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 1 

 2 סדר יום

 3 .2020לשנת עדכון תקציב רגיל  .1

 4 

 5 

 6 פרטי כל   

 7 

 8 2020עדכון תקציב רגיל לשנת . 1

 9 

 10 

 11יום עדכון תקציב  הסדר  , על  15ערב טוב ישיבת מליאה שלא מן המניין מס'   : מר אבי גרובר

 12ט ת הספורגם של אגוד  . הטריגר לישיבה הזאת הוא הצורך 2020רגיל לשנת  

 13  קורונה. כל המשמעויות שלה  לש  םיכלהמם של מגוונים לאור כל מיני כל הוג

 14הקורונה לתוספות תקציביות. קיימנו שתי ישיבות של ועדת הכספים, ישיבה 

 15למעשה דיברנו בכלל, בדקנו בדיוק איך הגענו למצב ל ועדת הכספים  ראשונה ש

 16ם, נשאלו דברים. עברנו על השאגודת הספורט ומגוונים צריכים עוד תקציבי

וה להתקדם  שאלות  ירוק  אור  היה  שבאמת  אחרי  ובהמשך  הזה, כל   17במהלך 

 18רה  נצלנו את ההזדמנות כדי לעדכן עוד שו  .לתוספות האלה כבר יצרנו עדכון

 19עבור פה על כל הרשימה  אאנחנו הפצנו לכם את הסעיפים. אני לא    .של סעיפים

 20ים פה לעזור מבקשאחת. אנחנו    אבל אני כן אתייחס לנקודה  ,ואקרא אותה

 21שים לייצר מנגנון שיאפשר כמה מגזרים שספגו, חטפו בקורונה, ומבק ללמעשה  

 22אלף ₪,  250של  לסייע לבעלי עסקים דרך פתיחה של קרן לסיוע לעסקים בסך

 23זה ככה משהו שעלה מתוך הפגישה שלנו בקואליציה. קרן נוספת לנושא של  

לאנ ואומנות  בתחותרבות  שעוסקים  ושים  התרבות   24הרעיון  ת.  האומנום 

 25בתחום התרבות והאומנות, אצלי    מאחורי התמיכה הזאת ואנשים שפועלים

 26עלה כשראינו מה קורה בפורים וראינו מה קורה ביום העצמאות  לפחות בראש  

 27שכל האירועים בוטלו ולמעשה המשמעות היא שאירועים בהיקפים של מיליוני  

גודל של בע וחצי,  שקלים סדר  ואני למעשה  שני מש"ח,  רך מיליון   28לא בוצעו 

משהו.   להגיד  גם  חשוב  שפה  יום  חושב  על  מסתכלים  אנשים  פעמים   29הרבה 
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 1וחושבים שיש כמה אומנים על הבמה וזה העלות הגדולה. העלות העצמאות,  

