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ניצה משה :ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה שלא מן
המניין – דיון מיוחד מס' .1/10
על סדר היום:

 .1אישור הצעת התקציב הרגיל לעיריית הוד השרון לשנת  2010בסך-
.₪ 276,700,000
 .2אישור הצעת תקציב הפיתוח לעיריית הוד השרון לשנת 2010
בסך .₪ 90,188,000
חי אדיב:

רבותי ,ערב טוב ,אנחנו רוצים להתחיל בישיבה על התקציב .כמה מילים
לפני הדיון .קודם כל אני רוצה לברך את וועדת הכספים ,את כל חבריה
ואת היו"ר על העבודה שעשו ועל הדיונים שהם קיימו ואני מאמין שהם
מיצו את כל בעיה שהייתה שמה והם בעצם מביאים לאישור את הצעת
התקציב לשנת  ,2010אז תודה רבה לחיים ולכל החברים .אני רוצה
בהזדמנות זו להודות לכל מנהלי האגפים שגם למנכ"ל שעשו עבודת מטה
מעמיקה ,יסודית .יש לנו עוד הרבה מה לעשות ,אבל הביאו תקציב מאוזן
ואנחנו נציג אותו עוד מעט .זו הזדמנות טובה ,ואני מבקש להודות למנהלי
האגפים ,ולהגיד בשמי תודה לכל העובדים שתרמו מזמנם שעשו עבודה
מצוינת ותרמו מכספם )שכרם(  5מיליון שקל ,כדי להתייעל בתקציב .2009
מי שלא זוכר ,מי ששכח 2009 ,הייתה שנה קשה מאוד ,מורכבת מאוד ,כדי
לעמוד ביעדי התקציב ולגמור אותו בתקציב מאוזן ,ואני מאמין שנגמור
אותו במאוזן ,נדרש מכל עובד ,מראש העיר דרך מנכ"ל העירייה וכל
העובדים לתרום לתרומה מסוימת שהסתכמה בסך הכול ב 5-מיליון שקל,
זה הרבה ,אין עוד עיר במדינת ישראל שעשתה את זה ועל כך יישר כוח לכל
העובדים ולכל עובד בנפרד  -לחוד וביחד.
בשנת  2010אני מעריך שתחל צמיחה של הדברים שהשקענו בהם ,גם
בשנים קודמות וגם השנה ואני מאמין שנתחיל לראות דברים נוספים .גם
השנה ,למרות המצב הקשה ,למרות החובה שלנו להמשיך להדק את
החגורה ,עדיין ממשיכים להשקיע בנושא החינוך ותרבות הפנאי ,בסדר
גודל של כמעט  5מיליון שקל ,זה לא מעט לעירייה ,זה לא מעט במצב של
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הידוק החגורה וזה בהחלט הצדעה לכל חברי המועצה שהצביעו גם
בקואליציה וגם באופוזיציה למי שהצביע בעד.
בכל מקרה המשימה העיקרית שלנו זה להמשיך לשפר את רמת השירות,
להמשיך לייעל מערכות ובמקביל להמשיך להשקיע בתשתיות בהיקפים
חסרי תקדים .כך עשינו בשלוש שנים האחרונות ,חוץ מ ,2009-כל תוכנית
החומש שלנו כזכור לכם שאישרנו אותה לפני שנה נדחתה בשנה ,ומה
שהיינו צריכים לעשות ב , 2009-בגלל העדר ההכנסות ,בגלל המצב המיוחד
שהיה בעולם ,במדינה וגם בהוד השרון ,הכול נדחה ,או רוב הדברים נדחו
ל 2010-וב 2010-נצא לעבודה מואצת של פרויקטים ,בהנחה שאותן
הכנסות שהיו בשנים הקודמות יחזרו למסלול הקודם ואני מניח גם שנוכל
ליישם את כל התוכנית.
אני רוצה להזכיר לכולם ,הוד השרון זו עיר קהילה ,ירוקה ,איכותית
ומבוקשת ,אולי בין הערים המבוקשות ונדרש מכל חבר מועצה פה לעזור
לנו ולזרוע את הזרעים ,לשתול את השתילים ,כדי שהדברים יצמחו גם
השנה וגם בשנים הבאות .אנחנו לפני חג ט"ו בשבט אולי זו הזדמנות להגיד
חג שמח לכולם ,לכם לבני משפחתכם ולכל העיר הזאת וכמשהו סמלי
הענקנו לכם שתיל שתוכלו לשתול בבית ,בחצר ,בבית המשותף או הפרטי
ואולי כמשל העץ שנשתול את השתילים האלה ונדאג לזה שהוא יצמח
ויגדל וישריש ,כך עשו הורי ואני רואה הרבה עצים ששתלו בחצר והם
גדולים והרבה יותר גדולים ממני וצמחו חזקים ,כך אנחנו צרכים לעשות
בחינוך וכך אנחנו צריכים לעשות בכול פעילויות העירייה ,וכל ההחלטות
שלכם יש להם משמעות ,ומשל בדיוק לעץ הזה שאנחנו מעניקים לכם אותו
כהוקרה לכבוד החג .אז שיהיה לנו גם חג שמח וגם דיון מעניין ,תכליתי
וקצר ,כדי לאשר את התקציב ולהתקדם קדימה .תודה רבה .לפני הגזבר.
אני רוצה שיו"ר וועדת הכספים יגיד כמה מילים .חיים שאבי.
חיים שאבי:

ערב טוב לכולם .אני מראש רוצה להודות לראש העירייה חי אדיב על
האמון ועל שיתוף הפעולה בתקציב  2010ואני רוצה להגיד לכם שהוא נתן
לנו ,לי ולצוות חופש פעולה שההחלטות יהיו מקצועיות וממש באמת אני
מודה לך על שיתוף הפעולה והמשך שיתוף פעולה לתקציב הבא .אני רוצה
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להודות גם לשותפי מהקואליציה שכל אחד והתיק שהוא ממונה עליו ,על
השיתוף ,על האכפתיות ,על הוויתורים על חלק מהדברים ,על השנה הקשה
שהייתה ב ,2009-אני מקווה שבאמת ריצינו ,נרצה חלק מהנושאים שהיה
איכפת ,ואני מאמין שבהמשך אנחנו נוסיף ונשפר ונייעל את הפעולות שהיו
ב ,2010-אז תודה לכולם .אני גם אודה לחברי וועדת הכספים לאמיר...
אמיר כוכבי :אם היית מודה לחברי וועדת הכספים ,היית דואג שהחומרים שהבטחת
שהם יקבלו יגיעו.
חיים שאבי:

אני מודה לחברי וועדת הכספים ,אתה יכול לקבל את זה ואתה יכול גם לא
לקבל את זה .ותודה אחרונה למעשה זה...

