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  .2009תקציב אישור   .1

  
, לישיבה חגיגיתכמדי שנה אנו מתכנסים . ערב טוב לכולם, חנוכה שמח  : בקנשטיין דורון

השנה אנחנו .  על מנת לאשר את תקציב העירייהערב שנה אזרחית חדשה

 מתכבדים איתנו כאן באולם כבוד, כאן בנר חמישי של חנוכהמתכנסים 

. מנהיגה הרוחני של העדה האתיופית בכפר סבא, רו ורעייתומי זהקייס

תלמיד , וין להדלקת נר חמישי של חנוכה את שמואל בנאבקש להזמ

, אחר כך אתם מוזמנים. שמואל בבקשה, ספר המרה בבית 'בכיתה ט

  .אחרי הברכות להצטרף לנרות הללו

השישייה הווקאלית של מגמת המוסיקה של תיכון . תודה לשמואל  

וכעת , כצנלסון בניהולו המוסיקלי של דורון בן עמי פתחה את הישיבה

מילים ולחן אלון , "בא לשכונה בחור חדש"א תשיר את השיר הי

  .יק'אולארצ

אדוני ראש . שישייה ווקאלית, ס כצנלסון מגמת המוסיקה"תלמידי בי  

, קהל נכבד. אני רק רוצה הודעה קצרה בטרם תתחיל הישיבה, העיר

במהלך חג החנוכה קיימה מועצת תנועות הנוער בעיר כפר סבא מבצע 

כל יום החתמנו עצומה ".  לגלעד את הדרך הביתהכפר סבא מאירה"

 ברחבה המקורה 17:00ביום ראשון אנחנו עורכים עצרת בשעה . בקניון

כל . תזדהו איתנו יחד עם בני הנוער בעיר, תבואו כולם, של קניון ערים

בואו להצביע ותהיו חלק מהפעילות הענפה , תנועות הנוער מכל הקשת

  .ראש העיראדוני . תודה. של הנוער בעיר

אני שמח לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן . ברוכים הבאים, ערב טוב  :יהודה בן חמו

אשא מספר ,  ברשותכם.2009המניין בנושא אישור תקציב העיר לשנת 

ל העירייה " מצגות שיציג אחת מנכ2לאחר מכן נקיים , דברים מן הכתוב

ר מכן נקיים לאח. שגיא רוכלי גזבר העירייה "והמצגת השנייה תוצג ע

של שנת , דיון בקרב חברי המועצה ונעבור לאישור התקציב כפי שאמרתי
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מאוד משמעותי -גידול מאוד, ₪ מיליון 443.8שאמור לעמוד על , 2009