 2הגדולה היא בעוד עשרות ומאות אנשים שעובדים מסביב, אנשים של תאורה, 

 3מערך שלם של    בות ישולאנשי התרם מסביב לאומנים  אנשים של סאונד, אנשי

 4, אנחנו רואים את זה גם פה בעדכון תקציב  אנשים שעובד ופועל ואמרתי לעצמי

 5צע את כל הסכום שהקצבנו לטובת  שאנחנו באמת אומרים אנחנו לא נצליח לב

 6שאיר בתחום הזה ננסה לעזור לאותם אנשים  אתרבות, שלפחות חלק מזה אני  

בתחו כמובןשעובדים  האלה,  רמת  ,מים  לצל  תושבי  התקופה השרון  את   7וח 

 8ת זה פה, אני מקווה, אז תעשה עבודה משפטית  שנאשר אשברגע    ,הזאת. כמובן

 9הדרג המקצועי פה. יכינו קריטריונים    מסודרת, יש גם את ועדת המשנה, גם את

גם   שאנחנו  כיוון  שבגדול  חושב  אני  התמיכות.  יינתנו  איך  ובדיוק   10מסודרים 

בת  היום לועדי  לטונותנים  כסף  שיפים  יותר בת  או  שפחות  חושב  אני   11וצים, 

 12בתוך התב"ר הזה יועבר הכסף, אנשים   ,קים איזה שהוא תב"רבאותו מתווה, נ

 13י קריטריונים יקבע כמה כל אחד יוכל לקבל. אנשים  יגישו בקשות מסודרות, לפ

 14וככה   יגישו בקשות בצורה שוויונית, הוועדה תשב, תבחן אותם, תאשר אותם

השאיפ אנח באמת  היא  רואיה  האלה  נו  המוסדות  מתי  אופק  אין  שאפילו   15ם 

ו עוד חוזרים  שיש  יודע  אני  להם.  נעזור  אנחנו  ככה  אז  עסקים,  בעלי   16בכלל 

ואני חושב  רשויות   זה  גם  שעשו את   17שזה משהו שמאוד בכיוון חיובי, אנחנו 

 18זה זה  מגדילים פה את הסעיף של משפחות במצוקה בקהילה, אמנם הרבה מ

 19ו מסדרים את זה. אני גם אמרתי את זה מאוד  חנו עכשיא, אבל אנכבר כסף שיצ

 20מיתי לגזבר. אמרתי לו בקטע הזה מה שצריך אנחנו נמצא את המקורות. לא  א

 21ד לאנשים שצריכים אותנו אין לנו כסף בשבילכם. אם גם שש מאות לבוא ולהגי

 22  המקורות איך לעזוראלף ₪ שהסעיף גדל אליו לא יספיק אז אנחנו נמצא את  

מש לאלאותם  בפחות,  להגיד  ככה  לי  שיש  מה  בגדול  זה  אנשים.   23רמת,  ותם 

 24במבט על, יש פה נושא של עוזרי הוראה, שזה סעיף של כניסה והכנסה והוצאה.  

 25סעות לחינוך המיוחד שאנחנו תגברנו לאור זה כל הנושא של ההסעות שם ה

 26בנפרד, ריך לנסוע כל אחד  השתנה, פעם אפשר היה לנסוע כמה ביחד. עכשיו צ

 27כי תקופה ארוכה  והכל. אומנם ההסעות לאזורי רשות  קצת ירד    המלווים  עם

על   שעולות  תלונות  לאור  שעולה,  סעיף  כן  גם  זה  אבל  למדו.  ממש   28מצב לא 
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 1הגנים, תגברנו קצת את הכסף לאחזקת הגנים הציבוריים. זה בגדול הדברים.  

 2  שאלות?   .זה מבחינתי

 3נים לבקשות להקלות, והנחות, זה אותה טריות את הקריהוועדה שבוחנ  ,ביא : לב-מר רמי בר

 4 ם איזה ועדת משנה? ועדה או שנקי

 5  אני חושב אותה ועדה.   מר אבי גרובר: 

 6 אותה ועדה.  : לב-מר רמי בר

 7 אתם בוועדה הזאת תגבשו קריטריונים.   מר אבי גרובר: 

 8 זה התפקיד שלה.   עידן למדן:  עו"ד 

 9  ם.  אתם תגבשו קריטריוני מר אבי גרובר: 

 10 הו חדש. חדש, זה לא ועדת תמיכות. זה מש והשמלא. זה  : לב-רמי במר ר

 11ארנונה זה משהו שאתה כאילו נותן פטור. פה אני המתווה אנחנו   ,עוד פעם מר אבי גרובר: 

ה את  לצלוח  תזרימית  לאנשים  נעזור  אנחנו  כסף,  נחלק  ניתן פוקתלא   12ה. 

 13ן שבו הוא  נועשות מנגגם נוכל ל  ישית שלמשללמישהו הלוואה, ואני חושב א

 14ת, הוועדה מספיק רצינית, יש שם  יוכל להחזיר לנו באירועים. ועוד פעם באמ

 15  מספיק אנשים רציניים.  

 16 אפשר כאילו עוד איזה גוף.  : לב-מר רמי בר

 17ת  יש ועדה ואני חושב זה. ככל שנצטרך לאשר את זה פה עוד פעם אז נעשה א מר אבי גרובר: 

 18  זה פה עוד פעם.

 19 אה שלא הסכמתם כולכם על אותם עקרונות.  רו אני : לב-מר רמי בר

 20    ?מה זאת אומרת ובר: מר אבי גר

 21 חברי ועדות הכספים, אני רואה את הפרוטוקול של ועדת כספים.  : לב-מר רמי בר

 22  לא דנו בהם.  עידן למדן:  עו"ד 

 23 בגלל זה אני שואל, כי לא ראיתי.  : לב-מר רמי בר

 24את הנושא הזה, אני חושב שזה באמת,  את זה.  ך עושים  היו שאלות של אי מר אבי גרובר: 

חושב   שעולה  זשאני  חזק  צורך  שזה  רואה  אני  חשוב,  מאוד  שהוא  משהו   25ה 

 26 מהשטח. 

 27הרעיון הוא ליצר משהו שיכול או ללכת בכיוון שאבי מדבר, איזה  עידן למדן:  עו"ד 

 28סיסי ת שיינתן אחר כך. יותר הכיוון הבשהוא מעין ברטר או איזה שהוא שירו
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 1יראות אחרת, בתרבות ואומנות. זה יכול לה  עסקים יותר מאשרלפחות ב  הוא

 2  אבל בעסקים כמו שיפוצי הבתים. 

