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פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מיום 28.12.2020 שלא מן 

המניין מספר 13/20 

אישור תקציב העירייה לשנת 2021 

נוכחים: ליאת שוחט, אברהם בורוכוב, אלירן אליה )הצטרף במהלך הישיבה(, הבטמו אייאיו, 
ז'אנה כהן )הצטרפה במהלך הישיבה(,  יוסף סויד, יחיאל מושייב, ימית קרקוקלי, ליאת מועלם 
)הצטרפה במהלך הישיבה(, ניסים ארביב, עוזי אהרון )הצטרף במהלך הישיבה(, עופר בוזי, ציון 

גזלה )הצטרף במהלך הישיבה(, שלמה זלמן סויונוב. 

חסרים: ליאור אגאי.  

מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל 
גבריאל – גזבר העירייה, ליאת בן אבו – מהנדסת העיר, דלילה אשכנזי – מנהל אגף החינוך, גב' 
אפרת סקאת - תקציבאית, רו"ח גילה חלובה – חשבת אגף החינוך, עו"ד רן אברון – מנהל אגף 
הכנסות, יואל לוי – יועץ לראש העיר, אורן קורנפלד – דובר העירייה ומלכה מיכאלי – מרכזת 

ישיבות מועצה.  
 

על סדר היום: 
 

תקציב 2021 

 
הישיבה נפתחה בשעה 18:00 

 
 ראש העירייה:

* בראשית הדברים, עדכוני קורונה. כפי שאתם בוודאי עוקבים אחרי העדכונים שאנו מוציאים, 
החל מהיום אור יהודה היא עיר צהובה. למרות הסגר, ההנחיות שנוגעות לשיטת הרמזור 
מתייחסות למערכת החינוך. המשמעות היא שהחל ממחר ועד הדיון הבא בקבינט הקורונה, 
מתאפשרים לימודים פרונטליים בכל שכבות הגיל, כולל בכיתות ה' עד י' שלא למדו בשבוע 

האחרון בבתי הספר. 
 

* תמונת המצב העירונית מתייחסת לכך שיש בעיר נכון לעכשיו 85 חולים פעילים. הציון שלנו 
ברמזור הוא 5.97, כאשר החל מציון 6 העיר היא כתומה. לכן אנו פועלים יחד עם התושבים במגוון 
דרכים כדי לצמצם ככל שניתן את התחלואה, כשאין ספק שהסגר שנכנס יסייע לנו במשימה הזו. 

 
* מבחינת בדיקות, אין עיר באזור שלנו שמקיימת כמות גדולה כל כך של בדיקות. במהלך שמונה 
ימים קיימנו 4 ימי בדיקות מרוכזים במתחם הבריכה. אנו מקבלים תגובות חיוביות על אופן קיום 
הבדיקות, וזה כמובן מאפשר לנו לאתר חולים פוטנציאליים ובכך לקטוע את שרשראות ההדבקה. 
החל מהשבוע, גם קופות החולים מקיימות בדיקות ללא הפניית רופא, אך עם קביעת תורים. אנו 

עושים כל מאמץ לקבל בכל זאת ימי בדיקות נוספים יחד עם פיקוד העורף. 
אני רוצה לציין את שגב קרנר היקר שלנו מפיקוד העורף, שמלווה אותנו כבר  חודשים, על 

ההתמדה וההשקעה מכל הלב. 
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ציון גזלה הצטרף לישיבה.  
 

* באשר לחיסונים, אין ספק שזו מילת המפתח בכל הנושא של החזרה לשגרה. היום היה אמור 
להיפתח מוקד חיסונים של קופת חולים כללית, בגלל בעיה טכנית החיסונים לא הגיעו. מחר הם 
יפתחו. לקופ"ח כללית משויכים מרבית תושבי העיר. הקופה פתחה מוקד חיסונים במרפאת 
גורדון ברח' משה הדדי, אנחנו אפשרנו להם שבדיקות הקורונה שיתקיימו שם יועברו לבריכה 
והחיסונים יתקיימו במרפאת גורדון, בשבוע הבא תיכנס גם מכבי לחיסונים באור יהודה. קופות 
החולים מאוחדת ולאומית מקיימים חיסונים במוקדים מחוץ לאור יהודה בשל מיעוט המבוטחים 
היחסי בעיר. גם אני, כמתן דוגמה אישית וקריאה לתושבים לתת אמון במהלך החיסונים, 

התחסנתי, ואני קוראת לכם, ברגע שניתן להתחסן לעשות זאת גם כן.  
 

ליאת מועלם ואלירן אליה הצטרפו לישיבה.  
 

