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מר סגן ראש המועצה,  –ראש המועצה, מר יעקב צדקה  –גב' הגר פרי יגור 

חבר מועצה, מר אורי  –סגן ראש המועצה, מר אביעד סיני  –אפרים מעודה 

 –חבר מועצה, מר אלדד בר כוכבא  –חבר מועצה, מר נחמיה מנצור  –פרץ 

יוני חכימי  חבר מועצה, מר טל  –חבר מועצה, מר אייל כגן  –חבר מועצה, מר 

חבר  –סטן מר נתנאל ק ,צרסקי חבר מועצהנחבר מועצה, מר נחום ג –דנטס 

 חבר מועצה. –חברת מועצה, מר דוד כמוס  –גב' מור כהן עמר  מועצה,

 

 נעדרו:

 מ"מ וסגן ראש המועצה. –מר יואב קעטבי 

 

 :סגל

גזברית המועצה,  –רו"ח אורלי ירדן מנכ"ל המועצה,  –מר אבינועם ארז 

אדר' אריה יועמ"ש,  –עו"ד עופר שפיר יועמ"ש המועצה,  –יניר גור עו"ד 

 דובר המועצה, גב' לינוי ארבל –מהנדס המועצה, מר אבי ברומברג  –ורט רפפ

  מנהלת לשכת ראש המועצה. –
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 *** 31:35*** נחמיה מנצור הגיע בשעה 

 *** 31:01*** יעקב צדקה הגיע בשעה 
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 . 1317אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  .7

 

ערב טוב לכולם. אני מתכבדת לפתוח את מליאת  גב' הגר פרי יגור:

ישיבות. אנחנו  7המועצה המיוחדת. יש לנו היום 

. 7377ונמשיך לתקציב  7373נתחיל בעדכון תקציב 

. אורלי, אני 7377אני אשאיר את הפתיח לתקציב 

 יב. מעבירה אליך את עדכון התקצ

יוני חכימי: דברים. דבר ראשון, חשוב  7לפני שאורלי מתחילה,  מר 

שהציבור יידע, במיוחד ציבור הנשים. הגר, את 

מקימה מועצת נשים, קידום נשים. אבל לבוא 

ולהתעלל בחברת מועצה אחרי לידה ולנסות להדיח 

אותה, אני חושב שציבור הנשים במיוחד צריך לדעת 

ריות, חסר רגישות. לבוא את זה. לא חברי, חסר אח

לנסות להדיח אישה אחרי לידה? חוסר רגישות. אין 

 מילה אחרת. עצוב, עצוב לי שזה קרה. 

אני יכולה רק להגיד שהדברים הם ביני לבין מור,  גב' הגר פרי יגור:

ומה שאתה אומר הוא לא נכון ושקרי. אורלי, 

 בבקשה. 

יוני חכימי:  הוא לא שקרי.  מר 

שקרי. את רוצה להגיד  –שקרי. שיירשם לפרוטוקול  גור:גב' הגר פרי י

 משהו? 

יוני חכימי:   -הוא לא שקרי, מור מר 

שקרי? אני לא חושבת שהוא שיקר. אני קיבלתי  גב' מור כהן עמר:

  -מכתב עם ההודעה שלא הגעתי

 נכון, התראה.  גב' הגר פרי יגור:

מלהיות חבר אתה חדל  –ולכן לפי הוראות החוק  גב' מור כהן עמר:
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 מועצה. זה מה שנאמר. 

 לא, לא נכון. זה לא מה שהיה כתוב.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  יש לך את המכתב.  מר 

 הוא במקרה לא פה, אבל כן.  גב' מור כהן עמר:

 אורלי, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי: דבר שני, אני חושב שאין טעם לישיבת עדכון ביום  מר 

, זו גם ון של השנה. אין שום תועלת. יותר מזההאחר

עבירה על החוק. זה שמשרד הפנים לא אוכף את 

העניין  עד עכשיו, זו בעיה אחרת, אנחנו עוד נטפל 

בזה. אבל אין טעם בכלל לדון בזה. אתם הרי עברתם 

 על החוק כבר. 

אז על מה צריך לדון? על עבירת החוק? על זה  

ים תקציב, כמו שהעברתם כספים? הרי מכינ

, שהוא אמור להיות התורה 7377שהכנתם תקציב 

שלנו בעניין תקציב. אפשר לשנות, זה לגיטימי וזה 

יכול לקרות שיהיה שינוי, אבל עושים את זה באמצע 

השנה, בשליש השלישי של השנה, אבל לא ביום 

 האחרון של השנה. 

מה הטעם שנדון בזה בכלל? זה התבצע כבר. מ,ה,  

ורים לאשר דבר שהתבצע? לכן, אני מציע אנחנו אמ

בלי שום דיון, ואחר כך  7377בכלל לעבור לתקציב 

נדבר במשרד הפנים על העניינים האלה. אין שום 

 מעודכן ביום האחרון.  7373היגיון לדבר על תקציב 

 אורלי, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

זה בדיוק רגע, יש לנו זכות דיבור אחרי אורלי? איך  מר אייל כגן:

 עובד הישיבה?

 אורלי תציג ואנחנו נעבור לעדכון תקציב.  גב' הגר פרי יגור:
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אורלי מציגה עכשיו מה, את התקציב או את העדכון  מר אייל כגן:

 תקציב? 

 זכות הדיבור לאורלי, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

 רגע, אני מנסה להבין מה אורלי מציגה.  מר אייל כגן:

ערב טוב לכולם. אני אציג עכשיו את עדכון התקציב,  :רו"ח אורלי ירדן

נעבור על השינויים המהותיים בתקציב, ואחר כך 

 נסגור את הישיבה.

אחר כך אני אגיב לעדכון התקציב, ואז אם אתם  מר אייל כגן:

 רוצים, נעבור לישיבה של התקציב, בבקשה. 

מסתכם  7373ערב טוב לכולם, עדכון התקציב לשנת  רו"ח אורלי ירדן:

מיליון שח  1מיליון שח. תוספת של  030לסך של 

לעומת התקציב הקודם.  7.5%לתקציב, וגידול של 

אני שמחה לבשר שעמדנו ביעד הגבייה מארנונה, 

ממש היום האחרון, מחלקת הגבייה עבדה בצורה 

מקצועית ויעילה, ועברה אפילו את היעד שקבענו 

ודות מיליון שח. ואני רוצה באמת מפה לה 333

נו, על  למחלקת הגבייה, לבנות שעובדות שם, לקרן ז'

עבודה מקצועית ויעילה. מענק האיזון, וגם המענק 

  -לצמצום פערים

 כמה נסגר השנה?  מר טל דנטס:

מיליון שח, נכון להיום, היום  333.7בעדכון תקציב  רו"ח אורלי ירדן:

 האחרון של הגבייה. 

יוני חכימי:   זה הסכום? מר 

זה הסכום בדיוק. מענק האיזון ומענק לצמצום  רלי ירדן:רו"ח או

פערים, למרות כל האיומים בעצם של משרד הפנים 

שהמענקים לא יועברו, היום הועבר הסכום האחרון, 

והתקציבים הועברו כמו שצריך, כמו שכתוב בתקציב 
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 7373המקורי, והסכומים האלה לא עודכנו. שנת 

שו. בשנה זו בורכה במספר רב של מכרזים שהתחד

מכרזים על ידי מחלקת מכרזים, גם זו  03-פורסמו כ

סיבה לעדכון התקציב, כי היו המון עדכוני מחירים. 

גדלו תקציבי החינוך ועודכנו, בעיקר  7373בשנת 

בעקבות משבר הקורונה. משרד החינוך אישר 

מיליון שח עבור  0-תקציבים תוספתיים של כ

, חומרי העשרה, תקציבים של עוזרי חינוך, ניקיון

 חומרי היגיינה. 

סכומים אלה לא היו צפויים בתקציב המקורי. גם  

באגף שפ"ע יש לנו עדכון בגלל מכרז אשפה שפורסם 

במהלך השנה, שתרם גם הוא לעלויות פינוי אשפה 

 7373גבוהות יותר מכפי שצפינו. לסיכום, בשנת 

המשיכה המועצה להתנהל ביעילות, באחריות, 

בשומרה על תקציב מאוזן. בשקף הזה ובמקצועיות 

מוצגים בפניכם הסעיפים התקציביים שהשתנו 

 הסעיפים העיקריים.  במהלך השנה. 

נה, סעיפים ואתם רואים, שכר של עוזרי חינוך וקור 

תקציביים שהמדינה הוסיפה במהלך השנה. לא 

יכולנו לצפות את זה שיהיו תקציבים לעוזרי קורונה. 

אנשים יותר היו בבית ורכשו תקציבי המים השתנו. 

מיליון שח. תקציב של הכנסות  7-יותר מים ב

 מריבית של השקעות. 

רגע, את עושה רגע בלבול, נכון? המים הם בזכות,  מר אייל כגן:

  -החיוב, תעשי סדר בין הזכות ל

לא, המים הם גם בזכות וגם בחובה. יש לך גם  רו"ח אורלי ירדן:

  -גידול
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מיליון שח  0מיליון שח בחובה, ויש לך  7ך יש ל מר אייל כגן:

 בזכות. 

 נכון, נכון.  רו"ח אורלי ירדן:

אז את לא יכולה להציג את זה בצורה כזאת שהכל  מר אייל כגן:

 עובד אותו דבר. 

מיליון שח עובד אותו דבר כמו השכר עוזרי  7-ה רו"ח אורלי ירדן:

 חינוך, זו הוצאה. אוקיי? 

 ון שח יש לך גידול שם. מילי 7-ה מר אייל כגן:

 הוצאה של גידול בהוצאות המים.  רו"ח אורלי ירדן:

מיליון שח ברכישות, ויש לך גידול  7יש לך גידול של  מר אייל כגן:

  -מיליון שח בגבייה. זאת אומרת, שזה 0של 

מיליון שח כמו השכר  7-בסדר, אני מציגה את ה רו"ח אורלי ירדן:

 . עוזרי חינוך, גידול בהוצאה

מיליון שח בזיכוי, זה גידול בהכנסה, זה  7אבל זה  מר אייל כגן:

 לא גידול. 

מיליון שח,  7לא, לא, יש לך גם גידול בהוצאה של  רו"ח אורלי ירדן:

 אנחנו תיכף נפתח... 

 מיליון שח. אורלי, ברצינות.  7אבל בטוטאל יש לך  מר אייל כגן:

מיליון שח  7-שח בהכנסה ו מילין 0יש לי גידול של  רו"ח אורלי ירדן:

מיליון שח גידול  7בהוצאה... אבל זה עדיין נותן 

 בהוצאה, אייל. 

 מיליון שח.  7יש לך זיכוי של  מר אייל כגן:

יוני חכימי: אורלי, אני לא הייתי מתגאה בעניין הזה, זה רווח  מר 

. זה לא קיים בשום 333%גולמי עבור המים של 

 73-ת קונה בנושא, בשום תחום במשק. אם א

  -03-ומוכרת ב

 ואיפה כל ההוצאות שלי?  רו"ח אורלי ירדן:
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יוני חכימי: אני אומר רווח גולמי. את יודעת מה זה רווח גולמי?  מר 

 את בטוח יודעת מה זה רווח גולמי. 

