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69-09  

  
  עיריית הוד השרון

   093/מן המניין שלא ישיבת מועצה 
  2009/0319/מיום 

  

  ראש העירייה  -    מר חי אדיב  :         נוכחים

  מ ראש העירייה"סגן מ  -   מר יגאל שמעון   

  סגן ראש העירייה  -  מר אביאל אברמוביץ                          

    סגנית ראש העירייה  -  רמן אביבה גוט'                          גב

  חבר מועצת העירייה  -  מר יחיאל דמארי    

  חבר מועצת העירייה  -    מר אלי טימור    

  חבר מועצת העירייה   -    מר נועם פעיל    

  חבר מועצת העירייה  -    מר נדב דואני    

  חבר מועצת העירייה   -    מר יואב רוזן    

  חבר מועצת העירייה  -    מר ארז משה    

  חבר מועצת העירייה   -   ים שאבי מר חי   

  חבר מועצת העירייה   -  מר אמיר כוכבי    

  

                 חבר מועצת העירייה-                מר איל אורן                 :נעדר

  חבר מועצת העירייה  -                            מר גדעון סעדי 

    רת מועצת העירייהחב  -    יפעת קריב' בג                         

  

  ל העירייה "מנכ  -        מר נתן אברהם :משתתפים

  היועץ המשפטי לעירייה   -  מר ירון סולברג    

              גזבר העירייה-                         מר מיכאל בלומנפלד     

  מזכירת העירייה   -    ניצה משה' גב  
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ישיבה שלא מן , דיון מיוחד, צת העיר לפתוח את ישיבת מועת מתכבדי אנ:ניצה משה
  .3/09המניין 

  

  :על סדר היום
  השרון   -אישור תקציב רגיל ותקציב פיתוח לעיריית הוד. 1

  . 2009    לשנת 
   .2009-2013שנתי -אישור תקציב פיתוח רב. 2

 

כולם מכירים את . אנחנו רוצים להעביר את התקציב. ערב טוב לכולם, טוב: חי אדיב
  . גם בהוד השרון"שיורד גשם כולם נרטבים". בארץ וגם בהוד השרון, י בעולםהמצב הכלל

ר ועדת הכספים על כל הפעולות שעשו "יול, אני רוצה להודות פה לכל חברי הקואליציה
 מיליון שקל 20-תקציב עיריית הוד השרון קוצץ בכ. וכולם נרתמו פה אחד לקצץ בתקציב

את זה א לפגום ברמת השירות ואתם תראו יחד עם זאת השתדלנו ל.וזה קיצוץ קשה
אחרי זה בכל , כאשר עיקרי הקיצוץ הם קודם כל בשכר של עובדים ובמשרות, בשקפים פה

  .ניתן לקצץ בהן מבלי לפגוע בשירותמיני פעולות שחשבנו ש
יש איזה שהיא  אבל בהחלט 2009בתקציב בסך הכל בגדול אין קפיצת מדרגה גדולה 

ברמת זה עלה רווחה ב כאשר בכל מקרה 2008,- לא פחות מ,ים בכל מיני שירותבלימה
כאשר הדבר הכי בולט .  מיליון שקל1.5-חינוך עלה בוב,  מיליון שקל2-השירותים בכ

שזה בעצם תרומה , אנחנו מכניסים תוכן חדש זה חינוך אישי, וחשוב מעבר לתקציב
יסודיים גם בחטיבת גם בבתי הספר ה. עקיפה למערכת החינוךפדגוגית תרומה , עקיפה

  .זה בגדול. הביניים
לכל חבר מועצה שרוצה לדבר ויש לו ,  את כל הפרטים ומי שיש לוציגאני מציע שהגזבר י

  .בבקשה, משיךיגזבר האז . תייחסאמה להעיר יש לו עשר דקות  ולאחר מכן אני 
  

ה  בשעה טוב2009 את התקציב לשנת הגשנו לכם . ערב טוב, טוב:  מיכאל בלומנפלד
  .י שאנחנו מגישים אותו מאוזן ללא כל חריגהפשאר כיאני מקווה שי. ומוצלחת

  .  מיליון בתקבולים ובתשלומים288,300התקציב לשנה הזו הוא 
  ?לא,  באחריותך שהוא ישאר ללא חריגה   :אמיר כוכבי

אתם יכולים לראות את ו,  אני אתאר בקצרה. גם שלי,   אחריותנו כולנו:מיכאל בלומנפלד
  :אני אקריא לכם בכללית.  מיליון19,469ייעלות שביצענו בשנה הזו שזה  ההתכל

  , מיליון שקל זה בשכר6   
  .אני מדבר על הסכומים הרבעוניים.  מיליון זה בתמיכות1,359  
  . מיליון שקל בהוצאות תכנון3  
  .  כל מיני,תפעול זה בהוצאות 5,860  
  . מיליון זה הסעות תלמידים1,040  
  . ני פרוייקטים שבשנה זאת יצאו כל מי600  
  . מליון19,469סך הכל   

  .אם תרצו שאלות אחרי זה אני אשמח לענות לכםואני בשלב זה אציג לכם את הכל 
  ? במסגרת העשר דקות או במסגרת שאלות:אמיר כוכבי

אתם יכולים להסתכל על . יש לכם בהכנסות עצמיות אני מפרט.   כללי:מיכאל בלומנפלד
  . 126,600כללית ארנונה , זה

  .24,600מכירות מים 
  . מיליון9,220חינוך עצמיות 

  . זה רווחה268
  .  זה החזר מהקרנות מכל השנים44,400

  . מיליון22,753ויתר העצמיות 
  .  מיליון227,841סך הכל 

  . 52,259תקבולי ממשלה זה 
חות אתם יכולים לראות פה הנ. הכנסה פה את מסגרת הפרטנובהנחות ארנונה אנחנו 
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 מיליון ובסך 8,200 מיליון שהיה בתקציב זה 7 לעומת שנה שעברה  מיליון8,200ארנונה 
  . זה כל התקציב של השנה288,300הכל הכנסה לא מותנה זה הכנסות עצמיות 

  .אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות. אתם תעיינו בהם. יש לכם פה מספר גרפים שעשינו
 מכל 44%-ש,  תשימו לב באופן מיוחד2009ב ההכנסות בתקצי  התפלגותכל, עכשיו

הנחות , 3% ועצמיות חינוך ורווחה 15% ...18%הממשלה נותנת. ההכנסות הוא ארנונה
  .8%העצמיות זה יתר  3%מארנונה זה 

 כל ההוצאות ,אבל כל זה ביחד. רווחהבדרגנו פה את ההוצאות הכלליות בחינוך ו, עכשיו
פעולות רווחה ורוטים מה זה פעולות חינוך ומה זה  ויש פי148,672האלה ביחד זה נותן 

  .רווחה
 כפי 288,300סך הכל מסגרת הוצאות , הוצאות מימון הנחות בארנונה, מלוות... יש לנו

  .שהסברתי
 44%כאשר רוב ההוצאה זה  , 2009יש לכם פה את הגרף התפלגות ההוצאות בתקציב 

  . ווחה ודת ר, ספורט, נוער, תרבות,מהתקציב הוא למעשה חינוך
  .  מהתקציב8%הוצאות תכנון והנדסה זה 

  . זה פרעון מלוות והוצאות מימון9%
  . תפעול זה כל הפעולות של טאטוא רחובות ואחזקת גינון ומשק. 26%בתפעול יש לנו 

יותר השקעה בחינוך ובין , אתם רואים את זה, במספר שנים, תקציב בתרבות בשנים... 
  .  אני בקטע הזה סיימתי  תודה.ל הקיצוצים התקציב גדל למרות כ2009- ל2005השנים 
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 היות ואנחנו צריכים השנה לאשר גם את התקציב הרגיל וגם את תקציב :נתן אברהם
אני לא אעבור עליו סעיף סעיף . תקציב הפיתוח הוגש לכם לעיון ומונח בפניכם, הפיתוח

  כאשר מקורות העירייה ,  מיליון שקל55.5-כיב הפיתוח עומד על אבל סך הכל תקצ
  .  מיליון שקל49מדובר על סדר גודל של 

  . בואו נעבור לפי הסדר. קיי.או, כן: חי אדיב
  .אני ארשום בבקשה? מי רוצה להתייחס: ניצה משה

 6לגבי למשל קיצוץ ? אפשר להתחיל בשאלות הבהרה לא בהתייחסות בינתים: יואב רוזן
איך הוא נראה ? איפה רואים את הקיצוץ, אתה יכול להראות איפה זה, מיליון בשכר

  ?בנתונים, בטבלאות
  ,אין שום בעיה, תראה: מיכאל בלומנפלד

אני לא אתעסק עם זה עכשיו אבל אני יכול להגיד , איך הוא נראה זה עניין טכני: חי אדיב
  .לך בגדול
  ?ענותמה זה אומר שאתה לא רוצה ל:  יואב רוזן
  ,עובדי עירייה ניהלו משא ומתן עם ועד עובדי העירייה יחד עם הנהלת העירייה: חי אדיב

  .אתה הולך לכיוון שלא התכוונתי אליו, חי, לא:  יואב רוזן
  ,מבחינה טכנית אני: חי אדיב

  ?11איפה אני רואה אותו פה בתקציב כשאני מסתכל בעמוד : יואב רוזן
  .אגיד לך איפהאני , רגע:  מיכאל בלומנפלד

  .כי אני קטונתי מלהבין את הנתונים: יואב רוזן
  , השכרכל סעיפי: מיכאל בלומנפלד

  ,2009- ל2008 טבלה מרכזת של תקציב השכר בין 11יש בעמוד , לא כל הסעיפים: יואב רוזן
לא אכפת לי להתעסק עם הערה אחת או שתים אבל אם זה הערות טכניות : חי אדיב

  ,את זהארוכות חבל לעשות 
  .אז תתחיל לרשום במסגרת העשר דקות שלי:  יואב רוזן
  ,אבל חבל, לא אכפת לי, לא: חי אדיב

  .אני לא מבין מה אתה עושה:  יואב רוזן
  .קיי.או, אין לי בעיה: חי אדיב

  ,מה אתה. לא הבנתי את הערתך:  יואב רוזן
ה אופרטיבית אם היית שואל שאל. יכולת לברר לפני הטכניים דבריםאת ה: חי אדיב