במהלך היממה האחרונה יצאנו במבצע משותף יחד עם בית החולים הלאומי שיבא לתת עדיפות 
לחיסונים לשורדי השואה, אוכלוסייה עתירת זכויות, ואנו נדאג לכך שהם יקבלו חיסונים 
בהקדם. כמו כן, אנו ממתינים להנחיות בנוגע לחיסונים של צוותי ההוראה, וברגע שזה יתאפשר, 

גם הם יתחסנו בעדיפות גבוהה, בשל המגע שלהם עם התלמידים.  
 

* אתמול קיימנו טקס להנחת אבן פינה לאולם הספורט החדש שיוקם בחטיבת ביניים יובלים. 
האולם החדשני ייועד בשעות היום לתלמידי בתי הספר ואחר הצהריים את ענף הספורט האמנותי 
לחוגי ספורט. מדובר בפרויקט חשוב עבור העיר מכיוון שהוא מספק מענה למאות תלמידים, 
ובמקביל מאפשר לענפי ההתעמלות שלנו לקבל מתקן ראוי לפעילות. האולם ישמש את ענף 
ההתעמלות האמנותית ויפנה את היכל הספורט לטובת פעילות ענף התעמלות המכשירים 

והקרקע. 
 

* בהזדמנות הזו אני רוצה לברך את ד"ר נתי ברק, מנהל הקריה השש שנתית על בחירתו אמש 
לאיש חינוך מצטיין על ידי מחוז תל אביב במשרד החינוך. אני לא חושבת שצריך להכביר במילים 
על התרומה האדירה של נתי למערכת החינוך בעיר ולחלק החשוב שלו ברפורמת יובלים שנותנת 

את אותותיה.  
בנוסף, אני רוצה לברך את חן סקאל, תלמידת שכבת י"ב בתיכון יובלים על קבלת אות הפעיל 
המצטיין של מחוז ת"א בתחום המעורבות החברתית. גם על נושא המעורבות החברתית 
והחשיבות שלה עבורי, אני לא רואה טעם להרחיב, ואני שמחה לראות עוד ועוד בני נוער וצעירים 

מתנדבים ולוקחים חלק בפעילויות הרבות והמשימות שיש לנו בעירייה. 
 

עוזי אהרון הצטרף לישיבה.  
 

* לאחרונה חזרתי מאיחוד האמירויות במשלחת של מרכז השלטון המקומי, שמטרתה לקדם 
 gitex שיתופי פעולה ויוזמות חינוכיות וטכנולוגיות עבור העיר אור יהודה. לקחתי חלק בוועידת
יחד עם שישה ראשי ערים נוספים ונפגשתי עם שרים, אנשי ציבור ומנהיגים באמירויות. בין 
השאר, נפגשתי עם השר לבינה מלאכותית, שאחראי על נושא התכנון הטכנולוגי העתידי בדובאי 
ויצרתי קשרים שיסייעו לנו לקדם שיתופי פעולה אפשריים בעתיד. אני בטוחה ששיתופי פעולה 

אלו יסייעו לנו לעשות צעד נוסף קדימה הן מבחינה טכנולוגית והן מבחינה חינוכית. 
 

* עדכון נדל"ני אחרון - אני שמחה לבשר, שבעקבות פעולה מאומצת שלנו מול משרד הפנים, 
הורחבו הגבולות של העיר, כאשר צורפו לאור יהודה 13 דונם שיאפשרו את המשך פיתוח העיר, 
צעד שיקבל חיזוק כלכלי חשוב להמשך מאמצי הצמיחה העירוניים. מדובר ב-13 דונם בצפון העיר 
ליד מתחם תל השומר - מתחם בית האבות, מסעדת דון ויטו והמוסכים הסמוכים. בשטח בית 
האבות אחוזת אייל מתוכנן להיבנות מבנה מודרני ומשמעותי שיספק מענה מקיף לאוכלוסיית 
המבוגרים, ובשטח המוסכים מתוכננות לקום יחידות דיור חדשות עם עירוב שימושים, מגרשי 

תעסוקה ומסחר. 
 

 ראש העירייה:
אני מעלה לדיון את סעיף תקציב העירייה לשנת 2021.  
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שנת 2020 הייתה ללא ספק אחת המאתגרות ביותר בשנים האחרונות עבורנו בצל נגיף הקורונה. 
יחד עם זאת, על אף הקשיים בדרך והשינויים הבלתי מתוכננים לתכניות העבודה, אנו פועלים 

לסיים את השנה באיזון תקציבי ולהיערך באופן המיטבי ביותר לשנת 2021 שעומדת בפתח.  
בשנה שחלפה, לצד הטיפול במשבר הקורונה, המשכנו להשקיע בתכניות חינוכיות חדשות, התחלנו 
בשיווק של מתחם התעסוקה OPARK, ביצענו פיתוח נרחב ברחבי העיר, קידמנו יוזמות 
קהילתיות, ביצענו שדרוג בשכונות הוותיקות, קיימנו פעילויות תרבות לכל הגילאים ולכל 

המגזרים, ועוד. 
 