 ועדיין יש הוצאות.  רו"ח אורלי ירדן:

יוני חכימי:   -אבל רווח גולמי מר 

א, אתה טועה. זה לא רווח גולמי, זה לא לא, לא, ל רו"ח אורלי ירדן:

  -רווח גולמי.  אני אסביר לך, כי אנחנו תקצבנו

יוני חכימי:  מה זה רווח גולמי?  מר 

יוני.  רו"ח אורלי ירדן: יוני,   תן לי רגע להסביר, 

יוני חכימי: אורלי, אני לא מתנצח איתך, אבל את מערערת את  מר 

 מה שאני אומר. 

 י רוצה רק להסביר משהו. אנ רו"ח אורלי ירדן:

יוני חכימי: אני נגעתי בנקודה מסוימת, שאני חושב שאנחנו  מר 

עושקים את הציבור במחירי המים, שהרווח הגולמי 

מיליון שח  33, ואז זה משאיר לך גם 7הוא כפול 

מיליון שח היה ולך  33-בתחום המים. אבל אם ה

לתשתיות של המים, הייתי עוד יכול להבין את זה. 

אבל זה הולך לפרסום, זה הולך לדוברות, זה הולך 

 לשכר של הוספות עוד עובדים. 

יוני, תיתן לי להציג ואחר כך אם אתה רוצה  רו"ח אורלי ירדן:

 להוסיף. 

יוני חכימי:  לא, את אמרת שזה לא נכון.  מר 

זה לא נכון שאתה מציג את זה ככה, אז תיתן לי  רו"ח אורלי ירדן:

 ים.לסיים. תן לי לסי

יוני חכימי: שוב את אומרת לא נכון. אני אמרתי רווח גולמי, יש  מר 

 מישהו שיודע מה זה רווח גולמי ואיך מחשבים? 

המועצה לא מחליטה מה יהיו תעריפי המים. כן? יש  רו"ח אורלי ירדן:

חוק במדינה הזאת ואנחנו גובים תעריפי מים בדיוק 
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ולמי פה, לפי מה שנקבע בחוק. אז אין לי שום רווח ג

ומעבר לזה. הגידול שיש בהכנסות המים, זה גידול 

  -של

 רק בצריכה?  מר אייל כגן:

תן לי רגע לסיים. גידול בגבייה של מים גם משנה  רו"ח אורלי ירדן:

קודמת שלא נגבה, ולכן אנחנו רואים כאילו גידול 

אל גדול בהכנסות, לעומת גידול קטן בהוצאות. 

ועצה. אנחנו פועלים לפי תשכח שזה גבייה, פה זה מ

מזומן. אני לא עושה הפרשות להכנסות, רק כשאני 

 גובה... גידול בגבייה. 

יוני חכימי:  אז את מחזקת אותי עוד יותר.  מר 

זה לא מחזק, זה לא. אנחנו נשב, אני אסביר לך  רו"ח אורלי ירדן:

 בדיוק אחד לאחד.

 מועצה. לא צריך לשבת, אנחנו יושבים בישיבת  מר אייל כגן:

תעריפי המים נקבעים ברשות המים, אני לא גובה  רו"ח אורלי ירדן:

יותר ולא פחות, אני מחויבת לגבות על פי חוק את 

 מה שצריך לגבות. 

יוני חכימי: אני חושב שהרווח הגולמי הוא עוד יותר. אם נוסיף  מר 

את איבוד המים בנזילות ובגניבות לא עלינו, זה רק 

 א הגיונית, היא מעלה. מראה שהמכפלה היא ל

 טוב, נמשיך הלאה.  רו"ח אורלי ירדן:

 אז פה בעצם מה את מראה לנו?  מר טל דנטס:

.  מר אייל כגן:  היא מראה לך..

 ... הוצאות קורונה.  מר טל דנטס:

מיליון  3.7-רגע, בוא נדבר על הכנסות מריבית, על ה מר אייל כגן:

שח  073,333-שח, תסבירי לנו איך פתאום קפצנו מ

 מיליון שח.  7-ל
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זה ההבדלים  זה גם הכנסות וגם הוצאות יותר? מר טל דנטס:

המשמעותיים כאילו? גם הכנסות וגם הוצאות באותו 

 שקף? 

.  רו"ח אורלי ירדן:  יש פה הכנסה אחת, הכנסות מ.

אורלי, תסבירי לנו את ההכנסות מהריבית, איך  מר אייל כגן:

 ה להבין. מיליון שח. אני רוצ 7-קפצנו ל

 לא קפצנו. יש לנו השקעות.  –הכנסות מריבית  רו"ח אורלי ירדן:

  -הייתה לך צפייה גב' הגר פרי יגור:

אנחנו תמיד לוקחים, זה השקעות באג"ח. אנחנו  רו"ח אורלי ירדן:

מעריכים את הריבית במדד הכי נמוך שלא לתקצב 

 סתם יותר הוצאות. וזה לפי ביצועים בפועל. 

יוני חכ אני חייב להגיד לך שאת חייבת לקבל צל"ש על זה,  ימי:מר 

 באמת. 

 תודה.  רו"ח אורלי ירדן:

 כן.  מר אייל כגן:

יוני חכימי: על זה את חייבת לקבל. היא הצליחה בגדול  מר 

 בהשקעות, וזה מגיע לה כל הכבוד. 

 בכלל, היא הביאה תקציב מאוזן ויפה.  מר דוד כמוס:

יוני חכימי:  זה חובה. זה חובה,  מר 

 אפילו טיפה יותר, דצמבר עוד לא נסגר.  רו"ח אורלי ירדן:

יוני חכימי: .  מר   זה חובה תקציב מאוזן. אבל זה שהיא מ ביאה..

 בריביות?  7373כמה נסגר  מר טל דנטס:

בגלל הקורונה, הייתה  7373-הריבית? לא זוכרת. ב רו"ח אורלי ירדן:

 שנה מאוזנת מבחינת ריבית. 

דווקא בשנת קורונה הריבית עלתה משמעותית בכל  ס:מר טל דנט

 המשק. 

 אבל לא באג"חים ממשלתיים, בסדר? לא באג"ח.  רו"ח אורלי ירדן:
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יש פה איזה נתוון, אורלי, שהוא לא מסתדר וקצת  מר טל דנטס:

לא הגיוני. כולנו חיים בעולם, אנחנו לא נפלנו 

יוני מנהל עסק לא קטן, משכנתאות, רביות . מהירח. 

גם אג"ח וגם השקעות, בורסה והכל. משהו פה לא 

  -מיליון שח לקפוץ 3.7מסתדר. 

 -זה לאמיליון שח.  13על זה  רו"ח אורלי ירדן:

 מה זה חשוב על כמה?  מר טל דנטס:

 מה זה חשוב על כמה? תעשה באחוזים.  רו"ח אורלי ירדן:

-ס למהצפי, וגם ביח 0יש פה צפי מסוים, ולקפוץ פי  מר טל דנטס:

 73מיליון שח, היה  13, לא היה 73737-. מה ב7373

 מיליון שח? 03מיליון שח ואז פתאום הבאתם עוד 

היו גם שנים של הפסדים. אתה מכיר את שוק ההון.  רו"ח אורלי ירדן:

 הוא לא שוק שאפשר לצפות אותו.

 בוודאי.  מר טל דנטס:

.  מר אייל כגן:  אורלי, אם עשית..

 וב, חבר'ה, זה דיון סרק. יש דוחות, ועל פי הם... ט רו"ח אורלי ירדן:

 זה מה שאנחנו טוענים, שזה דיון סרק.  מר אייל כגן:

אני לא מבינה אתכם. יש דו"ח של בית ההשקעות,  רו"ח אורלי ירדן:

משם נגזרת, רשום כמה הרווחנו. זה הרווח, אני לא 

 מבינה. 

 יש פה איזשהו משהו שלא נראה לנו.  מר טל דנטס:

 )מדברים ביחד( 

תראי, כל מועצה, היא לא משקיעה אפילו בבורסה,  מר טל דנטס:

 נדמה לי רק השנה אישרו להשקיע בבורסה. 

 לא, אנחנו לא משקיעים בבורסה.  רו"ח אורלי ירדן:

זאת אומרת, גם ההשקעות הן השקעות סולידיות.  מר טל דנטס:

יש פה איזשהו נתון, ש אני חושב שכולם צריכים 
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 לות עליו גבה. יכול להיות שהוא נכון. להע

אם אתה מעלה ספק, אתה מעלה ספק שהוא לא נכון.  רו"ח אורלי ירדן:

 תבוא, תראה את הנתונים, אני לא מבינה. 

 7331-, ב7332-, ב7373-איך יכול להיות שב מר טל דנטס:

 הרבה יותר נמוכים? -הסכומים הם הרבה

 ון. לא, לא, לא, לא נכ רו"ח אורלי ירדן:

 תראי לנו מספרים, הנה, אנחנו רואים.  מר אייל כגן:

 37השנים האחרונות, המועצה הרוויחה  33במהלך  רו"ח אורלי ירדן:

מיליון שח מריבית, אוקיי? אם אתה רוצה לראות, 

אני לא זוכרת את הנתונים בעל פה, אני לא צריכה 

לזכור אותם, תבוא אליי ותראה. אבל מה שאתה 

 אומר זה... 

אני לא צריכה לבוא אליך, את צריכה לבוא מוכנה  מר טל דנטס:

 לדיון. 

.  רו"ח אורלי ירדן:  חמוד, באמת, מה שאתה אומר תירגע..

 אני לא אירגע.  מר טל דנטס:

 לא, מה אתה אומר שאני...?  רו"ח אורלי ירדן:

אני אומר שאת לא באה מוכנה לדיון. לי מותר  מר טל דנטס:

 ולקבל תשובות.  7332 ועל 7373לשאול על 

 אורלי, תתעלמי.  גב' הגר פרי יגור:

אני יכול לקבל תשובות גם על שנים קודמות. מה  מר טל דנטס:

 זאת אומרת? 

הקרן שלך הייתה פה... יותר גדולה,  7373בשנת  מר נתנאל קסטן:

 הקרן המושקעת? 

יוני חכימי:  זה לא קשור.  מר 

 בטח שזה קשור.  מר נתנאל קסטן:

הייתה שנת קורונה. חבר'ה, כאילו  7373שנת  ח אורלי ירדן:רו"
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 שכחתם.  

יוני חכימי:  התוצאות של השנה היו יותר טובות וזה בסדר.  מר 

שוק ההון חווה חבטות רציניות. התיק שלנו נשאר  רו"ח אורלי ירדן:

מאוזן. טל תבוא, אני אראה לך את הדוחות. אל 

אתה תאמין  תאמין לי, אתה לא מאמין לי. בדוחות

 לי. 