  .הייתי נותן תשובה
  ,יש לי עשר דקות כרגע אני רוצה לנצל אותם:  יואב רוזן
  .אני אאפשר לך לדבר גם עשרים דקות אבל בוא תהיה אופרטיבי: חי אדיב

  .הגזבר דיבר על קיצוץ למשל בשכר עד כמה שאני זוכר. אז אני אופרטיבי:  יואב רוזן
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  .כן: מיכאל בלומנפלד
אני פותח את טבלת השכר .  מיליון שקל6עיף הראשון בתרשים היפה היה הס: יואב רוזן

 97כתוב פה , 2008 בספר התקציב המפואר שהגשתם ואני מסתכל על ביצוע 11בעמוד 
, 8אז אני כבר לא מדבר על כך שיש . 11עמוד , הצעת תקציב? אני צודק, מיליון שקל

  , 2009 משרות בשנת 8שאתם מתכוונים לעלות עוד 
  ,נעקוב ביחד, אני רוצה להיות אתך ביחד, אני רוצה רגע דקה:  כאל בלומנפלדמי

  , 97,060?  נכון2008ביצוע :  יואב רוזן
  ,97,060:  מיכאל בלומנפלד

  ? מיליון שקל6-איפה ה, 96,850-הצעת תקציב ל:  יואב רוזן
  .אני אסביר:  מיכאל בלומנפלד

  . שאלה ראשונהוז:  יואב רוזן
  . כן:  דמיכאל בלומנפל

  .אני מוכן לשמוע, לרשותך:  יואב רוזן
  ?אתה רוצה לרכז שאלות או לענות אחת אחת :אמיר כוכבי

  . 201 - ו110מסתכל כרגע על סעיף מסוים אתה :  מיכאל בלומנפלד
  .רבותי: חי אדיב

  ,לענות שאלה שאלה או ש, אני לא יודע אני שואל:  מיכאל בלומנפלד
  . השאלות אחרת לא נגמור עם זהשירכזו את כל, לא: חי אדיב

  ..תקבל תשובה בסוף ה, ריכזתי את השאלה. קיי.או:  מיכאל בלומנפלד
 מיליון שקל 6אותו דבר בסעיפים אחרים רק אם אני אבין את הדגם הזה של :  יואב רוזן

  . אז אני אבין גם את השאר2009-שאני לא רואה אותו ב, בשכר שלא
  .סביר לךאין בעיה לה:  מיכאל בלומנפלד

  ?מה עוד. קיי.או: חי אדיב
בתקופה כזאת שמצמצמים , אני באמת שואל, אחר כך בעניין המשרות:  יואב רוזן

המשרות פה ? איזה הצדקה יש להעלות בעוד שמונה משרות, ומורידים שכר לעובדים
בשנת ,  משרות790 אתם אומרים שיש 2008שנת ב. 11 באותה טבלה בעמוד ,באותו בעמוד

  . השאלה השנייהוז. 798תם מוציאים  א2009
 וגם 11אתם מפרטים גם בעמוד . השאלה השלישית גם טכנית ביסודה אבל עקרונית

 שאין ויכוח עליו כמה 2008-אם אני לוקח לדוגמה ב.  מספר משרות בכל מינהל12בעמוד 
ל אני מסתכ, אני הופך דף.  משרות42.45מינהל כללי אתה כותב , היא הסתיימה כבר, היה

באיזה חלק של הכלב הזה אני צריך . 57.5 - 2008משרות , אותו מינהל כללי, 12בעמוד 
  ? "זנב המכשכש או לפה הנובח"ל, להאמין

  . כנראה שלא?  במינהל הכללי אני יכול לדעת2008-אז כמה משרות היו ב
  .אם אתה רוצה אני אאט את הקצב? אתה מספיק, הדבר הנוסף הרביעי

  .סליחה? לי באיזה עמוד זהמינהל כל: חי אדיב
  .12- ו11:  יואב רוזן
  ?12-איפה ב,  אני רואה11: חי אדיב

 במינהל 57.5בצבעוני כתוב . אני מניח שיש הסבר.  בצד שמאל הצבעוני12:  יואב רוזן
  .גם מינהלים אחרים לא מסודרים,  רק דוגמהוז, הכללי

  , אני חייב לענות לך:  מיכאל בלומנפלד
  .הלאה הלאה. לא עכשיו, שיולא עכ: חי אדיב

יש פה שכר .  יש פה איזשהו פירוט של בתי ספר יסודיים33עמוד ב, הדבר הנוסף:  יואב רוזן
  , מליון,5,358, 2008נניח נדבר על , 2009 או 2008לא משנה , קובע

  ?באיזה עמוד אמרת:  מיכאל בלומנפלד
  . 813.200סעיף . בבתי ספר יסודיים, 33:  יואב רוזן

  .נו:  ל בלומנפלדמיכא
כמה שורות .  מיליון5,358, יש פה שכר של עובדים שעובדים בבתי ספר יסודיים:  יואב רוזן

-אתם גם רוצים להגדיל את זה ל,  מיליון1,650אחרי זה בשורה הרביעית יש שכר זמניים 
  .לא הצלחתי להבין את זה? מה זה שכר של זמניים בבתי ספר יסודיים.  מיליון1,875
  .תקבל תשובה:  ל בלומנפלדמיכא

כיצד , לא מצאתי בספר התקציב היכן, לא מצאתי, והשאלה האחרונה: יואב רוזן
מתוקצבים אותם עובדים באותה חברה קבלנית שהעירייה מחזיקה שנקראת משהו כמו 

  ,אם אתה יכול להפנות אותי לסעיף, הדסה או משהו כזה
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  .754:  מיכאל בלומנפלד
  ?754:  יואב רוזן

  .בסוף תענה על הכל  :רדוב
  .תודה. אני בשלב הזה אסתפק:  יואב רוזן
  ?יש למישהו עוד שאלות? עוד מי. תודה? זהו: חי אדיב

  .אני אשמח לשאול כמה שאלות, כן: אמיר כוכבי
  .כן: חי אדיב

  ,קודם כל אני אתחיל ביופי של עבודה עשיתם פה על ספר:  אמיר כוכבי
  .מעלא שו, תרים את הקול: אברהם נתן

אני , יש פרוטוקול אתה יכול לקרוא את זה אחר כך. מאוד מרשים ומורכב:  אמיר כוכבי
. חזרתי עכשיו משבוע מילואים בצאלים בלי שינה קצת, מצטער אם אני מדבר קצת בשקט

  . בתקציב הם חוסכים אבל בשינה לא ממש
  ,אז קודם כל באמת

   ?איזה אימון מילואים: חי אדיב
  .ן טקטי כזהאימו:  אמיר כוכבי

  ?יריתם והכל: חי אדיב
ועדיין יש לי , מאתגר, מורכב ככה, מרשים, אז זה ספר יפה. בלי שינה בעיקר:  אמיר כוכבי
  . כמה שאלות

על תוכנית התייעלות ,  מיליון שקלים או על משהו ש6-אנחנו מדברים כאן על קיצוץ של כ
  .האחרונותשתפקידה לאזן את הגרעון שהעירייה יצרה בשנים , מרצון

אגב גיליתי , 7 בעמוד 2009לעומת זאת ריכזת לנו באותה טבלת סעיפים בהצעת תקציב 
  . ריכזת לנו את כל ההבדלים, אותה רק אחרי שקראתי את כל הספר

 323,000אני רוצה לשאול איך מתבטא קיצוץ תקציבי והתייעלות של עירייה שמוסיפים 
  , להוצאות רכבשקלים נוספים 873,000כשמוציאים , שקלים לשעות נוספות

  .אני לא שומע מה שאתה אומר: חי אדיב
כשהעירייה .  שקלים לשכר זמניים210,000שמוסיפים . להוצאות רכב:  אמיר כוכבי

שביצוע הוצאת חשמל דווקא בתקופה .  מיליון שקלים שכר דירה1,123,000משלמת 
-את החשמל של העירייה באנחנו מגדילים את הוצ, שהעירייה הזאת הולכת לכיוון ירוק

, ספרות מקצועית, הוצאות כיבוד, וזה עוד לפני ציוד משרדי.  שקלים נוספים568,000
איך אנחנו מסבירים . 'אז זאת שאלה א. דברים כאלה, אחרות, שונות, הוצאות משרדיות

  ?את ההתייעלות של העירייה אל מול הצמיחה המשמעותית בתקציבים האלה
 מיליון שקל 50. ת לסך כולל של משהו שנקרא עבודות קבלניותהשאלה השנייה מתייחס

  .ת שלהושלא מפורט מה המשמע, בתור התחלה תכף נבין למה, בתור התחלה
  ?למה אתה מתכוון, איפה אתה מתכוון: מיכאל בלומנפלד

  . לא מפורטים, סעיפים, עבודות קבלניות. זה אני ספרתי:  אמיר כוכבי
  ,אני אגיד לך איפה, עבדת קשה:  מיכאל בלומנפלד

, בנוסף אני אשמח לדעת איזה פיתוח אזור תעשיה מתבצע בימים אלה: אמיר כוכבי
 מיליון שקל 50-והאמת שאת ההסבר על ה. שמחוייב בתקצוב של חצי מיליון שקלים

הוצאות שונות , בתקציבי קבלנות אפשר להתחיל להסביר בסעיפים של עבודות קבלניות
אז אני אשמח אם תסביר לי . דווקא באגף הגזברות,  שקלים623,000והוצאות אחרות בסך 

 שקלים של עבודות קבלניות שונות והוצאות אחרות באגף 623,000מה עושים עם , למשל
אולי זו תהיה דוגמה מספיק טובה ואני לא אצטרך לדעת את כל ? שאתה ממונה עליו, שלך

  . ים שהעירייה מוציאה שקל33,000, דמי שכפול אני אשמח לדעת מה זה. היתר
  ?איפה אתה רואה: מיכאל בלומנפלד

יעול כדי יואם אנחנו הולכים ואומרים שאנחנו עושים פה  .תכף אני אגיד לך :אמיר כוכבי
אני רוצה להבין לאן נעלם למשל , לצמצם את הגרעון אבל לשמר את השירות לתושב

 שקלים 330,000- ותוקצב בפרוייקט תגבור ושיפור למידה שבעבר הועסקו בו שלוש משרות
זו דוגמה . והחל מתקציב שנה זאת יועסקו בו באפס משרות והוא יתוקצב באפס שקלים

  .אני מניח שיהיו עוד בהמשך, אחת
שאני , יש פה הרבה שאלות ונאמרה פה אמירה מקודם של ראש העירייה, סך הכל גזבר