אחד האתגרים המשמעותיים ביותר, אם לא הגדול שבהם, הוא אכלוס שכונת בית בפארק שיחל 
בחודש אוקטובר 2021. כידוע, כ-3,000 משפחות יצטרפו החל מהשנה הנוכחית אל העיר ואנו 
נערכים לספק את מגוון השירותים גם לשכונה החדשה. בנוסף, אנו שמים דגש על נושאים כגון 
שמירה וטיפוח של חזות העיר, מתן דגש על נושא הקהילה והשירותים הניתנים לה על ידי האגף 
לשירותים חברתיים וקהילתיים ו"נפגשים", השקעה באוכלוסיית האזרחים הבוגרים, נושא 

התרבות, השירות לתושב, הגברת תחושת הביטחון של התושבים, ועוד. 
 

התקציב השנתי שמובא אליכם לאישור עומד על סך של 366 מיליון שקל, עלייה של 39 מיליון 
שקל לעומת תקציב 2020. אם נכנסים יותר פנימה, תחום החינוך הוא הנושא שמקבל את מרבית 
המשאבים העירוניים, כאשר 125 מיליון שקל מושקעים בו, 34 אחוז מהתקציב השנתי שלנו, 

ומהווה עלייה של 15 מיליון שקל לעומת השנה הקודמת.  
גם בתקציב הרווחה חלה עלייה משמעותית, כאשר התקציב עומד בשנה הקרובה על 57 מיליון 

שקלים, 5 מיליון שקל יותר לעומת 2020. 
 

מעבר לתקציב הרגיל, אנו מביאים לאישור המועצה גם תקציבי פיתוח בהיקף של 725 מיליון 
שקל. התקציב הזה מיועד להשקעה ופיתוח של השכונות הוותיקות, זאת לצד הקמת מבני ציבור 
וחינוך ופיתוח בשכונת בית בפארק. היום אנו מאשרים רק את תקציב העירייה והדיון בתב"רים 

יועברו לדיון בישיבה מן המניין שתתקיים בשבוע הבא.  
 

אני מזמינה את  מגזבר העירייה, גיל גבריאל, להסביר את התקציב העירייה ואחר כך נעבור 
לשאלות.  

 
רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 

שנת 2020 הייתה שנה מאוד קשה ומאתגרת כי היינו צריכים להגיב על כל מיני אלמנטים של 
פגיעה בהכנסות, בארנונה, שילוט, חניה וכיוצ"ב. מה שעמד לנגד עינינו זה דבר אחד – שנת 2019 
הייתה מאוזנת ורצינו גם בשנת 2020 להיות מאוזנים והיה צורך להביא את הכספים או 

מהתייעלות או מעליה בהכנסות.  
בסבירות גבוהה נהיה במקום ששנת 2020 מאוזנת, כשיש לנו עוד שנה אחת להגיע למצב שאנו 

בדרך לרשות איתנה.  
תקציב 2021 שמוגש כאן נבנה לאחר פגישות רבות עם כל  מנהלי המחלקות והאגפים בעירייה, 
כמובן דרך ראש העיר, ישבנו עם כל אחד וירדנו לפרטי פרטים, עשינו פעילויות חדשות, תוכניות 
חדשות, הרחבה ומצד שני, צמצום על פי הצורך. בסופו של יום, התקציב שמוגש כאן מאוזן וגבוה 

ב-3.6% לעומת התקציב המעודכן של שנת 2020.  
 

אנו ממשיכים לשמור על יחס ארנונה של 58% עסקים, 42% מגורים, זה יחס שהוא מאוד חיובי 
ובעל פוטנציאל משמעותי לצמיחת העיר בהמשך. אני חייב לומר שהרשויות באזור יכולים לקנא 

בנו באחוזים הללו.  
בבניה של התקציב רשמנו 4 מלש"ח מענק נתב"ג לעומת 12 מלש"ח שהיו לנו בשנה קודמת ו-4.5 

מלש"ח תמרוץ דיור בגין שיווק יח"ד חדשות.  
 

העירייה פועלת בפרויקטים עם חכ"ל, שהוקמה לצרכי פיתוח העיר והקמת השכונות החדשות, 
ותוך כך יש מעורבות גם לחכ"ל באירועים, קידום עסקים בעיר וכו'.  