 אבל זה הזמן שלנו לברר, אנחנו לא צריכים לבוא.  מר טל דנטס:

, הוא 7373-יש דוחות, גם יש דו"ח כספי עוד מעט ב רו"ח אורלי ירדן:

מבוקר על ידי רו"ח. יהיה רשום שם כמה הרווחנו, 

 כמה הפסדנו, הכל יהיה רשום. 

אם הכל חזרתם חזרה לצפי הנמוך?  7373-למה ב מר טל דנטס:

הורדתם  7377-, למה ב7373טוב, והרווחתם בשנת 

 את התקציב חזרה כל כך משמעותית? 

ני אתקשיב, את ההערכות האלה אני לא עושה לבד.  רו"ח אורלי ירדן:

מתקשרת לבית ההשקעות, אני אומרת להם 'שלום, 

אני רוצה לעשות הערכה לתיק ההשקעות שלנו, כמה 

, 7%לי 'תעשה  נראה לכם שצריך?', אז אומרים

ה ר, זה מה שאנחנו צופים. הריבית אמו7.7%

לעלות'. אתה מבין? יש כל מיני דברים שמספקים 

 בשוק ההון. 

 מיליון שח?  7מישהו אמר לך שתעשי  מר אייל כגן:

 אני לא ממציאה את הדברים.  רו"ח אורלי ירדן:

. מר אייל כגן:  . אבל תעשי צפי, אורלי. נו ברצינות, בואו נתייחס.

.  רו"ח אורלי ירדן:  בואו לא ניתקע על ה..

מה זה לא ניתקע? תסבירי לנו. התקשרת לבית  מר אייל כגן:

ההשקעות, בית ההשקעות אמר לך חצי מיליון שח, 

מיליון  7בסוף השנה פתאום בית ההשקעות אומר לך 
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 שח?  033,333-שח, קפץ ב

 וב? זה לא טוב? אני לא מבינה, זה לא ט רו"ח אורלי ירדן:

 אורלי, כל הכבוד על ההכנסות.  מר נתנאל קסטן:

אני מקווה שגם השנה נעמוד ביעד ויהיה יותר טוב.  מר יואב קעטבי:

 מיליון שח בעזרת השם.  0מיליון שח, יהיה  3רשמתי 

מיליון שח, כל הכבוד בריביות, בעיניי  3.7-אורלי, ה :מר אביעד סיני

יש שקף על  זה לא רע. השאלה שלי על מה זה הוצא.

  האקסטרות? מה הוצא

 עמוד. -אפשר לעבור עמוד גב' הגר פרי יגור:

 מה זה הוצא?  רו"ח אורלי ירדן:

 זה בהוצאות אחר כך. זה עכשיו הכנסות.  מר אפרים מעודה:

השאלה שלי, זה לפחות לי הפריע עם הנושא. אם היו  :מר אביעד סיני

ד, רווחים מעבר לציפיות, אני מברך, זה טוב מאו

יותר, הכל  73%שיהיה בעזרת השם בשנה הבאה עוד 

 טוב. 

 יהיה קצת קשה.  מר אייל כגן:

בפרט שחלק הלך לנושאים עקרוניים כמו נושא של  :מר אביעד סיני

קורונה, טוב מאוד, הכל בסדר. אבל בעניינים שהם 

לא באו ישירות ממשרד החינוך להעשרה, לאותם 

ק במסגרת עובדים שעבדו במערכת החינוך, לחז

הקורונה. לא כספים ייעודיים. היו לפי מה שאנחנו 

 מבינים ספריים, וזה טוב. 

 הוא שואל איפה הכסף.  מר אייל כגן:

יוני חכימי:  מה עשו עם הכסף?  מר 

, למשל לדוגמא 7373בואו אני אסביר, בתקציב  רו"ח אורלי ירדן:

 תוקצבו הכנסות מפיקוח. לא הגענו ליעד. 

 ני אסביר את הכל, תאמיני לי. א מר אייל כגן:
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 תוקצבו הכנסות משיטור.  רו"ח אורלי ירדן:

 מיליון שח בערך.  00... יש פה עוד  :מר אביעד סיני

 מיליון שח.  0, יש לה 0-יש לה יותר מ מר אייל כגן:

אני אומר בין מה שייעדנו . 0לא, סליחה,  :מר אביעד סיני

 , נכון? 727מלכתחילה, 

 ן. כ מר אייל כגן:

 על מה אתה מדבר? רו"ח אורלי ירדן:

 הוא מדבר על התקציב הבסיסי.  מר אייל כגן:

 מיליון שח.  1-כן, כמו שאמרתי, הוא גדל ב רו"ח אורלי ירדן:

. אז אני אומר, אם יש פה דברים, כמו למשל 1 :מר אביעד סיני

מיליון שח שהלכו ייעודית בגלל  7-0הקורונה וזה, 

-0ר, וטוב שכך, לצד זה נשאר המשבר, וזה בסדר גמו

  -מיליון שח שהלכו לכל מיני מקומות 7

 . 0 מר אייל כגן:

אז אני הסברתי, בתקציב תוקצבו גם הכנסות. למשל  רו"ח אורלי ירדן:

 תוקצבה הכנסה משיטור עירוני. 

 . 3.0 מר אייל כגן:

 יפה. וכמה קיבלנו בסופו של דבר?  רו"ח אורלי ירדן:

 גם פיקוח וגם בשיטור.  773. את בדיפיציט של 7.573 מר אייל כגן:

 נכון.  רו"ח אורלי ירדן:

 מיליון שח חור בור בתקציב.  3.3יש לך  מר אייל כגן:

 אז זה כיסה את זה.  רו"ח אורלי ירדן:

 שח בפיקוח.  233,333יש לך  מר אייל כגן:

 בסדר.  רו"ח אורלי ירדן:

ת הקבלניות. בואי תני מיליון שח בעבודו 7.0יש לך  מר אייל כגן:

לי להסביר בשביל שאנשים יבינו מה קרה בתקציב. 

 תאמיני לי. 
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 יאללה.  רו"ח אורלי ירדן:

, בואי אני אסביר. ערב -היא עושה את זה קצת ב מר אייל כגן:

 טוב, שלום לכם, רבותיי. 

 אתה רוצה להחליף? אז יאללה.  רו"ח אורלי ירדן:

 אותך.  אין לי מה להחליף מר אייל כגן:

 תירגע קצת, היא מדברת.  מר נתנאל קסטן:

 אני רגוע לגמרי. מר אייל כגן:

 תן לה לגמור ותדבר כמה שאתה רוצה.  מר נתנאל קסטן:

 אבל בשביל מה לדבר אם הוא רוצה לדבר?  מר אלדד בר כוכבא:

 אבל היא נותנת הסבר, שתגמור את ההסבר.  מר נתנאל קסטן:

רוצים הסבר, אז תן לו לדבר. לזרז את הם לא  מר אלדד בר כוכבא:

 הישיבה. 

   -אם הכל מובן רו"ח אורלי ירדן:

 תנו לאורלי להמשיך בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

 הצלחתם להבין תוך שעה הכל?  מר אייל כגן:

 אורלי, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

דף, או שאתם רוצים שאני -אתם רוצים לעבור דף רו"ח אורלי ירדן:

 סיכום? אתן 

דף, יש לנו הסתכלות -לא, אנחנו לא רוצים לעבור דף מר אייל כגן:

 כללית. כן, תעשי סיכום, אנחנו נעשה סיכום. 

 1-אז בסך הכל הכללי, כמו שראינו, התקציב עלה ב רו"ח אורלי ירדן:

מיליון שח. זה אומר שגם ההכנסות, גם ההוצאות, 

ריבית מיליון שח. זה לא אומר שאם עלתה ה 1-עלו ב

מיליון שח, אני יכולה בדיוק להצביע לאן היא  3.7-ב

 הלכה, אוקיי? בסופו של יום התקציב הוא מאוזן. 

יש עמידה ביעדים, יש מקומות שעמדנו יותר, עמדנו  

פחות. הייתה שנה לא פשוטה, שנת קורונה המשיכה, 
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את הכל. אז יש שכר דירה למשל לא הצלחתו לגבות 

סיכום התקציב, אם יש לכם דברים שפיצו, אוקיי. ב

 שאלות ספציפיות, אני אשמח לענות. 

מיליון שח, מה  1-את יכולה להגיד מאיפה ה מר טל דנטס:

 התוספות...? 

מיליון שח הגיעו ממשרד החינוך והלכו  0אז אמרתי,  רו"ח אורלי ירדן:

 למשרד החינוך. 

 . 3אז זה  מר אייל כגן:

יב הכנסות והוצאות, התקציב . אבל תקצ3אז זה  רו"ח אורלי ירדן:

 גדל. 

. הגיע ממשרד החינוך? עוד  מר טל דנטס:  3.7אוקיי. אז רגע מה..

 מיליון שח מהריבית. 

עוד מלא דברים. קצת רווחה, קצת נשים מוכות, יש  רו"ח אורלי ירדן:

 כל מיני. יש לנו המון. 

 מ 0.7מיליון שח. חסר לי  7.7מיליון שח זה  3.7עוד  מר טל דנטס:

 מיליון שח, אי אפשר להביא את זה ככה על הדרך. 

סעיף, אני אראה לך איפה עלה, -אז בוא נעבור סעיף רו"ח אורלי ירדן:

 איפה ירד. בכל סעיף יש קצת עלייה, קצת ירידה. 

מיליון שח.  0.7מיליון שח... זה לא רק  0.7בגדול,  מר טל דנטס:

יון מיל 7מיליון שח מהמים, אני אעזור לך.  7אה, 

שח מהמים, אז זה כבר מצמצם את זה. אבל הייתם 

צריכים להביא, מאחר שיש פה בסיכום כללי יותר 

 -הוצאות

זה לא סיכום, סליחה, זה לא סיכום. זה רק...  רו"ח אורלי ירדן:

 מהתקציבים. 

כן. בגדול היה אמור להיות תוספת של משהו כמו,  מר טל דנטס:

 1יון שח, מיל 37ממה שאני סיכמתי, בסביבות 



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.37.73מיום  70יין ישיבת מועצה שלא מן המנ

 

 08 
 

 מיליון שח יותר. 

 מיליון שח?  1מיליון שח אם זה  37אז למה  רו"ח אורלי ירדן:

, כי יש יותר 7, אבל ירד 0שוב פעם, למים מצטרף  מר טל דנטס:

עלייה. אותו דבר בכל מיני תוספות שיש במהלך 

זה תוספת. הסך הכל הכללי  שכר עובדי חינוךהזמן. 

לים בין מה שתוכנן מיליון שח הבד 37זה בסביבות 

 לבין מה שזה. 

 , אני לא יודעת. 37-איך הוא ספר את ה גב' הגר פרי יגור:

.  מר דוד כמוס:  בחזרה. קיבלת ..

בסדר. התקציב מאוזן כמו שראית, אני רוצה  מר טל דנטס:

 לדעת... 

 . 1זה  1 מר נתנאל קסטן:

 בסוף הכל זה לשירות הציבור.  גב' הגר פרי יגור:

יוני ח זה בדיוק העניין, שירות הציבור. אני אחדד את  כימי:מר 

הדברים של אביעד סיני. מה שאותי מתסכל בכל 

, זה הנושא הכי חשוב, ירד מהתקציב 7373תקציב 

 ההתחלתי, החינוך. 