זאת .  לקבל מזמןאת התשובות לשאלות האלה היינו צריכים, מסכים אתה לחלוטין
  . אומרת היינו צריכים לשאול אותם ולקבל מזמן

  ?שאלת: חי אדיב
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ל "מחכה לי פה מכתב מלשכת מנכ, אבל הנה אני מגיע לישיבת מועצת עיר:אמיר כוכבי
היתה , היתה דממה, אז נכון. העירייה שאליו הופנו מספר שאלות על ידי לפני שבועיים

אני לא יודע אני , תאום להגיד השאלות לא ברורותאבל שבועיים ומעלה אחרי פ, חופשה
  .זה משהו שקצת פחות מקובל, לא מבין

אם אתה מבקש לשמוע את השאלות שלנו ולספק לנו תשובות בזמן שזה , אז ראש העירייה
  .תודה. אז אני אבקש שתנחה את האנשים שלך לעשות כך, משהו מבורך

אז אם אתה . נים למכתבים של חברי מועצההאנשים שלך לא עו. זו הערה נכונה: יואב רוזן
  .אם אתה רוצה שנפנה אליך בכל שאלה נשמח לעשות את זה, רוצה ללכת לפי הספר

  . מן הדין שתשלח לי אבל בלי קשר לנסות לידע אותי: חי אדיב
  . הם לא עונים:  יואב רוזן
  ?מה: חי אדיב

  .הם לא עונים:  יואב רוזן
לפחות .  לא ראיתי מכתב שאתה שלחת ולא ענו לךאבל אני. אין דבר כזה: חי אדיב

  ,לשאילתות ששלחת
  ,היות ו:  יואב רוזן
לפחות לשאילתות ששאלת עשו דיונים דווקא וכינסו ישיבה מיוחדת כבר , לא: חי אדיב
  .פעמיים

אתה , זו זכותי על פי חוק אבל אני אומר בשאלות של נתונים כמו שאתה אומר: יואב רוזן
  ,צודק

  .אבל אני לא מכיר שאלה ששלחת ולא ענו לך: חי אדיב
תשאל את האנשים שלך ומפני שהם נוכחים פה אני לא רוצה להעליב אותם :  יואב רוזן

שני מכתבים מלפני שלושה שבועות לא , מכתב, ולומר מי אלה אבל הם יודעים בדיוק
  ,חומר אינפורמטיבי. עונים

, אמיר. אני אשמח מאוד לענות לך. תשלח לי ואתה תקבל תשובה על כל דבר: חי אדיב
מעבר לשאלות שלא קיבלת תשובות אבל בעניין התקציב לא זכור לי ששלחת איזושהי 

  . שאלה ספציפית
  . כזה חמש שנים"רומן"יש לנו לנהל , רק בשביל הפרוטוקול

  ,לפי דעתי הוצאות רכב זה משהו שהופיע היטב בשאלות שלי: אמיר כוכבי
  ,בוא נעשה סדר: חי אדיב

  ,כל הדברים האחרים:  אמיר כוכבי
יש לנו חמש שנים לנהל את . אני אתך בעניין הזה, אני רוצה לענות לך, אמיר: חי אדיב

ועשרה ימים לכל , אנחנו מפרסמים את התקציב עשרה ימים לפני. התקציב כל שנה מחדש
מעבר , לקבל הסבר על סעיף סעיף, חבר מועצה יש דלת פתוחה לגזבר לעבור על סעיף סעיף

בתקציב כזה שאתה רוצה , יש לנו עוד הרבהבהחלט . התלבטלועדת הכספים שדנה וה
  ,ואני מוכן להעיר על זה בסוף, לקצץ אז תמיד אפשר עוד לקצץ

אז טיוטת , את ההערה החכמולוגית של חבר ועדת כספים שנשמעה פה:  אמיר כוכבי
כאילו זה חומר מסווג של תקציב שנמסרה בישיבת הועדה נלקחה על ידי הגזבר בחזרה 

  ... אז אני מבקש עובדי עירייה שיש להם הערות חכמולוגיות מהצד. הכור בדימונה
   ולכל החברים,אז אני מודיע לך: חי אדיב

  )מדברים יחד(
. אופוזיציה קואליציה כולם הדלת פתוחה לגזבר וחסר לו שהוא לא ישב אתכם: חי אדיב

  , הוא עשה את זה בשנים קודמות
  )רים יחדמדב(

  .הוא הודיע לך שתוך יומיים תקבל את זה על ידי שליח וזה כך היה: דובר
אחרי התקציב אפשר ? אתה יודע מה, קודם כל יש לך דרך, בואו, אבל לא חשוב: חי אדיב

  .זה לא נגמר הסיפור, לברר את זה
שגם אחרי התקציב אפשר , אני חושב שזאת המהות של הישיבה הזאת:  אמיר כוכבי

  .נמשיך. כי הוא גם ככה עובר לא צריך לשאול שאלות לפני, רלבר
תענה לפי ? אתה רוצה שהגזבר קודם יענה או אתהאו ש, חיים אתה רוצה לענות: חי אדיב

  .הסדר
מה שאתה דיברת מקודם יש פה , השכר. אני קודם כל אענה ליואב רוזן: מיכאל בלומנפלד

ש לך טבלה אחת זה מסגרת השכר י, טבלה אחת בנושא של השכר.  טבלאות אמנם20
 משרות מה 15.4-הקטע של המשרות ה, םהמקוריים וכולל מקדמי שכר ועדכון תעריפי
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  . י מקומותנ כל הדברים האלה מופיעים בש,שאתה מדבר ועדכונים נוספים
פעם אחת . יש פעם אחת ניתוח לפי תקציבים ופעם אחת לפי פרקים, מקום אחד יש ניתוח

  ,חתלפי פרקים ופעם א
  .תגיד עמוד נו, עמוד:  יואב רוזן

 זה על פי 42.15. הניתוח הוא על פי פרקים,  שעדכנת ממנו11בעמוד :  מיכאל בלומנפלד
 כתוב לפי 12השני שאתה מדבר עליו ועמוד .  זה כל ההנהלה שמופיעה פה61בפרק . 61פרק 

, הול הזה ושימו לבהני. זה ניהול שונה, זה לא אותו ניהול, זה לא אותו סיווג. שירותים
תשימו לב שמה יש לכם ,  כתוב מינהל כללי17במינהל הכללי אם אתם מסתכלים בעמוד 

 שלא 761כל הפרקים הנוספים יש שתי משרות שמה את  ו61כל הסעיפים את במפורש 
 שמדבר לפי הפרק השני יש לך 6.1...  רק אתה אתה רוא6.1-אני מסתכל ב. 7.1-הופיע ב

  , מוסיף לך מוקד עירוני, 17מוד תוספת תשים לב בע
  ?הבנת אותו? הבנת חי:  דובר

  .אני הבנתי: חי אדיב
  )מדברים יחד( 

יש פה שני נתונים . השאלה היא נורא נורא בסיסית. אני משוכנע שכולנו הבנו:  יואב רוזן
כמה . ל העירייה"מינהל כללי אני מניח שזה כפוף למנכ, יש מינהל, מפוזר ככה מפוזר

  ?56 או 42, 2009-לא מה שיהיה ב? 2008-היו שם בעובדים 
  .57:  מיכאל בלומנפלד

איזשהו צורך ,  באה לצורך11-זאת אומרת הטבלה ב,  זאת ואמרת הטבלה? 57: יואב רוזן
  ,שאני לא רוצה

  . כתוב לך במפורש בשלבים:  מיכאל בלומנפלד
  . זה לא נכון45, 42זאת אומרת ? בשלבים:  יואב רוזן

אם אתה .  זה מדויקלפי פרקים.  צדתלוי איזה, לצורך העניין, הכל נכון:  מנפלדמיכאל בלו
  .זה לא אותו דבר. המשווה את זה לפי מינהלים זה שונ

  . הלאה. קיי.או: חי אדיב
  ,  והשאלה102,850במסגרת המקורית היה . שאלה אחת:  מיכאל בלומנפלד

  , מיכאל בוא, בוא: חי אדיב
 2008התקציב הכולל . אני מבין שזה נושא רגיש, לל עזוב את השכרהתקציב הכו: יואב רוזן

 מיליון שקל שראש 20-תראה לי איפה ה? 2009-כמה התקציב המוצע ל, כמה היה הביצוע
  .15 או 14 או 16או ? העירייה דיבר עליהם

  .תחזור על המצגת: חי אדיב
, 2008-מה היה ב. ין הזהאין לי השכלה נרחבת בעני, תיתן לי רק שני מספרים:  יואב רוזן

  ?2009-מה יהיה ב
 הוצאה צפויה 97,060 היה 2008-התקציב ביצוע ב? אתה רואה. קיי.או:  מיכאל בלומנפלד

  ,102,850 זה 2009-ב
  ?איפה זה מופיע בספר:  יואב רוזן

  .לא מופיע:  דוברת
  ?  איפה מופיע בספר102:  יואב רוזן

  ,102,850-ה:  מיכאל בלומנפלד
  ,לא שלא הבנו את זה, ה'חבר: ןיואב רוז

  .כל העדכונים, זה כולל כל המרכיבי שכר:  מיכאל בלומנפלד
אני מציע לסגור את הישיבה . ראש העירייה סליחה זה לא רציני, ראש העיר: יואב רוזן

  ?102איפה . שיתנו לנו נתונים כמו שצריך אחר כך נדון בזה, הזאת
  .ובותהוא יתן לך תש. קיי.או, הבנו: חי אדיב

  ?איפה הקיצוץ:  יואב רוזן
  .עוד פעם אני אסביר:  מיכאל בלומנפלד

  ,יש המלצה אופרטיבית: חי אדיב
זו הצעה ואני מבקש להעלות , סליחה... לדחות את הישיבה, הצעה אופרטיבית:  יואב רוזן

  .אותה להצבעה גם
  . זו לא הצעה אופרטיבית זו הצעה פוליטית: חי אדיב

  ? ספר תקציב שניתן לנו עשרה ימים לפי החוקיש פה:  יואב רוזן
  .כן: חי אדיב

אין פה  ,  סליחה....אני לא יודע מה ,יש פה שני נתונים שאני יודע לקרוא אותם:  יואב רוזן
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  ,כתוב פה ככה.  הסעיף הזה
  ?אתה רוצה לשמוע תשובה, יואב:  מיכאל בלומנפלד