 
בתום שנת הפעילות של 2021, העירייה תהא זכאית, לפי דרישה והצורך, לקבל על בסיס הפעילות 

של החכ"ל גם דיבידנד מהחכ"ל, בהתאם לצורך.  
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הוצאות השכר מהוות 35% מהיקף התקציב המוגש, אנו נערכים להרחבת השירותים הציבוריים 
בשכונת בית ופארק, שתאוכלס במהלך שנת 2021.  

 
אנו ממשיכים בפיתוח השכונה החדשה בית ופארק ופרויקטים אחרים ברחבי העיר.  

במהלך שנת 2020 הוצאנו בסביבות 140 מלש"ח הוצאות בגין פיתוח וב-2021 נוציא סכום דומה.  
 

אנו ממשיכים לצמצם את התלות שלנו במערכת הבנקאית ומקטינים הלוואות, עומס המלוות 
שלנו עומד על 8% שהוא יחס מאוד בריא ומאוד נוח להתקדם איתו מבחינה פיננסית, ברמה של 

מימון של פרויקטים.  
 

יתרות הבנקים שלנו נכון לסוף השנה יהיו בכ-230 מלש"ח, כאשר כ-120 מלש"ח מתוכם מונחים 
בתיקי השקעות, שמושקעים לפי תנאים בחוזר מנכ"ל.  

 
מבחינתי, יום של אישור תקציב זה סגירת מעגל, נגמרה שנה ואני רוצה להודות לעובדי הגזברות, 
למנכ"ל, לראש העיר והכי הרבה לאפרת, שעזרה לי מאוד מאוד, ימים כלילות, כדי לסיים את 
התקציב. בהרגשה שלי, אתה יושב עם אנשים שהדברים בוערים בהם, לפעמים ישבנו כמה וכמה 
פעמים עם מנהלי האגפים והגענו לתוצאה רצויה מבחינתנו, זה איזון התקציב, כאמור, קיבלנו 
שת"פ מלא מכל האגפים בעירייה ומבחינתנו להגיע ליעד של תקציב מאוזן, אפילו עוד לפני 31.12 

שלא היה פשוט בכלל, זה הישג, תודה רבה לכולם.  
 

 יחיאל מושייב:
אני רוצה להודות לגזבר העירייה, כשאני חושב על המהלך המבריק שליאת שוחט עשתה בנושא 
שלו, גזבר לא מתנשא, לא שחצן, יודע לעזור ויודע לענות על שאלות לעניין. הוא לא מבדיל בין 

אופוזיציה לקואליציה, כל דבר שרציתי כאופוזיציה, נענה ב-99% בחיוב וגם עזר.  
אתמול בועדת הנחות הייתי רעב, שאלתי את הגזבר למה אין כיבוד, אז הוא ענה לי שיש הנחיית 
קורונה מהתקנות, שאסור להביא כיבוד. אז אני מבקש, בעמוד 17 סעיף של האירוח וכיבוד, 

בתקופה של הקורונה, לבטל את הסעיף הזה, זה לפחות 100-200 אלש"ח.  
 

ראש העירייה: 
זה לא קשור, אירוח וכיבוד זה אם תגיע איזושהי משלחת, שזה ייצא מהתקציב הזה.  

 
אלירן אליה יצא מהישיבה.  

 
 יחיאל מושייב:

  יש גם סכום עבור הוקרה לעובדים במחלקת החינוך. אני מבקש את התקציב הזה 
להעביר למקום אחר.  

 עמוד 27, הנדסה ועדה לבניין עיר, סעיף 7.3.20.0 – משכורות ושכר עבודה גדל במיליון 
ומשהו.  

 
 ראש העירייה:

צריכה להיות פה הערה, המשרות שרשומות מתחת לסעיף זה המשרות שמתייחסות לשנות 2021 
ולא לשנים קודמות.  

 
ז'אנה כהן הצטרפה לישיבה.  

 
 יחיאל מושייב:

אני מבקש לדעת על מה הגידול במשכורות של כמעט 2 מלש"ח במחלקת הנדסה, אני מבין שהעיר 
מתפתחת.  

 עמוד 38, קול קורא, גדל במעל מיליון ₪.  
 

 ראש העירייה:
אנחנו מקבלים ממשרד החינוך, על כל שקל שאנחנו מוציאים, אנחנו גם מקבלים. זה מופיע 

בהכנסות.  
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 יחיאל מושייב: 
 עיר המחר - עמוד 39, יש פה גידול של חצי מלש"ח, אשמח לקבל על כך הסבר.  

 עמוד 40, משכורות ושכר עבודה גדל פה במיליון. משרות מנהל יובלים. אם אני לא טועה, 
גיל הסביר שזה משהו שקשור בבית בפארק. למה לא לרשום בתי ספר "בית בפארק"? 

 אפרת סקעת:
הכותרת היא תיכוניים, לא רק יובלים.  

