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 כסלו, תש"פ ז"כ              

 2019דצמבר,  25
 57921ס/      

שלא מן המניין  25.12.2019פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מיום 
    2020אישור תקציב העירייה לשנת  18/19מספר 

: ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו, ז'אנה כהן, יוסף סויד, ימית נוכחים
 קרקוקלי, ליאת מועלם, ניסים ארביב, עופר בוזי, ציון גזלה. 

 ., שלמה זלמן סויונובאלירן אליה, יחיאל מושייב, ליאור אגאי, עוזי אהרון חסרים:

מנכ"ל העירייה,  –ני יועמ"ש העירייה, אלי אהרו –: עו"ד שלומית שפינדל מוזמנים
 –דלילה אשכנזי , מבקר העירייה –רמי בן סעדון גזבר העירייה,  –רו"ח גיל גבריאל 

תקציבאית,  -מנכ"ל מנהלת הסכם הגג, גב' אפרת סקאת  –מנהל אגף החינוך, גלעד אורן 
מנהל מחלקת תקציבים  –מנהלת אגף השירותים החברתיים, אבי בללי  –אסתי אשל 

יועץ לראש העיר, אורן  –ראש לשכת ראש העירייה, יואל לוי  –ונית דלאל אגף החינוך, י
 מרכזת ישיבות מועצה.  –דובר העירייה ומלכה מיכאלי  –קורנפלד 

 
 על סדר היום:

 
 .2020תקציב 

 
 

 18:32הישיבה נפתחה בשעה 
 

 ראש העירייה:
פני העיר  בחודש אפריל נציין שלוש שנים לחתימה על הסכם הגג ההיסטורי שמשנה את

מקצה לקצה. כידוע לכם, שמתי לי למטרה להשקיע בפיתוח העיר הוותיקה, בחידוש 
רחובות העיר, בהקמה ושיפוץ יסודי של מבני ציבור, בשדרוג מבני בתי הספר הישנים, 

, על אף הקשיים שבדרך, ניתן לראות עוד נוספת ואכן בחלוף שנה -בהקמת פארקים וגינות 
 דשים תוך עבודת עומק שכמוה לא נעשתה בעיר מעולם.ועוד מקומות בעיר מתח

 
, הרי שגולת הכותרת של שנת התקציב הקרובה 2020כשאנחנו נמצאים עם הפנים לשנת 

תהיה ההיערכות לקליטת אלפי התושבים החדשים שיתגוררו בשכונת בית בפארק. עיריית 
השכונה וקידום אור יהודה בראשותי עומלת בימים אלו על השלמת ההיערכות לאכלוס 

 התכניות להקמת מוסדות הציבור והחינוך.
 

הייתה שנה מלאת אתגרים עבור העירייה, כאשר אחד היעדים המשמעותיים  2019שנת 
ביותר שהצבתי לצד הפרויקטים הרבים היה לסיים את השנה באיזון תקציבי. לשמחתי 

ים את השנה בעודף, הרבה, מחלקות העירייה השונות התכווננו כולן למטרה הזו כדי לסי
ובהובלת גזבר העירייה, רו"ח גיל גבריאל, עמדו ביעד הזה. המטרה הזו תישמר גם לשנת 

שצפויה להיות קשה עוד יותר עקב קיצוצים במענקי האיזון ופחות משאבים שאנו  2020
 צופים שנקבל מרשות שדות התעופה.

 
 השקעה נרחבת בחינוך

בשנה האחרונה, כמו בשנים שקדמו לה, השקענו את מרבית המשאבים בתחום החינוך, 
כשבמוקד עומדת התכנית האסטרטגית לחדשנות בחינוך המאפשרת הצבה של מערכת 
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החינוך העירונית במרכז העשייה העירונית. פעלנו לשדרוג מבני החינוך בעיר בהשקעה של 
חדשים, פתחנו שישה גני ילדים חדשים, הענקנו מיליון שקל, חנכנו מרחבי לימוד  12.5-כ

, פרסנו רשת אינטרנט בכל בתי yschoolלתלמידינו שיעורי עזר חינם במסגרת תכנית 
הספר, יצאנו בפרויקט להפעלת תכנית עיר המח"ר בגני הילדים, ויישמנו עוד הרבה מאוד 

התקדמה גם תכניות. אני שמחה לראות שההשקעה שלנו מוכיחה את עצמה ואור יהודה 
 בקיץ האחרון בכל המדדים החשובים, ובראשם באחוזי הזכאות לבגרות.

 
 הקמת שכונות חדשות וחידוש השכונות הוותיקות

לצד הקמת שכונת בית בפארק וההיערכות לקליטת התושבים החדשים, בשנה הקרובה 
ת יחלו שיווקים בשכונת פארק איילון הצמודה לרמת פנקס. מהלך שכזה מצריך היערכו

 מיוחדת מצד כלל הגורמים בעירייה, ועל כך אנו שמים דגש משמעותי והשקעה נרחבת.
 

