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60-10  

  ייהעירהעיריית הוד השרון פרוטוקול מישיבת מועצת 

 21.4.10 מיום 106/'  מסמן המניין שלא 

  :נוכחים בישיבה

     ראש העירייה-מר חי אדיב                   

  מ ראש העירייה"    סגן מ-   מר יגאל שמעון           

     סגן ראש העירייה-מר אביאל אברמוביץ    

       סגנית ראש העירייה -טרמן     אביבה גו' הגב

     חבר מועצת העירייה-מר יחיאל דמארי           

     חבר מועצת העירייה-מר אלי טימור               

     חבר מועצת העירייה-       מר נדב דואני          

         חבר מועצת העירייה-מר ארז משה                

     חבר מועצת העירייה-   מר חיים שאבי           

     חברת מועצת העירייה- יפעת קריב            ' הגב

     חבר מועצת העירייה-מר אמיר כוכבי             

  :נעדרו מהישיבה

      חבר מועצת העירייה-  רוזן                מר יואב

      חבר מועצת העירייה-            מר גדעון סעדי 

      חבר מועצת העירייה-        מר איל אורן        

 

  :משתתפים בישיבה

  ל העירייה"   מנכ-מר רפי סער                 

    היועץ המשפטי לעירייה -           ירון סולברגמר  

     גזבר העירייה- מר מיכאל בלומנפלד   

     מרכזת ישיבות המועצה-ניצה משה            ' הגב
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 העברות מסעיף לסעיף 06/10 את הישיבה שלא מן המניין אני פותחת  :ניצה משה

  .בהתאם לטבלה שקיבלתם

  ) מדברים ביחד–צעקות (

  .בלי להפסיק, תקריאי עד הסוף בלי להפסיק  :חי אדיב

 לפקודת העיריות 211 בהתאם לסעיף .2010העברות מסעיף לסעיף תקציב   :ניצה משה

אישור השר להעביר ראש העירייה רשאי באישור המועצה וב, נוסח חדש

בכל שנה שהיא כספים מסעיף הוצאה אחד מתקציב למשנהו ובלבד 

ה על ידי ההעברה כאמור איננה בניגוד לפקודה או לכל רשתשההוצאה שהו

ים אולתקציב המיבואין עוברים על סך כל ההוצאות שבתקציב , דין אחר

 יש לכם פה את .2010תקציב להלן העברות מסעיף לסעיף ל. שאושרו

  ?מי בעד. 276,700מסגרת התקציב נשארה ללא שינוי ועומדת על . טבלהה

  ?מישהו יכול לפרש לי את המילה הזאת, ן"אני אשאל שאלה מה זה אמ  :יפעת קריב

  )מדברים ביחד( 

  ?ן"אז למה כתוב פה אמ. 405,000-ן ב"נדב אנחנו מגדירים את תקציב אמ  :יפעת קריב

  .ן כי זה קיצור"ם לזה אמקוראי .  זה אומנים:מיכאל בלומנפלד

  ? אתם רוצים לאשר תקציב למשהו שכבר היה  :יפעת קריב

  )מדברים ביחד(

כמובן שלא חיכיתי , אחד, אני רוצה להגיד כמה דברים. אני רוצה לדבר רגע  :יפעת קריב

  .... ח מאזן"לדו

  ) מדברים ביחד–צעקות (

כי את מדברת . א אתן לך לדברל, אני לא אתן לך לומר מילה, אני אפריע לך  :יחיאל דמארי

  .לפעמים שטויות

  ?וכשאני לא מדברת: אביבה גוטרמן

  )צעקות( 

  .אני רוצה להתייחס לשתי נקודות  :יפעת קריב

  ?מה התלבשתם עלי? מה קרה, את מפריעה לי  :יחיאל דמארי
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  .אתה התלבשת עלינו  :דובר