שיש   : לב-מר רמי בר ראיתי  כי  שאלתי.  רק  העניין אני  על  לעניין  הוועדה  בתוך   3מחלוקות 

 4. ולכן שאלתי. האם כדאי הכספים שיחולקו, שיינתנו בצורה כזאת או אחרת

אשהמחלוקו גם  יבואו  לקריטרת  כך  א חר  חיצונית  יונים  ועדה  להקים   5ו 

 6  שתשמע.

שהחבר'ה   מר אבי גרובר:  ובטוח  סמוך  את  אני  לנסח  ידעו  המקצועי,  הדרג  וגם   7בוועדה 

 8הדברים האלה בצורה חוקית, מסודרת, תקינה. הרי בסוף כשאתה פותח תב"ר 

ושו הפנים מאשר.  אישור של משרד  גם משרד  בלי  נפתח  לא   9הפנים ם תב"ר 

 10ייתה אמירה  לא, אני אומר גם, יש את הבקרה של משרד הפנים. ה  .שיבדוק

 11למה לא מראש מביאים כבר את כל הספר. אבל עוד פעם, אפשר לעשות את כל  

 12פתאום זה לא עובר במועצה או משהו. אני חושב שזה כן    העבודה הזאת ואז 

 13  זה ייתן זור.  ו רוצים לעזור ושאנחנו כאן כדי לעחשוב שהתושבים ידעו שאנחנ

 14ם איזה שהוא מסלול  ה איזה שהוא אופק יש להם איזה אופק, יש להלהם ככ

עבו תעשה  ובמקביל  פה  זה  את  נאשר  שיהיו  לגשת.  בלי  יצא  לא  כסף   15דה. 

והכל. הישיבה הבאה היא בשישי בדצמבר, אם צריך    16קריטריונים מסודרים 

 17 נאשר את זה. 

 18את השנה  ברנו פת קורונה ועת אנחנו בתקובקשר לתרבות אומנות אז כן. באמ א:מר דני לבי

 19לים. ואמרת שתהיה ועדה של אנשים מקצועיים או  ותקציבים נשארו לא מנוצ 

חש מאוד  זה  ואומנות,  תרבות  של  הדעת  מתחום  ביקורת  אנשים  שתהיה   20וב 

 21תיק    בנושא, אני גם מאוד מבקש שהנושא הזה יישאר תחת מחלקת תרבות, או

 22 הכספים.  תרבות. שהוועדה שתוקם לחלוקת 

 23 יש ועדה.  ב קורצקי: יעקמר 

 24אם נותנים הלוואות    ,שהו אחר שדיברתי עליו. אמרתימדבר על מ  שנייה. דני מר אבי גרובר: 

 25גם חשבנו, היה דיבור אולי  אז באמת אותה ועדה קובעת קריטריונים. אנחנו  

 26קרן רמת השרון  "קרן תרבות,  לעשות לקחת את זה גם שלב מעבר, בנושא של  

ואו אם  "מנותלתרבות  ל  נחליט.  מעבר  הולכים  וגם  שאנחנו  הלוואות,   27מתן 

 28ה אנחנו הוועדה צריכה להיות מותאמת עם האגף. אני חושב שהם  בקטע הז
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 1ם. אם באמת נרצה לעשות משהו שם יש להם את הידע, והם מכירים את הדברי

ב מהתחום,  לאנשים  הלוואות  לתת  רק  מעבר  ברור שהוא  הזה,  בקטע   2אמת 

 3וביל את זה.  , ברור שהוא זה שיתקציב הבאם בהקדם בשאגף התרבות שיקו

 4א זה שהקרן הזאת תהיה בניהולו. זה יהיה הקרן שאתם תובילו זאת אומרת הו

 5יה של האגף, לעמדות  תתחבר לרוח של האגף, לאסטרטג  איהאותה באגף. ש

 6 ברור.  ,של האגף, חד משמעית

זה מר דני לביא: רתו  בדיוק.  להיות  וזה  להיכתב.  שצריכים   7שהם    לאלהמים  דברים 

 8 קבל. סודר תחת אנשים שכולנו נקריטריונים, שהכל יהיה מ

 9יש ברמת השרון כוח מדהים בתחומים האלה ואני חושב שהאנשים האלה,  מר אבי גרובר: 

מיני   כל  שיש  יודע  ואני  העשייה.  לתוך  אותם  ולרתום  לבוא  אפשרות  לנו   10יש 

 11לטובת    בחוץסף מרנות כאלה, הקרנות האלה ידעו גם להביא כערים הקימו ק

 12ומים האלה. עוד פעם,  אנשים טובים לתוך התח  התחומים האלה, וגם לרתום

 13יש לנו אנשים  זה לא מייצרים אין פה תחרות, אנחנו לא באים לייצר תחרות.  