 
ראש העירייה: 

סעיף שרשום עליו תיכון יובלים, הוא כולל את התיכון וחטיבות הביניים של בית בפארק ונכללות 
המשרות למנהלי בתי הספר והמורים שם.  

 
 ניסים ארביב:

באותו עמוד, עבודות קבלניות ניקיון חטיבת ביניים, הביצוע בפועל היה 418, גידול של 250,000 
שקל. אותו גידול אפשר לראות גם בעמוד 41.  

 
 גילה חלובה:

אני החשבת של אגף החינוך. אני כמעט חודשיים פה, מי שבנה את התקציב של החינוך זה אבי 
בללי, נמנע ממנו להגיע ולכן אני נמצאת פה במקומו ואני אנסה לענות על השאלות שתשאלו. לגבי 
סעיף הניקיון, בגלל הקורונה כל תקציב הרשות עבר כיול, קיצצו את כל הסעיפים וביניהם גם 
תקציב הניקיון. בתקציב 2021 הם חזרו להוצאות המקוריות שהיה על הניקיון פלוס התייחסות 

לשכונת בית בפארק, זה מסביר את הפער.  
 

ניסים ארביב: 
אם כך, התייחסתם גם לחטיבת הביניים והתיכון של בית בפארק?  

 
 גילה חלובה:

 כן. 
 

 ראש העירייה:
תקציב 2020 זה כיול.  

 
 שלמה סיונוב:

התיכון בית בפארק יהיה אכלוס בשנת 2021?  
 

 ראש העירייה:
חטיבת הביניים יהיה איכלוס ז,ח, ט.  מכיתות י' הכיתות ישולבו פה וזה יהיה בית ספר צומח.  

 
 ניסים ארביב:

עמוד 41, שאפו על המלגות לסטודנטים, חשוב מאוד ה-300,000 ₪ שרשומים פה.  
 

רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 
זה גידול מ-400,000 ל-600,000, הגדלנו ב-200,000.  

 
 ניסים ארביב:

עמוד 45, הפעלת מרכז צעירים, סעיף 8.2.8.0 – העלות הפכה להיות 150,000. ה-100,000 שקל היה 
אחרי כיול? 

 
 ראש העירייה:

כן. בנוגע לפעולות בכלל, התקציב הזה נבנה כך שלפחות הרבעון הראשון, אם לא גלישה לשני, זה 
עדיין תחת קורונה גם ברמת הפעילות, גם ברמת כמות המשתתפים, בתקווה שהחיסון יזרז לנו 

את האפשרות לחזור לשגרה, אלה המספרים.  
 

 ניסים ארביב:
עמוד 45, כפר סטודנטים, מה זה אומר?  
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 ראש העירייה:
אתה לא מכיר את הפרויקט? 

 
 ליאת מועלם:

יש לנו בעיר כפר סטודנטים, יוזמה של אלירן, שזה בעצם סטודנטים שמגיעים לעיר, הם כרגע 
גרים בשכונת איילת השחר וכחלק מהמלגה הם מתנדבים בעיר וגרים פה. בעתיד יהיה להם 
מבנים שהם יוכלו לגור בהם ולא בתוך דירות בשכונת איילת השחר. יהיה להם את המבנים כמו 

שיש בכל שאר הערים, שמשתתפות בפרויקט של כפר איילים.  
 

ראש העירייה: 
ההסכם שלנו עם עמותת איילים, שהיא מפעילה את כפרי הסטודנטים ברחבי הארץ, שנה שעברה 
כשהתחיל הפרויקט עמד על 12 סטודנטים, היום אנחנו על 26 סטודנטים ואני מאמינה שנגיע ל-
30, הם מקבלים מלגת התנדבות לסייע בעיר, כל הסטודנטים הם מחוץ לעיר שלומדים בתל אביב 
או בבר אילן. הם מסייעים לתלמידים בשיעורי בית, בפרויקט איילת השחר.  זה פרויקט מאוד 

מוצלח.  
 

 ניסים ארביב:
עוד 46 – כנפיים של קרמבו, הייתי שמח אם נוכל לסייע יותר לארגון הזה, במיוחד לאור כך 

שבשנת 2020 הוא חווה קשיים מאוד גדולים. מבחינתי את התקציב כיבוד אפשר להעביר לשם.  
 

 ראש העירייה:
אין צורך להעביר, תודה על הרעיונות, זה חלק מההסכם איתם, אלה הצרכים שלהם, במידה 

ויהיה צורך נוסף והם יעלו בפנינו, הם לא המקום שנסרב.  
 