יוני, בוא נעשה את זה בישיבת התקציב.  מר אייל כגן:  רגע, 

מיליון  0בעוד למה ירד? הוא עלה, להיפך, הוא עלה  רו"ח אורלי ירדן:

 שח. 

יוני חכימי: לא, את תראי בסך הכל של החינוך, את נותנת אולי  מר 

נקודה מסוימת. אבל אם תלכי לסך הכל של החינוך 

 שח פחות. תסתכלי.  733,333כמה תקצבנו, היה 

אני לא חושבת שאתה צודק, התקציב עלה, תיכף  רו"ח אורלי ירדן:

 . 7377נראה את זה בשקף של 

לפני שאתה נכנס לסעיפים, אני רוצה רגע לעבור,  כגן: מר אייל

 יוני, תן לי רגע לעשות... 
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 זה בגלל הקורונה.  מר דוד כמוס:

יוני חכימי: מה בגלל הקורונה? להיפך, היה צריך להשקיע יותר  מר 

 בחינוך. 

יוני, תן לי לעשות רזולוציית על, ואחרי זה תיכנס  מר אייל כגן:

? טוב, ברשותכם כאילו ערב לסעיפים, אפשר ברשותך

 טוב. 

יוני חכימי: להיפך, זה ההנהלה, זו  ,לא מאשימים אותך שהורידו מר 

 ראש המועצה. 

ברשותכם, ערב טוב לכולם. אני יושב פה מול  מר אייל כגן:

החוברת הזאת של עדכון התקציב, ואני בא ואומר 

לכם, רבותיי, עדכון התקציב הזה הוא דוגמא חיה 

ר יכולת ניהול מינימאלי. זה לא עדכון ובועטת לחוס

אמרנו לכם בישיבת תקציב, זו פריצת תקציב. 

שזה תקציב לא ריאלי שייפרץ,  7373התקציב של 

מיליון שח זה פער  1וצדקנו. ושוב צדקנו. פער של 

 משמעותי, הוא מלמד על אוזלת יד ניהולית. 

הוא מדבר על חוסר הבנה של המציאות, הכי גרוע  

י ההנהלה ובמידה ותצביעו על שאתם חבר

ההתרשלות, נותנים לכך יד. ואני אגב לא מדבר 

ישיבות  7בכלל על חוסר המקצועיות של לצרף 

עוקבות, שעוסקות במאות מיליוני שח, מבלי לאפשר 

לנו, שלוקחים את עצמנו ברצינות ולומדים את 

התקציב, את הזמן ואת השהות להתכונן כראוי 

ימים גם לישיבת  33וד לישיבה הנדונה, ואז בע

התקציב. כי למישהו פה נורא חשוב כנראה להצטלם 

ולנסות ולהראות שהוא הצליח להעביר תקציב ביום 

האחרון של השנה, ואוי לאותו תקציב שעוד נדבר 
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 עליו. 

אל תדאגו, אורלי וגב' ראש המועצה, את הפרסים על  

ניהול תקין לא תקבלו, הכבוד הזה שמור למי שיודע 

המקרה. עדכון תקציב שמגיע לשולחן  לא , וזהלנהל

המליאה ביום האחרון של השנה, משמעותו אחת 

מדובר פה בכסת"ח. מישהו רוצה לכסת"ח  –ויחידה 

את עצמו לפני הביקורת של משרד הפנים, ונזכיר כי 

מורשי חתימה במועצה הזאת: ראש המועצה  7יש 

 והגזברית. 

יכול שלא לומר ואגב, ופה אני פותח סוגריים, ולא  

מילה טובה, אבל המילה הטובה מכוונת לנו, אורלי. 

לפני ישיבת התקציב של השנה הקודמת,  התרענו 

בפני משרד הפנים שיש חריגות תקציביות ושדרך 

גם שאין  לך היא לעשות עדכון תקציב. התרענהמ

עמודה של ביצוע בפועל, מה שהוביל להוראת 

אז, עד שיתוקנו הממונה על המחוז לדחיית הישיבה ד

הליקויים. אז באו החברים והחליטו לשמוע לנו 

וללמוד את השיעור בכלכלה ובמינהל ציבורי, אבל 

אעפס, לא ממש הפנימו את ההרצאה. מה שנקרא 

 שוב ציון נכשל. 

כעדכון תקציבי, חברים, חבריי לשולחן, חברי  

המליאה, חברי מליאת המועצה, לא מביאים ברגע 

ר משמעות. עדכון תקציב עושים האחרון כשהוא חס

אם יש צורך במהלך שנת העבודה. יש מועצות 

שעושות אפילו פעמיים עדכון תקציב, כשרואים כבר 

כשמבינים שיש לעשות את המגמות השנתיות, 

התאמות למציאות המשתנה, כשמבינים שניתן 
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 לשנות סדרי עדיפויות. 

אבל לזה חברים קוראים יכולת ניהול. לא לפסאדה  

לולה של צילומי שח"ץ ויח"ץ שנועדו להסתיר את ח

המחדלים, ולנסות לשכנע את הציבור שמשהו קורה 

אבל לא באמת. ואגב, חלק מעדכון התקציב, וכמובן 

שח בסעיף הפרסומים של  333,333עוד תוספת של 

המועצה. לא חשבנו לשנייה שראש המועצה תזניח 

כון את מרק צוקרברג. אז למה מביאים אלינו את עד

התקציב? בואו אני אעשה לכם סדר. כי התחזית של 

מיליון שח הכנסות משכר דירה, התגלתה כפלופ.  7

, מה 03%מיליון שח, הפסד של  3.0-בפועל התקבלו כ

שנקרא מנותקים לגמרי מהמציאות. תוכלו לבדוק 

 . 5את זה בעמ' 

 73%וכפי ששמנו לב, יש לנו גידול של כמעט  

בשכר הדירה. נמשיך,  00%הפרסומים, וקיטון של 

שח, וואו, הישג נפלא, רק שלא  723,333חסכנו 

במקום הנכון, אנחנו מדברים על המוקד העירוני. 

יום שישי אחד מתקשר אליי אבי ברוכים. אבי 

ברוכים הוא חבר שלי והוא לוכד נחשים. הוא אומר 

דקות במוקד העירוני,  07לי 'כגן, לא עונים כבר 

, ובלי שתיפתח מ' 7נחש צפע של אנשים עומדים מול 

קריאה, הם לא יקבלו אישור ללכידה. אז בפעם 

הבאה שאתם חוסכים על המוקד העירוני, אורלי 

וכולם, תזכרו את נחש הצפע. את הנתונים אתם 

 . 30יכולים לראות בעמ' 

זו המועצה היחידה שאישרה ללכוד נחשים בבתים  רו"ח אורלי ירדן:

 של אנשים. 
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 בחינם.  יגור: גב' הגר פרי

 דקות.  07כן, חבל שלוקח רק  מר אייל כגן:

.  גב' הגר פרי יגור:  אגב, תבדוק כמה נחשים..

 אל תפריעי לי.  מר אייל כגן:

 . 7... נחשים הולכים על  גב' הגר פרי יגור:

.  רו"ח אורלי ירדן:  אני לא זוכרת..

 זה בדיוק כמו שאתה מפריע.  מר נתנאל קסטן:

 233,333איפה עוד נפרץ התקציב? בשיטור העירוני,  מר אייל כגן:

שח. מילא אם תחושת המוגנות והביטחון של 

התושבים הייתה בשמיים, אנחנו הרי יודעים שלא. 

קיימנו על זה ישיבה שלא מן המניין ושמענו טענות 

קשות מצד התושבים, בעיקר באלימות של בני 

הנוער. ומצד שני, המועצה הציבה לעצמה יעד 

תני של עשיית קופה על גב התושבים בגובה של שאפ

מיליון שח, והוכיחה שוב פעם שאין קשר בין  3.0

המספרים שנכתבים למציאות, כי בפועל נגבו רק 

שח פחות. אולי בגלל  773,333שח, כלומר  573,333

זה, אנחנו נותנים קנסות ברכבת או מול קופת חולים 

יו 057,333לאנשים חולים של  דע. אגב, שח. אני לא 

גם הפיקוח העירוני לא עמד ביעדים ההזויים 

 773,333שהקציבה לו המועצה, וגם שם יש חוסר של 

מיליון שח ביחד. ואם תשאלו  3.3שח בגביית קנסות, 

אותי, כשרמת השירותים כל כך ירודה ביישוה הזה, 

להטיל עוד גזירות על התושבים זה גזל. ואנחנו עדיין 

קהילתי. למי שלא יודע, בענייני ביטחון. הפעם 

אליהו קרב, שריכז את הנושא במועצה בשנתיים 

האחרונות, עזב גם הוא. ופה גילינו שאין אמנם 
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פריצה תקציבית, אבל גם לא יותר מידיי פעולות. 

שח עלות שכרו של  773,333-שח לפעולות, ו 777,333

 מיליון שח?   3.3אליהו. ואיפה הכסף שהבאנו, 

 לתקציב פיתוח.  גב' הגר פרי יגור:

אני אגיד לכם לאן הוא הלך. הלך למצלמות. ואיפה  מר אייל כגן:

המצלמות? במוקד. ומי יושב במוקד, אף אחד. 

המוקד שאינו רואה ואינו נראה. וזה בתקופה 

שכאמור פרדס חנה כרכור עולה לכותרות כל פעם. 

אז מה היה לנו עד עכשיו? בוא נשה סיכום קטן. יש 

נסות משכר דירה, יש לנו גידול לנו קיטון בהכ

בפרסומים, יש לנו גידול בהוצאות השיטור, יש לנו 

חוסר ביטחון יישובי, יש לנו חוסר ביטחון קהילתי, 

יש לנו מוקד עיוור, יש לנו חיסכון במוקד העירוני 

על חשבון האין שירות לתושב. ועכשיו אנחנו מגיעים 

למנה העיקרית שלשמה התכנסנו הערב, על מה 

, תגלו שבסעיף 03נחנו מדברים? אם תלכו לעמ' א

העבודות הקבלניות נפרץ התקציב. מה זה נפרץ? 

 0מיליון שח. התכנון היה להוציא  7.0שיטפון ממש. 

מיליון שח, בפועל הוציאו על ע בודות קבלניות 

מיליון שח. רק על הסעיף  7.0ניקוי רחובות, שעניינן 

התקציב. אני  הזה רבותיי, צריך לא לאשר את עדכון

מנסה להבין, באמת אני מנסה לה בין, איך מתנהלים 

ככה. מי אישר את מיליוני השח האלה? אני מזכיר 

לכם שעל פי הוראות החוק, לא ניתן לנייד כספים 

ותר. אם מסעיף לסעיף, רבותיי. מה שכתוב זה שמ

מיליון  7.0מיליון שח, לא  0מיליון שח, זה  0כתוב 

שח. אלא אם כן... שחור על גבי לבן. מי התרשל? 
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תשאלו את עצמכם. החלטתם לא לקנות משאיות 

תתכבדו באמצע  –מיליון שח  3.573טיאוט ולחסוך 

השנה, תעשו עדכון תקציבי אמיתי, תעבירו כספים 

לעבוד, רבותיי,  מסעיף לסעיף. לכם יהיה יותר קל

לכם יהיה יותר קל בחיים. מה עוד צריך להסביר 

לכם פה כדי שתבינו איך לנהל נכון את העסק? 