  .  משנים קודמותיםבהשוואה לתקציב

, מנהלי מחלקות, מנהלי אגפים, קהל יקר ונכבד, י חברי המועצהיעמית  

ישיבה , ם את הישיבה החגיגית הזויש בי את הכבוד והעונג לקיי

מנהלי , מסורתית שאנחנו מקיימים אותה בנוכחות מנהלי אגפים

הם למעשה -יחידות הקצה של עיריית כפר סבא אשר הם, המחלקות

זה , בסופו של יום מביאים את התוצר המוגמר שכה אנחנו מייחלים לו

הל נוסף נמצא פה גם ק, וכמובן. השדרוג ושיפור השירות לתושבי העיר

   .שמכבד אותנו בישיבות מועצת העיר

 5-דומה לזה שב.  הוא תקציב נוסף2009תקציב , עמיתיי חברי המועצה  

השנה על רקע . השנים האחרונות שמציב לו מטרה להיות תקציב מאוזן

 דומה שהאתגר לשמור על תקציב ,המשבר הכלכלי העולמי הפוקד אותנו

, ל העירייה"מנכ.  הרבה יותרמאוזן הוא אתגר גדול יותר ומשמעותי

גזבר העירייה ומנהלי אגפים עשו לילות כימים בחיפוש הנוסחאות 

יהיה שמחד כאמור , וחישוב החישובים כדי להציג את התקציב הזה

הרי מטרתה הראשונה . ומאידך לא יפגע ברמת השירות לתושב, מאוזן

ה לשמש את מעסיק, היא לשרת את לקוחותיהשל העירייה והעיקרית 

אנחנו נדרשים , אנחנו נדרשים להידוק החגורה. את ציבור התושבים

אבל מובן שלא נוכל לפגוע בהשקעות שלנו , להתייעלות מכסימלית

, בתרבות ובמוסיקה, ובאיכות הסביבה וההגנה עליה, בתשתיות, בחינוך

 להגיע .של עיר כמו כפר סבא, כל אלה הם בבת עינה של העיר בפרט

ות לבגרות ובזמן שאחוז ההנשרה מבתי הספר ירד  זכא72%-להישגים ש

,  התנדבות בקרב בני הנוער40%-להגיע ל.  לא קורה יש מאין1.7-ל

, ל וליחידות קרביות"להוביל את רשימת הערים שבניה מתגייסים לצה

לזכות בפרס החינוך כאות הוקרה על המאמץ העירוני . לא קורה יש מאין

תלמידים מצטיינים , ים מיוחדיםלטיפוח תלמידים בעלי צרכ, המשותף

של המוגנות הנפשית  כאות הוקרה על העבודה הקשה, ותלמידים בכלל
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לזכות בפרס המחלקה לנוער . לא קורה יש מאין, והטיפוח לערכים

תנועות נוער , להוביל מועצות נוער מהמתקדמות בארץ, המצטיינת

 לא קורה ,פעילות לנוער ולצעירים בהיקפים גדולים, פורחות ומשגשגות

לזכות שנה אחר שנה באות היופי של המועצה לארץ ישראל . יש מאין

להפוך לדוגמא ולמופת לערים , להוביל תכנית אב של עיר מקיימת, יפה

להוביל , בתחום ההגנה על כדור הארץ, רבות בתחום העשייה הירוקה

להוביל , להוביל בתחום המיחזור, במגמת הבנייה הירוקה בישראל

לזכות להכרה ארצית לאומית להיותה של כפר , וך הסביבתיבתחום החינ

להקים מרכז מיוחד . גם זה לא קורה יש מאין, סבא עיר ירוקה ומקיימת

בטיפול באלימות , במשפחות חד הוריות, לטיפול במשפחה ובפרט

להוביל . לא קורה יש מאין, בטיפוח הקשישים והשקעה בהם, במשפחה

, פארק עירוני אינטרנטי ייחודי מסוגולהקים , תכניות בנייה מתקדמות

להביא מפעלים , לקדם את בניית השכונות הירוקות הראשונות בארץ

גם זה מסתברים שלא קורה יש , עתירי ידע ומרכזי קניות מתפתחים

לקדם תכנית אב אסטרטגית שתשפיע על התפתחותה של העיר . מאין

מו גם את לשתף את הציבור בתהליך הזה כ, במשך העשורים הקרובים

. גם זה לא קורה יש מאין, הגורמים הממשלתיים והחיצוניים האחרים

 ,פחת ברי פיעלהביא עירייה שנמצאת על , להביא את עיריית כפר סבא

וכל ₪  מיליון 21-וירד ל₪  מיליון 104-בגירעון כלכלי שעמד על יותר מ

זכייה בפרס המינהל התקין ושדרוג , זאת תוך כדי התייעלות מרבית

 כל אלה הם ההישגים שבנינו במאמץ .ירות לתושב לא קורה יש מאיןהש

. בהתגייסות כללית של מועצת העיר ועובדי העירייה כולם, במסירות, רב

את , השם את האזרח, בשינוי סדרי העדיפויות והגשת תקציב עירוני כזה

שהנהלת העיר רואה בתושב , התושב במרכז ההתעניינות העירונית

יומה והיעד המרכזי אליו צריכות פעולותיה של כסיבת ק, כלקוח

 גם התקציב הנוכחי המוגש היום לאישורה של .העירייה להיות מכוונות

המונחה מזווית ראייתה של העירייה כלפי , מועצת העיר הוא תקציב כזה
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למרות המשבר הכלכלי העולמי שנלקח בחשבון בכל ההכנות . התושב