 14טובים ויהיו לנו אנשים טובים ונצא בקרוב למכרז לראש האגף וחד משמעית  

כ להובאתה  צריכים  המקצועי  והצוות  התיק,  אמחזיק  הדיל  חד  ת  הזה   15בר 

 16  משמעית. 

שלא :מר רוני בלקין מתנצל  אני  להשתתף    א.  במליאה  יכולתי  הכספים  ועדת  של   17בישיבה 

 18ניסיתי להשלים אותו לפני    .רעפ  תצק  האחרונה כי אני מגיע עם איזה שהוא

 19מי. בעצם יש  שעה. ישבתי עם גידי ועם רויטל כדי לענות על כמה שאלות לעצ

 20שאני מסתכל על זה רגע מלמעלה. אחד, בסוף  חה  לי ארבעה דברים לומר. בהנ

 21. אם מסתכלים הוצאות מול הכנסות. המשחק של  ןז אתעדכון התקציב הוא מ

 22ה סתם המספרים מתאזן. יש שם איזה עשרת אלפים ₪ שהם לא מסתדרים, ז

 23 זה תקלה בטבלאות, בדקנו אותם.

רוני : ןמרטיפ גב' רויטל עו  ,סליחה  מסתדר.  שלא  לא  זה  אלפים   24הוראה זרי  עשרת 

 25  והוצאה 

 26 .  נושא אחד זה חמש עשרה ואחד זה אפס חמש :מר רוני בלקין

 27  . 1,970, ואחד  1,960לא. זה אחד  : ןמרטיפ גב' רויטל

אבל :מר רוני בלקין מעניין.  לא  זה  שבאמת  המספרים  בתחום  זה  לא.   28צריך    ,ראשית  ,זה 
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 1חנו עשינו  אנ"  :ונל  רמאו  תנו יהוגן א  היה מאוד  ,מנכ"ל מגוונים  ,פה, ניסןלהגיד  

 2יש ממה שהפער. אני מנסה הדיון הראשוני ואמרנו תנו לי רק בערך שני שלאת  

הנוסף בשליש  הצורך  את  מכם  לחסוך  כדי  ולהתייעל  הקווצ'  את   3 "לעשות 

 4  רים לעניין הזה כי זה יכול למצוא אותנו. גם שם היה ואנחנו צריכים להיות ע

 5  חרוכשזה  שש מאות    , יש עודנו מעביריםלנו בערך מיליון ארבע מאות שאנח

 6ת לגשר. ויש על מיליון ארבע  שבמילא אין לנו ברירה, זה מים מתח  א"והיול

 7ד סכום של מחצית מזה בערך שהוא עלול להידרש לזה.  מאות הזה יש בערך עו

 8עצמנו את  כי זה אם אנחנו לא נשים ל  In mindאנחנו צריכים לשים לעצמנו.  

 9בע מאות אנחנו עלולים ן אפס לששהוא בי  ה אז איפהוניתקל בזהרזרבה הזאת  

דרכים...וז על  עצמנו  את  אחד,  למצוא  כרגע.  נראה  שזה  כמו  לאיזון  מחוץ   10ה 

 11ורונה הוא סעיף סל, כדי סעיף הק  ,סעיף סלשתיים, יש לנו סעיף שהוא מעין  

 12וץ בסעיף התרבות להימנע ממצב שאנחנו מקבעים סעיפים, למשל את הקיצ

 13 שהוא סעיף קורונה.  יש לנו סעיף  קבוע. אזין קיצוץ  הופכים אותו למ

 14  נה כזאת.  אין שום כוו מר אבי גרובר: 

אותו  :  מר רוני בלקין מגדילים  אנחנו  שהחלטנו  מה  בעצם  ואותו  סל,  סעיף  רגע,   15בסדר. 