  .סליחה דקה:  יואב רוזן
  . קודםתשמע אותו, יואב: חי אדיב

  .אתה לא נותן לענות:  מיכאל בלומנפלד
  .אני רוצה לשמוע אותו, אתה לא עונה לאף אחד, תקשיב לי: חי אדיב

.  מיליון שקל4-קרי גידול ב, 288 2009-הצעת תקציב ל, 284 2008-הביצוע ב:  יואב רוזן
  ? מיליון שקל20איפה קיצוץ של 

   מליון שקל303עמוד על  היתה צריכה ל,2009-הצעת התקציב מ: נתן אברהם
שאלתי את הגזבר ואת , שאלתי את ראש העירייה, לא שאלתי אותך, לא לא:  יואב רוזן

  .ראש העירייה
  ?2009-מה היה צריך להיות התקציב ב, מיכאל תענה לו: נתן אברהם

  ?מה היה צריך להיות: יואב רוזן
  ,2009זו הצעת תקציב של :  מיכאל בלומנפלד

  ? מיליון שקל60 וחסכנו 350ה לא תגיד שזה היה צריך להיות אז למ:  יואב רוזן
  , לא מדויק, לא לא לא:  מיכאל בלומנפלד

מה , מה היה צריך להיות. בוא תסביר לי אתה, נו. אני איבדתי את הכיוון:  יואב רוזן
  ?רציתם שיהיה

  .אתה לא מקשיב, לא:  מיכאל בלומנפלד
  .לייהתקציב לביצוע מיליון שקל ע:  יואב רוזן

  )מדברים יחד(
 היית 2009-יש מכרזים שנכנסו באמצע שזכו בהם ובשנה הזאת היו מכרזים וב:  משה ארז

  ,צריך
  .אני אסביר את הכל: חי אדיב

  ,... מליון שקל4- באתם נתתם נתונים של עלייה, יש לי נתונים:  יואב רוזן
הדבר השני . יבלנו רשמנוק, הערת הערות. בוא נתחבר רגע, תסתכל עלייואב רוזן : חי אדיב

אני . הערה איך אומרים פוליטית יפהו ז, מה שאני מצפה ממך זה לא לבטל את הדיון
כי בפורום כזה אין , מצפה ממך שתעשה שיעורי בית לפני ותשאל את השאלות לפני

 מיליון 100אני רוצה להוסיף עוד , יש אפשרות להגיד. אפשרות לענות על כל סעיף וסעיף
  ,3, 2, 1בון סעיף שקל על חש

  .אני אעשה מה שאני מבין חי:  יואב רוזן
תהיה חכם יותר ואולי זה ישמע , תציע הצעות אופרטיביות אולי נקבל אותם: חי אדיב

  .אתה אמרת את שלך לא הפרעתי לך, בסדר, רק רגע. יותר ערכי
תה אני אתייחס להערות שלך בסוף אבל בגדול הערות מהסוג הזה אפשר לקבל אחרי שא

  ,יושב בארבע עיניים עם הגזבר במשך עשרה ימים שהיו לך
  .אני כתבתי מכתבים לא קיבלתי תשובות:  יואב רוזן
ל כמה שנים טובות לא יודע לענות על סעיף "גם אתה כשהיית מנכ, תאמין לי: חי אדיב

 אתם יכולים, יש לך פה גזבר, ל"אז בוא יש לך פה מנכ. סעיף בספר התקציב של קרית אונו
  .לא בישיבת תקציב, לשבת שעות

כמה היה הביצוע . אני שואל אותך, בסדר, עזוב את הפקידים, אני שואל אותך:  יואב רוזן
  ?2009-מה אתם מתכננים ל? 2008-ב

יש לך את זה מופיע מול העיניים אתה , תקרא, נדמה לי שהצגנו לך את זה בשקף: חי אדיב
  ,רוצה אני אשים לך את זה

  .ני מסתכלא:  יואב רוזן
  ?זה מופיע לך מול העיניים למה אתה שואל אותי שאלות מיותרות: חי אדיב

  , מיליון שקל4עלייה של . אני מסתכל פה:  יואב רוזן
אני שמעתי . זה לא דיאלוג זה תשובות, אני אתן לך. תשובות עוד מעט בסוף: חי אדיב

  ?גזבר  יש לך תשובות לאמיר.  אותך ואני אתן לך גם תשובות
 הוא טען טענה 102,850-לגבי ה. יש לי השלמה למה שהוא שאל. כן: מיכאל בלומנפלד

 משרות שיש גידול זה תוספת משרות בבית ספר 15.4-ב. מסוימת שיש גידול במשרות
וזה יש הסבר ואפשר להוכיח ואם היית שואל את השאלה היית מקבל את ... תיכון

  .התשובה מתי שאתה רוצה
  ?יש לך תשובות לאמירשאלתי אם : חי אדיב
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  ,אני, האמת שלא:  מיכאל בלומנפלד
  ?שאלתי מה זה בתי ספר זמניים: אמיר כוכבי

מלווים בהסעות וסייעות . סייעות צמודות,   במוסדותמלוויםזה :  מיכאל בלומנפלד
  .צמודות

  ?מה זה בזמניים, למה זה לא בקבוע: אמיר כוכבי
קבלים לפי השעות שעובדים ועל כן עובדים מ כי הם אנשים זמניים הם:  מיכאל בלומנפלד

  .זמניים
 ,חבר המועצה? כן, אתה אומר לי שהגידול במשרות זה אך ורק בחינוך, עכשיו:  יואב רוזן
  ?משה ארז

  ,ברגע:  מיכאל בלומנפלד
  ?זה מה שקראת בספר:  יואב רוזן

  , משרות של בית ספר רמון  14.5:מיכאל בלומנפלד
  .נוךזה רק בחי:  יואב רוזן

  .כן כן:  מיכאל בלומנפלד
  .... הוא עצר את כל המכרזים... אין אף משרה שנכנסה,  ראש העיר עצר: משה ארז

  )מדברים יחד(
  .ל או משהו כזה"מנכ עוזר לכוח אדם עכשיו שללאין מכרזים :  יואב רוזן
  .גזבר? יש לך תשובות לאמיר: חי אדיב

  )מדברים יחד(
  ?על מה אתה מדבר, מכרז נסגר אתמול לא :  יואב רוזן

  ,  שמפיע754סעיף ,  מי ששאל אותי, חברת מוסדות חינוךלגבי:  מיכאל בלומנפלד
  ?7עמוד :  ואב רוזוי

? איפה התשובות של אמיר, עכשיו אמיר.  זה מוסדות חינוך754, כן:  מיכאל בלומנפלד
  .אמיר שאל אותנו מספר שאלות

השאלה היחידה שהוא שאל ,  תשובותןליהמעבר לשאלות הכלליות שאין ע, לא: חי אדיב
השאלה המרכזית שאמיר שאל . מיכאל תסתכל אלי, מיכאל, הוצאות, עבודות, אותך
  .תן לו הסבר כללי.  שקל בתקציב הגזברות623,000ההוצאות השונות של , אותך

בר ומד,  את ניר ענביאנחנו מעסיקים.. .,יש לנו, אני חושב שמדובר פה:  מיכאל בלומנפלד
 ".מגער"יש שמה עוד סעיף אחד שזה נקרא קבלן גבייה שהוא גובה לנו את הכסף , ל גםע

  ? איזה סעיף התכוונת סעיף מסוים או כללית שאלת אותי
  . גזברותבעל עבודות קבלניות : אמיר כוכבי

  )מדברים יחד(
. 500,000 השנה הוא 340,000 היה 2008התקציב בשנת , אני אגיד לך: מיכאל בלומנפלד

 שקל נובע מתוספת שעות לרואה חשבון שעושה לנו ניתוחים בנושא של 140,000גידול של ה
  .התקציב ועבודות פיתוח

  . השאלה של אמירוז. קיי.או: חי אדיב
לגבי שעות . אני יכול לתת את כל התשובות, יש עוד כמה שאלות:  מיכאל בלומנפלד

ויש שעות , דכון תעריפי שכר התוספת זה ע323הסכום של . נוספות יש עדכון תעריפים
 , שיטהאין פה. 1.5%שכר וזה עדכון אוטומטי של העדכנו את תעריפי , נוספות רכב זה זמני

  . דברים שעלואלה
נכסים בשכירות . ותםר חוזים שחייבים לשלם אהתחדשו מספ. עכשיו לגבי שכר דירה

יו סקר לחסוך חברת החשמל עדיין עושים עכש, יש צריכת חשמל,  לגבי חשמל.שהתחדשו
 נצליח לעשות את החיישנים שיחסכו בחשמל אבל כרגע 2009בחשמל ואני מקווה שבשנת 

, וזה היה הביצוע ולפי זה לקחנו תוספת מסויימת. זה אומדנים של ביצוע לפי שנה קודמת
  .וזה המצב

  .תעביר את הטבלה לדף הראשון. קיי.או: חי אדיב
,   מיליון שקל בעבודות קבלניות בעירייה50 השאלה המהותית של, שנייה:  אמיר כוכבי

 2,600,000על מידע ותקשורת מיכון ומחשוב , ואתה יכול להוסיף לזה שאלה בבקשה
  ,מיליון שקל

  ,אני לא צריך אפילו, אוטומציה, זה אוטומציה:  מיכאל בלומנפלד
  . מיליון1,300. צמיחה של מיליון שקל מביצוע שנה שעברה:  אמיר כוכבי

  ,בשנה שעברה, תסתכל בביצוע:  לומנפלדמיכאל ב
  ,68-הביצוע חרג ב, מהתקציב נכון:  אמיר כוכבי
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היה לנו הבטחה מאוטומציה שנה שעברה לתת לנו הנחה , בביצוע נכון:  מיכאל בלומנפלד
נכנסו לקשיים לא היה להם כסף וההנחה הזו לא הם בסוף באמצע השנה , של מיליון שקל

  ,אז. עבד שמה הוא יודע מה זההוא צוחק כי הוא . ניתנה
  .ותכםאאוטומציה הוא יכול ללמד :  אביבה גוטרמן

  ...אז הם לא עמדו בהבטחה שלהם וכמובן:  מיכאל בלומנפלד
  )מדברים יחד(

  .בוא אני אתן לך דוגמה. אני לא מרגיש שקיבלתי תשובה, שנייה מיכאל:  אמיר כוכבי
  ,שתבין,  העברת כספים לבתי ספרלגבי דמי שיפור זה? על מה:  מיכאל בלומנפלד

