה קושניר:'ז
 באיזה עמוד זה?

 משה אלזרט:
, זה לא הרוב 20%זה שכר. אז זה  2,451,000מיליון,  10-, מתוך ה1תסתכלי בעמוד 
 שכר, נו באמת. 

 אריה פכטר:
, היה לכם אפשרות לבוא לגזבר, לשאול את כל השאלות האלה את חוץ מזה, ז'אנה

 הגזבר ולא לעשות לנו פה איזשהן הצגות. 
 יובל בן בסט:

. עכשיו יש לנו מוזיאון חדש, אז איך זה בא מול המוזיאון החדש 18,000לגבי המוזיאון 
 והפעילות שאנחנו רוצים לעשות שם? 

 אריה פכטר:
חוז איך זה יהיה, אני לא רוצה סתם לזרוק באוויר אנחנו עוד לא יודעים במאה א

זה לא מיליונים ואנחנו נפעיל את המוזיאון. הם עוד לא ₪  18,000סיסמאות, אבל 
גמרו לגמרי את המוזיאון, יש להם עוד כמה רג'קטים בתוך המבנה, אבל ברגע שיגמרו 

ם בשבוע, את כל העבודות, אנחנו נפתח את המוזיאון. אנחנו בדילמה איך, פעמיי
שלוש פעמים בשבוע. אנחנו נפתח אותו. רשות העתיקות עדיין לא סיימה את העבודה, 

 ברגע שהיא תסיים אנחנו נפתח. 
  יובל בן בסט:

 ויש מחשבה לתיירות? 
 אריה פכטר:

כן, גם רשות העתיקות וגם אנחנו בקשר איתם שמבחינתו שיביאו תיירים. אנחנו לא 
  בשנים הראשונות אבל אחרי זה בוודאי שכן. מתכוננים לגבות כסף בשנה או

 מזל שאול:
ההערה היחידה שיש לי בהמשך למה שכתבתי, שענית לי, משה זה שיש את ההכנסות, 

מיליון של ההכנסות וההוצאות המותנות, אז יש פירוט של ההוצאות  2-את ה
 המותנות אבל אין פירוט של ההכנסות המותנות. 

 משה אלזרט:
 סליחה, אין שום פירוט של ההוצאות המותנות. סליחה, זה עומד בסעיף אחד בלבד. 

 מזל שאול:
 אבל אין סעיף של ההכנסות. 

 משה אלזרט:
 מה זאת אומרת אין סעיף?

 מזל שאול:
 אני מבינה שזו דרישה. 

 אריאל ויסוול:
 זו לא דרישה. 
 משה אלזרט:

מיליון  2וצאה. הכנסה מותנית על לא הבנתי את השאלה. יש שני סעיפים, הכנסה וה
 מיליון שקל.  2והוצאה מותנית, שהיא לא מוגדרת מה ההוצאה. סעיף שכתוב 

 מזל שאול:
 אז את ההכנסות לא מצאתי. 

 משה אלזרט:
ותראי שם את  4תלכי בבקשה לעמוד לא מצאת את ההכנסות אז אני אעזור לך. 

 בפרק ממשלה אחרים. הכנסות שדות התעופה. מיליון שקל.  2ההכנסה המותנית 
 מזל שאול:
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 זה ההכנסות המותנות? 
 משה אלזרט:

 כן, זה. 
 מזל שאול:

 אוקי, בסדר. 
 אריה פכטר:

 עוד שאלות, הבהרות או שנצביע?
 יובל בן בסט:

  , נכון?132,400ודית שקיבלנו מהמדינה עוד השני דברים, אחד פרויקטים בתרבות י
 משה אלזרט:

 אמורים לקבל. 
 יובל בן בסט:

אמורים לקבל על סך כל מיני דברים שאנחנו מגישים להם, מי שמרכז את זה הוא 
 יוסי דובדבני, נכון?

 משה אלזרט:
 כן. 