אמיר כוכבי :למען ההצגה אין צורך להפריע ,הבנתי.
חיים שאבי:

למנכ"ל העירייה ,רפי סער.

אמיר כוכבי :שהיה שם ולא דאג...
חיים שאבי:

אני רוצה להודות למנכ"ל העירייה וצוות הגזברות על העבודה היסודית,
המקצועית ,על ממש שנכנסו כמעט לכל סעיף וסעיף לעומק .אני באמת
מאחל לנו שנה מוצלחת ותקציב מאוזן ויישר כוח על שיתוף הפעולה.

דוברים:

תודה רבה.

מיכאל בלומנפלד :לפני שאני מתחיל להציג את התקציב ,יש דף תיקונים שקיבלתם כולם,
קיבלתם תיקון בהתאם לזהבית התקציבאית שלנו ממחלקת התקציבים
שתציג את הנושאים ונמשיך אחר כך עם התקציב עצמו .בבקשה.
זהבית דרוויש :הדף כולל תיקון בחמישה סעיפים ,מספרי העמודים מפורטים ליד כל
סעיף ,כאשר מסגרת התקציב נשארת ללא שינוי ,ועומדת על .276,700,000
השינוי בהוצאה  2,905,000הוא בין סעיפי ההוצאה בלבד .הטבלאות
בעמודים  5-11בחוברת התקציב כוללות את התיקונים.
רפי סער:

תקציב  2010נשען בעיקר על ביצוע  ,2009של ספטמבר  .2009כמו שצוין
כאן עברנו ממש סעיף סעיף איפה שאפשר לקצץ ולהתייעל קיצצנו .איפה
שאפשר לרווח ריווחנו .בסך הכול הבחינה הייתה גם השוואה לשנים 2008
ו .2007-זאת אומרת הצלחנו כמעט שלוש שנים אחורה ,בדקנו את
הביצועים של המערכת ועל סמך הביצועים נקבעו הסעיפים השונים.
התקציב שמוגש היום למועצה הוא עדיין תקציב שמרני מאוד ,אנחנו עדיין
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בהידוק חגורה ,גם ברמת השכר ,גם ברמת המשרות ,מיכאל אתה יכול
לפתוח את הדף הראשון של המצגת ,אתם יכולים לראות שהתקציב שהוגש
הוא  276מיליוני שקלים ,כשאנחנו התנינו  5מיליוני שקלים .ההתניה היא
בהנחת עבודה שבמידה ויאושר צו הארנונה של  2010על ידי משרד הפנים,
שהוגש פה למועצה לפני כחודשיים ,צו הארנונה מתייחס גם לשינויי
סיווגים ולתוספת הכנסות מהגדלה למשל בנושא של בנקים ,של תעריפי
תחנות דלק ,של סיווגים באזורי התעשייה ,אבל למרות הכול אנחנו התנינו
ושמנו בצד רמת הוצאה על בסיס הכנסות ,שבמידה ויאושר צו הארנונה
אנחנו נשחרר את ההוצאות האלה .ברמת ההכנסה וההוצאה אנחנו נשארנו
שמרנים.
לגבי כוח אדם ,לעיריית הוד השרון  796משרות ,בסך הכול יש ירידה של
שני תקנים משנה קודמת .זאת אומרת אם משווים לשנה קודמת יש ירידה
בשני תקנים ,אבל למרות זאת העירייה קלטה  19תקנים .אנחנו מעבירים
משרות מחברת מוסדות ,אנחנו קולטים  27עובדים שזה  19משרות
לעירייה ,ולמרות הכול יש ירידה במשרות בעירייה משנה קודמת .אנחנו גם
מקימים תאגיד מים ,אז כשניכנס לעובי הקורה בתקציב ,אתם תראו
שכשיש ירידה בהוצאות תפעוליות כתוצאה מהנגזרת של תאגיד המים,
העירייה תזכה ב 33-מיליוני שקלים שזה הלוואות בעלים שיעברו לתאגיד
ואז תהייה ירידה בשנת העבודה הזו בנושא עומס המלוות שיש לנו בעירייה
וגם את זה עדיין לא לקחנו בחשבון עד שיהיה ביצוע .יהיה ביצוע אז זה
ירד מהתקציב.
אחד היעדים שאנחנו מגדירים בשנת העבודה הזאת זה גם להתמקד בנושא
השירות ,ומהצד השני להתמקד בנושא הגדלת ההכנסות העצמיות ולאו
דווקא מארנונה ,אלא הכנסות אחרות שאנחנו עושים שורה של צעדים ואת
זה במהלך שנת העבודה נציג בפני המועצה.
מיכאל בלומנפלד :אני עובר לאישור התקציב .ישבנו צוות שלם עם המנכ"ל ועובדי
הגזברות המקצועיים ,עם כל המחלקות וכל האגפים עברנו סעיף סעיף
וקיבלנו את ההחלטות שקיבלנו ,זו הצעת התקציב שאנחנו מביאים אותה
עכשיו לאישורכם .אני עובר מהתקציב עצמו ,הכנסות  276.700מש"ח
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תשלומים  276,700מש"ח גם כן .תקציב השנה הקודמת אם תשימו לב היה
תקציב  288,300,000ש"ח .ממשיכים הלאה .תשימו לב ,ההפרש בין
התקציב הקודם לתקציב הזה זה  11,600,000ש"ח שההסבר למטה .תשימו
לב ,אם אתם לוקחים  ₪ 276,700,000לעומת  ,288,300,000ההפרש הוא
 11.600ולמטה הסברנו מאיפה זה נובע .הקטנת מסגרת ההוצאות ב-
 7 ,22.522מיליון שקל תוספת בשכר ו 3.922 -זו תוספת לפעולות ,ביחד זב
נותן .11.600
עכשיו עוברים סעיף סעיף .ההכנסות עצמיות .ארנונה כללית יש תקציב
לפני שנה היה  126.600והשנה אנחנו מגישים אותו על  127.400ועוד 5
מיליון שקל כהכנסה מותנית ,זו התחזית שלנו של  5מיליון שקל תוספת
עקב עליית הארנונה .נגד הסעיף הזה יש סעיפים בהוצאה שהם מותנים.
רפי סער:

זה כמו שהסברתי בהתחלה ,ה 5-מיליוני שקלים שאנחנו שמנו אותם על
אישור צו הארנונה והשינוי בסיווגים .הסעיף הזה כרגע הוא סעיף שלא
משתמשים בו עד לאישור צו הארנונה.

מיכאל בלומנפלד :עכשיו במכירת מים יש ירידה מ 24,600-ל 3-מיליון מה שאתם רואים
אותו זה החודשים נובמבר-דצמבר שהעירייה ממשיכה לגבות אותם.
רפי סער:

בעיקרון זה החשבון הנוסף ,הדו חודשי הנוסף .

מיכאל בלומנפלד :חשבון המים של ינואר פברואר גובים אותו בחודש מרץ ,אז למעשה
הכסף שמגיע לתאגיד מ 1-לינואר ייכנס רק בחודש מרץ.
נמשיך הלאה במשרדי ממשלה .התקציב השנה הוא כמעט דומה לתקציב
של השנה הקודמת כאשר תשימו לב אין לנו מענק איזון .ברווחה יש
הקטנה של  92,000שקל ,בחינוך יש גידול של  1.720כאשר יש גידול הרבה
יותר גדול בהוצאה .זו העוגה של ההכנסות .הארנונה מהווה  ,46%הארנונה
המבנית זה  ,2%אני מקריא את הדברים הגדולים ,כל האחרים תעיינו בזה,
החזר מקרנות יש לנו  16%של ההנדסה .ממשלה  ,20%יתר עצמוית ,8%
רווחה ועצמיות חינוך  4%ויש לנו מכירת מים .1%
עברנו לצד הוצאה .עד עכשיו דיברנו על הקטע של ההכנסות עכשיו אנחנו
בהוצאות .בתקציב ההוצאה יש לנו בשכר  101.650מיליון שקל .יש גידול
של ה 7-מיליון שקל שהסברתי בהתחלה לעומת השנה הקודמת .עכשיו,
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פעולות כלליות יש לכם הקטנה של  20.800מיליון שקל שנובע ברובו
מהקטע של תאגיד המים כפי שהסברתי קודם.
פירעון מלוות .פירעון מלוות כרגע לא משתקף בפנים העניין של ה33-
מיליון שקל שהתאגיד אמור לקחת על עצמו .אמנם לקחנו בחשבון את
פירעון ההלוואה הזו ,כנגד ההכנסה מקרן פיתוח ,במידה והתאגיד יישם
את ההבטחה ואת ההנחיה ,אז יקטן ההוצאה בצד של ההכנסה .זה לא
משפיע על התקציב עצמו ,זה יקטן באופן יחסי ,אותו דבר אני לא עושה
שום גירעון .זה מקטין את המסגרת אבל לא משפיע על הקטע של גירעון או
עודף .המסגרת היום  .276אם נניח  4מיליון שקל לוקח התאגיד על עצמו,
סתם אני זורק סכום ,אז  4מיליון שקל קטן גם בהכנסה וגם בהוצאה .זה
לא משפיע על התקציב ,זה מתקזז אחד מהשני זה לא משפיע על העודף או
הגירעון.
החלוקה של ההוצאות .חינוך תרבות ,נוער וספורט רווחה ודת48% ,
מהתקציב .כל האחרים ,המים והביוב זה מהווה  ,1%תמיד היה מהווה
יותר ,עכשיו זה רק  .1%יש פירעון מלוות שזה  ,10%והוצאות מימון.
הנדסה ותכנון זה  .8%תכנון חזות העיר  .18%מינהל כללי וכספי .6%
תשלומים לא רגילים .6%
השווינו את תקציב השכר והמשרות ,אם אתם רוצים אני אשאיר את
הטבלה ותעיינו בזה .בעיקרון העברת ה 19-משרות מחברת מוסדות חינוך
שהסביר המנכ"ל בהתחלה למעשה מרגישים אותה בהפחתה של  2משרות.
תקציב הכנסות לפי שירותים ,אותם אחוזים כמו שהסברנו מקודם .יש
הקטנה של  40%בפיתוח זה הקטע של תאגיד המים ,כל מה שרואים פה
הפחתה משמעותית .השוואת תקציב ההכנסות בנתונים גראפיים ,אתם
רואים בכל מקום יש מינוס  40%בקטע של התכנון והבינוי ,זה מה
שאמרתי קודם ,זה של התאגיד ,יש  5%תוספת במינהל כספים ,זה בעיקר
הקטע של הארנונה ,ויש עוד  7%תוספת בתרבות הפנאי ,בתרבות ,בחינוך
שירותי תרבות .בהשוואת תקציב ההוצאות לפי השירותים בשנת ,2009
 2010יש לנו  48%הפחתה בשרותי תכנון ופיתוח ,כמו שאמרנו לגבי
ההכנסות  39%,יש תוספת לפנסיה והנחות בארנונה.
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התפתחות תקציב החינוך ,תרבות ,נוער ,ספורט ודת ,אתם רואים אותו,
החישוב גדל משנת  2005עד  ,2010יותר השקעה בחינוך ,העירייה השקיעה
 2010זה  133.3מיליון  .₪בנוסף תקציבי פיתוח סך של  23.4מיליון  ₪אתם
תראו את זה אחר כך בתקציב הלאה.
אני חוזר לתאגיד מים .אני הסברתי את זה בהתחלה למעשה .כל ההפחתה
של  22,590,000הסברתי איך זה הלך 11 ,מיליון השפיע על תקציב עצמו
וכל השאר הלך לפעולות ולשכר.
קיבלתם את החוברת המפורטת ,אני הסברתי את התקציב עצמו ואני
מאוד מקווה שהתקציב חוץ מהנושא של ה 5-מיליון שקל שאנחנו נדע תוך
יום יומיים נדע בדיוק מה קורה איתם ,גם הנושא של אישור הארנונה ,כל
התקציב אמור לעמוד יפה מאוד בכל היעדים שלו.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :אני רוצה שתסביר בבקשה איפה נכנס היטל תיעול בחשבון תקבולים.
מיכאל בלומנפלד :הוא לא בתקציב הרגיל .הוא לא בתקציב הרגיל ,הוא בתקציב פיתוח.
כל ההיטל תיעול הוא בתקציב נפרד .אנחנו נדבר על היטל תיעול אתם
תראו שמה ,אני אסביר את זה .זה לא שייך לתקציב הרגיל.
אמיר כוכבי :איפה נכנס חצי חינם.
מיכאל בלומנפלד :זה נכנס לתקציב הארנונה ,בארנונה שהצגנו זה כלול.
אמיר כוכבי :מתי אנחנו מתחילים לקבל את זה?
מיכאל בלומנפלד :מה זאת אומרת?
אמיר כוכבי :מתי מתחילה הגבייה שם? יש הסדר ,לא?
מיכאל בלומנפלד :יש הסדר ,הוא לא חייב ארנונה כמה זמן שהוא לא פותח .עם תע"ש
גמרנו.
אמיר כוכבי :אז לפי מה חישבת את ההכנסות של חצי חינם.
מיכאל בלומנפלד :של חצי חינם ,לקחנו הערכה לפי הרישיונות שהם הוציאו ,הם יודעים
לעשות אמדן ,לקחנו אמדן זהיר ,לא לקחנו את זה מ 1-לינואר ,לקחנו את
זה מאפריל או משהו כזה .מיוני.
רפי סער:

התחזית מדברים בין פברואר לאפריל כניסה ,אנחנו בצורה שמרנית עד יוני
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וגם חלקו לא את כולו .כלומר ,לקחנו את רמת ההכנסה בצורה מאוד
שמרנית ,כל מיני שינויים נניח שלא יפתחו בפברואר או באפריל לקחנו
טווח ביטחון עד יוני.
מיכאל בלומנפלד :לגבי תע"ש הנושא של הסכום סגור .הסכום שהיינו אמורים לקבל
תוספת לשנת  2010זה מיליון שמונה מאות .חוץ ממה שהיינו מקבלים
תמיד  12מיליון ,לקחנו בחשבון עוד מיליון שמונה מאות תוספת לעומת
שנה שעברה ,וזה ההסבר.
אמיר כוכבי :שאלות על נושאים תקציביים עכשיו?
מיכאל בלומנפלד :כן ,תשאל מה שאתה רוצה.
חיים שאבי:

אם יש לכם שאלות ,תשאלו.

משה ארז:

אנחנו עשינו חמש ישיבות על העניין הזה ,שש ישיבות .בדיוק שש.

)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :אני בטוח שאם נביא לפה את מי שרשם פרוטוקול בוועדת כספים יראה
שיו"ר וועדת הכספים הבטיח שיעוברו אלי מסמכים שלא עברו עד היום,
אז אם אתה רוצה לפתוח את הארבע שעות ששאלתי אותך שאלות.
חיים שאבי:

אז אתה יכול לפתוח ,קיבלת תשובות ומה שלא קיבלת תקבל.

אמיר כוכבי :אתה יכול את אותם ארבע שעות עכשיו לפתוח מחדש אם אתה רוצה.
חי אדיב:

בבקשה ,כוכבי יש לך עשר דקות להתבטא ,יותר ממה שהחוק אפילו
מרשה ,וזה בסדר ,דבר כמה שאתה רוצה .תהיה ממוקד כי אני לא ...

אמיר כוכבי :אני שמח שהעירייה שומרת חוק כשזה נוח לנו ,הסתרת מסמכים מחברי
מועצה זה לכאורה עבירה על החוק ,אז בוא אל תלמד אותי חוקי מדינת
ישראל כב' ראש העירייה בטח שלא אתה חיים שאבי .בסדר?
אני רוצה לדעת מה זה ה 1,882,000-שקל למועצה הדתית ,ביקשתי על זה
תשובה בוועדת הכספים ,לא קיבלתי ,לא ממה זה מורכב ,לא למה זה
הולך ,זה אחד .שתיים ,אני רוצה שהיועץ המשפטי לעירייה יתייחס פה על
העובדה שבמשך שלוש או ארבע שנים העירייה בראשותך מתקצבת
פרויקט חינוכי ללא מכרז ,למרות שהיועץ המשפטי של העירייה הזאת כבר
התריע על כך כמה וכמה פעמים ,עם כל הכבוד לפרויקטים חינוכיים טובים
ככל שיהיו ,למרות שגם את ההוכחות לזה ביקשתי ולא ראיתי עדיין ,אנחנו
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שוב עושים את זה בלי מכרז ,אנחנו שוב מאשרים את זה כאילו מיליון
וחצי שזה רק סכום התחלתי יש לציין ,זה כלום ,זה לא מצריך מינהל
תקין ,אני רוצה שסולברג יתייחס לזה .אני רוצה להבין מה בדיוק עושה
מנהלת איזור התעשייה נווה נאמן שאחת מהעובדות שלה עברה מסכת
פיטורין ארוכה כשהסיבה העיקרית לפיטורין היא כי המנהלת נסגרת ולא
צריך אותה יותר .אז האם המנהלת נסגרת כדי שאפשר יהיה לפטר אנשים
שלכאורה יש להם איזה שהוא רקע פוליטי ,או האם המנהלת נסגרת כי לא
צריך אותה ואז באמת לא צריך אותה ואז לא צריך להשאיר אותה פתוחה.
אותו דבר לשכת סמנכ"ל .אני לא ידעתי שיש סמנכ"ל לעירייה ,זה בא לי
בהפתעה .הסתבר שהיה כל השנים ,אבל פתאום עכשיו אין .אז למה לשכת
סמנכ"ל העירייה מתוקצבת ,מה היא עושה ואיך אתם מצדיקים את הכסף
שאתם שופכים לשם .זה העשר דקות שלי אתה מוזמן לענות.
חי אדיב:

אוקי ,תודה רבה.