איך אנחנו מצמצמים כשרוב הסעיפים , בוא שנייה נבין את הרציונאל:  אמיר כוכבי
תחזוקת רכב שזה תחזוקת רכבים של . בוא ניקח את נושא הרכבים בעירייה? גדלים

  ?נכון, העירייה
  .תקשיב למה שהוא אומר, נתן: חי אדיב

  .תחזוקת רכב? מה לא? נכון, תחזוקת רכבים בעירייה:  אמיר כוכבי
  ,סעיף אחד שהוא שכר. יש שלושה סעיפים? איזה סעיף אתה מתכוון:  מיכאל בלומנפלד

  .אבל אני לא שומע אותך מיכאל:  אמיר כוכבי
  ?לאיזה סעיף התכוונת:  מיכאל בלומנפלד

  ?מה זה תחזוקת רכב, מיכאל:  אמיר כוכבי
 7סעיף , על איזה סעיף אתה מדבר, איפה, רגע?  אתה מדבר7  מעמוד :מיכאל בלומנפלד

  ?לזה אתה מתכוון, 550- ל480מהביצוע של , 480-מ? אתה מדבר
  .7 בעמוד 730סעיף :  דוברת

  ?לזה התכוונת, 730 סעיף 7עמוד : מיכאל בלומנפלד
  ?730מה זה תחזוקת רכב בסעיף ,  שקל צמיחה70,000:  אמיר כוכבי

  .אתה עושה לי ישיבת עבודה עכשיו, אמיר: חי אדיב
  ,ראש העירייה, אני רוצה להבין, לא:  אמיר כוכבי

  ,אני אגיד לך: חי אדיב
איך אנחנו גם מגבירים את התקציב בתחזוקת רכבים , אני רוצה להבין: אמיר כוכבי

גם משלמים , זאת אומרת רכבים שיש לנו ועוד לא נפטרנו מהם, קיימים של העירייה
  . אז אני לא מבין איפה הצמצום? יותר לחברות הליסינג וגם קונים יותר רכביםהרבה 

  .לא קונים בכלל רכבים: מיכאל בלומנפלד
אני אתן תשובה כללית וזה יותר יהיה רציני ואני מאשר לך ואני אשמח מאוד : חי אדיב

מן איפה לס, אני נותן לך עכשיו אתגר לעבור על סעיף סעיף בספר התקציב,  אמיר, שתבוא
אין . אתה רוצה לקצץ אם זה יראה באופן הגיוני ותשב עם הגזבר אני אשמח מאוד לקצץ

אבל אי אפשר לעשות את זה בישיבה בפורום כזה בהחלטות , לי שום בעיה עם זה
  ,תדבר. ליותאגנר

זאת אומרת , בשלושה סעיפים שנוגדים אחד את השני, שאלה מאוד פשוטה:  אמיר כוכבי
הוצאות רכב כי לקחנו להם את הרכבים של העירייה ועכשיו אנחנו משלמים אם היה עולה 

אם הליסינג היה עולה כי לקחנו להם את הרכבים של העירייה גם . להם יותר אז אני מבין
  ,את זה הייתי מבין אבל

אני אומר עוד הפעם לך ואני אומר את זה לרוזן ואני אומר ,  אמיר, טוב אמיר: חי אדיב
מי שרוצה לתקן או להשפיע על תהליך הכנת התקציב יש . בר מועצה שרוצהאת זה לכל ח

אם הוא לא עשה את זה שלא יצפה . לו את הזמן ברגע שהוא מקבל את זה ועד לאותו רגע
  ,לית גדולה אלא אם יש משהו ספציפיאפה לאיזושהי החלטה גנר

  ,לית זה לאאגנר, יש פה שאלה:  אמיר כוכבי
  , אני אתן תשובה,השאלה כללית: חי אדיב

  .זאת רק שאלה:  אמיר כוכבי
  .אני  אתן לכם תשובות, אז אני אתן תשובה על כל מה שהבנתי מהשאלות שלכם: חי אדיב

היתה תחרות ארצית ,  קיבלתי עכשיו טלפון ממנהלת בית ספר הדרים, אני רוצה לעדכן
 ,תלמידים 12 ,בעקבות זה הם קיבלו הבטחה לנסוע. ברובוטיקה והם זכו במקום ראשון

  , גם אם תהיה חריגה נאשר להם לנסוע, אני מקווה שתאשרו את התקציבו  ב"לארה
  )מדברים יחד(

, חיים לפני שאני אדבר. אני רוצה לעשות סדר, בואו. מקום ראשון בארץ זה יפה:  חי אדיב
  .ר ועדת הכספים"חיים יו

  ?יש עוד חברי מועצה שרוצים לדבר, טוב אני: חיים שאבי
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  .2009תקציב , 2008תקציב ביצוע :   רוזןיואב
  ,  זה מופיעתסתכל פה, עוד פעם, זה לא, לא לא: חי אדיב

  ?מה לא מובן. 288,300 2009יצא תקציב , 278,600:  חיים שאבי
  ?איפה הקיצוץ:  יואב רוזן
חיים תגיד מה שאתה רוצה ואני אסביר , אני אסביר. אני אסביר, אז אני אסביר: חי אדיב

  .אני אסביר את הכל,  הקיצוץ ואת כל המשמעויות ואיפה זה היה ואיך זה היהאת כל
על האמון שהוא ' אני בעיקרון רוצה להודות לראש העירייה חי אדיב א, טוב:  חיים שאבי

  ,ר ועדת כספים שזה גם סמוך מאוד לבחירות אז לא כל כך מהר"נתן ומינה אותי ליו
  )מדברים ברקע(

ודה לראש העירייה על האמון ואני יכול להגיד לכם שהוא נתן אז אני מ:  חיים שאבי
יכול להיות שיש עוד הרבה מה . הוא לא בוחל בשום קיצוץ. לועדת הכספים יד חופשית

שאני מקווה שכמה שיותר ,  יבוא2010לקצץ אבל אנחנו נפעל במהלך כל השנה בתקציב 
  . הבכל סעיף וסעיף בכל מחלקה ומחלק, חברים יהיו שותפים בו

אני רוצה להודות גם לחברי ועדת הכספים שהיו שותפים כמה שזה לא נראה קיצוץ אבל 
 שישבנו שעות וישבנו עם קבלים והורדנו מחירים ,אתה יכול לשאול את משה ארזיואב 

זאת אומרת זה לא קיצוץ וירטואלי אלא באמת קיצוץ . ויש גם הסכם עם ועד העובדים
  .אמיתי

כולם אומרים שיש מה לעשות אבל אני יכול להגיד בפה , ז ישזה שיש עוד מה לעשות א
שבאמת יש יד חופשית וחשוב מאוד שמי שיש לו מה להגיד יבוא , מלא וזה לא פוליטי

כמו שיפעת קריב לצורך העניין היה לה כמה שאלות אז היא צלצלה , וינסה להשפיע
  .במהלך הימים האחרונים וקיבלה גם תשובות

בוא ולהעלות פה שאלות כמו שאני גם עשיתי בעבר אבל באמת אם אז זה באמת נחמד ל
  ,רוצים לפתור את הבעיות ובאמת רוצים לפתור אותם אז יש לנו שנה שלמה

  ?לפנות אליך:  אמיר כוכבי
  ,אל ראש העירייה, אל הגזבר, אלי:  חיים שאבי
  ,אז אני אפנה אליך מעכשיו:  אמיר כוכבי
בכל מקרה . ש העירייה הוא אני מאמין שיתן את המענהפונים בדרך כלל לרא: חיים שאבי

  .אני מודה גם לראש העירייה גם לחברי המועצה
. אני מציעה משהו לגבי זה שלא עונים לך או לא עונים לאנשים, כוכבי: אביבה גוטרמן

שיכתבו את ראש העיר גם בנושא הזה ותגידו לא קיבלנו , ופה אני מבקשת ממך חי, תכתבו
  . רוצה לראות שאנשי מקצוע לא עוניםואני, תשובה

  .אלי. אלי טימור. אני אגיד גם על זה משהו, אנחנו נעשה עם סדר: חי אדיב
וזה חשוב לי שגם יואב וגם כוכבי ישמעו . אני רוצה לומר שני דברים, אני, כן: אלי טימור

ת כל אם אני אאסוף א. בכל פעם נשאלו עשרות שאלות. אנחנו ישבנו מספר פעמים. את זה
. אני יכול למעלה ממאה שאלות נשאלו את הגזברות, השאלות של כל החברים שישבו פה

האינטראקציה הזו בין הגזברות לבין חברי . הגזברות הלכה וחזרה עם תשובות הלוך וחזור
ואנחנו אפילו לא ויתרנו עד הרגע . עניינית ויעילה, הקואליציה היתה חד משמעית טובה

  .שאנחנו שאלנו יקבלו  מענהשכל התשובות , האחרון
ולכן יש רק להגיד באמת מילה טובה אחת לכל הצוות שלך מיכאל על העבודה שנעשתה 

ונתת תשובות להרבה יותר שאלות ממה ששאלו פה על השולחן הזה , ועל התשובות שנתת
  .ויפה

  . תודה רבה. קיי.או, טוב: חי אדיב
 לחברי המועצה ואליך אבל באמת התייחסתי, רק להוסיף חי אני שכחתי:  חיים שאבי

קיבלנו שירות וכל שאלה שביקשנו כל סעיף , צוותלצוות הגזברות לגזבר לזהבית לכל ה
והיה לנו הערות אבל גם קיבלנו . הכל שקוף הכל ברור, ממש פרטו לנו עד השקל האחרון

  .אז באמת תודה לכל הגזברות. תשובות
  .דמארי רוצה להגיד משהו, כן: חי אדיב

אני כבר , חברים... אני רוצה לדבר גם ליואב וגם, אני רוצה רק להגיד  :ל דמארייחיא
זכיתי ואני כל יום שמח שתהיה רק ישיבת מועצת עיר . שלוש קדנציות במועצת העיר

חברים יושבים ולא מתעצלים , חברים מבינים את החומר, כל יום אני מבסוט, מהסוג הזה
  . כה הוד השרון בקדנציה הזאתוהתבר. לבוא וזה ואני ממש נהנה מזה