 יובל בן בסט:
יפה. ואני חושב שפה זה אבן בוחן גם למועצה איך אנחנו יכולים לקבל עוד כספים כל 

 132,400ר, כי זה יפה מאוד לקבל עוד אחד מהמחלקה שלו כדי מה שנקרא להעשי
מתוך כל מיני יוזמות ומתוך קול קורא או כל מיני דברים, זה מאוד מאוד יפה ואני 
רואה שמשה ישי פה הם הצטרף אלינו ואני מבין שהיה, יש חיסכון, כי עכשיו משה 

 ישי עושה את שני התפקידים, נכון? 
 אריה פכטר:

 עד שנפטר אותו. )נאמר בהלצה(. 
 משה אלזרט:

 עושה את זה הרבה זמן. כבר הוא 
 יובל בן בסט:

 כמה זמן הוא ככה?
 משה אלזרט:

 כמעט שנה. 
 יובל בן בסט:

אני חושב זה יהיה נכון להעריך את זה גם בשכר, למרות שהוא חוסך שתי משכורות. 
 להעריך את זה באיזושהי צורה. 

 אריה פכטר:
 במה? לא הבנתי. 

 יובל בן בסט:
בכסף. זה שהוא חוסך שתי משכורות באמת כבוד, אבל אני חושב שכן צריך לתגמל 

 אדם שבכל זאת עושה שני תפקידים ביחד. 
 אריה פכטר:

 מה, אתה ביקשת ממנו להגיד את זה? 
 משה אלזרט:

 לא. אני מעיד שלא. 
 אריה פכטר:

דבר ממשרד יובל, אני רוצה להבהיר לך. משכורות אנחנו צריכים לקבל אישור על כל 
 1,000או  500הפנים. זה לא שמחר ראש המועצה יכול להחליט שהוא מוסיף לו עוד 

שקל לשכר. כל שקל שעובד מקבל צריך לקבל אישור ממשרד הפנים. ואנחנו  5,000או 
 ביקשנו לתגמל אותו ואנחנו פועלים בנושא הזה. 

 יובל בן בסט:
 אני שמח, זה חשוב. 

 אריאל ויסוול:
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 שור לתקציב? אבל מה זה ק
 יובל בן בסט:

נפגעי תקיפה מינית ובעצם הבנתי  57, עמוד 840זה עלה לי תוך כדי. עכשיו, יש בסעיף 
 שבעצם כמעט אין אף אחד פה באזור שהוא נפגע תקיפה מינית. 

 אריאל ויסוול:
 יענקל'ה פרידמן הוא נפגע תקיפה מינית. 

 יובל בן בסט:
 בסדר, יש החרגות. 

 משה אלזרט:
 ל, הנה פה האחראית תענה לך. יוב

 יובל בן בסט:
קודם כל, אני מקווה שזה יישאר וזה אכן נכון אבל עדיין עלינו להיות מאוד מאוד 

 , 14,000או  13,000קשובים כי ביישוב של כמה, 
 אריאל ויסוול:

  למה אתה חושב שלא קשובים? 
  רימה יולין:

 נפגעי תקיפה מינית.  7כרגע בטיפול יש לנו 
 יובל בן בסט:

 אה, יש. 
 רימה יולין:
 כמובן שיש. 

 אריאל ויסוול:
 הכל מטופל. 

 יובל בן בסט:
 . 57לא, העניין הוא כזה, תסתכל על עמוד 

 אריאל ויסוול:
 ראיתי אותו. 
 יובל בן בסט:

 זה כאילו נמחק, כאילו אין שום דבר, לכן אני שואל. 
 אריאל ויסוול:

 חר. אז יכול להיות שזה עבר לסעיף א
 רימה יולין:

. יש לנו סעיף מאוד קשוחים תקציבים של משרד הרווחה ממש הולכים לפי סעיפיםה
, יש לנו נשים, כל זה, זה לא משנה כמה אנחנו נכניס עכשיו. כל הדברים האלה, לילדים

בפגיעה מינית, אנחנו מקבלים תמורת זה אחר ברגע שאנחנו שולחים בן אדם לטיפול 
 כך החזר ממשרד הרווחה. 