יפעת קריב:

אחרי שתסיימו לענות לאמיר אני אדבר .אני אחרי אמיר ,אחרי שתסיימו
לענות על השאלות האלו.

חי אדיב:

אני מנהל את הישיבה ,לא את .תגידי מה השאלות שלך לעניין ,אנחנו נענה
לכולם ביחד במסודר ובמאורגן.

יפעת קריב:

טוב ,אני הולכת לקרוא מהכתוב .טוב ,קודם כל חברי מועצת העיר ,בגלל
שיש פרוטוקול לישיבה ,ואני רוצה שכל מילה תתועד ,אני אקרא מהנייר.
קודם כל ראשית תודה לכל חברי המועצה ,אני רוצה להודות לכם באופן
אישי שברכו וביקרו בביתי בעיקר בשל הולדת התושב החדש ,בני ,תודה
רבה לכם מכל הלב פתחתם דלת חדשה וחשובה לי באופן אישי.
חילופי  SMSביני לבין ראש העיר או מישהו מטעמו ,ויש לי יותר מסיבה
אחת להניח שלפחות על חלק מהן הוא לא השיב בעצמו ,הביאו אותי
למסקנה שראש העיר מסרב להיפגש איתי לדון בנוגע לשירותים עבור
התושבים ובנוגע לתקציב העיר .על כן ,אני אנצל את הזמן שקבוע בחוק
דיני העיריות ,עשר דקות להיפגש עם ראש העיר ולקיים דיון בנוכחות
כולכם ,כאן ועכשיו.
אני מבינה שראש העיר טרוד מאוד בהרבה תביעות בנושא התיעול ,אין
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סוף דיוני פשרה להשבת כספים לקבלנים ,מהלכי פיטורים של רבים ,ולכן
אין לו זמן לפגוש אותי ,את חברת מועצת העיר .על כן אני אנצל את הזמן
שקבוע בחוק עשר דקות להיפגש עמו כאן ועכשיו .אשתדל שהפגישה הזאת
תהייה מאוד עניינית.
אדוני ראש העיר ,רציתי להיפגש עמך על מנת לשתף אותך ברעיונות
לתקציב העירייה לשנת  .2010רעיונות של סיעת לא לבד בעיר ,אליה
הצביעו כ 1,200-תושבי העיר והיום תומכים בה הרבה יותר .רציתי לשתף
אותך ברעיונות שלי כאשת מקצוע להתמודדות עם מספר מהנושאים
המרכזיים והחשובים ביותר לפיתוחה ולקידומה של העיר מבחינה
תקציבית .רצינו חברי הסיעה ואני לפנות אליך כדי להיות שותפים לעשייה.
שותפים לפיתוח העיר .אני יו"ר הסיעה באתי למועצת העיר לאחר בחירות
ולאחר שעזבתי את עבודתי בארגון ג'וינט ישראל .באתי לפעול לעשות
ולשנות .לא באתי לנהל מלחמות וזה אמרתי כמעט לכל אחד שנפגשתי
איתו באופן אישי .באתי לפעול .וכך גם חברי לסיעה .החלטתנו לפעול למען
התושבים ויהי מה.
הרעיונות שלנו לתקציב הספציפי .רצינו להציע רעיון התמודדות לשיפור
מצב האלימות ,סמים ואלכוהול בקרב בני הנוער בעיר .מניסיוני המקצועי
כאחראית על תחום הצעירים בארגון ג'וינט ישראל וממקימות ומנהלות
ניידות של עמותת על"ם הייתי רוצה להציע הצעה של הקמת מרכז נוער
עירוני והקמת מתחם בילוי ,דבר שהייתי שותפה להקמתו ברשויות
מקומיות אחרות .אז איך זה שברשויות מקומיות אחרות אני יכולה
להקים את זה ופה בעיר לא .בערים אחרות רעיונות אלו מומשו על ידי
הישענות על יזמים ,הכנסות ותשתיות קיימות ,ללא עלות גדולה ובעלות
שהיא בהחלט סבירה לתוך התקציב שאותו אנחנו בנינו .כל מי שמסתובב
בעיר בערבים רואה את בני הנוער משוטטים ,מעשנים נרגילות ,ושותים
אלכוהול בפינות רחוב או בגנים ציבוריים .קבעתי להיפגש עם אביבה ונדב,
ואני מודה לכם על זה ,באמת ,על הדלת שפתחתם מכל הלב .מחזיקי תיק
החינוך והתרבות ואני יודעת שנפגשים עם תושבים ובני נוער בנושאים
האלה ועושים עבודה .נושא נוסף ,מרכז הצעירים ,בנייה לצעירים.
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הרעיונות שלנו לא היו אמורים להגדיל את התקציב ,להיפך ,להביא מצ 'ינג
לעיר ,תורמים יזמים ולהשתמש בקיים .אבל בכל בנייה עירונית ניתן,
מקובל וראוי להפריש אחוזים מסוימים לטובת הצעירים .עיר כשלנו עם
עתודות קרקע כל כך רבות ואין בניה לצעירים? אני יודעת שיש שטח
מסומן לנושא הזה וזה פשוט תקוע ,כל כך הרבה דברים בעיר תקועים שזה
פשוט לא יאמן 80% .מהזוגות הצעירים בהוד השרון לא יכולים לרכוש כאן
בית ,ביניהם אפילו שלושה שיושבים סביב השולחן הזה .צעירים .צעירים
גרים בקרוואנים בחצרות בתיהם של ההורים ,מחפשים דירות מחוץ לעיר.
הגיע הזמן לשים את צעירי העיר על סדר היום הציבורי והחברתי .וידוע לי
שבדרך אליך ביקורת קשה מהקבלנים הבונים את העיר בדיוק בנושא הזה.
חי אדיב:

לא מיקדת את הטענה ,בונים או לא בונים?