אם אני הלכתי ללמוד ולקחתי שלושה חודשים ולמדתי אצל רואה חשבון , לכן אני אומר
... או בשביל, אז הייתי מציע לכל אלה שבאמת שואלים שאלות, בכדי לקרוא את התקציב
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אז הייתי מציע לרשום את כל השאלות שלו מה שהוא רוצה , או בשביל לדעת בעצם מה
אם לא , לא פעם כעסתי על הגזבר שלא יענה. יבוא לגזבר ואני מאמין שהגזבר יענה לוואז 

כי זה כל העניין הזה של הספר , ובאמת חבל. 'זה א. תבוא אלי אני אתן לך כוח נלך ביחד
  .היה בדיוק רבע שעה בכדי לסיים

ם ראש ג, גם שישבנו עם הקואליציה, אני באמת רוצה לברך גם את ועדת הכספים שישבנו
זה התייעלות מאוד לדעתי מאוד , העיר ששם את היד ובאמת אצלו מה שחברים רוצים

  .תודה רבה לכם. מאוד ראויה לשמה
  .כי עד הרגע לא ראיתי? אתה יכול להראות לי איפה הקיצוץ, מר דמארי: יואב רוזן

  ,וא אליתב. תבוא אלי אני אענה לך על הכל,  עכשיו אני לא יכול לענות לך  :יחיאל דמארי
  )מדברים יחד(

  .אתה תראה איך אתה תהיה לא דוקטור תהיה פרופסור...  אני לא דוקטור  :יחיאל דמארי
  .ל העירייה רוצה להגיד משהו"מנכ: חי אדיב

, אז קודם כל אני מברך את התקציב. אני אגיד איזה משפט יגידו קרה לי משהו: משה ארז
ומה שאמר ראש העיר לאמיר ... קציבבאמת אמר דמארי זה היה שמונה תשע ישיבות ת

  ,אתה יכול לעבור ולסמן את האיקסים, כוכבי זה אמיתי
אנחנו עדיין בשאלות והעשר , אנחנו עדיין בשאלות אני מצטער אני לא מבין:  אמיר כוכבי

  ,דקות יש לי אחר כך עוד עשר דקות
  .ארז מדבר: חי אדיב

  ?באיזה שלב של הדיון אנחנו:  אמיר כוכבי
  .הוא יותר מבוגר ממך, תן לו כבוד: יבחי אד

קנה זכוכית , אני אמרתי לראש העיר ששבוע הבא הוא לוקח את הספר הזה: משה ארז
מגדלת אני לא רוצה לגלות מה הוא התכוון עוד לעשות אבל הוא לא יתנתק מספר 

כמה שיותר , אז כמה שיותר התייעלות, אני יודע שכבר יש לו. כך הוא הבטיח, התקציב
אף אחד לא . אות לעתיד שאנחנו רואים את הכותרות בעיתונים אם יש חשש כזהלר

חילו ורחימו ולא יודעים מה יהיה בעוד דאנחנו עושים את זה ב, בביטחון כזה שלם
זה לא קל להתמודד כל יום עם .  בתפעול,חודשיים אבל עשינו את המיטב בקיצוצים בכל

בל אנחנו כולנו באחדות הזאת נעמוד א, אזרח שאתה יודע שעשית כל מיני שינויים
  .באתגרים האלה

  .אני אסכםול יגיד עוד כמה מילים "המנכ. תודה ארז, תודה: חי אדיב
קודם כל אני בדרך כלל מה שקורה אני מניח על השולחן גם את נושא של : נתן אברהם

אנחנו העברנו את זה , אני מתנצל. 2009 ואת נושא של תוכנית העבודה 2008ביצוע 
נשלח לכם בדואר בימים הקרובים , חשובהיתה איזושהי תקלה בנושא של המ, לדיסקטים

  .עוד פעם התנצלות שזה לא פה על השולחן. תקבלו את זה בדואר
על פי בקשות של מנהלי אגפים , הכנת התקציב היא מבוצעת על פי המערכת. לגבי התקציב

  .  שנה ושנה אותו דברכל. על מנת לבצע את המשימות שנקבעו על ידי ראש העיר
 303תקציב של סדר גודל של , התקציב שהוגש אמור היה להיות מוגש למועצה לאישור

  . זה התקציב הראשוני, מיליון שקל על מנת לעמוד בכל המשימות
', ד' ג' ב' ולכן כשראש העיר אסף את כולם ואמר רבותי אנחנו צריכים לקצץ בגלל א

ולכן אתם רואים את המספרים , 303הוא מהקיצוץ של  ומשהו מיליון שקל 20הקיצוץ של 
  .האלה שהם מקוצצים

היא לא תוספת שהיא באה , התוספת היא תוספת שהיא למעשה היא טעות אופטית
זה המספר .  מיליון שקל303המספר הנכון שהיה צריך להיות פה הוא . 2008-כתוספת ל

  .ועל זה השאלות ששאלתם באה התשובה. הנכון
  , אמיר, אני אתחיל מהסוף להתחלה, ובט: חי אדיב

  )מדברים יחד(
-הטבלה שמופיעה לכם פה בלוח מדברת על תקציב עירייה ל, התקציב. 1,טוב: חי אדיב

 מיליון 14כמעט ? אתם רואים פה את הפער, כתוצאה מהעדר הכנסות נכנסו. 278 על 2008
... מעליות מחיריםכתוצאה בעיקר בעיקר בעיקר , שקל וההוצאות היו גדולות מהצפוי

והקפיצה הזאת נראית פה . שהיו באמצע השנה וקפצו בעשרות אחוזים וזה בלט וזה קפץ
  .  מיליון שקל - 14לעין באופן ברור 

 אחוז וזה כמה מיליונים 20-30-כשאתה עושה מכרז והוא קפץ ב, בנוסף לכל התהליך הזה
פעולות כאלה שהתחילו באמצע  מיליון שקל ועוד כמה 6 מיליון שקל בתפעול או 5, טובים

אתה יכול לראות את הביטוי , אתה רואה את הביטוי שלהם, השנה אתה צריך לראות
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  .2009-שלהם ב
אם היינו מתנהגים בדיוק באותה שגרת החיים כמו , הסך הכל של הביטוי של התקציב

   מיליון שקל כמו שאמר303היום היינו צריכים לראות תקציב של , שהתנהגנו כל שנה
  .ל"המנכ

כתוצאה מהתמונה הזאת הלכנו ועשינו פעולת קיצוץ כמעט רוחבית ונקודתית ולכל 
כי גם , לא אמרתי את זה סתם כי ציינתי את חברי המועצה, ואני אומר את זה. הכיוונים

אחד הדברים . ארז היה שותף וגם כולם נתנו את הסכמתם וירדנו לעומק של הדברים
משלמים מכיסם כל , ף עיר במדינת ישראל לא עשתה את זהוא, הבולטים שעובדי עירייה

 אחוז שזה 6- ל5 את הביגוד ואת ההבראה וזה עולה לסדר גודל של בין ,חודש יום עבודה
 מיליון שקל ולא ראיתי אף עיר שעשתה את זה וזה 5-6,  מיליון שקל או משהו כזה6כמעט 

  . צעד אחד יפה
 נוספים שהעלינו מהתושבים בישיבת 5%או  מיליון שקל 5-ואני חושב שזה ביטוי ל

כך שיש פה איזון ומאמץ של כולם לשפר את . הארנונה שרצינו להעלות את התקציב
  .התקציב ואת ההכנסות

אנחנו . לא יודעים, בשנה הבאה, אנחנו במצב שעדיין לא יודעים איך יהיו ההכנסות בשנים
לתת לכם הרבה דוגמאות אבל חבל אני יכול . יכולים להיות מופתעים בנתון כזה או אחר

  .אם תרצו תבואו אלי אני יכול לנתח את הדברים. יםלספר את כל הסיפור
  . מיליון שקל288אבל ממכלול הדברים ומהניסיון המצטבר הגענו לסיכום כללי של 

הרווחה ' כתוצאה א. 2008 מיליון שקל יותר מהביצוע של שנת 4-כ,  מיליון שקל4זה , נכון
כתוצאה מלהסיע נכים ומוגבלים כאלה ,  מיליון שקל2 מיליון או 1.5איזה קיבלה עוד 

. משרד הרווחה, וזה מתקציבים בעיקר של משרדי הרווחה, ואחרים ויש רשימה ארוכה
נכון שבחלק מהפעולות קיצצנו .  מיליון שקל לפעולות חינוך כאלה או אחרות1.5ועוד 

 מיליון שקל חינוך נוסף מעבר 1.5-ב, לליבמכלול הכ. חלק הוספנובו, בסעיף כזה או אחר
זה עוד , זה עוד פדגוגיה, שזה לא נרשם וזה עוד שעות, לצד של החינוך האישי ואופק חדש

ובסך הכל בקשר והיחסים בין המורים לבין , השקעה בילדים ועוד השקעה במורים
  .הילדים

  . ך לאשר אותוהמכלול הכללי הוא שהתקציב בגדול זו המסגרת ואני חושב שצרי, לכן
אנחנו ביום ראשון כבר יורדים , שמתי למטרה ואמרתי לחברי הקואליציה, הדבר השני

אם צריך לבטל פעולה כזאת או לקצץ פעולה אחרת שלא . למיקרו של המיקרו, לפרטים
  . תפגע בשירות אבל תדרוש מאתנו להתכווץ עוד אנחנו נעשה את זה

להעביר מסעיף לסעיף כל , קבענו חודשיים וחצייש לי יעד בהחלט ביניים לעוד חודשיים 
  .במה שאפשר, אתם תרגישו את זה, מיני נקודות שאולי נוסיף עוד לחינוך

ואם יש לחברי האופוזיציה כל מיני רעיונות אני מזמין אותם לשבת עם הגזבר וכל 
ן בשנה הזאת אי. וכולם יבואו לידי ביטוי, ההצעות להביא ולרכז את זה מול חיים שאבי

  .אנחנו נקצץ בכל דבר שאפשר לקצץ, רחמים
ואם אפשר לחדור בו ולקצץ עוד יותר אנחנו , לכן בגדול יש פה מעין בלימה של  התקציב

אם אני יכול להוסיף עוד מיליון שקל , אני לא מתלהב לקצץ בחינוך. נשמח לעשות את זה
ציה שאנחנו נעביר ואני הבטחתי לכל חברי הקואלי, על חשבון דברים אחרים נעשה את זה

זה תלוי בפעולות שנעשה בשבועות , מסעיף לסעיף אולי בין חצי מיליון למיליון שקל
  .הקרובים