אנחנו מציגים תקציב ריאלי , וכחישעשינו לקראת גיבושו של התקציב הנ

זו אכסיומה שלא . שגם הוא כאמור יסתיים בעזרת השם באיזון מוחלט

בחנו את ההשלכות של המשבר הכלכלי העולמי ברמה . נזוז ממנה

ההשלכות הללו על תזרים ההכנסות של העירייה מאזרחים . המקומית

שלם מבעלי עסקים שיתקשו ל, שייפלו קורבן למצב הכלכלי החמור

נלקח . האטה הכללית במשק ועודהן שונות ו"עסקאות נדל, ארנונה

בשנים האחרונות נוצר . בחשבון גם הצפי להפחתת התמיכה הממשלתית

 שבו השלטון המרכזי מסיר מעליו את האחריות המסורה מצב אבסורדי

ומעביר , בדרך כלל על המדינה ונובעת מחובת המדינה כלפי אזרחיה

 מטיל על שכמם משא כבד מנשוא ואינו .קומיותאותו אל הרשויות המ

תומך בתקציבים שיכולים לסייע לרשות לעמוד במטלות אותן מטיל 

גם לכך התייחסנו בהכנת התקציב לשנת . השלטון המרכזי על הרשויות

2009.  

אנו נוקטים צעדים של התייעלות וחסכון ניכרים מתוך , לנוכח כל אלו  

ולשמור על רמת , אית ומרסנת מחדמטרה לנהל מדיניות תקציבית אחר

התושב . אצלנו התושב הוא הלקוח, כאמור. השירותים לתושב מאידך

למרות ההערות . ולמענו בלבד, הוא המרכז וכל פעולותינו מכוונות למענו

 2009תקציב , כי רק אותן הם יודעים לומר, הציניות שיש מי שמשמיעים

מכפי גדולה יותר אינה בבחינת נסיבות כד השמן שמספיק לכמות 

מציאותי ומותאם גם , התקציב הזה הוא תקציב ריאלי. שתוכנן מראש

 מצביע אם 2009תקציב . למצב הכלכלי וגם למצבה של העיר והעירייה

ולוקח בחשבון את העלייה הצפויה , בתקציבי הרווחהכן על גידול 

 הוא מציג את שימור ההשקעה הגבוהה .בהנחות מארנונה כללית

ציג תכנית עירונית להתייעלות בחסכון במים גם לאור  מ.בחינוך

שישראל נתונה התייקרות מחירי המים וגם לאור משבר המים החמור 

התקציב הזה לוקח בחשבון את קידום תכנית האב לעיר ירוקה . בו
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בגאווה גדולה קיבלנו לידינו מסמך מרשים שחובר . והתחלת יישומה