 יובל בן בסט:
 אז הרגעת אותי בעניין הזה כי לפי מה שהיה פה, כאילו אין כלום לפי הסעיף הזה. 

 אריה פכטר:
 יש עוד איזשהן שאלות? 

 אוריאל תנעמי:
צאו בשורות ערב טוב לכולם, אני שמח על הישיבה החגיגית ואני מקווה שמפה י

 טובות. 
 אריה פכטר:

 גם אנחנו. 
 אוריאל תנעמי:

לעניין התקציב, קודם כל אני יודע שהתקציב יעבור, אין מה לעשות, יש רוב לראש 
המועצה, רק אני מקווה שבכסף שהתושבים משלמים תהיה תוכנית סדורה על 

 רעון מלוות. יהעבודות במהלך השנה. ואני אגע עכשיו בסעיפים שהם בולטים, כמו פ
 אריה פכטר:
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 רעון מלוות, מה הכוונה? ירעון מלוות? משנה סדורה כמו פימה הכוונה כמו פ
 אוריאל תנעמי:

להסביר למה רעון מלוות, לגבי הסעיף הזה, אם אפשר יאני שואל לגבי הסעיף של פ
 , הסעיף הזה נשאר כמו שהוא כאשר התקציב למעשה גדל ואתם מראים שהוא מאוזן

 אלזרט:משה 
 שנה.  20-רגע, יש לי שאלה. הסעיף הזה הוא כבר נמצא בתקציב למעלה מ

 אוריאל תנעמי:
 אני יודע. 

 משה אלזרט:
 אז מה נזכרת בו היום? 

 אוריאל תנעמי:
 קודם כל זכותי, מה זה מה נזכרתי?

 משה אלזרט:
 לא, כי הוא כל שנה. 

 אוריאל תנעמי:
 וצה, השאלה לא במקום. אני שואל שאלה, אני ר

 משה אלזרט:
 לא, אני אסביר לך למה. תקשיב, למועצה יש הלוואות שנלקחו לפני המון שנים. 

 אוריאל תנעמי:
 נכון. 

 משה אלזרט:
 מיליון שקל.  26זה המדובר כשאריה נכנס לתפקיד היה מדובר על 

 אריה פכטר:
 וכמה היום אנחנו עומדים? 

 משה אלזרט:
 . ואתה חייב לפרוע אותם, זה כמו משכנתא. 12היום עומדים על 

 אוריאל תנעמי:
 אין בעיה, אני אומר, 

 משה אלזרט:
 וזה ימשיך לפחות עוד שש, שבע שנים עד שזה יגמר. אז עכשיו מה השאלה? 

 אוריאל תנעמי:
 מיליון,  2.5פה אתה מראה שהתקציב הוא 

 משה אלזרט:
צריכים לפרוע לפי, זה כמו הלוואה שאתה לוקח בבנק  אני לא אומר, זה מה שאנחנו

 ואתה יודע כמה אתה צריך לפרוע במשך שנה. 
 אוריאל תנעמי:

הבנתי, אז השאלה שלי היום, כבר ענית עליה, רציתי לדעת כמה נשאר מהמלוות 
 האלה ומתי זה הולך להיגמר. 

 משה אלזרט:
 אומר לך שש, שבע שנים. אז תשאל ככה, תגיד עוד כמה זמן זה יישאר, אז אני 

 אוריאל תנעמי:
 אתה לא נותן צ'אנס לדבר, אתה ישר תוקף. 

 משה אלזרט:
 שנה.  20לא תקפתי, רק אני לא הבנתי את השאלה מה פתאום נזכרת עכשיו אחרי 

 אוריאל תנעמי:
 תן לי לשאול את השאלה. 

 משה אלזרט:
 שנה.  20הרי הסעיף הזה קיים כבר 

 אוריאל תנעמי:
 יה סבלני אתה תשמע גם את השאלה, באמת. אם תה
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 אריה פכטר:
 משה, תן לו לשאול את השאלה ואתה תענה כמו שאתה מבין. הלאה. 