אנו שמים דגש על נושא ההתחדשות העירונית, כשבשנה הקרובה סוף סוף  -אבל לא רק 
בינוי הראשון כאשר הבניין הראשון במתחם הכלנית ייהרס, -ייצא לדרך פרויקט הפינוי

נוספים, כגון מתחם הסביון, העצמאות, המלבן ונוספים. ובעקבותיו יקודמו גם פרויקטים 
הבשורה החיובית שקיבלנו מהוותמ"ל עם האור הירוק שניתן לנו לקידום התחדשות 

שנה של המתנה היא ללא ספק אתגר שאנו נערכים  50עירונית בשכונות הדרומיות אחרי 
 לקדם במלוא המרץ.

 
קרובה על פיתוח, חדשנות והנגשת במקביל לפרויקטים, אגף ההנדסה שם דגש בשנה ה

לצד דיגיטציה של מסמכים  GIS-מידע לתושב באמצעות הטמעת ייעודי קרקע במערכת ה
 הנדסיים שונים )בעיקר תיקי בניין( והנגשה נוחה ואיכותית שלהם באתר הוועדה.

 
 משקיעים ברווחת הקהילה

יצירת קבוצות  השנים האחרונות הוא 4-אחד המיזמים הבולטים והמובילים ביותר ב
פעילים קהילתיים ברחבי העיר. לאגף לשירותים חברתיים יש לא מעט אתגרים ותכניות 

, ובראשם השקעה נרחבת בתחום הצרכים המיוחדים )פרויקט דיור בקהילה 2020לשנת 
לאנשים עם צרכים מיוחדים, תכנון מעון יום שיקומי לתינוקות ופעוטות, הרחבה של 

 ות בשיתוף "נפגשים", ועוד(.חוגים ופעילויות מגוונ
 

פרויקט הדגל  בתחום הקהילתי, בשנה הזו אנו נפתח את מרכז שי"ל )שירות יעוץ לאזרח(.
היחידה תסייע בהתארגנות תושבים לקראת קידום כמו כן  של סגנית ימית קרקוקלי.

התחדשות עירונית בשכונות ופיתוח מערך עירוני התנדבותי בחירום. בתחום הטיפול 
ות, תיפתח תחנה לייעוץ וטיפול זוגי, תיאום הורי והדרכת הורים, תסופק הדרכה במשפח

הורית וטיפול בהורים לילדים בגיל הרך בנוסף להורים לילדים מתבגרים ובוגרים ויורחב 
הטיפול המקצועי הייחודי במשפחות שעוברות משברי חיים, כמו אלימות ופגיעות מיניות. 

ם בתחום הנוער והצעירים, ובראשם סיוע וטיפול בנוער בנוסף, האגף אמון על פרויקטי
 לפני גיוס ובשירות הצבאי לכדי גיוס לשירות משמעותי.

 
 "נפגשים" למען הקהילה

לייצר מגוון  2019אחרי תהליך מיתוג שעבר, "נפגשים" מרכזים קהילתיים שהחל בשנת 
. 2020-סל הפעילות באת המרכז רחב של פעילויות, סדנאות ותכניות לכלל הקהילה, ירחיב 

בין השאר ניתן דגש על פיתוח המרכזים הקהילתיים ופתיחת מרכזים בנווה רבין, איילת 
(, ייפתח מרכז 6השחר ורמת פנקס. תתקיים פעילות עשירה לגיל הרך )מגיל שנה ועד 

העשרה לגיל הרך והמשפחה, תתבצע השקעה באוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, תתבצע 
ידה, יוקרנו סרטי קולנוע ישראלים בהיכל התרבות, ייפתח מועדון השקעה במרכזי למ

 זמר, יתקיימו בתים פתוחים עם תושבים מרתקים שיספרו את סיפור חייהם.
 

סטודנטים שמתגוררים בשכונות איילת השחר,  17כפר הסטודנטים עם  נפתחבנוסף, 
ורט והמחול, כצנלסון, ייפתחו קורסים מקצועיים בתחום הוראת הספ-סחל"ב ודגניה
, םיחידנייהמותאמים לחברה החרדית, יתקיימו פעילויות להורים  ופעילותייפתחו חוגים 
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יתקיימו קבלות שבת למשפחות, ייבנו סדנאות וקורסים לבני הנוער במועדוני הנוער, 
קהילה האתיופית, יוקם מרכז התנדבות לבני התתקיימנה פעילויות ייחודיות ומשולבות 

 האינטרנט של "נפגשים".וישודרג אתר 
 

 השקעה בחזות העיר ובשדרוג השכונות הוותיקות
שמים דגש על חזות פני העיר ורואים חשיבות רבה ביצירת סביבה מזמינה, ולכן גם נאנו 

נשקיע משאבים רבים בנושאים השוטפים הנוגעים לניקיון העיר, בגינון,  2020בשנת 
א רק. במהלך השנה הקרובה נקדם בהשקעה בפארקים ובגינות הציבוריות, אבל ל

פרויקטים ומיזמים חשובים נוספים שיאפשרו חיסכון כספי לקופה הציבורית יחד עם 
 התייעלות המנגנון העירוני בתפעול השמירה על המרחב הציבורי. 