. וחדורי אמונה בנושא הקיימותטהורי כוונות . בידי מומחים בעלי שם

אנו . יש בכוונתנו להשריש את היעדים והמטרות שהם הציבו בפנינו

ולהגביר את התמיכה , לוקחים על עצמנו לתמוך במוסיקה ובתרבות

העירונית באגודות הספורט המשרתים ילדים ותושבים רבים בכל רחבי 

  . ונמצאות במשבר לא פשוט, העיר

ובראש , י שנטל חלק בהכנת התקציב הזהרוצה להודות לכל מאני   

שליוו מקרוב את , לגזבר שגיא רוכל, ל העירייה"ובראשונה לאבי מנכ

לכל מנהלי האגפים . המשאים ומתנים עם מנהלי האגפים השונים

והמחלקות שנלחמו בכל כוחם במטרה לשמור על תקציב שיאפשר להם 

רות ברמה ולתת את השי, להמשיך לעשות את העבודה המבורכת שלהם

יום -עושים יום, לכל עובדי העירייה באשר הם. האיכותית לתושבים

ושתהיינה לכולנו שנת . תודה לכולכם. מלאכת קודש בשירות הציבורי

וכמובן שגם , ולתושבי העיר כפר סבא, לכל עובדי הרשות, פעילות ברוכה

  . לעמיתיי חברי המועצה

פטים שלא מן הכתוב  כמה מש,לפני שאני מעביר את המצגת, ברשותכם  

יושבים מימיני . למען הגילוי הנאות לומר, שמחייבים אותי לפחות

זה יהיה . ומשמאלי חברי מועצה שנכנסו רק לפני כחודש ימים לתפקידם

יומרני מדי גם לאנשים מנוסים יותר לבוא ולומר שהם יכולים לשלוט 

, בר היות והבחירות מתקיימות במהלך נובמ.תוך חודש ימים בתקציבב

כמובן שלא עצרנו את עבודת העירייה בגלל הבחירות ונתנו לגורמים 

להוביל את התקציב באמצעות מנהלי , המקצועיים בניגוד משנים רגילות

שבשנה הבאה מספר ,  כמובן.ל העירייה"גזבר העירייה ומנכ, אגפים

אני מניח שגם יהיו , חודשים בטרם הגשת התקציב חברי המועצה יישבו

יכירו , כחברים בוועדות, ר ועדות"כיו,  כמחזיקי תיקיםםיותר בקיאי

ויוכלו יותר להיות , מקרוב את הפעילויות השונות בעיר ובעירייה

, מכיוון שהעיתוי של הבחירות יצא בנובמבר. מעורבים בהכנת התקציב



  .י   25.12.2008  8  ניין מועצה שלא מן המ

, זה מכביד מאוד על חברי המועצה החדשים להכיר מקרוב את התקציב

  . נו נדע את העובדות הללווזו הערה שראוי ורצוי שכול

 הולכת זה על הצפי שהשנה הקרובה, דבר נוסף שאני מבקש לשים דגש  

ואני מניח , להיות בלשון המעטה לא שנה כלכלית מוצלחת בעולם

ואנחנו כחברי . לא תפסח עלינו המצוקה הכלכלית, שאנחנו בתוכם

אבל בהחלט תוך כדי , מועצה אמנם נתבקש לאשר את התקציב היום

ועה אנחנו נדרש להפעיל את שיקול הדעת לראות באיזה יכולות אנחנו תנ

אני . אני מקווה מאוד שנעמוד ביעדים של ההכנסות. יכולים לממש

כדרכם של עובדי , הרף הונח קצת יותר מעל המצופהבהחלט חושב ש

אנחנו , להצליח ולעמוד במשימות, אגף הגזברות ואגף הכנסות בקודש

אני שמח אפילו גם היום למרות האווירה . ףטיפה מעלים את הר-טיפ

מאוד -גם היום היו לנו פגישות מאוד, הקודרת ברמה העסקית כלכלית

אבל , שכמובן לא המקום לפרט עם מי ומתי הם יצאו לפועל. מוצלחות

מאוד גדולות התעניינו ויש הרבה מעבר -גם היום שתי חברות מאוד

יה גדולה באזור התעשייה גם בקרוב תוצג עוד תכנית בני. להתעניינות