 16כספים של מרץ אמרת שאתה  אלף שבזמנו ועדת  835במיליון שקלים, במקום 

 17שמנו ברזרבה  משנה שאז לא  .  זה מתוך איזה שהיא השבחה שהגיעההורדת את  

 18ה. נדמה לי שסיכמתם בישיבה הקודמת שאתם מוסיפים לטובת אירועי קורונ

₪ מיליון  הזה  הסל  לסעיף  מ  .בעצם  סעיף    ₪   ןויליחצי  מתוך  מגיעים   19בכלל 

הקטנו  ה לשם.  כסף  מעבירים  בצד.  ששמנו  תמורת   סעיףתייקרויות   20אחד 

 21ה לא משהו כזה  זאומרת    רש, זאת חר, הסעיף הזה עלול להידהגדלת סעיף א

 22לק ממנו כבר הוצאנו. צריכים לזכור שהוגדל במיליון כי אנחנו נמצאים שם ח

 23ו על  ₪ שהוצאנ  באיזה פער של נדמה לי שהגענו שם כבר למיליון שלוש מאות

שסעיף   כך  שהקצנו.  וחמש  ושלושים  מאות  שמונה  כנראה חשבון  הזה   24הסל 

כ הוא  לא  הוא  שנותרו  החודשים  כיבתוך  יתממש.  איך  נראה  רואים   25  אנחנו 

חושב ואני  לנו.  קוראת  סל   ,הזרימה  סעיף  זה  אומר  אני  לעצמנו  פעם,   26עוד 

 27, יכול להיות שהוא יידרש עד שהעסק הזה  2021שכשאנחנו נתחיל לדון בסעיפי  

 28נה כדי ללמוד את המנה  יתייצב. צריך לתת לו את המנה הראויה או ללמוד מהש
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 1חנו לא נצטרך לעשות תיקונים באמצע. לשים לו  הראויה לשנה הבאה כדי שאנ

 2איזה שהוא סכום ואני חושב שגם בשנה הבאה נכון לשים אותו כסעיף סל, כדי 

על איך שאנחנו רואים את  לנו על מתי שנצא מהמצב הזה,  יקרין   3שהוא לא 

 4בר אחד. אני לקחתי את טיוטת יש עוד דהבלוקים העקרוניים של התקציב.  

 5תי על סעיפי ההכנסות וההוצאות. ככה אני הגעתי בעצם התקציב השנתית, עבר

 6לפגישה עם גידי ורויטל ובעצם ניסיתי לראות בסוף את הזרם העיקרי. קודם 

 7כל רציתי לראות דוח מקורות ושימושיים. מה היו הסעיפים, כמה מהם מוצו.  

 8כי הן היו די ברורות, יש   ,ת פחות מעניינותהכנסות קצפעם אחת כמה נכנס,  

אפ חשבון שם  על  מקבלים  שאנחנו  מהמענק  למשל  שנבעה  תוספת  קצת   9ילו 

 10ארנונה ממשרד הפנים הוא בעצם יותר גבוה מאחוזי הגבייה שלנו. יש לנו איזה  

 11תוספת שהיא בערך שניים וחצי מש"ח, שהרווחנו למעשה על חשבון הדבר הזה 

כש לנו  אומר  אני  לביאבל  יורד  אני  ס טייב  דנא  סטאתה  הקטנים  בסעיפים   ,12 

אני ס עכשיו  נוצלו.  לא  לנו סעיפים שחלקם  יש   13רקתי מעל ארבעים סעיפים, 

 14אומר פה ואני אומר את זה בעדינות. הם סעיפים פוליטיים כן. אבל אני חושב 

 15שאנחנו צריכים להסתכל עליהם ולהגיד לעצמנו יכול להיות שאנחנו כצו השעה  

מה   בהיום,  שאנחנו  שלא  לדעת  ושמאלה  ימינה  רץ  שזה  לפני  בהם וצע   16גם 

 17שישבנו בישיבה של ועדת ההקצאות    ,מקצצים, צריך לרדת לכולם. אתן דוגמא

 18ואמר שם יעקב ביושר, תקשיבו בתקציב שיש לי כסגן ראש העיר, תקציב סגן  

אותם  לתת  מוכן  אני  השנה,  לסוף  מתקרבים  אנחנו  עודף.  לי  יש  העיר   19ראש 

 20ת במצב  מאשבאם יש עודף למשל בתקציבים האלה אני אומר    עניין.לטובת ה

 21כזה. בואו נעצור את זה כי זה תקציבים שהם בסוף זה מן קופה קטנה של סגן  

 22ראש עיר לממן דברים שקרובים לליבו וזה . אז שמים את זה בצד כי היום צו 

עוד כמה  השעה לא לעשות את הפעילויות האלה   ויש   23ולהכניס את זה לשם, 

 24אני אומר לכם באמת    עיפים כאלה. אני לא רוצה לגעת בכולם. למשלוכמה ס

שני   עובדים,  פעולות  זה,  את  להגיד  סקסי  לא  נורא  זה  פעם  עוד   25הסתכלתי 

 26מש"ח, מיצו אותם פחות ארבעים שקלים, עכשיו זה בסדר, הכפילו את גודל  

 27שזה  שי לחג שנותנים, או יותר הכפילו. באמת אני אומר לכם אני לא בטוח  

 28ת הזאת כי היה בתוכו גם את  בר הנכון. זה אמנם נכנס לתוך השנה הקלנדריהד
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 1 פסח, וגם. 