 
מרחב שם שנה הקרובה נצא לדרך עם פרויקט פיתוח שכונת איילת השחר במטרה ליצור ב

תושבי השכונה. במקביל, יקודמו פרויקטים רבים לשדרוג ופיתוח ציבורי איכותי יחד עם 
 רחובות העיר, שדרוג מבני ציבור והקמת מבנים חדשים.

 
 עוד השקעה בעיר חכמה

במקביל, אנו משקיעים רבות בהפיכתה של אור יהודה לעיר חכמה, זאת בזכות פריסת 
 500-תשתית תקשורת ייחודית שמאפשרת לנו לקדם פרויקטים רבים, כגון פריסת כ

מצלמות ברחבי העיר, פריסת תאורת לד מנוהלת והטמעת מערכת טלפוניה ממוחשבת. 
פות בצמתים מרכזיים, במבני ציבור מצלמות ביטחון נוס בהתקנתבשנה הקרובה נמשיך 

עה לאלף מצלמות )!(. במקביל, נפרוס חיישנים שונים יהגלוחינוך, כאשר היעד הוא 
במרחב הציבורי כדי להנגיש של המידע הנצבר עבור הציבור, נשדרג את מערך השליטה 
באמצעים טכנולוגיים מהמתקדמים ביותר, נאיץ תכנית להתייעלות אנרגטית וצמצום 

 ם ונעלה מדרגה בפרויקט ניהול תאורת הרחובות בעיר.זיהו
 

השקעה בתרבות, ביחידה הסביבתית, באזרחים בוגרים, בצעירים ובנוער ובבעלי 
 העסקים

כמובן שכל הנושאים הללו הם רק חלק מהפרויקטים הרבים שיתבצעו בשנה הקרובה: 
מרכז קזז השקעה נרחבת בתרבות, בספורט, באזרחים בוגרים, בצעירים באמצעות 

לצעירים, בנוער. היחידה הסביבתית שקמה בחודשים האחרונים תספק אף היא מענה 
לנושאים רבים שנמצאים לפתחה של העירייה. בתחום החירום, שמתי לי למטרה להגביר 

נכנס מנהל וזה המקום להגיד  את המוכנות שלנו ועל כן אנו נבצע שדרוג של המערך הכולל,
לרבות השקעה בשיפוץ ום, ג'ון דוידוב, אנו נכיר לכם אותו. חדש בתחום הביטחון וחיר

המקלטים הציבוריים והצטיידות. גם בתחום רישוי עסקים, אנו פועלים לייעל את תהליכי 
 הוצאת רישוי עסק, צעד שיפחית את הבירוקרטיה וצפוי להקל על המערכת.

 
לא כסיסמה  -כז אנו פועלים בהתאם לתכניות עבודה מסודרות כאשר התושב נמצא במר

אלא כדרך חיים, ולכן אמשיך להשקיע את מירב המשאבים כדי להמשיך ולהגדיל משנה 
לשנה את סל השירותים הניתן לתושבים וביצירת מנגנון המחויב לתושבים ופועל אך ורק 

 למענם ולרווחתם.
 

העיר, אני רוצה להודות לכל השותפים, למנכ"ל העירייה, לגזבר העירייה, לחבריי להנהלת 
 לחברי מועצת העיר, למנהלי המחלקות,  מאחלת לנו שנה מוצלחת לא פחות מקודמתה.  

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 .2020מונח בפניכם תקציב העירייה המאוזן לשנת 
 

התקציב נבנה בהנחיות ראש העיר ובשיתוף פעולה מלא עם האגפים והמחלקות שהציגו 
לשנת התקציב וזאת כמובן אל מול המגבלות התקציביות את בקשותיהם ודרישותיהם 

שבו  2019יהיה מאוזן, כמו גם הביצוע בפועל של שנת  2020והידיעה והדרישה שתקציב 
 יהיה עודף קל.
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ברצוני להבהיר שיציבות זו של תוצאות כספיות משמעותית מאוד בדרכינו ובשאיפתנו 

על התנהלותנו היום יומית השוטפת להיות רשות איתנה מוכרת במשרד הפנים אשר תקל 
 ותיצור יכולת תגובה מהירה יותר ומתן שירות טוב יותר.

