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 3200תקציב ל 3202 נאום
 
 

על כורח הנסיבות, על קיצוצים בבשר החי בגין הולך ומתדלדל, התקציב ה, על יותשל התנצלו תקופה ארוכהאחרי 

ו יכולים לדבר על סוף סוף אנחנמשבר כלכלי ואי וודאות לגבי העתיד, על פשרות כואבות, על נסיבות השעה, 

 משבר כלכלי עולמי.בגבורה  שרדנורבותי,  התאוששות וצמיחה.

לא היה פשוט להסתכל בעיני הציבור בתקציבי הרווחה והחינוך. להצביע בעד תקציבים הנוגסים לא היה פשוט  נכון,

 אך זה מאחורינו.כלכלית קולקטיבית,  ולהסביר לו שצריך לפעול באחריות

. אמנם עוגה ה, להבדיל מאיפה לקצץ בהתקציבית עוגהבהתוספת יף להתווכח על אופן חלוקת כמה כ ,הבנתיפתאום 

כ"כ הרבה עוד ניתן וצריך להיעשות, אל מול הצרכים האינסופיים ולא אוטופית כפי שהייתי רוצה.  לא כ"כ גדולה

 זוהי רק תחילתה של מגמת שיפור. אני מקווה, ש והרעיונות לעתיד.

והויכוחים על תקציב  דיוניםונמרצת ב פעילה שותפה ההייתשמרצ ולא מעט, בזכות תרומתה של ך, על דרך המלעלינו 

, שהינו היום חברתי יותר, 3200תקציב עוברת כחוט השני לכל אורך סעיפי  של מרצ ידהכף אין ספק שטביעת . 3200

 ירוק יותר ומציב סדר עדיפויות עירוני חדש.

 אין כמו נתונים: שהרי, ם,עזבו ססמאות וסופרלטיבים עצמיי

, בנוסף להשקעה של מינהל החינוךהרגיל של בתקציב  חש" 22,222,,22סללנו את הדרך לתוספת של עם חברי, יחד 

: ובכלל זהלבצע רה ארגון והתייעלות במינהל החינוך, . תוספות אלה תאפשרנה לצרכי חינוך בתב"ר₪ מליון  9..,

להטמיע ולהרחיב את כיתות חינוך מיוחד,  . -כיתות גן רגילות ו 8לפתוח עוד לפקח על החינוך המוכר שאינו רשמי, 

פעילות "מפעל ההזנה", לשפר את תנאי הסביבה הלימודית במוסדות החינוך, כולל השקעה במיזוג אויר וציוד בכיתות, 

ני, תוספת של  למרכז ההתפתחותי בבית ד₪  322,222לשפר את ההנגשה  לנכים. בנוסף, חשוב להזכיר תוספת של 

 302,222למועדוניות מתבגרים, תוספת של ₪  380,222לטובת "תכנית כנפיים" ללקויי למידה, תוספת של ₪   332,222

למרכזי למידה ₪  092,222לאינטרנט בגני ילדים, תוספת של ₪  022,222למועדון הנוער "אכפת" בקרית שלום, תוספת 

 .ועוד למלווים בהסעות₪  032,222ות לחינוך המיוחד ועוד להסע₪  032,222במרכזים קהילתיים, תוספת 

בתקציב  32,222,222מתוכם ₪,  8,922,222,בנוסף, תוקצבה הקמת בי"ס על יסודי בצפון מערב העיר בעלות כוללת של 

 בשיפור חזותי בבתי הספר וסכום זהה באולמות ספורט. 3200שיושקעו בשנת ₪  02,922,222 -, בנוסף ל3200

תוספת בתב"ר אשר יעמוד ו₪  3,822,222בנוסף, מינהל השירותים החברתיים קיבל אף הוא תוספות משמעותיות של 

אש"ח(,  32.שמשמעותם היא, בין היתר, עוד פקידי סעד ), 3202בשנת  0,3,2,222מת ולע₪  3,882,222על  3200בשנת 

עוד ₪(,  082,222אש"ח( ועוד אחיות בטיפות החלב ) 302עוד עובדים קהילתיים )₪(,  022,222עוד עובדים סוציאליים )

 322,222אש"ח(, תוספת לתקציב מועדוני הקשישים בסך  022אש"ח(, עוד עו"ס לדרי רחוב ) 022עו"ס לשיקום האסיר )

אש"ח.  332בבית שטראוס לא רק שלא תסגר אלא אף תקבל תוספת של מרפאת המתבגרים , ואולי הכי חשוב, ₪

 אש"ח. 08אש"ח, מרכז הירש לגיל הרך ביפו קיבל תוספת של  022עו"ס לבתי הספר הערביים בסך של  בנוסף, תוקצבה

 אש"ח, מיועדים לפרוייקטים בתחום החינוך, הרווחה והפעלה קהילתית. 22.המשלמה ליפו קיבלה תוספת של 
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ינהל השירותים החברתיים, אש"ח, תכנית שירות למ 092בנוסף, תוקצבה תוכנית שירות למינהל החינוך בתוספת של 

 .אש"ח 392 -ס ויחידות נוספות ב"קנו

תב"ע שאני באופן לבשר שתקודם בפיתוח תב"עות, כשבמיוחד אני גאה ₪  28,022,222יושקעו   3200בנוסף, בתב"ר 

דירה שימושים באיזורי מגורים למוסדות חינוך פרטיים, במטרה לשפר את איכות השירותים לגיל גאישי יזמתי, המ

 הרך בעיר, , מתוך הבנה שמדובר בשירות חיוני לתושבים.

אולם ספורט בבי"ס חסן עראפה בעלות ₪,  32,222,222בעלות של  3200אולם ספורט בבי"ס עי"ס בתב"ר בנוסף, יוקם 

 3,222,222בי"ס לחינוך מיוחד ביפו בעלות של ₪,  02,222,222ישודרגו ויוכשרו כיתות גן בעלות של ₪,  03,222,222של 

 .3200מתוך תב"ר ₪  2,222,222וישופץ מפתן אלון, שהיה בעבר בסכנת סגירה, בעלות של ₪, 

 וכל זאת בתקופה בה השתתפות הממשלה הולכת ומצטמצמת עקב קיצוצים בתקציבי המדינה.

 מה אומר ומה אוסיף. העובדות מדברות בעד עצמן וכל מילה נוספת מיותרת. 

 ופטימית זו.מקווה שבשנה הבאה נמשיך ברוח א
 
 
 
 
 
 
 
 