 2 רוני. שנייה אחת. במקום שהם ייסעו לטיול בכסף שהם כל השנה.  מר יעקב קורצקי: 

 3 זה אני הבנתי.   :  מר רוני בלקין

 4  אז נתנו להם את זה. זה כסף שלהם.  מר יעקב קורצקי: 

 5 מרתי לרוב. י. תאמין לי שאני הבנתי. אני שאלתי, אני א תי הבנאנ :  מר רוני בלקין

 6 זה של העירייה.   עידן למדן:  עו"ד 

 7  כן. אבל זה כסף שלהם.   מר יעקב קורצקי: 

אז   :  מר רוני בלקין הקורונה,  בגלל  לטיולים.  לצאת  יכלו  לא  הם  השנה  יכולים.  לא   8לרוב 

 9הסכום הזה    לאת כ  שאלתי שאלת תם, אמרתי תגידו לי איך הצליחו להוציא

 10עבר לשם. אני אומר באמת מה שהעובדים  אז הסבירו לי שזה    ?אם זה תקוע

 11לא תחזיר להם, לא משנה באיזה    ,במילא שמו, צריכים לקבל את זה חזרה. לא

 12דרך, כי הם שמו את זה לטובת הרווחה שלהם. מה שהעירייה שמה, עוד פעם,  

 13פני שהיא מוציאה לטוב    בתקופה כזאת אני חושב שהיא צריכה לחשוב טוב,

 14חנו מנסים למשל להגדיל את סל הרווחה, לטובת את זה על שי לעובד, כי אנ

 15ת הכי זקוקים לזה. ולא להסתכל על זה בתור בקיצור בשורה  מאאנשים שב

נראה בנקודת הזמן הנוכחית, מה    16תחתונה מה שאני חושב שכרגע כמו שזה 

אל  ברירה  לנו  אין  שאפילו  חושב  אני  פה,  להצשמוצע  אנחנו בא  כי  עליו.   17יע 

 18שהם לא יקרסו לנו. אני חושב שכבר עכשיו אנחנו  צריכים לאזן את הדברים  

יהיה  ,צריכים לא  שזה  מי  או  לשים    ,המנכ"ל  ולכן  הסעיפים  כל  את   19לסרוק 

מגיעים   אנחנו  שאיתו  הבנק,  את  בצד  כבר  בנק  31.12  ללעצמנו  לנו  שיהיה   .20 

לסגשהוא   בשביל  להובלות  מה  ופנוי  את  שנתן  ר  מה  לנו,  לקרות  עוד   21שעלול 

 22 ני אסיים. בזה א .הרבעון הזה

 23עצם זה שהשארנו בסעיף רזרבה   ,אני רק התייחסות או שתיים. קודם כל מר אבי גרובר: 

 24להתייקרויות שאין לנו תוכניות על הסעיף הזה, השארנו חצי מיליון חלק מזה. 

  25 

 26 ו בצד.  ה ששמנממ כן. אני יודע. לקחנו רק חצי :  מר רוני בלקין

 27חצי מיליון זה איזה שהוא עוד איזה קרן כזאת  כן. אני אומר. אתה משאיר   מר אבי גרובר: 

 28כזה, אתה אומר אם מגוונים יצטרכו עוד    ןשוקשאתה שומר לכל מקרה. זה מן  
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 1אלף לא הרי אנחנו כבר באמצע    500אלף, אז עדיין יש לך פה. השארנו עוד    700

הוצאנו    השנה  נובמבר. במהלך לא   2מתוך הסעיף הזה של התייקרויות.  כולה 

 3צי מיליון להפתעות. סעיף שלא ציינתי וכן חשוב להגיד אותו  והשארנו עוד ח

השתתפות    ₪ מיליון  כמעט  יוצא  זה  לעדכן,  נאלצים  שאנחנו   4לפרוטוקול 

 5במועצה דתית זה כתוצאה מזה שהגשנו עתירה לבית המשפט העליון בנושא  

ה התקציבים  שהם  תוספת של  הזאת  לשבעים    ההגדלה  אחוז,  משישים   6עשו 

אנחנו אחוז,  ולא   וחמישה  הזאת,  ההגדלה  את  לשלם  סירבנו  שעברה   7שנה 

העליון,  המשפט  לבית  עתירה  רשויות  עוד  עם  יחד  הגשנו  זה,  את   8העברנו 

 9  2019-הפסדנו בעתירה הזאת וחויבנו שם לשלם, ולכן גם את מה שלא שילמנו ב

 10ל. חשוב להגיד את זה. לא  לכן הסעיף הזה גד, ו2020-ואת ההשלמה הזאת ב

 11אני חושב שעניין   .א לקיים את פסיקת בית המשפט העליוןאל ,היה לנו ברירה

 12העובדים מה שאמרת, הרבה מהעובדים זה חבר'ה שאתה יודע שלא מרוויחים  

לעובדי   בונוס  לתת  יכול  לא  אתה  הרבה   אין  מנסים  שנה  כל  אנחנו   13הרבה, 

 14ים, ולכן כשבאו אלי ואמרו לי בוא  תת הרבה מאוד דברכול לעירייה, אתה לא י

 15עוד פעם, זה כסף    ,דרך. סך הכול  ואותם תלושים לחג, אז חשבתי שז  נגדיל את

 16שהם נהנים ממנו, זה לא זה היה הכסף הסעיף נשאר אותו דבר, אז למעשה 

 17נתנו להם אותו, במקום בשווה כסף נתנו להם אותו בתמיכה. ואני מניח שגם  

 18ל. ב שהרבה אנשים...פה. אני מקווה בטח לא בהכיצא פה, אני חושהזה    הכסף

 19  אנשים מסתכלים עלינו.  