וזו למעשה המטרה , ללא ספק פגישה שחיממה את ליבנו, עתיר ידע

לנסות ולגייס את החברות , המרכזית שלי כראש רשות של הנהלת העיר

לבוא ולקבוע פה את ביתן על מנת שנוכל להרחיב ולהעמיק את גובה 

ור ואני מעביר את זכות הדיב, אני מודה על ההקשבה. ההכנסות שלנו

    .בבקשה, אבי, ל העירייה"למנכ

למנהלי , אני קודם כל רוצה גם להודות לכל מנהלי האגפים. ערב טוב  :אבי בן חמו

על התהליך , על התהליך שעברנו יחד, לחשבות העירייה, המחלקות

אני בטוח שגם השנה אנחנו נעמוד בכל היעדים . המקצועי כמו כל שנה

אני סמוך , מאוד גבוהים-ודגם כשהיעדים הם מא, שהצבנו לעצמנו

אני גם רוצה לפני תחילת המצגת לשלוח . ובטוח שאנחנו נעמוד בהם

שלפחות אותי קיבל , סגן הגזבר', ברכות החלמה ליעקב סנדרוביץ

 שנה האחרונות הוא זה שבעצם ערך את התקציב ובנה 25-וב, לתפקיד
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בהחלט ואני , השנה הוא לא איתנו כאן כרגע כי הוא חולה בבית. אותו

  . חושב שכל החברים יצטרפו אליי פה לברכת החלמה

מהן ההחלטות שבעצם אנחנו נדרשים כאן הערב להעביר מבחינת אישור   

. ₪ מיליון 433.8 על סך 2009אישור תקציב העירייה לשנת ? מועצת העיר

שהוא יהיה מותנה הכנסות , המילואיםאנחנו נרצה גם לאשר את תקציב 

נרצה . ₪ מיליון 7.1בסך , ועדות הכספים השונותבדיוק כמו שעברנו בו

נרצה לאשר משיכות יתר .  משרות1,477לאשר תקן כוח אדם של 

 22.190שמהווים סך כולל של ,  ממסגרת התקציב5%בבנקים בהיקף של 

ל העירייה וגזבר העירייה במשותף "מנכנבקש גם להסמיך את . ₪מיליון 

כמובן שכל התוספות , לביצוע העברות ותוספות מסעיף לסעיף

וההעברות יובאו לאישור ועדת כספים ומועצת העיר לאחר מעשה 

  . החלטה זו מהווה הסכמה לאישור רטרואקטיבי של המועצה. כנדרש

  .במסגרת שנקבעה  :יהודה בן חמו

  , הכל באותה מסגרת תקציבית  :אבי בן חמו

  . מבלי לפרוץ את המסגרת  :יהודה בן חמו

 2008לאשרר היום את גביית ארנונה על בסיס ינואר , מובןנבקש גם כ  :אבי בן חמו

מהם המטרות והיעדים . י הנחיות משרד הפנים" עפ4.57%בתוספת של 

הגדרת , ראשית? 2009בתכנית העבודה בתקציב הרגיל שעומדים בשנת 

יצירת מסגרת לתכנון ופיקוח על , מטרות ויעדים לפעילות העירייה

קביעת היקף הפעילויות , צורה מיטביתהפעילויות לשם השגת היעדים ב

כמובן שהתקציב מהווה בסיס . במונחים כספיים לכל מחלקות העירייה

זה כלי שליטה ניהולי על כל הפעילויות , חוקי לכל הוצאות הרשות

איזה תהליך עברנו בכדי . ת שמתבצעות בעירייה במהלך השנההשונו

, גזבר העירייה, בןאגף הכספים ברשות כמו. 25.12-להגיע לערב היום ב

מנהלי , לכל מנהלי היחידותל פנה "בתיאום עם ראש העיר והמנכ

בבקשה להכין הצעת תקציב , חשבות העירייה, מחלקות, האגפים

 וכמובן להגיש אותה אלינו לא יאוחר                  2009מפורטת לשנת 
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י גזבר העירייה ואנוכי קיימנו דיוני תקציב עם מנהל. 23.10.2008-מה