 ניסים ארביב:
ראיתי סעיף של מד"א, השאלה אם לא להוסיף סעיף של עידוד התנדבות במד"א? זה לא צריך 
להיות בסכומים גדולים. יכול להיות שנוכל להכניס יותר אנשים או ללמד יותר אנשים עזרה 

ראשונה.  
אלירן אליה חזר לישיבה.  

 
דלילה אשכנזי: 

עזרה ראשונה מועברת ללא קשר, זה חובה.  
 

ניסים ארביב: 
אני מדבר על משהו קצת יותר גדול, יותר מהותי. יש היום פרויקט דיפרבילטורים ששמים אותו 

בכל מרכז.  
 

ראש העירייה: 
גם באור יהודה יש.  

 
 דלילה אשכנזי:

יש לנו בכל בתי הספר.  
 

 ניסים ארביב:
צריך לכך תקציב, אם אפשר לשריין לזה.  

עמוד 47 למטה, מרכז הטיפול למשפחה, האם המרכז הזה נסגר? כי הוא לא מתוקצב.  
 

 ראש העירייה:
חשבת האגף בבידוד, אנחנו נבדוק עם אסתי את המשמעות של זה ותקבל תשובה במהלך הישיבה.  

 
 יוסף סויד:

אני רואה פה עלויות שכר בכל המחלקות.  
 

 ראש העירייה:
תיתן דוגמא ספציפית על מה אתה מדבר, יש כל מיני תוספות מכורח הסכמים וכו'.  
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 יוסף סויד:

אני רואה עליות שכר אבל אני רואה שהשכר של עובדות סוציאליות נשאר להם השכר ולא עלה.  
 ראש העירייה:

יש להן הסכמי שכר שאנחנו מחויבים להם. השכר בשלטון המקומי הוא אחד הנמוכים ביותר 
במגזרים במדינה, כל מגזר בתוך השלטון המקומי, אם זה חינוך, רווחה, כפוף להסכמי שכר של 
אותו מגזר, אין לנו פה יכולת לפרוץ משהו שהוא ארצי וברגע שאנחנו מקבלים הסכמים, אנחנו 

עומדים בהם.  
 

 יוסף סויד:
לא שמו בשירות הפסיכולוגי וברווחה דגש על עלייה בשכר.  

 
 ראש העירייה:

במסגרת הביקור של גלנט השירות הפסיכולוגי קיבל תוספת של 2 תקנים.  זה לא רווחה, השפ"ח 
הוא תחת החינוך.  

 
 יוסף סויד:

בקשר לארנונה, עמוד 4, העליתם את הגביה כאשר אנחנו נמצאים בתקופת הארנונה ואני לא 
חושב שזה מתאים בעת הזאת.  

 
 ראש העירייה:

זה לא העלאת גביה.  
 

רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 
מבחינת המספרים, במהלך שנת 2020 קיבלנו שיפוי של 17 מלש"ח, השיפוי יושב בסעיף הנחות 
ארנונה בגין קורונה וזה כסף שנכנס למעגל הסכום לחיוב ב-2021, בגינו אני לא אקבל שיפוי. אז 
אתה צריך להסתכל ברמה השוואתית על ה-95 מלש"ח ביחד עם ה-17 מלש"ח. זה כסף שקיבלנו 

במהלך חודש מאי על חודשים מרץ, אפריל, מאי על עסקים.  
 

 ראש העירייה:
אם היית פותח את תקציב 2020 שאישרנו, לא את מה שאתה רואה פה תקציב 97 ו-95, היית 
רואה שהיה שם 120 מלש"ח, זה מקור ההשוואה שלך. התקציב הזה הוא אחרי כיול ואחרי 
הביצוע והתוספת של ההנחות בארנונה שניתנו. ה-111 מלש"ח אולי מטעים שאתה רואה שזה 

כמות גדולה, אבל ההשוואה שלך צריכה להיות אחרת.  
 

רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 
אתה צריך להסתכל על זה ביחד עם ה-17 מלש"ח.  

 
 ניסים ארביב:

כשאתה מסתכל על צפי ארנונה לשנת 2021, האם נלקח בחשבון שבו אחוז הפונים לרווחה 
וארנונה יגדל?  

 
רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 

לקחנו אחוזי גביה יותר נמוכים. אם לצורך העניין דיברנו על היקפי גבייה של 120 מלש"ח שהיו 
בתקציב המקורי לשנת 2020, כעת אנחנו מדברים על שנת 2021, כאשר אנחנו יודעים שיש לנו 
שכונה חדשה שגם בגינה יגבה ארנונה, הפחתנו את זה בכ-9 מלש"ח לעומת התקציב המקורי, 
הורדנו את שיעורי הגביה בצורה משמעותית, על מנת לא להיות מופתעים, שלא נכניס מספרים 
ונצטרך לחפש איך סוגרים את התקציב הזה. אני חושב ש-111 מלש"ח תקציב ארנונה שוטפת ו-
14.5 תקציב ארנונה פיגורים, זה יעד שבהחלט אפשר לעמוד בו, זה לא יעד מאתגר באופן דרמטי 

שקשה.  
 