 
 2020נקודות משמעותיות בתקציב 

כפי שנראה נכון לעכשיו נעמוד ביעדי גביית הארנונה השוטפת  2019בשנת  – ארנונה .1
ה נלקח בחשבון עדכון מקדם הארנונ 2020. בשנת 90%ונשפר את אחוז הגבייה למעל 

כלוסים  חדשים ושמירה על אחוז גבייה י(, א2.58%כפי שנקבע ע"י משרד הפנים )
 .90%שהינו מעל 

 מגורים. 40%עסקים  60%תמהיל הארנונה אצלנו הינו 
 

מענקי הממשלה יקטנו משמעותית בשנה הבאה ובתקציב הנ"ל נערכנו לכך  –מענקים  .2
 וגם לתקופה הלא יציבה והמאתגרת בעבודה מול גופי ממשלה בעת הזו.

 
לעומת שנה קודמת ₪ מיליון  3.5 –נגדיל את ההשקעה בחינוך ב  – חינוך ורווחה .3

 ונשמור על התקציבים המושקעים באגף הרווחה, ואף נשפר את השירות.
אנו ממשיכים לבדוק ולנסות למצות את כל התקציבים המגיעים לנו הן בחינוך והן 

 ברווחה מול משרדי הממשלה
 

 נמשיך לבצע פרויקטים חשובים בעיר עפ"י סדרי עדיפויות מוגדרים. – תב"רים .4
 

 תמשך ההשקעה בפרוייקטי הבינוי החדשים כפי שהוגדרו בהסכם הגג. - הסכם הגג .5
 

חברה כלכלית שתהווה את זרוע הביצוע של חל לפעול ה זו תבשנ - חברה כלכלית .6
 העירייה לביצוע הפרויקטים.

 
בשנה זו ננסה לבצע פריסת הלוואות בריביות נוחות יותר מאלה הקיימות  –מימון  .7

מהיקף התקציב  10% –כרגע. יתרות ההתחייבויות הכספיות שלנו לבנקים מהוות כ 
 בות פיננסית.המהווים אחוז נורמטיבי המעיד על יצי

 
 עודפי הכספים מתב"רים יושקעו בתיקי השקעות מניבים. – השקעות .8

 
ברצוני להודות למנכ"ל העירייה על שיתוף הפעולה ולכל אגפי ומחלקות העירייה, לעובדי 
מח' הגזברות שעמלו על הכנת התקציב ובעיקר לאפרת תודה על הידע, המקצועיות, 

 האכפתיות והאחריות.
 

 ₪. 97,000במסמכים ששלחנו לכם, היקף התיקונים הכולל הוא  עשינו תיקונים
בסך  1457צירפנו רשימת תב"רים שמופיעים בסוף החוברת וגם כאן נשמט תוספת לתב"ר 

 מלש"ח.  1.8מועדון קהילתי ברמת פנקס. ההיקף הכללי של השיפוץ יהיה ₪  800,000
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 18:45ז'אנה כהן הצטרפה לישיבה בשעה 
 

 ארביב:ניסים 
 המבנה לא השתנה, מה השתנה?

 
 מנכ"ל העירייה: –אלי אהרוני 

מטר מרובע קומה שניה ויש הרבה דברים שצריכים לעשות  400כשנכנסנו פנימה יש שם 
בקומה הראשונה בהיבט התשתיות. עשינו בדיקה מה צריך לעשות על מנת להביא אותו 

 למצב שיהיה תקין לעבודה. 
 

 ניסים ארביב:
 ו יכולים לראות את התחשיב? האם אנחנ

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 בוודאי. 
 

 ראש העירייה:
בהצעת תקציב העירייה, כפי שמונחת לכם על השולחן, לראשונה יש את תוכנית העבודה 
והיעדים שנקבעו במהלך מאוד יסודי שהוביל מנכ"ל העירייה עם מנהלי המחלקות 

ובסופו של דבר תוכנית העבודה לפי מחלקות ויעדים שקבענו להם,  הוהאגפים בעיריי
 לאחר מכן יש את הצעת התקציב ובסוף יש את התב"רים. 

 
 ניסים ארביב:

לטובת מה זה בשלב הזה? האם יש החלטה סופית ₪, הקמת בית עלמין, מיליון  15תב"ר 
 שקם בית עלמין? 

 
 אבטמו אייאיו:

 זה תשתית. 
 

 ניסים ארביב:
האם זה לא אמור ₪? אותי לימדו שיש תשתית מקיפים את השטח. לטובת מה מיליון 

 להגיע לשולחן המועצה? 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
זה לטובת השלב הראשון, שלב שמלווים אותנו יועצים שמלווים את הפרויקט הזה עם 

היום אני לא יודע לומר  עיריית קריית אונו. התקשרויות ראשוניות שאנו מקימים פה. כבר
 אם זה הסכום הסופי, יתכן שהוא יהיה פחות, אבל זה שלב של להתניע את ההליך. 

 
 ניסים ארביב:

 עיריית קריית אונו משתתפת חצי חצי?
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 כן. 