שהוביל את , כמובן שלאחר הדיונים יחד עם ראש העיר. היחידות

ההצעה הובאה בפני . ראשונה לאישורגובשה הצעת תקציב , הדיונים

חברי ועדת כספים שבמקרה של השנה חברי ועדת כספים היו כל חברי 

וערכנו בוועדות . מועצת העיר שהוזמנו לכל ישיבות ועדות הכספים

נשאלנו ,  והמחלקותכל מנהלי האגפיםהכספים סקירה מקיפה של 

ענינו וכרגע בערב הזה אנחנו מביאים את הצעת התקציב כפי , שאלות

  . שהוצגה לחברי מועצת העיר בוועדות הכספים

 ,את הנהלת העירייה בבניית התקציב, הקווים שבעצם הנחו אותנו השנה  

כות כמובן שאנחנו נדרשים לבחון את כל ההשל, אז כפי שציין ראש העיר

אנחנו צופים שהשנה . של המשבר הכלכלי העולמי גם ברמה המקומית

אנחנו נוקטים במדיניות . גם תהיה לנו הפחתה מהתמיכה הממשלתית

תקציבית אחראית ומרסנת תחת כל הכללים ותחת שליטה ובקרה 

דרך מנהלי , זה מתחיל גם בחשבות העירייה. מלאה במהלך השנה

כמובן שהנחה . עות גזברות העירייהוכמובן באמצ, המחלקות והאגפים

לאור , אותנו ראש העיר גם לשמור על רמת השירותים לתושב ועם זאת

  . ה לנקוט בצעדי התייעלות וחסכוןמה שקור

ניתן היה להבין מדבריי שחברי המועצה לא , בטרם שגיא. תודה אבי  :יהודה בן חמו

נהלי  ישיבות שכל מ5 או 4-התקיימו כ, השתתפו בוועדות הכספים

האגפים ומנהלי יחידות הקצה שלנו הגיעו וסקרו בפני חברי המועצה את 

כך . והפעולות של האגפים והמחלקות, הפעילות וגם את דרך החשיבה

שבזמן כל כך קצר עם כל כך הרבה , שבהחלט בדבריי התכוונתי לומר

זה קורה . חומר חדש קשה מאוד להתמודד וקשה מאוד להכיר מקרוב

אני , זה קרה לי גם כשהייתי חבר מועצה חדש. מקומיותבכל הרשויות ה

שאתה , אפילו תסכול, זוכר את תחושת חוסר הנעימות בלשון המעטה

  . שגיא, בבקשה. לא שותף למשהו אבל בכל זאת נדרש לאשר

מהן למעשה הנחות היסוד שאנחנו לקחנו אותם בחשבון בבניית   :שגיא רוכל
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משרד הפנים מפרסם , ילהבדרך כלל משנה רג, דרך אגב? התקציב