 באמת. 

 סעיפים עם אותה מהות, זה מותר.  7אייל, זה  רו"ח אורלי ירדן:

זו לא אותה מהות, ואת יודעת את זה היטב. את לא  מר אייל כגן:

ווה שלא יכולה להעביר מסעיף. ואני מאוד מק

 העברת מסעיף לסעיף. 

 שניהם טיאוט רחובות.  רו"ח אורלי ירדן:

אני מקווה מאוד שלא העברת מסעיף, זה סעיפים  מר אייל כגן:

נפרדים, אורלי. את רוצה שנקרא את המספרים 

 שלהם? 

 שניהם טיאוט רחובות.  רו"ח אורלי ירדן:

 לא. זה סעיפים נפרדים. מר אייל כגן:

 אנחנו הפרדנו אותם.  :רו"ח אורלי ירדן

מיליון  7.0אתם הפרדתם אותם, ויש לכם חריגה של  מר אייל כגן:

שח. איך היא פתאום צנחה בחודש האחרון. איך 

 7.0-אישרת את זה? ועדת רכש אישרה את זה, את ה

מיליון שח? מבחינה תזרימית, איך הוצאת 

 מיליון שח חריגה תקציבית?  7.0חשבוניות? 

 אורלי, תני לו להשלים.  ור:גב' הגר פרי יג

, עוד חריגה 00ולכי גם לאיסוף אשפה, גם כן בעמ'  רו"ח אורלי ירדן:

 7.0שח. זה אולי כסף קטן לעומת  033,333של 

מיליון שח, אבל זה עדיין כסף גדול להרבה מאוד 
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אנשים, והכי חשוב, זה כסף ציבורי. בקיצור, חברות 

. מועצת וחברים, התמונה ברורה, בהירה וכואבת

פרדס חנה כרכור לא יודעת להתנהל מבחינה 

מיליון שח זה וואחד בור.  1תקציבית. בור של 

הכתובת נמצאת על הקיר. לא יעזרו לא סיפורים ולא 

צילומים ולא חוברות ולא מתנות ולא קשקושים. 

יישוב צריך לנהל. יישוב צריך לנהל. העדכון הוא רק 

רוצה להיות השיקוף של מה שקורה במציאות. מי ש

שותף לפיאסקו הזה, רבותיי, שיבושם לו. אנחנו, 

שיודעים את האמת, כי קראנו את החומרים 

ברצינות, נמשיך להציג אותם, נצביע נגד עדכון 

התקציב, כי אנחנו לא מוכנים לשתף פעולה עם 

כישלון. נצביע נגד, כי כך המועצה לא יכולה 

עצמנו להתנהל. נצביע נגד כי אנחנו מתייחסים אל 

ואל הכסף הציבורי שאנחנו מופקדים עליו ברצינות. 

 רק כך אולי נצליח להציל את היישוב, תודה רבה. 

 יש עוד הערות או שאתם רוצים לעבור להצבעה?  גב' הגר פרי יגור:

אני רוצה לשאול. אורלי, אני לא הבנתי, סליחה  :מר אביעד סיני

בתי שאני אומר, זו דעתי. אני אמרתי אותה, גם כת

ליועץ המשפטי היקר שלנו. אני מבין שבדיעבד יש 

עוד כמה מיליונים, באים אלינו עם הדבר הזה 

אז לכל הפחות... בדיעבד, אחרי שהכספים הוצאו. 

הכרחי, מתבקש, אלה כספי ציבור, זה לא כסף של 

אף אחד, וכולם פה רוצים בטוב, אני לא אומר שלא. 

 אבל אלה כספי ציבור. 

אני לא מבינה. כשאתה אומר עוד כמה מיליונים, לא  דן:רו"ח אורלי יר

 הבנתי. 
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סליחה שאני מסתכל על זה בצורה הכי בסיסית. היה  :מר אביעד סיני

מיליון שח שלשמחתנו הוגדלה בהם העוגה השנה.  1

 3-7. יפה. מתוך זה סדר גודל של 7373-נכון? ב

  -מיליון שח

 ון שח... מילי 0-יש לך שם יותר מ רו"ח אורלי ירדן:

 בא לנו סביב הנושא של הקורונה, בסדר גמור.  :מר אביעד סיני

 מיליון שח.  0 רו"ח אורלי ירדן:

מיליון שח מתוך הדבר  0מיליון שח,  0מיליון שח,  7 :מר אביעד סיני

מיליון שח, הלך לכל מיני מקומות.  1-הזה, מתוך ה

הנה, אלה שינויים.  –למה אין פה טבלה שאומרת 

לי קושי שזה בדיעבד. אני מצפה ששנה הבאה  גם, יש

לכל הפחות הדבר הזה יבוא מראש תוך כדי תנועה. 

ואמרתי את האתגר, ואני לא מזלזל, וצריך לחזק 

אותך. אז אם צריכה עוד חשבים, אז בואו נאשר 

שיהיו לך עוד חשבים. אבל לא יכול להיות שיבואו 

 אלינו בדיעבד סוף שנה, אחרי שהמעשה גמור, כל

 הכסף הוצא, וטוב ש... 

 עשינו עדכון כבר באוקטובר.  רו"ח אורלי ירדן:

ולמשל הייתה יכולה ההנהלה במליאה אחר כך או  :מר אביעד סיני

אנחנו רוצים את הספיירים  –להיפך, להחליט 

מיליון שח עכשיו לחזק בית ספר  0-האלה, את ה

מיליון שח  0-תיכון חקלאי. אנחנו רוצים את ה

ת, מה שבעיניי הכרחי כדי לקדם את האלה לקח

היישוב הזה, להרים את אזור התעסוקה עכשיו. מה 

שצריך להתחרע על הדבר הזה, להשקיע את כל 

 המשאבים בעולם כדי לקיים את הדבר הזה. 

אביעד, גם לזה יש תקציבים. זה בתקציב פיתוח,  רו"ח אורלי ירדן:



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.37.73מיום  70יין ישיבת מועצה שלא מן המנ

 

 27 
 

התקציב שדיברת עליו קודם לחינוך, יש את זה 

מיליון שח. זה לא משהו  7קציב של קרן קיסריה בת

 שאנחנו לא עושים. 

אורלי, אבל את מפתיעה אותי, כי את גזבריתנו  :מר אביעד סיני

היקרה, יודעת שבסוף אין לנו אין ספור נמצאים 

צריך לקבל הכרעות לאין ספור החלומות. בסוף 

והחלטות, והשולחן הזה ברוך השם יודע לקבל 

י, אני מסתכל עניינית. הכרעות החלטות. זו דעת

והחלטות שמביאות בסופו של יום, וזו הכרעה ערכית 

אידיאולוגית, עם הכספים האלה של נבחרי הציבור 

למען הציבור. יש כאלה ירצו להשקיע יותר בעצים, 

כמו החבר'ה האלה פה. יהיה אחד ירצה בחינוך. וזה 

הנה, תראו, היה  –צריך לבוא אלינו מראש. להגיד 

קציב שנה הבאה, תודה לאל בורכנו, הגיע עוד ת

 כסף, אין בעיה של בור, זה מה אני מבין מפה. 

 לא... בעיה של בור. לא פה, אבל בגדול זה פוקסים.  מר אייל כגן:

אז זה ילך לשפ"ע, זה ילך לגינון, זה ילך לחינוך, זה  :מר אביעד סיני

 ילך לזה. הנה חלופות, מה אתם... 

 ש לך ישיבת תקציב... י מר אייל כגן:

איפה אפשר לראות עכשיו מרוכז לאן זה הלך?אני  :מר אביעד סיני

רואה פה תוך כדי תנועה. סתם דוגמא, היה פירעון 

, החזרנו 7.1הלוואות, אז השקענו במקום 

 . 03.77הלוואות... 

 אבל פירעון הלוואות זו לא דוגמא טובה.  רו"ח אורלי ירדן:

 לך, אביעד ברצינות.  אני אגיד מר אייל כגן:

פירעון הלוואות זו לא דוגמא טובה, כי הם מכוסים  רו"ח אורלי ירדן:

מקרנות פיתוח. עדיין פירעון הלוואות נותן סכום 
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 אפס. 

אנחנו צריכים להרים פה את היד עכשיו. ואני לא  :מר אביעד סיני

 מיליון שח, וזה מעניין אותי.  0-7מבין לאן הלכו 

 י אגיד לך, אני אענה לך. אנ מר אייל כגן:

קשה לי עם זה שזה בדיעבד, אבל לפחות אם  מר אייל כגן:

 בדיעבד, אז שיהיה ברור. 

 מיליון שח הלכו לחינוך.  0-אז בוא אני אסביר, ה רו"ח אורלי ירדן:

 זה בק טו בק.  0-אבל ה מר אייל כגן:

ינוך, אז אני מסבירה, הלכו לחינוך. הלכו, הלכו לח רו"ח אורלי ירדן:

 אוקיי? 

 מיליון שח האלה.  0-אבל קיבלת את ה מר אייל כגן:

... בחינוך והלכו לחינוך. לכן, לא הבנתי על  רו"ח אורלי ירדן: נכון. 

מיליון שח.  1איזה בור דיברת. אמרת שיש בור של 

 איזה בור? 

  -נכון. סגרת מר אייל כגן:

 יזה בור? אם זה בא מחינוך והלך לחינוך, אז א מר יואב קעטבי:

מיליון  1אורלי, תקשיבי שנייה. יש לך זיכוי, קיבלת  מר אייל כגן:

מיליון שח בהסעות  3זה  13דברים. עמ'  0-שח ב

מיליון שח טיאוט שלא קנית,  3.57זה  03חסכת, עמ' 

 7זה  03מיליון שח מהריבית, ועמ'  3.7זה  73עמ' 

בגרוסו  5.7מיליון שח מהרווח מהמים. הכל ביחד 

מיליון שח, שזה הפער שלנו. לאן הם  1-, זה המודו

 הלכו?

 מיליון שח שלא הכנסתי בפיתוח...  3.7יופי. תוריד  רו"ח אורלי ירדן:

 , לאן הם הלכו? 1לא, יש לך  מר אייל כגן:

פעם הבאה אני אעשה לכם... אם אתם רוצים בדיוק  רו"ח אורלי ירדן:

 לדעת. 
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ודות הקבלניות, הראיתי את מיליון שח הלכו לעב 7.0 מר אייל כגן:

 זה. 

 איפה כל הרווחה? אתה שוכח, נכון?  רו"ח אורלי ירדן:

מיליון שח הלך לפיקוח, במקום... של הפיקוח,  3.00 מר אייל כגן:

מיליון שח של הפיקוח ושל ההוצאות, אם תראי  3.0

שח.  233,333-בפיקוח, פרצת את התקציב שלך ב

זה חלק מהבור  שח לא קיבלת משכר דירה, 033,333

 שלך. 