 
 ניסים ארביב:

 ₪.  800,000, הגדלה של 28פיתוח רחוב הרצל, תב"ר 
 

 גלעד אורן:
מלש"ח, במסגרת העבודה גילינו תוספות שלא  25קציב הראשוני של רחוב הרצל היה הת

תכננו ברמה של גבהים שלא ידענו על קיומם ויש גם תוספת שעשינו אחרי בקשה של ראש 
 10%מקומות חניה, סטייה של אולי  20העיר להרחיב לצורך ביטוח לאומי להוסיף 
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במיוחד לרחוב כזה שלא נגעו בו עשרות מהתקציב ההתחלתי, לא משהו שהוא דרמטי, 
 שנים ואנחנו פתחנו אותו מחדש ומצאנו מה שמצאנו. 

 
 

 יוסי סויד?
 מה מועד הסיום? 

 
 גלעד אורן:
 שבועות הקבלן ייצא משם.  3לדעתי תוך 

 
 ניסים ארביב:

 רחוב משה הדדי, מה זה? 
 

 גלעד אורן:
 משהו בטיחותי בבית ספר סעדיה גאון. 

 
 ראש העירייה:

 זה כדי שהאוטובוסים יצאו מרחוב יוסף קארו ויורידו את התלמידים במשה הדדי. 
 

 ניסים ארביב:
 האם הסכום הגיוני?

 
 גלעד אורן:

יש כתב כמויות לכל, אנחנו מפרקים את החזית של בית הספר, אנו גם נכנסים קצת לתוך 
 ₪.  650,000בית הספר ומפתחים את כל המקטע הזה מחדש, לכן העלות כמובן 

 
 ניסים ארביב:

ימית, אני זוכר שדיברנו על זה, בכל התב"רים פה אין סכום לשיפוץ סעדיה גאון למעט 
 מיליון שקל. האם מתוכנן בקיץ להשקיע עוד בבית הספר?

 
 גלעד אורן:

בשבוע הבא מותקנת בבית הספר הצללה במגרש הספורט שהבטחנו להם שנוסיף במסגרת 
ה ביום שני, אני מעריך שעד יום שישי נסיים את זה ויש את השיפוץ, אמורים להתקין את ז

 החניון שדיברתי עליו. אין צורך נוסף. יש משהו מאחורה שאולי צריך. 
 

 ניסים ארביב:
שנים  5-מלש"ח ל 25מלש"ח. אושר  7, שיפוץ מבנה ציבור, שיפוץ קיץ בגני ילדים 50תב"ר 

 ? לשיפוצי קיץ למבני ציבור, למה צריך להוסיף עוד
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
מסוימים לביצוע. במסגרת  םיש את נושא המכרז שהובלנו ושלושה קבלנים שזכו בהיקפי

שיפוצי הקיץ אנחנו עושים מיפוי של כל הצרכים של גנים ובתי ספר, כרגע לא הגדרנו את 
 הרשימה הסופית, אבל כאשר נגיע לקיץ, נגדיר. 

 
 ניסים ארביב:

מלש"ח  שקיבל הקבלן במסגרת זכייתו במכרז, כשהמכרז היה  25-מה ההבדל בין ה
 שיפוצי קיץ? 

 
 ראש העירייה:

 מלש"ח, זו הקיף העבודות שאנחנו צריכים לספק לו.  25-הוא לא קיבל את ה
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 מנכ"ל העירייה: –אלי אהרוני 
מלש"ח. כל שנה אנו  5עשינו מכרז לשיפוצים שכל קבלן יוכל לעבוד בהיקפים של עד 

מלש"ח, נפעיל כמה קבלנים. הם  7מקציבים תקציב לשיפוץ מוסדות חינוך. השנה הקצבנו 
 מלש"ח שיפוצים בעיר במסגרת המכרז.  5זכו בזכות לעבוד עד 

 
 ראש העירייה:

ק בשיפוצי קיץ ובמסגרת סדר עדיפויות בחודש ינואר יתכנס הצוות המקצועי שעוס
 שמחלקת החינוך תציג, נקבע מהם גני הילדים ובתי הספר שישופצו השנה. 

 
 ניסים ארביב:

מלש"ח. אם אנחנו הולכים לבניה חדשה,  2, תכנון מבנה עירייה חדש בעלות של 68סעיף 
 האם יש צורך בשיפוץ כרגע את המבנה והרחבה? 

 
 ראש העירייה:

לבניין העירייה הישן ובמיוחד העובדים שם, אני יכולה להעיד שסביבת העבודה מי שנכנס 
מוזנחת בלשון המעטה, אלו הפנים שלנו ורוב תושבי העיר מקבלים שם את השירות 
במחלקות החינוך, השירותים החברתיים והקהילתיים ומחלקת ההנדסה. לכן יש חשיבות 

ין עירייה חדש יכול להארך חמש שנים לשיפוץ המבנה, מה עוד שתכנון וביצוע של בני
 לפחות ואין סתירה בין הדברים. 