  .ן עליוהוא הלך להלשי? אני הלכתי לעיתונות להלשין עליו  :יחיאל דמארי

ובעיני הן נקודות קריטיות ואני , אני רוצה להתייחס לשתי נקודות, טוב  :יפעת קריב

חושבת כמו שארז שגם אתה צריך לתת להם את הדעת ברגע אחד של 

  .שני דברים כמובן, תראו. שקט

  )מדברים ביחד( 

ן שמופיעה כאן הלכתי לספר התקציב לבדוק "המילה הזאת אמ, תקשיבו  :יפעת קריב

ואני .  היא ולפי ספר התקציב אנחנו מדברים על אירועי יום העצמאותמה

 שאנחנו נאשר תקציב האם זה הגיוני רוצה לשאול את היועץ המשפטי 

כי לכל הדעות , ?העברה ליום העצמאות אחרי שיום העצמאות כבר היה

נשמע לי פה , בעצם עכשיו אתם מבקשים תקציב בדיעבד ולא תקציב לפני

את אירועי יום העצמאות צריך , אבל סליחה.י ולא נכוןמשהו קצת לקו

הנושא הנוסף ופה באמת אני פונה לאביבה . לתכנן גם לפני גם תקציבית

אני חרה , אני רוצה רגע אחד כי אני כן מעריכה אתכם וסומכת עליכם, ונדב

. נעשיתי חולה מהנושא הזה שאנחנו מבטלים בעצם את אירועי הקיץ, לי

הסעיף התקציבי הזה בא ואומר , ו שנייה אחתתסתכל, אבל תראו

  .זה מה שכתוב פה,  שקל160,000זה היה , שלאירועי הקיץ יש אפס שקלים

  .התקציב רק יגדל, להיפך: אביבה גוטרמן

  . ל לדבר"אביבה תני למנכ  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

  . אני אצביע בכל דרך שהיא. אפריע להאני   :יחיאל דמארי

  .אמיר דבר, אף אחד לא מדבר) מדברים ביחד. ( לא מדברת עכשיואבל היא  :חי אדיב

  ?מה עומד מאחורי התקצוב של אירועי דת, אני רק אוסיף לשאלה של יפעת  :אמיר כוכבי

  . בישיבה הקודמת ביקשת לקצץ לדת  :חי אדיב

לגבי אירועי הקיץ יש עדיין כסף בצד בסעיף נוסף שהוא , לגבי אירועי הקיץ  : בייריוסי

חוץ מזה לקחנו אירוע פורים שבוטל ,  שקל200,000 מותנה של סעיף

על , הוא נדחה הוא הועבר לקיץ, הוא לא בוטל, לילדים בגלל מזג האוויר

לגבי אירועי . כך שיש לנו גם את הכסף לאירועי הקיץ, כל המשמעויות שלו

  .הדת
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  ?אתה בטוח  :יפעת קריב

  .שלם לחלוטין. ה שאני עשיתיתאמיני לי שאני שלם עם מ, אני יודע  : בייריוסי

  .לפני זה אומר שמחכים למשרד הפניםהתקציב   :אמיר כוכבי

רוב אירועי הדת מבחינת ביצוע הם כבר , עשינו בדיקה, רוב אירועי הדת  : בייריוסי

הם כבר מוזמנים הם נמצאים בסעיפים כאלה או אחרים של , יצאו לדרך

ושאר עבורו כסף זה הדבר היחיד שה. כך שזה נלקח בחשבון, הזמנות

כך שגם מהבחינה הזאת אנחנו ,  שקל50,000ההקפות השניות נשאר 

  . מכוסים

ל בשעה "היום ישבנו בנושא התרבות ישבנו בישיבה אצל המנכ. חצי משפט  :נדב דואני

, תקציב שיוסי מציג אותו הוא על פניו נראה נמוך, ארבע אחר הצהריים

המון פעילויות , ון המון אירועיםהקיץ יהיה עם המ. הוא הרבה יותר גבוה

  .תרבות לכל הגילאים לכל הוד השרון

  .עם אפס תקלות היוכל האירועים , זו הזדמנות להגיד מילה טובה  :חי אדיב

אני חושב ,  שקלים200,00מעבר לתקציב המותנה של , עוד עניין קטן קצר  :רפי סער

 העברות ואנחנו עושים,  שקלים50,000שגם יש עוד יתרה מסוימת של 

, בגלל שאנחנו בסמיכות לאירועי יום העצמאות, מסעיף לסעיף היום

  .כדי לאשר את התקציב, הישיבה הזאת נקבעה היום

  .אבל התקציב הזה מאושר בדיעבד:      יפעת קריב

  .וועדת כספים זה כבר אושרב. הייתה וועדת כספים, זה לא בדיעבד  :רפי סער

אני יודע שבשנים , ה פחות ביקורת להנאתומה שקור, מילה חיובית  :אמיר כוכבי

, קודמות המבקר העיר על האישורים האלה שנעשים יותר מידי מאוחר

  .ואני חושב שזה

מסורת של שלושים שנה המבקר כותב לאט לאט השתפרנו וכל שנה אנחנו   :חי אדיב

  .משתפרים עוד יותר
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  :הצבעה

  ,יחיאל דמארי, אביבה גוטרמן, אביאל אברמוביץ, יגאל שמעון, חי אדיב:  בעד9
  . וחיים שאבימשה ארז, נדב דואני,  אלי טימור           

  .אמיר כוכבי ויפעת קריב:  נמנעים2
  

  :1040/'  מסהחלטה
  מאשרים חברי ) נוסח חדש( לפקודת העיריות 211בהתאם לסעיף                   

  :                  כדלקמן2010  תקציב –ף העברות מסעיף לסעי                   מועצת העירייה

 'מס
סעיף 

 תקציבי
 שם הסעיף

 תקציב 
מקורי 

2010  

  הגדלה   הקטנה 

תקציב 
מעודכן 

2010 

1 

 

  עבודות קבלניות   1.751000.750

     

375,000  

     

145,000    

     

230,000  

2 

 

1.751000.771  

 עב עצמאות חשמל 
 אמנ 

     

275,000    

   

405,000  

     

680,000  

3 

 

  ארועי קיץ   1.752000.751

     

160,000  

     

160,000                 -    

4 

 

  ארועי דת   1.752000.752

     

210,000  

     

100,000    

     

110,000  

      

  

1,020,000  

     

405,000  

     

405,000  

  

1,020,000  

  .ח" ש276,700,000ס "רת ללא שינוי ועומדת עמסגרת התקציב נשא ◊

  .ח הינם בין סעיפי ההוצאה בלבד" ש405,000ס  "השינויים ע ◊

  

  ---- ---הישיבה הסתיימה---- -- --- 
  

          
  

          ניצה משה                                                              חי  אדיב
  

       _________________ __________________                              
  מרכזת ישיבות המועצה                                              ראש העירייה