אל תשכח שנתנו פטור קורונה. אתה שוכח את זה.  רו"ח אורלי ירדן:

 נכון? 

 אני לא שוכח כלום.  מר אייל כגן:

נתנו פטור ו אתה שוכח, אתה אומר שיש פער רו"ח אורלי ירדן:

 לעסקים. 

 )מדברים ביחד( 

לא, לא אמרתי את זה. אורי, תקשיב שנייה. אורי,  מר אייל כגן:

 אני מחזיק ממך בן אדם שיש לו זה.

זה לא פייר שאתה מדפדף... אי אפשר, אתה רוצה  רו"ח אורלי ירדן:

רק לצד שלך. אנחנו נתנו פטור קורונה, לא ידענו 

 שהקורונה תימשך ויהיה סגר... ונתנו פטור קורונה. 

לא יכול להיות מצב שאתה תתבקש, ואביעד מצביע  מר אייל כגן:

פעם וגם אני אומר את זה. לא יכול על זה פעם אחרי 

להיות שתתבקש לעשות עדכון תקציב ביום האחרון 

 של השנה. קח מועצות שכנות. 

 אורי, אל תערבב בין הדברים. :מר אורי פרץ

 אבל אני מראה לך.  מר אייל כגן:

 אתה כל פעם לוקח סעיף ומציג אותו איך שנוח לך.  :מר אורי פרץ

מיליון שח, ואתה מראה בעצמך  1ש לה ברגע שי מר נחום גנצרסקי:
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  -מיליון 1-איפה הלכו ה

 אבל נחום.  מר אייל כגן:

 רגע, תן לי לגמור.  מר נחום גנצרסקי:

 בבקשה.  מר אייל כגן:

 אז איפה הבור? אני לא מבין.  מר נחום גנצרסקי:

אני מסביר שוב פעם, נחום. יש לך לדוגמא, אתה יש  מר אייל כגן:

מיליון שח  0, אתה ציפית שיהיה לך לך סעיף תקציבי

 . מאיפה זה הגיע? 7.0בעבודות קבלניות, חרגת, 

 מיליון שח.  3.5-אבל הקטנתי ב רו"ח אורלי ירדן:

 זה מראה לך על יכולת הניהול פה, נחום.  מר אייל כגן:

  -אייל, אתה בעצמך אומר מר נחום גנצרסקי:

 עשיתם בהנהלה?  ולמה אנחנו עושים את הדיון ולא מר אייל כגן:

 1זה סיפור אחר. אתה בעצמך אומר שיש הוספה של  מר נחום גנצרסקי:

מיליון שח על כל מיני תקציבים שלא היה צריך 

מיליון שח מכל מיני  1להיות, ויש רווחים של 

תקציבים שלא היו צריכים להיות. אז אין פה בור. 

אתה יכול להגיד מקסימום שאתה חושב במקום 

 7.7מיליון פה, היו צריכים להשקיע  7.7להשקיע 

מיליון שח שם. יכול להיות אבל אתה לא המנהל. יש 

 פה הנהלה למועצה הזאת והיא מחליטה. 

 ברוך שאני רואה את ההנהלה הזאת. זה ה מר אייל כגן:

  -השיטה הכי טובה שלך מר נחום גנצרסקי:

 אתה חושב שההנהלה הזאת מתנהלת כמו שצריך?  מר אייל כגן:

  -השיטה הכי טובה ר נחום גנצרסקי:מ

אתה חושב שאתם מנהלים את היישוב הזה כמו  מר אייל כגן:

שצריך, נחום? אני חושב שאתם נוראיים, אני חושב 

שאתם גרועים, אני חושב שאתם לא מבינים מהחיים 
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 שלכם. אין מה לעשות.

 רק אתה מבין.  מר נתנאל קסטן:

 הרבה יותר מכם.  מר אייל כגן:

 החכם שצנח מלמעלה.  תנאל קסטן:מר נ

 אתם תראו את זה גם. הרבה יותר חכם מכם.  מר אייל כגן:

אייל, השיטה הכי טובה של אדם שלא מסוגל  מר נחום גנצרסקי:

להתמודד עם הבעיה, זה להשליך חרא על אחרים, 

 וזו לא חכמה. 

אתם מייצרים את החרא בעצמכם, אני לא צריך  מר אייל כגן:

 ם. להשלים כלו

 נחום, אתה ניהלת חברה, אתה ניהלת חברה.  מר אפרים מעודה:

בגלל זה אני אומר. מה אתם רוצים להשיג פה  מר נחום גנצרסקי:

 עכשיו? אני רוצה להבין. 

 אני מסביר לך.  מר אייל כגן:

 מה אתה מסביר לי?  מר נחום גנצרסקי:

ם אני במקומך לא מרים יד על עדכון תקציב ביו מר אייל כגן:

 האחרון של השנה. 

 הבנתי, הבנתי.  מר נחום גנצרסקי:

 אתה רשלן. אני אומר לך שאתה רשלן.  מר אייל כגן:

 עכשיו מה אתה רוצה להשיג?  מר נחום גנצרסקי:

 כלום... מר אייל כגן:

 מה אתה רוצה להשיג?  מר נחום גנצרסקי:

.  מר אייל כגן:  הסברתי כבר..

 1דבר. הראית רק שהיו עודפים של  לא הסברת שום מר נחום גנצרסקי:

 מיליון שח בגבייה, והיו עודף של הוצאות... 

שבשנה הבאה, אולי במקרה הטוב, אולי במקרה  מר אייל כגן:

  -הטוב, תצליחו
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הוא מראה לך שיש פה הפרות של חוקים. שיש פה  מר טל דנטס:

 הזזה של תקציב. 

 רות? עזוב אותי עם חוקים. איזה הפ מר נחום גנצרסקי:

 מה זה עזוב אותי??  מר אייל כגן:

הפרות חוקים, תפנה לבית המשפט. מספיק עם  מר נחום גנצרסקי:

 השטויות האלה. 

ניצחת, האמת ניצחת. בטיעון כזה, אין לי איך  מר טל דנטס:

  -להתמודד איתך. אתה אומר עזוב אותי מחוקים

 ע. , לא יוד-כי אתם סתם מדברים בשביל ה מר נחום גנצרסקי:

  אנחנו לא סתם מדברים. מר אייל כגן:

 אתם סתם מדברים.  מר נתנאל קסטן:

 אתה פשוט לא רוצה לראות.  מר טל דנטס:

 אתה לא רוצה לראות.  מר אייל כגן:

שח שלך, שהעלו לך בעוד  073,333-אתה מקבל את ה מר טל דנטס:

שח, ולא מעניין אותך שום דבר, שיתפוצץ.  73,333

 אותי מחוקים. עזוב–אתה אומר 

יוני חכימי: נחום, אתה חושב שההתנהלות היא נכונה? שמביאים  מר 

 ביום האחרון של השנה? זו השאלה, זו השאלה. 

 יש הנהלה למועצה הזו.  מר נחום גנצרסקי:

יוני חכימי: .  מר   אני שאלתי אותך שאל הספציפית. אתה חושב שזה..

 . לא רוצה לענות לך ספציפית מר נחום גנצרסקי:

יוני חכימי:  אז אל תענה.  מר 

 יש הנהלה למועצה וככה היא מחליטה.  מר נחום גנצרסקי:

מיליון  033ההנהלה שדנה במשך שעה בתקציב של  מר אייל כגן:

 שח? נו באמת. 

 מאיפה אתה יודע על השעה?  מר נחום גנצרסקי:

 ככה מעידים, יש אנשים שאומרים את זה.  מר אייל כגן:



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.37.73מיום  70יין ישיבת מועצה שלא מן המנ

 

 33 
 

מה זה אנשים אומרים? תסלח לי. מה זה אנשים  קי:מר נחום גנצרס

אומרים את זה? הרבה שעות ישבו על זה, למה אתה 

 סתם מדבר. 

 אני ישבתי עם כל חבר מועצה בנפרד.  רו"ח אורלי ירדן:

אני לא חייב דין וחשבון איך אני מנהל את ההצבעות  מר נחום גנצרסקי:

 שלי. 

 . אתה חייב לציבור, לא לי מר אייל כגן:

לציבור כן, אבל לא לך. ולציבור הדין וחשבון יהיה  מר נחום גנצרסקי:

 בהצבעות היד שלי. 

 זה מה שהולך להיות עכשיו, תאשר בבקשה, ידידי.  מר אייל כגן:

יוני חכימי: נחום, אם לעבור על חוקים זה שטויות, אז אני לא  מר 

 לא מכיר אותך בצורה כזאת. הכרתי אותך ככה. אני 

תסלח לי, אם יש עבירה על חוקים, תלך לעו"ד, תלך  גנצרסקי: מר נחום

לבית משפט. מה זה הדבר הזה? תפסיקו לנפנף כל 

 הזמן. 

 ... משרד הפנים, ומשרד הפנים יגיעו.  מר אייל כגן:

 מאה אחוז.  מר נחום גנצרסקי:

אבל עובדה ששנתיים כבר לא קיבלתם ניהול תקין.  מר טל דנטס:

 כון?אז יש פה דברים, נ

 כל המדינה לא קיבלה. כל המדינה בזמן הקורונה.  גב' הגר פרי יגור:

 מה זה קשור? בכלל אף אחד לא קיבל ניהול תקין.  רו"ח אורלי ירדן:

 שנים.  0אף אחד לא קיבל כבר  גב' הגר פרי יגור:

 אנחנו בודאי שנקבל.  רו"ח אורלי ירדן:

 ברור.  מר טל דנטס:

 סתם להמציא דברים. לא יפה  רו"ח אורלי ירדן:

 בקיצור, אמרנו את דברנו, תצביעו.  מר אייל כגן:

אם אין הערות מיוחדות, אני מבקשת לעבור  גב' הגר פרי יגור:



 מועצה מקומית פרדס חנה כרכור 
 03.37.73מיום  70יין ישיבת מועצה שלא מן המנ

 

 34 
 

 להחלטה. 

לא, רגע, עבודות קבלניות אני כן רוצה להתעכב.  מר טל דנטס:

 אפשר הסבר על ההפרש הזה? 

 מה עשו עד עכשיו?  מר אפרים מעודה:

 איזה עמוד?  יגור: גב' הגר פרי

מיליון שח.  7.0מיליון שח, בפועל  0. הצפי היה 03 מר טל דנטס:

אז אפשר להסביר את זה באמת, אני עוזר, אפשר 

 להסביר את זה שלא רכשתם עוד רכבים.