 
 גלעד אורן:

בנוסף זה לא השקעה שהולכת לטמיון, בסופו של יום המבנה הזה יהא בבעלות העירייה 
 של העיר המתפתחת.  םוישמש לצרכים עתידיי

 
 ניסים ארביב:

 . 3,122,000משרד החינוך ₪,  450,000כיתות גן סעדיה גאון הגדלה,  4, בניית 65סעיף 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
מה שקרה במשרד החינוך בשנה האחרונה, שהיו פערים בין ההתחייבויות שלהם בעל פה 

 לבין המסמכים שהגיעו אלינו ומשך הזמן שלקח עד שהגיעו אלינו המסמכים. 
הקמנו את התב"ר על קרנות ואמרנו שאנחנו פועלים לקבל הרשאה ממשרד החינוך, 
קיבלנו את ההרשאה לכן אתם רואים את הקיטון בקרנות. בשורה תחתונה, הפרויקט 

 נגמר, אנחנו מתחילים לדווח אותו ונקבל את הכספים. 
וזה מחליף  אני מזכיר שאישרנו את התב"ר כי עבדנו ולא רצינו לעבוד ללא תב"ר מאושר

 אותו. 
 

 ניסים ארביב:
אלש"ח. אושר שם סכום  600הגדלה, תוספת של  –מטר בניה  500, מדעים ויהדות 67סעיף 

שעצר אותנו גם בפעם הקודמת וליאת ביקשה ממך, אם אני זוכר נכון, לבדוק את הסעיף 
 מטר.  500מלש"ח לבנייה של  5או  4הזה. אושרו 

 
 גלעד אורן:

מלש"ח וגם אז הודענו  3-אז טעות בסכום וסך כל הפרויקט מסתכם סביב ה ההיית
מלש"ח, פחות או  3-טעות וזה כבר הסתיים, לדעתי הוא נמסר השבוע והסתיים ב השהיית

יותר במה שאנחנו הערכנו. אין עדיין חשבון סופי אבל הפרויקט הסתיים פחות או יותר 
 בתקציב. 

 
 ניסים ארביב:

 לאתיופים. למה מגדילים תקציב למשהו שעוד לא התחיל לקום?  בניית בית הכנסת
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 ראש העירייה:
פנינו למשכ"ל, הם עשו מכרז בין הקבלנים ויש קבלן זוכה. אתמול נחתם היתר הבניה של 

 בית הכנסת. 
 

 גלעד אורן:
הפרויקט יצא מספר פעמיים למכרז. למיטב זיכרוני בתחילת הדרך חשבנו שזה יעמוד על 

"ח, המכרז נפל מספר פעמים ובסופו של דבר הלכנו למשכ"ל, יש לנו הצעת מחיר מלש 2-כ
סדורה, התקציב הזה משקף את כל העלויות, כולל תכנון וניהול הפרויקט ובסופו של דבר 

 מלש"ח.  2.8הפרויקט אמור להיסגר סביב 
 

 ניסים ארביב:
 300החברה תקום מלש"ח? היה פה דיון שברגע ש 2למה צריך להקמת החכ"ל  78סעיף 

 מלש"ח יועברו מהעירייה. 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
מלש"ח זה הסכום הראשוני שאנו כעירייה מעבירים לחברה הכלכלית כהלוואת בעלים  2

 שאמורה לשמש אותם לפעילות על מנת לבנות את עצמם. 
בפעם הקודמת דיברנו על הפעילות שאנחנו רוצים שתהיה בחברה הכלכלית, אנחנו רוצים 
שהיא תהיה זרוע ביצוע והפרויקט שעוברים היום דרך העיריה, יבוצעו בצורה מקצועית 

מיליון, אלא שנבנה את זה בצורה מסודרת,  300יותר דרך החברה הכלכלית. לא דיברנו על 
 ה כאשר זה ילך ויגדל. עשרות מיליונים בשנה ראשונ

 
 גלעד אורן:

מדובר על הפרש עיתוי משום שגם אם מחר בבוקר יעברו לחברה הזאת פרויקטים גם 
מלש"ח, עד שהיא תיפגש עם העמלה וכסף ייקח מספר חודשים ולכן  100בהיקף של 
מלש"ח אמור לגשר על ההוצאות הקבועות שיש בחברה של מנכ"ל, מזכירה,  2הסכום של 

ירות משרדים וכו'. זה למעשה גישור של מספר חודשים וזה מוגדר כהלוואה חשב, שכ
 שתוחזר לעירייה כאשר יכנס צבר מספיק של פרויקטים והחברה תכניס מספיק עמלות. 

 
 ראש העירייה:

 סיימנו את התב"רים, עוברים לתקציב. יש למישהו שאלות לגבי הרווחה? תודה, אסתי. 
 
 

 אסתי אשל עזבה את הישיבה. 
 
 

 הם אותם סעיפים.  םכדי שלא יהיו אי הבנות, החדש והישן לא אותם עמודים הסעיפי
 

 ניסים ארביב:
. 29כשבהמשך יש הקצאה, זה נמצא בעמוד  350-, הכנסות ממחזור אשפה. ירדנו ל4עמוד 

 אנחנו משקיעים כסף ומקבלים פחות? 
 