 אוריאל תנעמי:
תודה רבה. לגבי סעיף של ניקוי רחובות, אני רואה שהסעיף הזה רק הולך ועולה. אז 
יש מקומות שהיישוב נקי אבל יש הרבה מקומות שהוא לא נקי. ואני שואל שאלה, 
למה אנחנו צריכים לשלם סכום כל כך גבוה, נכון, היה מכרז, היה זה, יש קבלן, יש 

יש תלונות בקרב התושבים שיש בעיה עם פיקוח והכנסתם עוד אנשים שיפקחו, אבל 
 הניקיון. 

 אריה פכטר:
 אורי, עכשיו זה ישיבת התקציב. 

 אוריאל תנעמי:
 לא, זה ישיבת התקציב אבל זו הערה, 

 אריה פכטר:
 זו ישיבה על התקציב, אז בוא נתייחס לתקציב. 

 אוריאל תנעמי:
 אני מתייחס לתקציב ואני אומר, אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף, כסף זה תקציב? 

 אריה פכטר:
 כן, כסף זה תקציב. 

 אוריאל תנעמי:
אם כסף זה תקציב, אני שואל, אם אנחנו משלמים כל כך הרבה כסף, למה אנחנו לא 

 מקבלים תמורה לזה? וזה השאלות ששואלים תושבים גם אותך וגם אותי. 
 פכטר: אריה

 אורי, אז מה אתה מציע, שנוריד בתקציב וננקה פחות? 
 אוריאל תנעמי:

 אני לא מציע, אני שואל, 
 אריה פכטר:

לא, אני שואל אותך, להוריד בתקציב וננקה פחות? או להוסיף יותר ולנקות עוד יותר 
 טוב? 

 אוריאל תנעמי:
 לא, בכסף שמשלמים שינקו. 

 אריה פכטר:
 אה, הבנתי. 

 תנעמי:אוריאל 
 זה מה שאני אומר. 

 אריה פכטר:
 אבל אנחנו הגדלנו את התקציב כדי שינקו יותר טוב. 

 אוריאל תנעמי:
 אני לא יודע, זה לא קורה. 

 אריה פכטר:
 . 2020, זה התקציב של 2020-אבל זה יהיה ב

 אוריאל תנעמי:
 אבל זה לא קורה. 

 אריה פכטר:
 . 2020, אנחנו מדברים על התקציב של 2020אבל זה על התקציב של 

 אוריאל תנעמי:
 יותר את הכסף, אנחנו מעלים אז 

 יעקב פרידמן:
 דיון בפני עצמו, זה לא עכשיו. זה ההערה שלך נשמעה אבל 

 אוריאל תנעמי:
 רגע, אנחנו מעלים את התקציב, במקום שינקו בכסף שהיה לפני כן, 
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 אריה פכטר:

 אורי, אני רוצה להגיד לך משהו. 
 אלאלוף:-לירז גונן

 נו, אבל במבחן התוצאה זה לא עבד. 
 אריה פכטר:

 התלונות על הניקיון ירדו בצורה דרסטית בשלושה חודשים האחרונים. 
 אלאלוף:-לירז גונן
 זה נכון. 

 אריאל ויסוול:
 חד משמעית. 
 אריה פכטר:

פופוליסטי, אני מתפלא עליך כי אתה בחור אינטליגנט. אני מתפלא עליך. אני  אז הכל
מוכן לעשות עם כל אחד סיבוב באזור ואני הולך כל יום באזור וכל ערב וכל בוקר 
והניקיון באזור השתפר עשרות מונים. עשרות מונים. ונכון שאפשר לצלם בכל מקום, 

ליד בתי המלון ותעלה את זה  אני אקח אותך להרצליה פיתוח ואני אראה לך
לפייסבוק ותראה כמה הרצליה מלוכלכת, אבל אחד שהולך כל יום כמעט את כל אזור 

 ברגל, אני כמעט ולא רואה צואה של כלבים. 
 אוריאל תנעמי:

 אתה לא היחיד שמסתובב באזור. 
 אריה פכטר:

 אני מוכן, תבחר אתה את המסלול ואני אלך איתך. אחרי הישיבה 
 תנעמי: אוריאל

 אבל אתה לא צריך להתרגז. 
 אריה פכטר:

 אחרי הישיבה תבחר את המסלול ואני אלך איתך. 
 אוריאל תנעמי:

 אתה לא צריך להתרגז, הביקורת היא ביקורת בונה, זה הכל. 
 אריה פכטר:

 אורי, הביקורת היא בגלל שיש אנשים, בגלל זה הביקורת. 
 אוריאל תנעמי:

ס לפרוטוקולים ולראות אם אני מדבר בישיבות מועצה אז אני מציע לאנשים להיכנ
או לא מדבר. עזוב, לא כל דבר פופוליסטי. אם היה הכל פופוליסטי אז גם היית מקבל 

 הצעות לסדר היום והיית מקבל גם שאילתות אבל זה לא כך. 
 אריה פכטר:
 טוב, הלאה. 

 אוריאל תנעמי:
במשהו כמו חצי מיליון שקל.  את השירותים לזקן שהתקציב ירד שם 55יש בעמוד 

 . 1,200,000, הוא עכשיו עומד על 1,700,000-ב 2019-אם התקציב היה ב
 משה אלזרט:

 לא, תסתכל סעיף סעיף. 
 אוריאל תנעמי:

שקל  90,000אני מסתכל על התקציב בכללותו ויש פה סעיפים טיפול בזקן בקהילה 
 שקל,  50,000ירד לגמרי. יש פה ירידה של עוד 

 אריאל ויסוול:
 אורי, נראה לך שלא מטפלים בקשישים באזור?

 אוריאל תנעמי:
 אני לא אמרתי שלא מטפלים. 

 אריאל ויסוול:
 נראה לך שלא מטפלים? 
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 אוריאל תנעמי:
חבר'ה, לא קרה שום דבר, לא שאלתי, תמשיכו להצבעה, תקבלו את הרוב ותמשיכו 

 הלאה. 
 אריה פכטר:

ועובר איתו  להתעניין ולבדוק ולראות, היית מגיע לגזבר סליחה, אורי, אם היית רוצה
סעיף סעיף והוא היה עונה לך על כל שאלה, היית מקבל תשובה. ולא לבוא לכאן 

 ולעשות משחק. 
 אלאלוף:-לירז גונן

אני רוצה להגיד כעורכת דין אחת לעורך דין אחר. מה שאתה עושה פה זה סיכומים, 
 שמיע דברים. אתה לא שואל שאלות, אתה באת לה

 אוריאל תנעמי:
 אנחנו לא בבית משפט. 

 אלאלוף:-לירז גונן
 אתה רוצה לשאול שאלות, תשאל שאלה. אל תספר עכשיו סיפור. 

 אוריאל תנעמי:
 סליחה, אני מדבר עם ראש המועצה עכשיו. 

 אלאלוף:-לירז גונן
 אני חברת מועצה, אני מדברת איתך. 

 אוריאל תנעמי:
 שנעשה בישיבת מועצה, שנשתוק?  תגידו מה אתם רוצים

 אלאלוף:-לירז גונן
 לא, תשאל שאלה. יש לך שאלה, תשאל אותה. 

 אוריאל תנעמי:
 אני שואל, אז תענו. 

 אריה פכטר:
ימים לבוא לגזבר, לשאול  10אורי, ישיבה על תקציב זה דבר רציני. בגלל זה אפשרנו 

 שאלות, להתעניין. 
 אוריאל תנעמי:

 בסדר גמור, מי שרצה להגיע, הגיע. 
 אריה פכטר:

 נכון, מי שרצה להגיע קיבל תשובות מהגזבר. טוב, הלאה. 
 אוריאל תנעמי:

 אתה יכול לענות גם בישיבה, לא יקרה שום דבר אם תענה לפרוטוקול. 
 אנה קושניר:'ז

 השכר ירד בדיוק בחצי.  55אדוני הגזבר, באותו עמוד 
 רימה יולין:

 טיפול בחוק סיעוד או מטפלות עבר לביטוח לאומי.  1.6-מ
 אנה קושניר:'ז

 אז זה עונה גם לשאלה שלך. 
 משה אלזרט:

 בוודאי שזה עונה לו, הוא לא רוצה לשמוע. 
 