השנה משרד הפנים בחר שלא לפרסם . הנחיות שהן נכנסות כהנחות יסוד

, הנחנו הנחות יסוד בסיסיותאנחנו . הנחיות מסודרות לנושא הזה

פירעון המלוות שלנו לוקח , 1.2%תחזית אינפלציה שנתית של . כאמור

 -כר הש. אותו מדד צפוי, בחשבון תחזית של לוח סילוקין עם המדד

אנחנו כבר יודעים על הסכמי שכר קיבוציים שיכנסו לתוקף בשנה 

הארנונה . 4%-כהסכם שכר שבסך הכל יגרום לזחילת שכר של . הקרובה

נוסחא שמופיעה בחוק , י אותו מודל"עפ, כפי שכבר הוצג בהתחלה

בפועל . 4.57%-י אותה נוסחא ב"מעודכנת באופן אוטומטי עפ, ההסדרים

 יהיה נמוך 2009פברואר -שהתשלום הראשון לינואר, המשמעות של זה

. מחירי הבסיס של שנה קודמתמאחר וזה חוזר ל, מהתשלום הנוכחי

כשאנחנו . מאוד בעייתי, אמרנו כבר שהתקציב הזה הוא תקציב מיוחד

אנחנו למעשה מבינים שאנחנו צריכים להתמודד עם אתגרים , באנו אליו

לטפל בעתיד צריך להתמודד עם עוד לפני שהתחלנו , רבים לא פשוטים

עם הנדוניה שיש לנו . מה שכבר ידוע לנו ועם מה שאנחנו נכנסים לתוכו

אז יש לנו מספר . בעיות שכבר קרו לנו בסוף השנה הזאת, כבר

מאוד חריגות יחסית להתייקרויות שיש בדרך כלל -התייקרויות מאוד

ד בשנה שבאו לידי ביטוי בבת אחת ביח, בתקציב בתחומים מסוימים

, מאוד הקשו עלינו בבואנו לערוך את התקציב-ומאוד, הנוכחית

 מכרז הסעות חינוך מיוחד :התחומים היו. להתמודד עם כל העסק ביחד

 תיקון חוק -תעריפי המים ,  בממוצע85%שהתייקר בצורה חריגה של 

, תעריפי המים העלה מאוד את תעריפי המים למרות המגבלות שחלות

גם . לגינון, תעריפי המים להשקיה,  והוכפלותעריפי המים כמעט

תעריפי השמירה , תעריפים של פינוי האשפה והפסולת עלו בצורה חריגה

לא ,  כן חלק מהמשבר-הנושא של השמות למוסדות רווחה . והאבטחה

מאוד משמעותי בכל -אבל אנחנו רואים גידול מאוד, חלק מהמשבר

 מכון הטיהור - הביוב .כמה מיליונים, אותם השמות למוסדות רווחה
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לטהר את המים , בקרוב-המשותף שלנו עם הוד השרון יתחיל בקרוב

, זה המים ברמת טיהור שלישוני? מה זה אומר. לרמת טיהור שלישוני

אפילו , מניעה בשטחים של השקיהניתן יהיה להשקות איתם כמעט ללא 

 מהמים יש לנו כמובן תכנית לנסות ולהשיב חלק. שטחים של גינון עירוני

החלק הכי קשה בתחום . האלה לעיריית כפר סבא למטרת השקיה בגינון

אבל . הזה יהיה כמובן לקבל את האישורים של משרד הבריאות לכך

אז כמובן שכל העסק , ברגע שעוברים לטיהור שלישוני, בחלק הזה

 50-מכון הטיהור עבר שדרוג בעלות של קרוב ל. מאוד מתייקר-מאוד

נושאים נוספים .  יתחיל לפעול תוך מספר חודשיםוהטיהור₪ מיליון 

נושא נוסף שבא לידי ביטוי בצורה . דלק ועוד, חשמל, כמו ניקיון רחובות

ובמקרה הזה הסכם , זה הסכמי שכר ארציים, מאוד משמעותית-מאוד

ההסכם הזה יצר . הסכם השכר עם המורים. 2007 שכר שנחתם בדצמבר

  השכר של כל עובדי ההוראהמאוד משמעותית בהוצאת-העלאה מאוד

. מאוד משמעותי על תקציב העירייה-והטיל נטל נוסף מאוד, וצמודיהם

למרות שהוא , ממשרד החינוך הוא כמעט אפסיצריך לומר שהשיפוי 

הם נתנו את השיפוי . אבל בפועל הוא כמעט אפסי, תיאורטית ניתן

? 2009-מהם עיקרי הצעת התקציב שלנו ל. וקיצצו במקומות אחרים

High lightsאנחנו חותרים לתקציב . דבר ראשון תקציב מאוזן.  בלבד

לא סתם . מאוזן גם ברמת הניהול וגם אנחנו צריכים להאמין שהוא כזה

אלא גם כזה , אבל לא סתם מאוזן. לרשום מספרים אלא באמת להאמין

אנחנו . שמאפשר לשמור על רמת השירותים הגבוהה אל התושבים

בבחינה , זה בא לידי ביטוי במספר תחומים, ילמשבר הכלכלנערכים 

האם באמת נוכל לעמוד ביעדי , מאוד מדוקדקת של צד ההכנסות-מאוד

את זה לעומק כדי להיות ובחנו . ההכנסות שלנו נוכח אותו משבר כלכלי

לקחנו בחשבון . בטוחים שאנחנו לא מביאים על עצמנו איזושהי בעיה

מעסקים , םיה כתוצאה מקשישיהיה גידול משמעותי בהנחות בארנונ
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גם . שלא ישלמו מיסים, חנויות שהתפנו, מנכסים ריקים שהתפנו, ריקים