 עו"ד רן אברון:
התקציב של 95 מלש"ח זה לאחר ה-17 מלש"ח שנתנו הנחות לפי התקנות ואם תחברו את 
המספרים, אנחנו מגיעים לכמעט 120 מלש"ח והצעת התקציב של 2021 לוקחת בחשבון שאנחנו 
עדיין נמצאים בתקופת קורונה, שהמדינה על פי התקנה החדשה מעניקה הנחות עד סוף יוני 21 
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ואנחנו לא יודעים כרגע מה הצפי ולכן ההכנסה השוטפת תקטן. כרגע, לצערנו, הקובץ הראשון 
שקיבלנו מהרשות לעסקים קטנים ובינוניים הוא קובץ מצומצם, 32 בעלי עסקים שמסתכמים בכ-
347,000 ₪  בלבד. אני אמור לקבל קובץ נוסף שמתייחס לתקופה של חודש 7, 8, 9 ולרבעון הבא 
אחריו, גם לגבי כאלה שקצת איחרו בבקשות שלהם וזה מתייחס לשתי התקופות, כמה יש שם, 
אנחנו לא יודעים. אני מדבר עם עסקים, הם הגישו בקשות, יש כאלה שלצערי לא קיבלו כי הגיעו 
ל-68% ירידה וצריכים 70%. הכסף יגיע אלינו בחזרה בסעיף אחר ולכן לקחנו את זה בחשבון גם 

בתקציב. 
 

 יחיאל מושייב:
יש פה התייחסות למחיקות בתקציב?  

 
 עו"ד רן אברון:

אין התייחסות.  
 

 יוסף סויד:
סעיף 37, רכישת ארגזי חול, 310,000 שקל? 

 
 ראש העירייה:

כן, על פי חוק אנחנו מחויבים להחליף חול בגני הילדים פעמיים בשנה.  
 

 ליאת מועלם:
מאוד מפריע לי, אמרתי גם לגיל, אנחנו משתמשים במילה "מפגרים", המונח החדש הוא מש"ה, 

אנחנו מדברים כל הזמן לשנות חוקים ודברים, זה אחד הדברים שצריך להפנים ולשנות.  
 

 ראש העירייה:
המונחים שאנו משתמשים נקבעים לפי משרד הרווחה, אם משרד הרווחה שינה, אין סיבה שאנחנו 

לא נשנה גם כן.  
 

 עוזי אהרון:
עמוד 20, אני רוצה לחדד את השאלה של יוסי של עליה חדה בשכר דווקא בשנת קורונה, עליה של 

כ-10% בשכר. עליה של כ-260,000 ₪.  
עמוד 22, תברואה, גידול של כ-50% בשכר. אני רוצה להדגיש, אמנם ראשת העיר הבהירה כי 
בחודש אוקטובר אמורה להתאכלס שכונת בית בפארק, אבל זה בסוף השנה, אין שום הצדקה 
לגידול של 50% בשכר. יתר על כן, בסעיף 7.1.2.2 שירותי ניקיון, נוצרו כאן 5 משרות נוספות, 

לצורך מה?  
 

 אפרת סקעת:
חלק מהמשרות שינענו מסעיף לסעיף בעקבות הערת המבקר.  

 
 ראש העירייה:

יש הבדל בין מה שאתה קובע כעובדה לבין שאלה, שאלת וענו לך שעשו סדר בעקבות הערת 
מבקר, שאתה היית כנראה חלק מהועדה שדנה בזה. אנחנו עושים תיקון ליקויים ואחד מתיקוני 

הליקויים של המלצות המבקר, זה לסדר את הסעיפים. 
 

 עוזי אהרון:
אז צריך לראות את זה.  

 
 ראש העירייה:

לא צריך לראות את זה. צריך לשאול שאלות ותקבל תשובות.  
 

 עוזי אהרון:
טוב בסדר. יהיה מי שישאל ויקבל תשובות נכונות.  

 
 ראש העירייה:

 נכון. 
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 עוזי אהרון:

סעיף 7.1.2.3 – עבודות קבלניות גדלו מ-3.5 ל-5.5 מלש"ח.  
 אפרת סקעת:

איחדנו את שני הסעיפים בעקבות המכרז החדש. בסעיף שמתחתיו 7.5.1 .  
 

 ראש העירייה:
שתי השורות אוחדו לסעיף אחד ולהיפך, זה פחות ממה שהיה.  

 
 עוזי אהרון:

שמירה וביטחון עמוד 24,  שוב עליה בשכר.  
 