התכנית לא הייתה לרכוש רכבים. אם שאלת, אז אני  רו"ח אורלי ירדן:

 אענה, תן לי בבקשה. התכנית לא הייתה לרכוש

סעיפים שנקראים עבודות  7רכבים. אתה רואה שיש 

קבלניות של טיאוט רחובות, אוקיי? יש עבודות 

 3.573מיליון שח, ועוד עבודות קבלניות  0קבלניות 

מיליון שח. ההפרדה הזאת נשתה במקור כדי לייצר 

הפרדה בין עבודות טיאוט מכונות לעבודות טיאוט 

הצלחנו על ידי עובדי כפיים. במהלך השנה לא 

לעשות את ההפרדה, אז אם אנחנו לא ננקה על ידי 

מכונות טיאוט, אין בברירה, אלא נמשיך לנקות את 

 הרחובות, כי אי אפשר להשאיר אותם מלוכלכים. 

 הם נראים מלוכלכים.  מר אייל כגן:

 לא, הם לא מלוכלכים, הם ממש נקיים לדעתי. רו"ח אורלי ירדן:

 יין. סתם אתה זורק את זה. ... לא לענ מר נחום גנצרסקי:

 מה זה נקיים, איזה נקיים.  מר אייל כגן:

 )מדברים ביחד( 

הסעיפים הם אותה מהות, הם טיאוט רחובות  7 רו"ח אורלי ירדן:

 ומותר לי לערבב. 

 173,333מיליון שח, איפה עוד  0.573אוקיי, אז זה  מר טל דנטס:
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 שח? בעצם למה...? 

יוני חכימי:  ? איך זה הלך מר 

 שח זה לא מעט כסף.  173,333לא, הסבר.  מר טל דנטס:

התכנית המקורית הייתה לנקות רחובות עם מכונות  רו"ח אורלי ירדן:

טיאוט ולחסוך בעלויות, מה שלא צלח בסופו של 

יום. אנחנו עשינו כבר עדכון תקציב באוקטובר 

בנקודה הזאת, כך שלא והכספים עדיין לא הוצאו 

 א עובר על החוק. בוצע שום דבר שהו

יוני חכימי: את יודע מה? אני מעדיף שתהיה לך הוצאה יותר  מר 

גדולה ולראות את האנשים השקופים האלה, מאשר 

אנשים שזקוקים לפרנסה הזאת  03להעיף איזה 

 משאיות.  0ושלא תהיה להם פרנסה ולהביא איזה 

 הם לא מצליחים לא את זה ולא את זה.  מר אייל כגן:

אנחנו נשלב בין השניים, לא נעשה רק את זה או רק  י ירדן:רו"ח אורל

 את זה. אנחנו ננסה לשלב. 

יוני חכימי:  אני מעדיף, אני חושב שחובתנו.  מר 

בסדר, זו לא לשכת הרווחה, אין מה לעשות. אנחנו  רו"ח אורלי ירדן:

 צריכים שהרחובות יהיו נקיים.

יוני חכימי:   -זו אותה תוצאהזה לא עניין של לשכת רווחה.  מר 

 לא בטוח.  רו"ח אורלי ירדן:

יוני חכימי: אבל פה אנחנו רואים את האנשים השקופים האלה,  מר 

 שעושים עבודה נהדרת. 

עדיין, במכרז החדש שפורסם עכשיו, הייתה חשיבה  רו"ח אורלי ירדן:

 ממש מעמיקה. 

יוני חכימי: כמו כל היועצים שהביאו, הגזם, שהכפלנו את  מר 

, כל היועצים למיניהם שגורמים לנו נזקים המחיר

 אחרי נזקים אחרי נזקים. 
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אז למעשה, אני חוזר לזה ממקודם, זה הלך לתגבור  מר טל דנטס:

 בעצם למחלקה שמנקה את הרחובות? 

 טיאוט רחובות, כן.  רו"ח אורלי ירדן:

 וזה אושר באוקטובר בישיבה שמי השתתף בה?  מר טל דנטס:

 הנהלת המועצה.  רו"ח אורלי ירדן:

ההנהלה, כל ההנהלה? אבל זה לא הגיע למועצה? וזה  מר טל דנטס:

 בסדר, זה מותר. 

 אורלי, עזבי. יש לך שאלה לגופם של דברים?  גב' הגר פרי יגור:

כן, כן, זה לגופו של עניין. אני אשמח ליועץ  מר טל דנטס:

 המשפטי. 

 לא הבנתי את השאלה.  גב' הגר פרי יגור:

היועץ המשפטי, השאלה שנשאלת, האם מותר  כגן: מר אייל

 להעביר סעיפים מסעיף לסעיף... 

זה אחד, ושנית, נאמר לנו פה שהיה עדכון תקציב  מר טל דנטס:

 באוקטובר. 

 זה סעיף לסעיף באותו סעיף.  רו"ח אורלי ירדן:

 זה לא אותו סעיף, זה סעיף נפרד, אורלי.  מר אייל כגן:

 סעיף של טיאוט רחובות. זה  רו"ח אורלי ירדן:

נשמח להתייחסות שלו. שנית, נאמר לנו שהיה פה  מר טל דנטס:

 עדכון תקציב באוקטובר, זה לא הגיע למליאה. 

 איזה עדכון תקציב? לא היה שום עדכון תקציב.  מר אייל כגן:

 לא, זה מה שאורלי אמרה.  מר טל דנטס:

א יותר מידיי מפורט, החיסרון של התקציב הזה, שהו גב' הגר פרי יגור:

עם כרטסת בלתי אפשרית, שרידים לתכנית הבראה 

 ישנה שהייתה פה. אבל הסעיף הוא אותו סעיף. 

 אה, פתאום זה מפורט? אז למה... מספרים נפרדים?  מר אייל כגן:

 כן, יכול להיות שאנחנו נשנה את הפורמט.  גב' הגר פרי יגור:
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 . שנה הבאה אנחנו נשנה רו"ח אורלי ירדן:

יכול להיות שנשנה. יכול להיות שנוציא את מתחם  מר אייל כגן:

 הקורונה מהרכבת, יכול להיות שנעשה הרבה דברים. 

 אם אין שאלות נוספות.  גב' הגר פרי יגור:

יוני חכימי:  שנים לשנות את הפורמט.  0היו לך  מר 

 אני אבקש להעלות להצבעה אם אין שאלות נוספות.  גב' הגר פרי יגור:

-אנחנו מחכים לתשובה של היועץ המשפטי... על ה מר אייל כגן:

 שח.  173,333

 הוא לא עונה לך, הוא לא יענה לך.  מר אפרים מעודה:

יוני חכימי:  מה זה לא יענה? הוא חייב לענות.  מר 

 יועץ משפטי למועצה. מה זה לא יענה?  מר אייל כגן:

 יש שאלות שהן לגיטימיות.  מר טל דנטס:

 מה השאלה?  ר פרי יגור:גב' הג

 האם מותר להעביר כספים מסעיף לסעיף?  מר אייל כגן:

אני מבין את הטיעון שלך, אני אשמח לקבל את  מר טל דנטס:

 התשובה. 

 זה טיאוט רחובות.  רו"ח אורלי ירדן:

ענתה לך גזברית המועצה. אגב, גם ענו לכם במיילים  גב' הגר פרי יגור:

 עקר.  קודם. חברים, הדיון הזה

מיליון שח, מה  0-אורלי, את יכולה להגיד מה עשו ב :מר אביעד סיני

 בדיוק. 

. מר נחום גנצרסקי:  אייל נתן לך תשובות. הוא חקר את התקציב..

 )מדברים ביחד( 

אייל כבודו במקומו מונח, הכל בסדר. אני רוצה רגע  :מר אביעד סיני

לשמוע מאורלי. אני לא יודע מה זה... יש ריכוז 

 מיליון שח?  0-איפה ה

השאלות שלי מהיועץ  7-אני גם אשמח לתשובה ל מר טל דנטס:
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 המשפטי. 

עמודים של שינויים. יש הרבה  0-זה מסתכם ל רו"ח אורלי ירדן:

שינויים באגף הרווחה, בעקבות קורונה גם, 

 התקציבים. 

עו"ד שפיר ועו"ד גור שאנחנו מחזיקים מכם, בכל  מר אייל כגן:

ונה אליכם כל פעם בצורה מאוד עניינית. זאת אני פ

 שאלות.  7נשאלה שאלה

 אפשר לענות? :עו"ד יניר גור

 תענה, בבקשה.  גב' הגר פרי יגור:

 גמרתם להתייעץ?  מר אייל כגן:

יוני חכימי:  מה אתה מבקש אישור?  מר 

השאלה היא שאלה נורא פשוטה. החוק קובע, אתה  מר אייל כגן:

יריות שקובעת שבתקציב, יודע היטב את פקודת הע

, קובעת שאסור 77אני לא זוכר את הסעיף, זה 

להעביר תקציב מסעיף לסעיף. תסביר לי רגע איך, 

 3.573נטענת פה טענה שיש פה פיצול של סעיפים 

  -מיליון שח של הטיאוט בעבודות הקבלניות

 זה אותו סעיף.  גב' הגר פרי יגור:

סעיף לסעיף. אני חושב שכביכול מותר להעביר מ מר אייל כגן:

שזה אסור, תגיד לי אתה. והדבר השני, כאילו איך, 

מיליון שח,  7.0-מי אישר את החריגה הזאת של ה

אם לא היה עדכון תקציב עד עכשיו. זאת אומרת, 

פעלו על סמך ה פעולות האלה, נתנו חשבוניות 

לאנשים. האם ועדת רכש אישרה את זה, מי אישר 

 ליון שח, רבותיי. מי 7.0את החריגה? זה 

 עד כאן השאלה?  :עו"ד עופר שפיר

 . 7עד כאן היו  מר אייל כגן:
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 השאלה השנייה היא לא משפטית.  :עו"ד עופר שפיר

 סליחה? מה, חשבונאית, יניר לא יושב בוועדת רכש?  מר אייל כגן:

תן לי לענות. אתה לא חייב להסכים לתשובה, אבל  :עו"ד עופר שפיר

 תן לי לענות. 

זו לא השאלה, אייל. השאלה אם הנהלת מועצה  גב' מור כהן עמר:

 יכולה לאשר. 

 לא, הנהלת המועצה בטוח לא יכולה.  מר אייל כגן:

 משפטית, משפטית.  גב' מור כהן עמר:

יוני חכימי:  תשאלי.  מר 

 לא, זו שאלה שלך.  גב' מור כהן עמר:

יוני חכימי:  תחדדי אותה.  מר 

 פה שהיה עדכון תקציב באוקטובר.  נאמר לנו מר טל דנטס:

יש לי תחושה שאתם לא באמת רוצים לשמוע את  :עו"ד עופר שפיר

 התשובה. 

 כן.  גב' הגר פרי יגור:

 לא, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים.  :עו"ד עופר שפיר

 זה שאלות רטוריות, אז זה ייכנס לפרוטוקול וגמרנו.  :עו"ד עופר שפיר

 חכים לשמוע תשובה. לא, אנחנו מ מר אייל כגן:

אתה לא חייב לענות, אתה יודע. אתה יכול להמשיך  מר טל דנטס:

להיות היועץ המשפטי של ראש המועצה ולא של 

המועצה, ולדבר יפה ונעים, וזה לא אומר שאתה 

 צודק. אתה רוצה לענות, תענה. 