 לא ניתן לתמלל( –)מדברים ביחד 
 

 יובל בן בסט:
 רימה, מה זה השכונה התומכת? מה זה אומר בפועל?

 רימה יולין:
קשיש שרוצה להתחבר לשכונה תומכת, יש לנו אב בית שאנחנו שמים  זה אומר שכל

לו לחצן מצוקה ואפשר לקרוא לאב בית לדברים קטנים שהוא יתקן ויסדר ויעזור. 
 וגם אמבולנס. 
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 יובל בן בסט:
שקל, אם אפשר לקבל רק פירוט מה  207,000פעולות ספורט  46שאלה אחרונה, עמוד 

 זה פחות או יותר פעולות הספורט. 
 אנה קושניר:'ז

 מה כלול בסעיף פה? 
 משה אלזרט:

 זה ריכוז של כל סל, זה כל תקציב התרבות.  46קודם כל, סליחה, 
 יובל בן בסט:

 אה, פעולות ספורט? כי אני לא ראיתי. 
 אריה פכטר:

 זה לא ספורט, זה תרבות. 
 משה אלזרט:

 זה הוצאות של כל התרבות. 
 יובל בן בסט:

 לא, אבל רשום פעולות ספורט. 
 אריה פכטר:

 תרבות וספורט. 
 משה אלזרט:

שקל, לא  207,000שקל, נשאר  207,000אז מה אתה רוצה מפעולות ספורט? יש 
 השתנה כלום. 
 יובל בן בסט:

 לא, מה זה. 
 משה אלזרט:

כבודו יעבור אה, מה זה פעולות ספורט? אז תפתח בפנים ויש לך את הפירוט של זה. 
יש פרסום, חומרים, ספורט וקניית , יעלה למעלה ויראה שם ספורט. 50לעמוד 

 שירותים. מה שראית זה ריכוז. 
 יובל בן בסט:

 הבנתי, בסדר. 
 אוריאל תנעמי:

שקלים  60,000, מדובר על 7.4.2סעיף , 23שאלה אחרונה. אחזקת כבישים עמוד 
 שהמועצה מקצה לאחזקת כבישים. 

 משה אלזרט:
 אז אני אסביר לך, הרוב הולך בתב"רים, זה רק שוטף. 

 אריאל ויסוול:
 זה תיקונים קטנים. הרוב בתב"רים. 

 
 אוריאל תנעמי:
 שקל? 60,000-אז מה הצורך ב

 משה אלזרט:
 משהו קטן, נהיה בור, אז זה נכנס לשוטף.  

 אריה פכטר:
 אורי, אתה יודע מה זה תב"ר. 

 אוריאל תנעמי:
 אני יודע מה זה תב"ר. 

 משה אלזרט:
 אם מחליפים רחוב אז זה תב"ר. זה לא אומר שהמועצה לא עושה. 

 אוריאל תנעמי:
 אתה לא רואה את הפיתוח. אז איפה זה? לא רושמים את זה, 

 אלזרט:משה 



  בס"ד
 

12 

 

אני לא עונה מה שלא, אתה תשאל אותי שאלות מקצועיות, אני לא נכנס לפוליטיקה. 
 פוליטיקה זה לא מעניין אותי. 

 אוריאל תנעמי:
 אתה מעביר פה תקציב, 

 יעקב פרידמן:
 משה שרת אתה לא רואה? מה אתה לא רואה?

 אריה פכטר:
 מה השאלה? 

 יעקב פרידמן:
 הוא לא רואה את הפיתוח בכבישים. 