יפעת קריב:

הקמת הקרן הקהילתית .בימים אלה תושבים ,סליחה ,אני פונה אליך.
בימים אלה הוקמה הקרן הקהילתית לפיתוח הוד השרון על ידי תושבים.
הקרן שתפקידה למנף את פעולות הרווחה והקהילה .רצינו חברי סיעת לא
לבד בעיר לשתף אותך בחזון הקרן ולא אפשרת לנו .יש לסיעת לא לבד
רעיון לקידום מהפכה בנושא הפקקים בעיר .בנושא רישוי עסקים חברי
הסיעה שואלים ,תושבים שואלים איך זה ייתכן שפועלים בעיר עסקים
ללא היתר .איך זה ייתכן? עסקים בתי קפה שפועלים ללא היתר הופכים
את העיר לעיר ללא חוק .אני קוראת כאן ועכשיו לעצור את זה .חייבים
מינהל תקין ,חייבים להיצמד לספר החוקים .במידה ונושא זה דורש חיזוק
מערך אכיפת החוק ,צריך לתת לזה ביטוי הולם בתקציב.
תמיכות לעמותות :הקיצוץ העקבי לאורך שנים לכספי התמיכות לעמותות
השונות פוגע בפעילותן .שש שנים של קיצוץ עקבי בכספים האלה .אסור
להזניח את העמותות.
ארנונה ואגרת התיעול .רציתי לשמוע אותך אדוני ראש העיר ולהבין ממך
כנבחר הציבור למה הגדלת את חיובי המקלטים ולאחר מכן העלית את
הארנונה ולמה חייבת את התושבים באגרת התיעול ,שלוש פעמים הכנסת
לכיסם של התושבים וזאת לא המצאה שלי .אני מצטטת ,וכל זה בשנה
כלכלית קשה ,זה כואב לאנשים וזה פוגע בכיסם .למה אתה לא מקיים דיון
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ענייני בנושא אגרת התיעול במועצת העיר .הרי בסופו שלדבר בית המשפט
יחייב אותך לעשות כך וכולם יודעים את החלטת השופט מתחילת השבוע.
חי ,כולנו מתנדבים ,יושבים פה סביב השולחן הזה חבורה של אנשים
טובים וראויים ,חברי מועצת העיר .כולם מתנדבים ועוסקים בפעילות
למען העיר ,בהתנדבות מלאה ,חוץ ממך ומשני סגנים המקבלים שכר .חברי
מועצת העיר מתנדבים והם בהחלט יודעים לעשות את האבחנה בין
הרספקט האישי לבין הוויכוח המקצועי פוליטי לטובת העיר .כולם
מצליחים בזה חוץ ממך חי ,אתה מנסה לפגוע בפרנסה שלי ,אולי אפילו
תצליח בכך ,אבל ממני כחברת מועצה פעילה ולוחמת לא תיפטר ,להיפך,
תרוויח אותי כאן במשרה מלאה .שני אחוז מהתושבים.
חי אדיב:

את רוצה להסביר למה אני פוגע? תסבירי לכולם למה אני פוגע? תסבירי
לכולם למה אני פוגע.

יפעת קריב:

אני ממשיכה 12% .מהתושבים בעיר.

חי אדיב:

לפני חצי שנה פגעת בחברת מועצה אחרת.

יפעת קריב:

תן לי  10דקות ואני יענה על הכול 12% .מהתושבים עמדו מאחורי
בבחירות והיום אפילו יותר ,תושבים שהצביעו לסיעת לא לבד בעיר שאני
היו"ר שלה .תראו איך הוא צוחק ,אני מדברת מכל הלב .אני לא ישנה
בלילות בגלל הקטע הזה ואתה צוחק.

חי אדיב:

מעניין אם זה בגלל הפרנסה או בגלל התקציב.

יפעת קריב:

חברי המועצה ידעו לעשות את האבחנה בין המרכיב האישי למרכיב
הענייני הפוליטי .כל חברי המועצה ועל זה אני מוקירה אותם ,מבטיחה
שיתוף פעולה עם כל אחד ואחד .הלוא כולם פה מתנדבים ראויים ונבחרי
ציבור .חי ,אתה מתנכל אלי באופן אישי וחשוב שתדעו ,ולא רק אלי .אתה
רוצה לגרום לכך וכנראה גם תצליח בכך לפטר אותי ממקום עבודתי .אני
רוצה להגיד לכם שחי פנה לבוס שלי בעבודה ודרש ממנו לפטר אותי.

חי אדיב:

כדאי שתחזרי בך .כדאי שתחזרי בך.

יפעת קריב:

חי אתה פוגע בפרנסתי ובכך פוגע גם בילדי ובמשפחתי.