יש   :  מר רוני בלקין העירייה  לעובדי  הנמוך  המשותף  המכנה  על  מסתכל  שאתה  אומר   20זה 

 21כאלה שכן צריכים ויש כאלה שלא צריכים. אני מקבל את זה אחד. הדבר השני  

 SOS 22שנדרשנו לתת ל  זמנו על התוספותרנו בהוא זה קצת בדומה לסיפור שדיב

 23פטנט   ץלא הדרך לעשות את זה, זה מן קונ  וז  .נרייריטכי הם הפכו להיות מעין  

באמת   זה  עובד  שאתה  העיניים  של  בלבן  מסתכל  כשאתה  בסדר  שהוא   24כזה 

 25כאילו על הכיפק, כשאתה מסתכל על התהליך הסדור שעירייה צריכה לעשות, 

להיות ש יכול  לזה.   דיםם אחוז מהעובשמוניואז אתה אומר  זקוקים   26באמת 

 27אמת לא בתוך החתך הזה שצריך, אז בוא אתה צריך,  אבל עשרים אחוז הם ב

קוו מן  עושה  שאתה  לטובת ץבסוף  קרן  לפתוח  רוצה  אני  אומר  אתה  כזה   '28 
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זה הכול טוב. אז כשאתה עושה דבר כזה אתה צריך   וקרן לטובת,   1העסקים 

 2לתקופת מצוקה,   סיםכשאנשים נכנ  עשות.אין מה ל  סאנד בייט  סטלרדת לבי

 3עגבניות הם קונים וכמה גזר כי אין מה לעשות. כי  הם בסוף בודקים גם כמה  

 4 עכשיו זה תקופה כזאת. יורדים לקטנה. 

מגוונים  עידן למדן:  עו"ד  לגבי  ציין  רוני  באמת  אחד  בגדול,  הערות  שתי  רוצה   5אני 

 6צון הכן  הר  לצערנו למרותשתנה  והעלנו את זה בדיון, אנחנו כבר יודעים מה שה

ש השירותים  בגלל  גם  שלנו  יולוהטוב  לעיר  נותנים  אז    א"אנחנו   7והצהרונים 

 8  אנחנו יודעים שאנחנו שם. 

 9 אבל רק.  ?אלף רשמנו שם 600לא סגרו עם  א"רגע. אבל יול :  מר רוני בלקין

 10 זה נכון לאוקטובר בערך. זה נכון  עידן למדן:  עו"ד 

 11  בור  אלף זה די 600 מר אבי גרובר: 

 12 ים. זה היה לפחות אבל ארבע חודש :  מר רוני בלקין

 13 מאתיים לחודש, כאילו לקדימה. מיליון ארבע מאות היה יותר על מהארבע.   מר אבי גרובר: 

 14 זה היה עוד לפני.   עידן למדן:  עו"ד 

 15 לדעתי מיליון ארבע מאות מסתכל אחורה והשש מאות היה  מר אבי גרובר: 

 16וגר לא ס  ,סוגר את השנה  600-הו  ,הרוחא  לכתסמ  מאותארבע  מיליון   ן: עידן למד ד עו"

 17 . 2021את 

 18 זה מקובל.  2021 מר אבי גרובר: 

 19אבל יש לנו עוד כמה דברים שבגלל הסגר הנוסף שהיה, אנחנו לצערנו  עידן למדן:  עו"ד 

 20תוך הנחה  מ  מתקשים ואנחנו עדיין היינו אופטימיים והלכנו באמת על הלס

 21אבל    2021אלא כן על    ,2020ציב  שזה לא ישפיע על תק  אה נעשה כל מאמץשכנר

כן רוצה מילה על העסקים.    זה נעבור אותו. אני   22נצטרך להגיע כשנגיע לגשר 

ורבים   צחי  הצטרפו  איתנו  ויחד  מלווים,  גיא  וגם  אני  שגם  העסקים   23עניין 

שהקצ הסכום  להערכתי  העסקים  אותה,  מלווה  ואתה  לקרן  לוועדה  כרגע   24נו 

וגם לאותם   עלול  אנשי תרבות שהמקיפיהזאת  לדעתי   25ם את אנשי התרבות, 

 26יות ביקוש יותר גדול. אני ככה על הדרך עוד חשבתי האם כן להציע אולי  לה

 27להגדיל את הסכומים האלה על חשבון הרזרבה כבר עכשיו אבל אמרתי בואו  

 28 נתחיל לאחר גיבוש הקריטריונים. 
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 1 דה.  נו את זה בוועציי מר יעקב קורצקי: 