 אריאל ויסוול:
 , זה קצת הוא אומר. 60,000לא, הוא אומר למה 

 אוריאל תנעמי:
מיליון שקלים, האם יש איזושהי  92השאלה שלי, אתה מעביר היום תקציב של 

תוכנית ליישוב הזה שהכבישים בו, לא רק לעשות מדרכות ואי תנועה עם עצי תמרים 
כמו שהם, בורות, במפרים שאנשים טוענים שזה הורס את רו ישאיוהכבישים 

המכוניות ואולי הם לא תקניים, צריך לבדוק את זה גם כן. אם אני צריך לנסוע מקצה 
, אתה יודע את זה? והרבה כמוני 44אחד לקצה השני של היישוב, אני נוסע דרך כביש 

 עושים את זה. 
 אריה פכטר:

 אני מאוד שמח. 
 אוריאל תנעמי:
 לא, אל תשמח. 

 אריה פכטר:
 מה השאלה שלך? אני לא מבין מה השאלה שלך. 

 אוריאל תנעמי:
השאלה שלי, אם הסעיף הזה הוא כל כך רק לתיקונים אז סימן שהכבישים שלנו 

 בסדר. 
 יעקב פרידמן:

 אבל אמרו לך שזה תב"רים. 
 אוריאל תנעמי:

 אז אם יש כסף למה לא מטפלים ביישוב? 
 יעקב פרידמן:

 אתה הרי יודע שתיקון כבישים זה מתב"רים. 
 אוריאל תנעמי:

בסדר, תב"רים, לא תב"רים, אז יש כסף, אז למה לא מטפלים בזה? אז זאת אומרת 
שקל מספיקים לכל התיקונים שיש לך במהלך כל השנה. אז לא צריך  50,000-ש

 תב"רים. 
 אריה פכטר:

 , ירים את היד. 2020התקציב טוב, הבנו. בואו נעבור להצבעה. מי בעד אישור 
 יובל בן בסט:

 לפני כן, אם אפשר. אנחנו סיעת דף חדש התייעצנו ובסך הכל התקציב נראה מאוזן. 
 משה אלזרט:

 מה זה נראה? הוא מאוזן. הוא חייב להיות מאוזן. 
 יובל בן בסט:

 תודה. התקציב מאוזן ואפילו גדל. 
 אריה פכטר:

 מה השאלה, יובל?
 יובל בן בסט:



  בס"ד
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ולכן אני אומר כזה דבר, אם הוא גדל והכל בסדר, יש רשויות שלשנת הכספים 
 הקרובה הורידו את הארנונה. 

 משה אלזרט:
 ואף אחד לא אישר את זה, נו, סתם זה פופוליזם. 

 
 לא ניתן לתמלל( –)מדברים ביחד 

 
 משה אלזרט:

רגע, סליחה, עכשיו אנחנו מדברים על תקציב. כשיגיע צו המיסים תציע את זה, עכשיו 
 זה לא צו המיסים. 

 יובל בן בסט:
 בסדר, אבל אני רוצה לקשור את זה. 

 משה אלזרט:
 אי אפשר לקשור את זה. 

 יעקב פרידמן:
טוי איך אתה רוצה לקשור? נגיד שאנחנו מקבלים את ההצעה שלך, איך זה בא לידי בי

 עכשיו? איך?
 יובל בן בסט:

אני מוכן להצביע בעד התקציב בתנאי שיבוטל הארנונה, לא של המדינה, שהמועצה 
 רוצה. 

 יעקב פרידמן:
 לא, אתה לא יכול לדון בזה עכשיו. 

 אריה פכטר:
לגבי ההצעה שלך, כשזה יבוא לאישור במס המיסים, תגיש בקשה. אתה יכול להצביע 
מה שאתה רוצה, אתה יכול להצביע בעד, אתה יכול להצביע נגד, אתה יכול להימנע, 

  , ירים את היד.2020-תצביע איך שאתה מבין. מי בעד אישור התקציב ל
 3נגד:   8בעד: 

 החלטה :
 

 מאושר.  2020תקציב לשנת ה
 

  אריה פכטר:
אושר, אנחנו נצא להפסקה של עשר דקות ואחרי זה נמשיך  2020התקציב לשנת 

  בישיבת המועצה.
 

 
 הישיבה ננעלה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