 אפרת סקאת:
 נסות. אומדן ההכנסה נקבע על הצד השמרני. היינו זהירים עם ההכ

 
 ניסים ארביב:

, עבודות קבלניות. יש רכב טיאוט בבעלות החברה. האם זה הכל 7122, סעיף 28עמוד 
 קבלני?

 
 ראש העירייה:

 כן. 
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 ניסים ארביב:
 מלש"ח, למה יש חריגה אם יש הסכם?  7.4הגענו לכמעט 

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

אותו שירות שחשבנו שנקבל בתחילת השנה ולכן עיבינו את השירות. אנחנו רוצים זה לא 
. אני אזכיר שבחודש הקרוב אנו יוצאים לכמה מכרזים מאוד 2020לשמור את זה גם בשנת 

 . 'גדולים בנושא של ניקיון, טיאוט, פינוי גזם וכו
 

 ניסים ארביב:
, אנו מכפילים את 600,000, 4שורה  34עמוד , הנדסה ובינוי. ביצוע צווי הריסה, 7320סעיף 

 צווי ההריסה?
 

 אפרת סקאת:
 נבחר קבלן במכרז. 

 
 יוסי סוויד:

 איך יודעים כמה הריסות יהיו?
 

 אפרת סקאת:
 עושים הערכה. 

 
 ניסים ארביב:

 פי שתיים?
 

 אפרת סקאת:
 כן, כי הרבה דברים נדחו עד שיבחר קבלן. 

 
 ניסים ארביב:

 הכנסות ממכרזים, הכנסה ממכירת חוברות וניהול. , 26, סעיף 5עמוד 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
במסגרת המכרזים שיצאנו שילבנו עמלת ניהול שאנו מפחיתים אותה מהקבלן. זה אמור 
לכסות את התקורות שלנו שאנחנו נדרשים לטיפול בכל המכרזים האלה. בגלל היקפי 

זה היה משמעותי  2019משמעותי ולכן גם בשנת המכרזים הגדולים, זה מתחיל להיות 
 . 2020ואנחנו מעריכים שזה יהיה גם משמעותי בשנת 

 
 ניסים ארביב:

 האם בצורה הזאת לא מונעים מקבלנים קטנים מהעיר להיכנס למכרזים? 
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
 מדובר בתיחור. 

 
 גלעד אורן:

זעומים בגין חוברת המכרזים. ולכן אין שום מניעה  על המכרזים עצמם אנו גובים סכומים
מקבלן להשתתף במכרז. לאחר שהוא כבר זכה במכרז, אנו מקזזים מהסכום של החשבון 
שלו אחוזים מסוימים לטובת דמי ניהול. בסופו של דבר, כל קבלן שעובד בעיר למעשה 

בודקים אותו. מקבל מאיתנו שירותים, אנו מלווים אותו, מאשרים לו את החשבונות, 
הדברים הללו עולים כסף לעירייה ואנחנו רוצים שזה יושת עליו כדי לכסות את זה. רק 

 הוא בעצם נפגש עם הסכומים הללו.  הבזכיי
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 ניסים ארביב:
, רווחה, סיוע לניצולי שואה. אני רוצה לברך על ההגדלה של הסיוע 34, סעיף 14עמוד 

 וכמה שיותר, יותר טוב. 
 

 . חגיגות וטקסים. 75, סעיף 40ות, עמוד חגיגות העצמא
 

 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 
יש טעות. ההוצאות  2019דיברתי איתי על זה, עשיתי בדיקה של הנושא הזה, בתקציב 

מלש"ח. היינו צריכים לייצר מספר  1.1-בביצוע היו יותר גבוהות מ 2018שהיו בשנת 
עצמאות, מדובר ביום הזכירון לשואה, יום מלש"ח. זה לא רק  1.4-1.5על סך  שעומד

הזיכרון לחללי צה"ל, שילוב אירועי יום העצמאות, פיקניק עצמאות, כל האופרציה הזאת 
זה שגוי, זה טעות שלנו בכספים.,  1.1-מלש"ח. לא נכון להסתכל על הפער. ה 1.7היא 

 מלש"ח.  1.4-1.5כאמור זה היה אמור להיות 
 

 ניסים ארביב:
 ן לבצע חגיגות בקנה מידה צנוע יותר? האם לא נכו

 
 ראש העירייה:

מאז שנכנסתי לתפקיד ההנחיה והמדיניות שתושבי העיר נשארים לחגוג פה באור יהודה. 
עד שנכנסתי לתפקיד, אני מזכירה לכם ששנה לפני שנכנסתי לתפקיד קובי אפללו נשאר 