אבל . עם רצון שלנו לקצץ עוד למרות האישור הזה, ולכן אני חושב שהתקציב הוא בסדר
יש תוכנית , על הבסיס הזה יכנס לתוכנית התייעלות, זה אישור שצריך לרוץ קדימה

הצגנו את זה למשרד הפנים ואנחנו , ות שהצגנו לכם אותה לפני כמה חודשיםהתייעל
תהיה פעולת חריש אחרי אישור התקציב הזה ואני חושב שהוא . הולכים ליישם אותה

  .טוב
, הכנו תקציב חמש שנתי. שיש לנו עבודה קשה בנושא התשתיות, במקביל לזה לא לשכוח

 אבל פחות בהוד השרון הכנו תקציב של חמש לא מכיר בהרבה ערים, מזמן לא עשו את זה
בתי , מבני חינוך, מבני ציבור, כמעט תקציב של חצי מיליארד שקל בפיתוח תשתיות, שנים
אנחנו באמת לא יודעים מה יהיה המצב הכלכלי וכמה . כל הסוגיםמבכל התחומים , ספר

. נקבע סדר קדימויותלכן אנחנו בועדת בניין ערים , יבנו ואיזה הכנסות יהיו בשנים הבאות
אנחנו נציג את זה גם . לפי סדר הקדימויות שהמועצה תקבע, מה שיכנס כסף זה נעשה

  . לועדת בניין ערים
ואם יש כאן , גם החמש שנתית וגם השנתית, בכל מקרה תוכנית התשתיות נמצאת לידכם
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  .אם לא אנחנו ניגש להצבעה לאישור התקציב, הערה עליה אני אשמח לקבל
אם יש המלצה . ה ספציפית היא לא רלוונטית ואין אפשר לענות על כל סעיףכל הער

, קצר.  לאשר את התקציבמעלים להצבעהאם לא אנחנו , אופרטיבית אני אשמח לקבל
  .אמיר

  .אני מבקש את העשר דקות שהבטחת שיהיו אחרי השאלות, קצר:  אמיר כוכבי
  .חמש עשרה, קיבלת עשר: חי אדיב

  ,אני שאלתי שאלות, בלתילא קי: אמיר כוכבי
  ?רוזן רוצה משהו, הלאה: חי אדיב

  ,אני מתחיל:  אמיר כוכבי
  , לא לא: חי אדיב

אתה לא קובע פה סדרי עולם , יש תקנות, סליחה? מה זה לא, סליחה:  אמיר כוכבי
נכון חבר מועצה חדש אבל יש לי את , יש לי זכות לשאת דברים בפני המועצה. חדשים

  .מה שאני רוצההזכות להגיד את 
, אבל זה סתם, רק בגלל זה אני אתן לך לדבר אני, אתה יודע שאני אוהב אותך: חי אדיב

  ,אם יש שאלה אופרטיבית בסדר
הישיבה הזאת נקבעה לשעה חמש אחר הצהרים בטענה שישיבת , סליחה: אמיר כוכבי

  . תקציב צריך לפרוס אותה על שש שעות
  ,אין לנו, לא:  אביבה גוטרמן

  .אני לא הולך לשום מקום, יש פה עוד חמש שעות, סליחה:   כוכביאמיר
  .לכם יש לנו אין, אז תישאר פה לבד, , לך יש:  אביבה גוטרמן

  .הוצאת אותי מתחקיר מוקדם כדי להגיע לפה בחמש אחר הצהרים:  אמיר כוכבי
יבה אב, אפשר להצביע לפני כי אנחנו גם ככה יודעים מה תהיה ההצבעה ונישאר אחר כך

  .נעדכן אותך
  .אין בעיה:   אביבה גוטרמן

  .אני רוצה להגיד כמה דברים ברשותך. אין שום בעיה:  אמיר כוכבי
  .תגיד, כן: חי אדיב

, זה בסדר, אני יודע שהתקציב הזה יאושר כי יש קואליציה. כבר נגעתי בזה:  אמיר כוכבי
  ,ות הצבעות של חברי מועצהאני יודע שאין לי מה להגיד ברגע הזה כדי לשנ. זה פוליטיקה

  .תגיד משהו אמיתי אני אתייחס לזה? למה לא: חי אדיב
  ,אני בטוח שלא, גם הבטחת תשובות, היו פה מספיק דברים אמיתיים, לא:  אמיר כוכבי

וכל הצבעה היא מאוד , אתה יודע שנעשתה עבודה, בלי ציניות, אמיר:  אביבה גוטרמן
  .מאוד לאחר מחשבה 

  )מדברים יחד(
כי מי שישמע אותך ? בסדר, אני רוצה שתגיד את הדברים האלה, לא:  אביבה גוטרמן

  .... אנשים יחשוב שסתם
  ,להפך, לא לא:  אמיר כוכבי

  .עכשיו תמשיך, זהו:  אביבה גוטרמן
  . אין שום בעיה: אמיר כוכבי

  .פתאום יש להם להגיד את הדברים האלה:  אביבה גוטרמן
  . כולם ראו, כבר היה בעיתונים,  תכף נגיד על זה,  חכי,נשמה, אביבה:  אמיר כוכבי

הוצג פה קיצוץ דמיוני בגורמי מינהלה אל מול קיצוץ מאוד אמיתי בנוער ורווחה , יש
ר ועדת "וכמו יו, ואני שמח שיש גורמים בקואליציה כמו סגנית ראש העיר, ובחינוך

אני פשוט . ה מוביל את זהואני בטוח שאת, הכספים שעוזרים לנו לפתור את הבעיות האלה
ויום ראשון על הבוקר אני , לא מבין למה הגענו לזה שיש כל כך הרבה מקומות אחרים

  .אצלך במשרד להראות לך איפה אפשר לקצץ
  .מצוין:   אביבה גוטרמן

  .קבל את ההמלצות אם זה אופרטיבינ, תביא הצעה מסודרת: חי אדיב
שהלכנו כאן במקום למהלך אמיץ לריפוי של התחושה שלי . אין שום בעיה:  אמיר כוכבי

במקום , כמו הקיצוץ הזה בביגוד, העירייה למהלך שהוא מהלך סמנטי או מציג מצג שווא
  .רה ארגון לעיריית הוד השרון. להוביל מהלך שאתה אמרת רק לפני חודשיים

לאן .יש אנשים פחות מתאימים, יש תפקידים שחסרים, יש תפקידים שלא אמורים להיות
 מבחינתו אר ועד העובדים נתן פה באמת מלחמה אדירה והצליח להבי"אז יו? זה נעלם

  .אני חושב שמבחינת העירייה קצת פחות. הישג ענק
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  ,צריך לברך אותו: חי אדיב
אני חושב . מבחינתו הישג ענק. אני בהחלט ברכתי אותו גם באופן אישי:  אמיר כוכבי

  .ת העירייה הזאת אולי לתקופה טובה יותרשמבחינתנו פספסנו פה הזדמנות להוביל א
  ,תביא משהו מפורט, אמיר: חי אדיב

 מיליון שקל כשאנחנו 20אנחנו מדברים פה על הכנסות גדולות של עוד :  אמיר כוכבי
ואמרו את זה גם בתקציב שנה שעברה ומצאתי , יודעים שיש פרוייקטים שלא יגמרו בזמן

ל אברמוביץ ואת הדברים של ברכת קלימשטיין את הדברים של סגן ראש העיר היום אביא
והנה אנחנו רואים שגם השנה הוא , שחצי חינם לא יהיה בזמן הקרוב, לוי שאמרו לך אז

  ,יקח את הזמןי
  .לצערי הרב: חי אדיב

  .אז אולי עדיף לא להסתמך עליו:  אמיר כוכבי
  .לא מסתמכים עליו: חי אדיב

  ? מאיפה זה בא, קבולים מיליון שקל בת20גידול של : אמיר כוכבי
  .זה לא מחצי  חינם:  אביבה גוטרמן

  ?אני יכול לתכנן כמה תושבים לא ישלמו לי ארנונה שנה הבאה, אמיר: חי אדיב
אבל כשאתה יודע שיש בעיה עם קבלן אחד אתה כבר יודע שזה בעיה , לא: אמיר כוכבי

  .שנמשכת כבר שנתיים
 100-הוא קנה עכשיו את פרי הגליל ב,  בעיההקבלן אין לו, אין לי בעיה, לא: חי אדיב

היתה לו בעיה עם הקבלן משנה שפשט רגל ועיכב את זה .  מיליון שקל110מיליון שקל או 
  .יש דברים שאי אפשר לשלוט עליהם? נו מה אני אעשה, בעוד חצי שנה

  .נכון:   אביבה גוטרמן
יש פה ישיבת . ת המקרודיברת על רמת המיקרו ואני רוצה רגע ללכת לרמ:  אמיר כוכבי

הועלתה בקשה על ידי כולם פה לפי . תקציב עיר שנוגעת לכל אחד ואחד מהתושבים פה
, כבר בישיבה השנייה של מועצת העיר הזאת. אפשר לבדוק את זה בפרוטוקול, דעתי

ה יופי של דוגמה לישיבה די פיש , נכון. להעביר את הישיבות האלה למקום גדול יותר
  , י זה קשור לשעה רק ניחושלפי דעת, ריקה
  ,כי לא נתנו להיכנס שמה, לא  :דובר

  ,אני מבקש. אז חבל שלא ידענו מזה. קיי.או:  אמיר כוכבי
  .זאת אומרת בכל זאת סגן ראש העיר רוצה להכניס אותך זה בסדר: חי אדיב

  ?פרוטקציה מה אפשר לעשות  :דובר
 הפקחים וכששמע את זה סגן ראש יש הנחיות כלליות של, זה לא פרוטקציה, לא: חי אדיב

  .לא צריך לעשות מזה עניין? מה, העיר אז הוא איפשר להיכנס
  ...זה עושה, באמת, אני מבקש את הסאגה הזאת לפתור:  אמיר כוכבי

. סיימתם, זה באמת לא קשור לתקציב אבל אני אגיד לך. קיי.או, הלאה בסדר: חי אדיב
  .באמת שאלה אחרונה

הן לנבחרים והן , אני מצטרף לברכות לעושים במלאכה' א. שאלהלא , לא: יואב רוזן
אין קיצוץ . אבל יחד עם זה אני גם שמח להבהרה שהבהרת. מגיע להם, לפקידות הבכירה