מילים שאני ניסיתי לומר, קטעו אותי. זה  7אחרי  :עו"ד עופר שפיר

 ון שלא נותנים לי להשיב. אני מתכו

 אוי, מסכן.  מר טל דנטס:

 השאלה השנייה היא לא משפטית.  :עו"ד עופר שפיר

 אז ניסחנו אותה מחדש כדי שתהיה משפטית.  גב' מור כהן עמר:
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מרוב הדיבורים של כולם כאן, לא שמעתי איך  :עו"ד עופר שפיר

 ניסחתם אותה. 

לת המועצה יכולה לקבל את השאלה הייתה האם הנה גב' מור כהן עמר:

ההחלטה מחריגה מתקציב, מבלי להביא את זה 

 למליאה? זאת הייתה השאלה. כן או לא?

.  :עו"ד עופר שפיר  זאת שאלה רטורית. ברור לחלוטין ש..

יוני חכימי:  זה לא רטורית.  מר 

 זו שאלה משפטית.  מר אייל כגן:

ציב. אבל גם אם כל הוצאה צריכה להיות מגובה בתק :עו"ד עופר שפיר

יש תוך כדי פעילות, תוך כדי תנועה, וזה קורה 

תמיד, לא רק אצלכם, גם ברשויות מקומיות אחרות, 

בגלל נסיבות כאלו ואחרות, איזושהי הוצאה 

שבנקודת זמן מסוימת חורגת מאותו סעיף תקציבי 

ספציפי, אז לפעמים המציאות היא קצת עמומה. אז 

 בדיעבד. באים ומעדכנים את התקציב גם 

 ביום האחרון?  מר אייל כגן:

זה לא אופטימאלי, אבל זה קורה. אני לא נותן  :עו"ד עופר שפיר

ציונים לאף אחד. אני עונה לך תשובה משפטית 

לשאלה. האם זה אופטימאלי? לא. האם זה לגיטימי? 

כן. האם זה קורה וקורה הרבה? התשובה היא כן, 

אן, של עשרות ולי יש פרספקטיבה, בניגוד לרובכם כ

 רשויות מקומיות. זאת התשובה לשאלה השנייה. 

אוקיי, ולראשונה. האם מותר להזיז מסעיף לסעיף  מר אייל כגן:

 בניגוד לחוק? 

  -הוא ענה כבר ב גב' הגר פרי יגור:

עו"ד כגן, אתה יודע שאני מחבב אותך ומחזיק ממך.  :עו"ד עופר שפיר

אתה ליה. אבל השאלה הזאת, אתה לא היית עונה ע
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 כבר שמת לי את התשובה בפה. אז מה? 

רגע, עופר. מה שיקרה, אתה תצטרך לנות את זה  מר אייל כגן:

 למשרד הפנים. 

 אז בוא לא נדבר על זה כאן, נדבר על זה במחוז.  :עו"ד עופר שפיר

 ניהול תקין כבר לא יהיה פה.  מר אייל כגן:

 כן, אביעד.  גב' הגר פרי יגור:

בוא נסכם שהסוגיה הזאת מוצתה כי אתה יודע  :ירעו"ד עופר שפ

 לשיטתך מה התשובה, נכון? 

 זה החוק עונה את התשובה.  מר אייל כגן:

עו"ד שפיר, ברשותך, אם אתה כבר התייחסת,  :מר אביעד סיני

ופניתי גם לעו"ד יניר בעניין הזה. יש שאלה אחרת, 

לפחות מבחינתי. כי ברור שיש לפעמים תוך כדי 

.. העולם הוא לא מושלם, שום דבר בחיים לא תנועה.

מושלם. שאלה על פי דין, מה קבעו בתי המשפט או 

מי שפרשן במשרד הפנים, איזו סטייה היא כבר 

 חורגת מהנורמה, כי הרי אם ניתן לסטות בלי גבול. 

 בשביל מה יש תקציב? מר אייל כגן:

 אז למה יש תקציב מראש? :מר אביעד סיני

 ון. נכ מר אייל כגן:

למה אנחנו מאשרים? בוא, תוך כדי תנועה לזוז  :מר אביעד סיני

 ובדיעבד נבוא נאשר. איזו סטייה. 

 אתה רוצה את תשובתי? הבנתי את השאלה.  :עו"ד עופר שפיר

איזו סטייה היא מותרת, איזו סטייה היא לא  :מר אביעד סיני

 מותרת? מה הגבול, אחוזים? איך בוחנים את זה? 

יוני חכ  ואם נחדד, זה לא קרה בחודש האחרון.  ימי:מר 

 ברור שלא.  מר אייל כגן:

יוני חכימי: יולי. -אני מתאר לעצמי שאורלי ראתה את זה ביוני מר 
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 ? -למה ההנהלה לא עשתה ישיבת הנהלה

 כי זו הנהלה שהיא נכשלת.  מר אייל כגן:

יוני חכימי:  עדכון תקציב, הביאה את זה. ופה זה החריגות.  מר 

תגידו לי רק מתי אתם רוצים שאני אתייחס. טוב,  :"ד עופר שפירעו

תראו, השאלה הזאת בחלקה סוג שהיא לגיטימית, 

היא למעשה הבעת עמדה בהיבט הציבורי.  ובחלקה

 אני אענה רק על החלק המשפטי. 

אבל הבית משפט היה לו, לא הביאו את הדברים  :מר אביעד סיני

 האלה...

  -, אם אתה לא תיתן לי להשיבאביעד :עו"ד עופר שפיר

 סליחה.  :מר אביעד סיני

אז אני אראה את עצמי מיותר בהקשר הזה. אני  :עו"ד עופר שפיר

אומר לך מהמעט שאני מכיר את הנסיבות 

הספציפיות האלה, אני לא מתיימר לקבוע כאן 

מסמרות, שבאספקלריה של הדרך שבה מתנהלים 

הוא לא  לנוכח אילוצי המציאות, מה שאירע כאן

מאוד חריג. להגיד לך שלא היה אפשר להתנהל יותר 

טוב, אולי כן. אבל לומר לך שיש כאן איזושהי 

חריגה קיצונית מאיזושהי נורמה שאני מכיר אותה 

ברשויות מקומיות אחרות בהקשר לחריגות ועדכוני 

 תנוח דעתך. תקציב בדיעבד? לא. 

 שאלה אחרונה.  :מר אביעד סיני

 אבל שאלת אותי רגע, אני רוצה להשיב לך.  ן:רו"ח אורלי ירד

ומה קורה אם לא מאשרים? אם עכשיו פה לא  :מר אביעד סיני

מאשרים את ה... אז מה עושים? הולכים לממונה? 

מה עושים עם כזה מצב? אם לא  מאשרים, אומרים 

 לא, לא רוצים לאשר, והוצאו כבר הכספים... 
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אמת את השינויים. כמו אני רוצה להסביר ב רו"ח אורלי ירדן:

שהסברתי פה, רוב השינויים שקרו פה, זה תקציבי 

חינוך. וכמו שאני רואה גם פה, זה תקציבי רווחה. 

תקציבי הרווחה השתנו, והם גם משתנים מידי שנה. 

פה אצלי אני אראה לך, אני אקריא לך מעט 

מתקציבי הרווחה שעלו, זה ייתן לך את ההשלמה של 

יון שח. אני אקריא לך. למשל מיל 1-התמונה של ה

-ככה, ילדים עיוורים במוסדות, סעיף שעלה רקק ב

 033,333-שח, מרכז משפחות, סעיף שעלה ב 033,333

שח, שכר  773,333ון מש"א עשח, הסעות יום למ

 שח.  733,333לסייעות משלבות עוד 

 אורלי, אבל קיבלת על זה החזרים?  מר אייל כגן:

 שח.  733,333ם לנשים מוכות מקלטי רו"ח אורלי ירדן:

 קיבלת על זה החזרים מהמדינה.  מר אייל כגן:

מיליון שח, בוודאי  1-כשאומרים שהתקציב עלה ב רו"ח אורלי ירדן:

שקיבלתי תקציב, כי אחרת התקציב לא היה מאוזן. 

ההכנסות עלו וגם ההוצאות עלו. ולכן התקציב נשאר 

י לא רוצה מאוזן. יש סעיפים, שגם אם אני אגיד שאנ

לשלם למעון לנשים מוכות, אני חייבת לשלם למעון 

 לנשים מוכות. 

 אורלי, תהיי איתי שנייה.  מר אייל כגן:

אני לא אבוא לעדכן את זה, ואני גם לא תמיד יודעת  רו"ח אורלי ירדן:

 שזה עלה. 

 אורלי, זה לא נגדך, תהיי איתי שנייה.  מר אייל כגן:

 מסבירה לך. לא, אני  רו"ח אורלי ירדן:

 אורלי, זה בסדר, מספיק.  גב' הגר פרי יגור:

 אין פה מה נגד ומה בעד.  רו"ח אורלי ירדן:
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עדכון תקציב זה כלי לטובת המועצה. זה כלי לטובת  מר אייל כגן:

הניהול. אם יש לך חריגות שאת יכולה לצפות אותן 

כבר במהלך השנה, זה הזמן שבו עושים עדכון 

 7.0-רוצה שאת הולכת לחרוג ב תקציב. קרי, אם את

ויגיע ל 033,333-או ב מיליון  7.0-שח שזה לא יגדל 

שח, את מגיעה להנהלה, חצי שנתי, את באה ואומרת 

'חברים, כבר אנחנו רואים את המגמות, בואו נעשה 

עדכון תקציב'. לא נמצאים בישיבה הזאת עכשיו 

כאילו. אני מאחל לכם, היות ובפעם הקודמת לא 

ת הביצוע בפועל, ובעקבות ההתערבות הבאתם א

שלנו עשיתם ביצוע בפועל. היות שכבר אמרנו בשנה 

שעברה ואת יודעת שגם הנושא של הגזם ושל האשפה 

תעשו עדכון תקציב, באתם והתחכמתם והבאתם את 

עדכון התקציב ביום האחרון של השנה. אני בא 

ואומר, באמת, ממך אני מצפה למשהו. כאילו יש פה 

אוד אנשים שאני מזמן כבר לא מצפה... הרבה מ

תעשו עדכון תקציב ככלי ניהולי במהלך השנה, 

פעמיים, שלוש פעמים, ואז היועץ המשפטי לא 

יצטרך להתפתל, ואת לא תצטרכי להתפתל ואביעד 

 סיני יוכל לאשר ואנחנו אולי נוכל לאשר. 

 אני לא מתפתלת, אני מסבירה לך שרוב השינויים רו"ח אורלי ירדן:

 הם חינוך ורווחה. 

 בסדר, מאה אחוז.  מר אייל כגן:

רשמנו לפנינו את ההערה. חברים, אני מבקשת  גב' הגר פרי יגור:

להביא להצבעה. מי בעד עדכון התקציב? ירים את 

 ידו. 

 אני בעניין הזה נמנע.  :מר אביעד סיני
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נוע גב' הגר פרי יגור: לת תודה. מי נגד? תודה. עדכון תקציב אושר. אני 

 7את הישיבה. אנחנו נמשיך לישיבת התקציב. אפשר 

 דקות הפסקה בבקשה. 
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