חי אדיב:

כדאי שתחזרי בך מהדברים שאת אומרת .את אומרת דברים שיש בהם
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סיבה לתבוע אותך בתביעת דיבה.
יפעת קריב:

וזאת למרות שאתה יודע היטב שאין בעיה של ניגוד עניינים .הבעיה
היחידה שיש כאן היא איתך .אני אפגע ואני אפסיד כאן בסיבוב הזה ,אבל
אני לא אכנע לסחטנות ואני הנסחטת יכולה לעמוד בה .חי איפה הרספקט
האישי שלנו כבני אדם אחד כלפי השני? איפה הוא? העיר צריכה יציבות.
יש לך מנכ"ל חדש ,ובהחלט מבחינתי אני נוטה להגיד ראוי .יש לך שלושה
סגנים ,אנשים מכובדים ,שוב אני מרשה לעצמי להגיד את זה ,כי באמת
אני מרגישה שאני חייבת .יש יו"רים של וועדות פעילים ויש חברי
אופוזיציה המייצגים את הדמוקרטיה במיטבה .יש כאן בפורום הזה חברי
מועצה שכולנו רוצים שהעיר תצליח .חי אם היית נפגש עימי וחברי סיעתי
היו יותר פעולות לתוכניות חברתיות ,חינוכיות קהילתיות ועסקיות לכלל
התושבים בתוך התוכנית התקציבית שהגשת היום .אם תפגע בפרנסתי
ובפרנסת משפחתי כפי שעשית ,אתה שם אותך באור שלילי ונגטיבי וזה
המקום שלך .כשתראה את ילדי ברחוב אני מבקשת או בבתי הספר תדע
שאתה ורק אתה פגעת בפרנסתם ,כפי שהעזת לעשות כשהייתי בחודש
תשיעי ומיד אחרי הלידה .אני מיד אחרי לידה למי שלא יודע והוא עשה את
זה עכשיו .עשה לי טובה חי ,ואל תחייך אליהם את החיוך האדיב שלך.
תחסוך אותו ממני .אני כאן ,אני לא הולכת ,וגם חברי סיעתי שנמצאים
פה ,אני אפעל בענייניות למען העשייה ולמען העיר ומבטיחה לכם תושבים
וחברי המועצה אהיה כאן תמיד עניינית ואפעל ולא אפסיק לעשות זאת
ולא אפסיק להיות חיונית.

אני משערת שהישיבה הבאה שלי איתך

תתקיים גם בעשר הדקות האלה ,כי אתה מסרב להיפגש עימי .אני מודה
לכולם ,לכל חברי מועצת העיר על הדלת שפתחתם ,אני מבטיחה לפעול
באופן ענייני .תודה.
חי אדיב:

למישהו יש מה להוסיף? אוקי .יש פה שאלה אחת מכל מה ששמעתי
רלבנטית לדיון בנושא.

אמיר כוכבי :אתה איימת פה בתביעת דיבה .אתה מוכן להגיב לפחות?

חי אדיב:

לא ברור לי אפילו .אדוני הגזבר תתייחס לנושא המועצה הדתית.
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משהו ששכחתי ,סליחה ,סליחה ,אני מתנצלת .רק אני אבהיר כאן כי זה
לא היה אצלי ,אני אעביר בין חברי מועצת העיר תמונה של כל התושבים
נגד היטל התיעול ,אתם רואים כולנו היינו בכתבה הזאת ,אתם זוכרים,
ביקשו תגובה של חברי מועצת העיר ,אז השם שלי גזרו הדביקו ואמרו
שרק אני מתנגדת ומופיעה בעיתון ,זה יכול לעבור ביניכם ולראות ,ויש עוד
מספר דוגמאות כאלה ששמי נגזר.

חי אדיב:

מי זה גזר?

יפעת קריב :פקס של עיריית הוד השרון למנהל שלי ,לבוס שלי בעבודה וכאלה יש הרבה
מאוד .הכול מתועד.
אוקי ,הגזבר יתייחס לשאלה הרלבנטית ,היו פה הרבה שאלות ,תתייחס

חי אדיב:

לדברים הרלבנטיים שנוגעים לתקציב.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :אין צורך.
חי אדיב:

מה זה אין צורך?

אמיר כוכבי :אתה קובע פה רף חדש של זלזול של אטימות ,של התנהלות של בן אדם
ששכח מי ששלח אותו ,חושב שהעירייה הזאת שלך .חי אתה מתבלבל ,אני
לא יודע איפה אתה חי ,בוא ,בבקשה ,שיצביעו חבריך למועצה .קדימה,
)צועקים יחד(...לא אל תענה אפילו .אתה לא יודע להגיב לביקורת .אתה
לא יודע לתת מידע בזמן .עזוב ,עזוב .תעלה להצבעה בוא נגמור את זה .יש
עוד ישיבה לתקתק .בוא נרים את זה ,גמרנו.
)מדברים ביחד אביבה ,יפעת ,חי((
אביבה גוטרמן:אני נפגשתי איתך כמה פעמים .אבל ביקשתי להיפגש איתו ,נפגשתי ,למה
לא אמרת את כל הדברים?
אמיר כוכבי :ילמדו אותך איך לעשות את זה ,נעשה את כל הישיבות.
)מדברים ביחד(
חי אדיב:

לפרוטוקול ,גב' יפעת קריב ישבה עם המנכ"ל  45דקות וכל מה שהיה לה
סיפרה לו ו 90%-מהדברים שהיא אמרה לא אמרה למנכ"ל .אחד...

יפעת קריב:

אתה נבחר הציבור ,אתה צריך להיפגש עם כל אחד ואחד מנבחרי הציבור.

חי אדיב:

עכשיו תשתקי.
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יפעת קריב:

עכשיו תשתקי .אולי גם תפגע בי פיזית כי את זה עדיין לא עשית?

חי אדיב:

כרגע תשתקי .הדבר השני היתה לך הזדמנות להביע את דעתך על התקציב
כמה שרצית...

)מדברים ביחד(
חי אדיב:

כל השאר אני אמצא לנכון מתי להגיב ,איך להגיב .אני דבר אחד מחויב,
דבר אחד אני מחויב לדברי הבלע שאמרת ,גברת יפעל דיברת יפה...

אמיר כוכבי :הורידו לך את השם מהדלת ,עכשיו גם מהבית הפרטי יורידו.
חי אדיב:

כוכבי אתה מפריע לי .אתה ביקשת ,וויתרת על זכות התגובה ,יפה .אני
אומר ,יש לי את הזכות ,יש לי את הזכות בזמן הנכון להגיב על כל דברי
הבלע שאמרת מא' ועד ת' כולל תיעוד כולל הכול .אנחנו נוציא דו"ח אנחנו
מחויבים ,אני מחויב לתת דין וחשבון לכל התושבים מה עשינו בחמש שנים
האחרונות כדי לייעל ולהפוך את הוד-השרון לאחת ...המבוקשות ...והדבר
השני ,בשנת  2009לדווח לכם ...