ג. אנחנו מדברים בחגיגות לבד על הבמה בשעה עשר כי בני הנוער יצאו לערים אחרות לחגו
עצמאות מערב יום השואה ועד פיקניק עצמאות, ההוצאות הללו לצורך הטווח של 
שבועיים האלה. המטרה לגרום לבני הנוער להישאר כאן ולחגוג. אם בעבר האירועים 
הסתיימו בעשר, אחת עשרה בלילה, היום נשארים עד אחת, שתיים בלילה והמחיר הוא 

היא על העניין הטכני, שומרים, במה, תאורה ופחות על התוכן. אם  בהתאם. רוב ההשקעה
מלש"ח, הרוב זה על  400,000מלש"ח, זה אולי  1.7-אני אסתכל על תוכן זמרים, מתוך ה

מה שמסביב וזה משהו שאנחנו מחויבים גם מבחינת דרישות משטרה, גם מבחינת היקף 
ים לעמוד בסטנדרטים הטובים הקהל ושיהיה איכות של ההגברה ותאורה, אנחנו צריכ

 ביותר. 
 הבטמו אייאיו:

 מה תגובות התושבים?
 

 ראש העירייה:
הייתי צריכה לחכות לראות שהילדים חוזרים מפתח תקווה, צעירה כשאני הייתי אמא 

רמת גן ותל אביב בארבע בבוקר. היום הילדים נשארים בעיר ובאים לראות את ההופעות, 
 גת כמו שצריך. זה חלק ממיתוג ותרבות שחוג

 
 ניסים ארביב:

תרבות תורנית. יש פה הגדלה של חצי משרה לתרבות התורנית  8270סעיף  58עמוד 
 כשבעצם בפועל כל התקציב שלהם יורד. למה מגדילים בחצי משרה?

 
 גזבר העירייה: –רו"ח גיל גבריאל 

 אלש"ח.  50-עשינו תיקון לתקציב והגדלנו אותו ב
 

 ראש העירייה:
עשינו עדכון תקציב, מבחינת היקף סכום לפעולות נשאר אותו דבר, ההגדלה היא למשרה 
מלאה. לפי צרכים עירוניים יוסף יצחקוב ממלא את התפקיד ונותן מענה לפעילות הזו, 
הפעילות גדלה מבוקר עד ערב, אנו מביאים גם תקציבים נוספים על מה שקיים, בעיקר 

 החינוך ולכן הצורך בהגדלה.  מהמשרד לפריפריה חברתית וממשרד
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 ניסים ארביב:

ראיתי את הפרסום על חידת חמיצר, אולי אני אשמע ציני אבל אני אכן ציני, אני חושב 
לחידת  80,000-שחלק גדול מתושבי העיר לא פותרים חידות חמיצר. האם יש צורך ב

 חמיצר?
 

 דלילה אשכנזי:
ס מע"מ כולל אירוע חצי גמר וגמר. אנו פלו 55,000הסכום כולל את האירוע עצמו שהוא 

כיתות והרמה של הכיתות וכתבי  350מוסדות החינוך,  17נפגשנו איתו, זה כולל את כל 
שנה לאור  70החידה כוללים סרטונים, הדמיות, כל מיני אנשים שאנו עושים חקר עיר של 

מכיתות א' יהודה על כל המקומות המיוחדים שהילדים יהיו שותפים גם בתוך הכיתות, 
כתבי חידה ברמה הנדרשת, משתפים  20עד יב', בלימוד ההיסטוריה הענפה של העיר, כולל 

את התלמידים והוריהם וזה הולך להיות אירוע קהילתי. אנחנו הולכים לפתח אתר ייחודי. 
לכן, החלק היפה פה זה לבסס את ערך השייכות של התלמידים למורשת העיר, זה חקר 

ילדים שיהיו שותפים  6,000-ילדים, המנהלים, תחשבו על למעלה מעיר עם ההורים, ה
לנושא הזה ועם הוריהם נגיע למספרים הרבה יותר גבוהים ויכולים גם סבים וסבתות 

להיות שותפים. הפלטפורמה שתיבנה לא תהיה חד שנתית אלא רב שנתית. אנחנו  
וביולי נעשה את אירוע  מתחילים מינואר לבנות את הרפורמה, בינואר יצאו כתבי החידה

הגמר, שהוא אירוע רב חודשי ולכן אני רואה פה חשיבות יתרה לנושא הזה של חידת 
 חמיצר. 

 
 ראש העירייה:

 ?2020מי בעד אישור התקציב לשנת 
 

ליאת שוחט, ימית קרקוקלי, אברהם בורוכוב, עופר בוזי, ציון גזלה, אבטמו אייאיו,  :בעד
 ת מועלם. ז'אנה כהן, יוסי סוויד, ליא

 
 ניסים ארביב.  נמנע:

 
 . 2020מועצת העיר מאשרת את תקציב  החלטה:

 
 
 

 19:25הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       _________________        __________________ 
 
 ליאת שוחט, עו"ד                                                                  מלכה מיכאלי         
  ראש העירייה                                                             מרכזת ישיבות מועצה         

  