 ואתה אמרת את זה בדבריך והחלקת את זה ככה יפה 2008 לעומת תקציב 2009בתקציב 
קיצוץ או עלייה צריך לשים כשמדברים על , 2009- ל2008-יש עלייה מ. כדי שנבין טוב

  .לעומת מה משווים
  , מיליון שקל300זה היה עוזר לך אם הייתי שם לך , תגיד לי: חי אדיב

  ,לא לא זה סתם: יואב רוזן
  , מליון300- את התשימי לו את השקף הבא שיראה: חי אדיב

  ,טוב ששמת:  יואב רוזן
  ,איפה קיצצנו: חי אדיב

, יש גידול בתקציב. רסיטה אני רגיל גם להשתמש בשקפיםכשאני מרצה באוניב:  יואב רוזן
  ?מה אתה שם

  .הנה הנה תסתכל על זה: חי אדיב
  .אבל אני בזכות דיבור חי. דקה, לא לא לא:  יואב רוזן
  .השקף הראשון זה מעניין. קיי.או: חי אדיב

ציב יש הגדלה בתק. היא ראתה שאני הולך להסביר נכון אז היא כבר העבירה:  יואב רוזן
 מיליון 4- ב2009- להצעה ב2008רמה אחת בין הביצוע של .  בשתי רמות2009- ל2008בין 

  ,שקל
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  ,בלי רגלים בלי ידים יםנכ, קשישים, לרווחה...  הסברתי גם למהנכון: חי אדיב
  ,יש העלאה בתקציב:  יואב רוזן
  ,פתחנו עוד מגמה נוספת בבית ספר, ולחינוך: חי אדיב

  .תבורך, אני מברך אותך. אני מברך אותך על כל העשייה הזאת, היש העלא:  יואב רוזן
  .תגיד לי רק איפה לקצץ: חי אדיב

 אלא 2009-ויש העלאה נוספת לא בין הביצוע לבין ההצעה ל. סליחה, רגע לא:  יואב רוזן
פה . 288,300 2009 לבין הצעת התקציב של 278,600 שהוא 2008-בין התקציב שאושר ב

זה , מה שהסברת נכון ובאמת תבורך.  מיליון שקל העלאה10 זה בערך בחשבון הגס שלי
זאת , שהיה יכול להיות קיצוץ הרבה יותר גדול ואתם מנעתם את הקיצוץ היותר גדול

  ,זה נהדר, הברכה 
  .נכון, נכון: חי אדיב

וכשכותב סטטוטור בעירייה הוא צריך להיות אחראי . אבל אין קיצוץ יש גידול:  יואב רוזן
כי כשהוא כותב קיצוץ זה לא , כמעט בפלילים,  מה שהוא כותב כי הוא מסתבך בפליליםעל

אני מציע לכם באופן אישי שאתם לא תכתבו , ואני מציע לכם הפקידים. זה אי עלייה, נכון
  ,דברים לא נכונים

פלילים לא . תמחוק את זה מהפרוטוקול, לא במקוםההערות שלך , רוזן רוזן: חי אדיב
  ,אנשים כתבו את מה שהם כתבו, פלילים

  ,אני אומר מה שאני  רוצה לומר:  יואב רוזן
   נעשה סדר,לא לא. בוא אני אסביר לך: חי אדיב

  . כשכותב גזבר שיש קיצוץ והוא מראה עליה אז זה לא תקין:  יואב רוזן
  , אני אגיד לך רוצה להשאיר את הדברים פתוחים אזאני לא: חי אדיב

להראות קיצוץ ,  חודשים נדמה לי6נתן לך ארכה של , ים ביקש ממךמשרד הפנ: יואב רוזן
  ?איך תסביר לו את זה?  ואתה בא לו עם עלייה28של 

  .אני לא צריך להסביר לו כלום, אני אסביר לך קודם כל. הלאה: חי אדיב
  ?איך אתה צריך להסביר לו:  יואב רוזן
  ,אני לא צריך להסביר לו: חי אדיב

  . לחשב מלווה ארכהלךנתנו :  יואב רוזן
קודם כל אני , בוא אני אסביר, שנייה? קיי.או, בוא נעשה סדר, שנייה שנייה: חי אדיב

  . אני מסביר והולכים להצבעה, סיימנו את השאלות, רבותי. אסביר
, אם קבלן. אני אתן רק דוגמה אחת. יש פה קיצוץ והקיצוץ הוא קיצוץ משמעותי, אחד

,  אחוז30-40-אם קבלן אשפה זכה במכרז שעולה ועלה ב, ונים ארז תעזור לי עם הנתמשה 
  ? מיליון9, 7? כמה

  . מיליון7 אז יהיה 2009- מיליון ב9במקום : משה ארז
 מיליון 2אפשר היה לקצץ אותו גם בעוד ? אז זה קיצוץ או לא קיצוץ,  מיליון7: חי אדיב

אני בטוח . ע פעם אחתאבל זה אומר שאני אפנה לך את הזבל בבית במקום פעמיים בשבו
  . אי אפשר לסבול. שתבוא ותעיר לי אדוני ראש העיר אני לא יכול

בשר החי ואחרי זה המה שנקרא קיצוץ שהוא על גבול של יש , לכן פה צריך להיות מעשיים
הוד השרון לא במצב , אנחנו לא נמצאים במצב כזה. יש גם את הקיצוץ הקשה יותר

המצב הוא בעייתי נכון , יש לה יכולת פוטנציאל ענק, ויןהוד השרון במצב מצ. קטסטרופלי
לא . בסדרהיה הכל ו מיליון שקל 10-20-העלינו את התקציב ב, כל שנה היינו. לשנה הזאת

  .ואם נחשוב שצריך לקצץ עוד אז נקצץ עוד. צריך ללחוץ איפה שלא צריך ללחוץ
 5-ם ויתרו על שכרם באני רק ביקשתי ועשינו דיאלוג יפה מאוד עם העובדים והעובדי

 מיליון שקל לטובת זה שיפנו לך את הזבל פעמיים בשבוע ושיסדרו את הגינה מול 6מיליון 
  .זה לא משנה איפה יש למישהו גינה, כן או לא בית של מישהו אחר, הבית שלך

שאנחנו , גם שאבי אמר את זה, לכן צריך לכבד את זה וצריך לכבד את מה שאמרנו פה
ואם אני יכול אני ,נסים לעבודת המיקרו גם אם נצטרך לעשות כמה שינוייםביום ראשון נכ
  . בעיקר לחינוך, לחינוך. אני אומר את זה עוד פעם, אעביר לחינוך

  .בדיוק כמו שעשיתי כל שנה, זה הכיוון שלנו
 או ,אם יש שאלות תשלחו אלי, אני מציע עוד פעם לחברי האופוזיציה. אני מברך את כולם

כי חשוב מאוד שאנחנו נדע מה אתם שואלים כדי , ירייה ולא למנהל אגף אחרל הע"למנכ
  .שנגלה עניין בשאלות שלכם

אנחנו , הדבר השני. נשמח מאוד לעזור? למה לא, אין בעיה, הדבר השני, הדבר השני
  .  חברי אופוזיציה ונתנו תשובות לכולם אז שניים אפשר להתגבר12-רגילים ל
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  ,רי קואליציה שלא מדבריםשבא על חשבון חב  :דובר
, אני מבקש בישיבות התקציב אתם תבואו לגזבר ותקבלו כל תשובה, הדבר השני: חי אדיב

  . גם היום תבואו תקבלו תשובה על כל סעיף
  . תודה רבה לכולכם. רבותי אנחנו ניגשים להצבעה

  )מדברים יחד(
ל "ן דור יחד עם המנכר הועד יחד עם שאול ב" באמת אני רוצה לאיציק יו  :יחיאל דמארי

וזה ההישג .  לעובדי העירייהיאנחנו מאוד שמחים שלא היה נזק חמור, יחד עם ראש העיר
  . שאנשים ישארו עם הפרנסה שלהם, הגדול ביותר

הראשונה תהיה .  תהיינה שתי הצבעות.להצבעהאני מעלה . תודה רבה:  ניצה משה
  ? מי בעד, 2009-ת הוד השרון לצבעה על אישור תקציב רגיל ותקציב פיתוח לעירייה

  :הצבעה
  , נעם פעיל, אביאל אברמוביץ, אלי טימור, יחיאל דמארי, יגאל שמעון, חי אדיב: בעד10

  , חיים שאבי, משה ארז, נדב דואני, אביבה גוטרמן             
  .אמיר כוכבי, יואב רוזן   : נגד2
  
  : 0944/' החלטה מס 

==========================================  
   מועצת העירייה מאשרת תקציב רגיל ותקציב פיתוח

  . 2009השרון לשנת -לעיריית הוד           
==========================================  

  . אושר ותקציב הפיתוח אושרהתקציב , ההצעה הזאת עברה. תודה רבה :ניצה משה
  ? מי בעד, 2009-2013ב שנתי אישור תקציב פיתוח ר. אני עוברת להצבעה השנייה

  : הצבעה
     , נעם פעיל, אביאל אברמוביץ, אלי טימור, יחיאל דמארי, יגאל שמעון, חי אדיב:  בעד10

  ,חיים שאבי, משה ארז, נדב דואני, אביבה גוטרמן              
  יואב רוזן    : נגד1
  אמיר כוכבי :  נמנע1
  

  :0945/' החלטה מס
================================================  

  2009-2013שנתי -מועצת העירייה מאשרת תקציב פיתוח רב
  .השרון-                          לעיריית הוד

================================================  
  ?למהאמיר : חי אדיב

  .ן במים תשובה על סעיף של מיליון שקל לחיסכו קיבלתי...כי? למה:  אמיר כוכבי
  )מדברים יחד(

  . מיליון2קיבלת . קיבלת אמיר: חי אדיב
  .לא מה זה מיליון שקל, למה זה הולךלדעת אני רוצה :  אמיר כוכבי

  ...תשאל את השאלות: חי אדיב
  

. הישיבה הזאת נסתיימה.  תקציב פיתוח רב שנתי אושרההצבעה הזאת עברה:  ניצה משה
  . אנחנו עוברים לישיבה הבאה

  
--- --- --- --- -- --- --הישיבה ננעלה--- --- --- - ---- --   

 

 

                      _________________                              _________________ 
          ניצה משה                                                         חי  אדיב

ש  העירייה                                        רא      מזכירת העירייה       
 