)מדברים ביחד(
חי אדיב:

אחד לאחד.

אמיר כוכבי :יש פה גירעון הולך וגדל .אתה לא נותן שום תשובות לאנשים ,זה כל מה
שאתה יודע .
)מדברים ביחד – צעקות(
חי אדיב:

רבותי חברי הקואליציה אני מודה לכם על התמיכה והעידוד.

אביבה גוטרמן :רגע הגירעון גדל? לא .אז למה אתם לא עונים?
)צועקים יחד(
ניצה משה:

רבותי ,אני רוצה להעלות להצבעה את הסעיף הראשון הצעת התקציב
הרגיל .מי בעד הצעת התקציב הרגיל לעיריית הוד השרון לשנת  2010כפי
שהוא הוצע כאן?

)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :התנהגות קלוקלת עם חוסר מנהיגות....
)מדברים ביחד – צעקות(
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הצבעה:
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,
נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי.
 2נגד :אמיר כוכבי ויפעת קריב.
 1נמנע :אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :1/10
חברי מועצת העירייה מאשרים את הצעת התקציב הרגיל לעיריית הוד השרון
לשנת  2010בסך .₪ 276,700,000.-
==============================================
ניצה משה :תודה רבה ,התקציב הרגיל לשנת  2010אושר.אנחנו עוברים להצבעה על
תקציב פיתוח.
)מדברים ביחד(
מיכאל בלומנפלד :תקציב פיתוח של שנת  2010אתם קיבלתם את התקציב הזה בנפרד ,זה
תקציב הפיתוח ואני אציג אותו בכמה מילים .התקציב לשנת  2010הוא
 ,₪ 90,188,000כאשר הפירוט כל אחד קיבל את הפירוט .כל ההכנסות
בתקציב הזה הן הכנסות מקרן פיתוח שיש גם מהממשלה.
כולם מכירים את תקציב הפיתוח ,אתם רואים את ההיקפים ,תחומי

חי אדיב:

העיסוק ,למרות שדיברו על זה שלא עושים כלום ,אבל  100מיליון שקל...
אמיר כוכבי :זה  100מיליון שקל שאין לך ,על מה אתה מדבר? מה איכפת לי ,אין לך את
זה בכלל ,אתה לא יודע מה לעשות עם זה .אם היית יודע מה לעשות עם זה
לא היינו עכשיו עם  50מיליון שקל היטל תיעול ,על מה אתה מדבר? על מה
אתה מדבר?
חי אדיב:

מזל שאני אוהב אותך.

יפעת קריב:

איך אפשר להצביע על משהו שהוא לא קיים? הוא לא קיים?

)מדברים ביחד(
ניצה משה:

אני רוצה להעלות את תקציב הפיתוח להצבעה ,אבל לפני זה אביבה רצתה
להגיד משהו לפרוטוקול בנושא של התקציב השוטף.

אביבה גוטרמן :לגבי ההצבעה שלי )על התקציב הרגיל( ,היא לא כוללת את מופת ,תקציב
תמיכת מופת ואת התרבות שאני כרגע לא יכולה להצביע ,שני הדברים
הללו אני לא מצביעה.
ניצה משה:

בסדר ,תודה רבה.
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ירון סולברג – יועמ"ש :אז צריך לעשות שתי הצבעות.
אביבה גוטרמן :אז תעשה שתי הצבעות .אין בעיה .הצבעה בלי מופת ובלי התרבות.
)מדברים ביחד(
ירון סולברג – יועמ"ש – זה לא הולך ככה .אם יש סעיף שמפורש )חי ואביבה מדברים
יחד(.
יגאל שמעון :אז אביבה לא משתתפת בהצבעה.
חי אדיב :נמנעת בהצבעה.
)מדברים יחד(
ניצה משה :אביבה נמנעה בהצבעה )על התקציב הרגיל( .אני מעלה להצבעה את התקציב
פיתוח כפי שהוגש לכם כאן.

הצבעה:
 11בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,אלי טימור,
יחיאל דמארי ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ואמיר כוכבי.
 1נגד :יפעת קריב.
החלטה מס' :2/10
חברי מועצת העירייה מאשרים את הצעת תקציב הפיתוח לעיריית הוד השרון
לשנת  2010בסך .₪ 90,188,000
==================================================
ניצה משה:

חי אדיב:

תודה רבה תקציב הפיתוח לשנת  2010אושר.

רבותי ,רק אי אפשר להתייחס גם להערות ביניים אי אפשר ,זה נראה מאוד
מקומם ,רבותי ,ב 2009-קרה משהו בעולם ,קרה גם במדינת ישראל וגם
בהוד השרון .מתקציב שוטף של  100מיליון שקל לשנה ,כל שנה בעיריית
הוד השרון ,השנה בנו פחות.

אמיר כוכבי :אנשים הפסידו כסף ואתה באת ולקחת מהם עוד פעם ועוד פעם .אז די
להשתמש בתירוץ הזה ולמצוא תירוץ אחר ולעבור הלאה.

חי אדיב:

אז עכשיו תן לי לדבר ,בבקשה .קצת נימוס אני יותר גדול ממך בשנה ,קצת
בנימוס .לכן ההכנסות ירדו ב .70%-אנחנו מעריכים שההכנסות בשנת
 2010יהיו הרבה יותר גדולות מ 100-מיליון שקל ,כתוצאה מזה שאנשים
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לא רצו לבנות בשנה של משבר ב 2009-ודחו את הבניה לשנה הבאה ).(2010
את הביטוי של זה נראה בשטח .נקודה .זה תיקון להערה של כמה מחברי
האופוזיציה .תודה רבה.

הישיבה הסתיימה

_________________
ניצה משה
מרכזת ישיבות המועצה

__________________
חי אדיב
ראש העירייה