עובד בר: מר אבי גרו כבר  תקציב  אנחנו  על  את2021ים  התחלנו  כבר  עם   .   2הפגישות 

שאני  שאנחנו  היא  השאיפה  המחלקות,  עם  נפגשים  כבר  אנחנו   3המחלקות, 

 4אצליח עד סוף דצמבר, מקסימום בחצי הראשון של ינואר לאשר את תקציב 

 5מאוד גדול,  באמת שיש ביקוש  . אם אנחנו נראה בחודש פלוס הקרובים, ש2021

 6ונהיה שם. גם צריך  , ואנחנו נבוא  2021וך התקציב של  היה סעיף כזה גם בתאז י

 7 לזכור שזה סוג של דבר.  

 8 יכול להיות תוך כדי דצמבר גם  עידן למדן:  עו"ד 

 9שזה דבר גם שמתגלגל. אנשים יקבלו ויתחילו לשלם. הרי איך עובדת הקרן   מר אבי גרובר: 

 10זירים,  הלוואה, ואז הם מח  שים לוקחים היוםשל ועדי בתים. אנ  הזאת למשל

 11ז כסף נכנס ואפשר גם ..אותו זאת אומרת זה מן  וזה מייצר לך כל הזמן. וא

 12 דבר כזה שיכול להתגלגל. אנחנו לא יודעים מתי זה יגמר. 

 13 אנחנו כמועצה וכוועדת כספים.  עידן למדן:  עו"ד 

 14 לחלוטין אנחנו.   מר אבי גרובר: 

חייזה   עידן למדן:  ו"ד ע שאנחנו  בשיקמשהו  אותו  לקחת  וכנראה  בים  ובחשבון   15ול 

 16שנגבש סופית את הקריטריונים, ואז אנחנו נתחיל לראות גם יקרה לנו בטח  

 17 את לפי הפניות אני מסתובב הרבה מאוד, כולנו מסתובבים, רבים מאיתנו.  

 18לא אומר  . זה  coluתי הרבה על הזה לא אומר כלום. אני יודע שאתה מדבר אי מר אבי גרובר: 

 19ותמיכה יכול    coluזה יכול להיות    colu  .coluיין הה לא אומר כלום לענכלום. ז

 20 להיות תמיכה.  

 21 הנושא הנוסף   עידן למדן:  עו"ד 

 22 הרמתי לך להנחתה.   מר אבי גרובר: 

 23 אחרון חביב, הרמת לי להנחתה.  עידן למדן:  עו"ד 

 24 ת.  עשיתי שיעורי בי מר אבי גרובר: 

 25 . בצד coluרגע את שימו  פרופ' נטע זיו: 

ב  ילהרמת   : עידן למדן עו"ד  שלנו  הכיוון  הא  להנחתה.  והוא  היה  העסקים   26וועדת 

 27לפתחך, עדיין יכול להיות שנצטרך לשקול אותו כבר גם כן ואני כן קורא לשקול  

 28של המטבע המקומי שהוא    colu, זה הפיתרון של ה2021אותו בדיוני תקציב  
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 1שהוא מעגל וגלגול   ר גם לייצר איזהסיוע או הלוואה או משהו שאמומעבר ל

 2טרך גם אותו לקחת בחשבון ללמוד אותו היטב  ועידוד לעסקים בעיר, אנחנו נצ

 3לעומק. כל מי שאחראי עשינו את ההצגה אני חושב שהצגנו את הנושא, העברנו  

 4יעיל   את האנשים, העברנו לכל הדרג המקצועי, אני חושב שזה פיתרון מאוד

 5ה לאמץ יכת העירייה, המליצהעסקים שקמה בתמוטוב לעסקים שכל ועדת  

 6צריכים בהחלט לשקול גם אותו בלי קשר לתמיכה   אותו. אני חושב שאנחנו 

 7 הזאת שהיא תמיכה א' וזאת תמיכה ב'.  

 8אפשר להצביע מי בעד? מה? להצביע? מי בעד? תשע. פה אחד. תודה. תמה   מר אבי גרובר: 

 9 .  הישיבה הזאת

 10 

 11תקציב   ןוכדעפה אחד בעד אישור    הצביעוישיבה  ב  ופתתשהש  הצעומה  חברי  9החלטה: כל  

 12 2020רגיל לשנת 

 13 
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