 אפרת סקעת:
מעבר של עובדים מסעיף לסעיף.  

 
 עוזי אהרון:

שיטור עירוני, גם כן גידול בשכר של כ-400,000 ₪.  
 

 אפרת סקעת:
בשיטור העירוני, בעקבות הגידול של בית בפאר, ברבעון האחרון של השנה, מספטמבר עד דצמבר, 

גדלה משרה ב-1.5.  
 

 עוזי אהרון:
סעיף 7.3.20 – הועדה לתכנון ובניה, גידול של כ-1.1 מלש"ח בשכר, כאשר מדובר באותן משרות.  

 
 ראש העירייה:

זה לא אותן משרות, למה אתה מטעה? ה-31.6 זה המשרות לשנת 2021, אין פה השוואה לשנת 
  .2020

 
רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 

מדובר על גידול של 10 משרות.  
 

 אפרת סקעת:
הם היו בתכנון של שנה שעברה.  

 
 עוזי אהרון:

יש לנו חברה כלכלית ואת המינהלת.  
 

 ראש העירייה:
אם אתה היית יו"ר הועדה לתו"ב, לא היית שואל את השאלה הזאת.  

 
 עוזי אהרון:

 מספיק כל הזמן להגיד אתה ואתה. אני עוד לא פתחתי את הפה, תתביישי. 
 

 ראש העירייה:
העיר גדלה ומתפתחת, יש את או פארק יש את פארק איילון, יש פרויקטים, העיר מתפתחת, צריך 

בודקי תוכניות.  
 

 עוזי אהרון:
אבל צריך שזה יעשה בהיגיון וביושר.  

 
 ראש העירייה:
הכל בהיגיון.  

 
 עוזי אהרון: 
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עמוד 31, הוצאות יום העצמאות 1 מלש"ח – זה חוץ מהתוספות של הוצאות אחרות, מחסומים 
וכו'. מה הסיבה לסכום הזה, אם הוא לא סכום מופרז?  

 
 ראש העירייה:

תקציב 2020 עמד על 1.5 מלש"ח, בעקבות הקורונה לא בוצע, שריינו עכשיו 1 מלש"ח, כי הרעיון 
יהיה, שבמידה ויאפשרו אירועים, לא יהיה אירוע אחד גדול משמעותי, אלא מספר אירועים 
פרוסים ברחבי העיר וזה גם אומדן, אף אחד לא אומר שזה יבוצע, אבל שריינו כדי לתת מענה לכל 
השכונות ולכל המגזרים. אירועי יום העצמאות הם מערב יום השואה ועד פיקניק יום העצמאות 

למחרת, מדובר במספר אירועים.  
 

 עוזי אהרון: 
עמוד 45, פעולות תרבות. כל נושא התרבות מופקד בידי המתנ"ס.  

 
 ראש העירייה:

זה ממש לא נכון. יש מנהלת אגף תרבות כבר שנה והיא אמונה על זה.  
 

עוזי אהרון:  
אין התנגשות בין הפעולות של המתנ"ס לבין הפעולות שלה?  

 
 ראש העירייה:

לא, המתנ"ס עושה פעולות היכל התרבות, הצגות וכו', אירועי תרבות בעיר מרכזת חנה במסגרת 
העירייה.  

 
ניסים ארביב:  

עמוד 33 סעיף מחשוב, עבודות קבלניות, רישיונות, הסכום הכפיל את עצמו. האם הכפלנו את 
מספר המחשבים?  

 
רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 

לא, גדלנו במספר, אבל לקחנו תוכנות נוספות ברישיונות, כל מיני אלמנטים של סייבר כזה או 
אחר והרישיונות עולים בהיקפים כמו עשרות אלפי דולרים, ששילבנו את זה פנימה.  

 
אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה: 

גם הגדלנו את המינויים בזום כמעט בפי ארבע.  
 

רו"ח גיל גבריאל - גזבר העירייה: 
זה יותר הגנה על המערכות. 

 
 ראש העירייה:

מי בעד אישור התקציב לשנת 2021? 
 

בעד: הבטמו אייאיו, אלירן אליה, עופר בוזי, אברהם בורוכוב, יוסי סיוד, ליאת מועלם, ימית 
קרקוקלי, יחיאל מושייב, ציון גזלה, שלמה זלמן סויונוב, ז'אנה כהן, ליאת שוחט.  

 
נמנע: עוזי אהרון וניסים ארביב.  

 
החלטה: מועצת העיר מאשרת את תקציב 2021.  

 

הישיבה ננעלה בשעה 18:55 

ליאת שוחט, ראש העירייה  

מלכה מיכאלי, מרכזת ישיבות מועצה 
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