גם פה . דבר נוסף זה הגידול בתקציבי הרווחה. את זה לקחנו בחשבון

. התקציב לוקח בחשבון הגדלה שתיתכן ותקרה כתוצאה מאותו משבר

שמור על אנחנו מקפידים בתקציב הזה ל, למרות כל מה שאמרנו קודם

תכנית עירונית להתייעלות במים . מאוד גבוהה בחינוך-ההשקעה המאוד

, אני רק אומר שהתכנית הזאת כוללת מספר פרמטרים. כבר הוזכרה

ובראש צוות , מאיר אלקייםיוביל אותם מנהל אגף לאיכות הסביבה 

הם . ל העירייה מר מייק קיסוס"עירוני לחסכון במים עומד סמנכ

נינו תכנית עירונית להתייעלות במים ולהגיע ליעדי אמורים להביא בפ

העשרה . דיברנו, תקציב לעיר מקיימת. חסכון אמיתיים תוך זמן קצר

  . גם זה אמרנו, מוסיקלית והתגבור לאגודות הספורט

כדי להבין מה התקציב , 2009כמה נתונים לגבי העיר כפר סבא בתחילת   

.  אלף תושבים90- מקצת למעלה, 2009בכפר סבא . הזה בעצם משרת

זה למגורים אני ,  אלף בתי אב25.5-כ.  אלף דונם14.5שטח השיפוט 

 משפחות מופיעות כמטופלות באגף 5,000כמעט . משלמי ארנונה, מתכוון

זה נותן , אם תיקחו את ההקבלה מול מספר בתי האב. הרווחה בעירייה

 מוקד  אלף קריאות50-יש לנו כ. 20%כמעט , לכם את היחס שמופיע פה

.  אלף תלמידים במוסדות החינוך השונים15.8. במוקד העירייהרשומות 

  .  אלף מטר קוב בשנה21-כ, על מכון השפכים דיברנו

מה שאנחנו , מספר? אין לנו נתון על מספר מחפשי העבודה בעיר, סליחה  :???

  .זה לא רשום באיזושהי צורה מסודרת, קוראים לו מובטלים

  .1%-ני חודש היה פחות מנכון לפ  :יהודה בן חמו

  . אני יכול לבדוק. לי אין נתון כזה  :שגיא רוכל

  . אין את זה פה, 21זה אחוז מעל גיל   :יהודה בן חמו

מ של מערכת " ק160,  מרכזי תאורה100,  אלף פנסים16. לי אין נתון כזה  :שגיא רוכל

  דונם שטחי900-יש לנו כ. מ ביום" ק115מנקים ,  תחנות סניקה4, ביוב

קצת .  אלף מבני מוסדות50 אלף מטר של מבני ציבור ועוד 142, גינון
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 אתם יכולים, נתונים על איך נראה תקציב עירייה ואיך הוא מתפתח

איך הוא , לראות פה את הביצוע של תקציב העירייה לפי נושאים

, את הגידול מחד במספר התושבים לאורך השנים. מתפתח על פני השנים

 אלף   75-את הגידול במספר התושבים מ. עד היום 97-עשינו את זה מ

את הגידול . את הגידול בהכנסות ממיסים.  אלף נכון להיום90-לכ

הגידול בהוצאות . הכנסות החינוך יחסית פחות, ות החינוךבהוצא

 הגרף הזה מציג .תכף תראו את זה גם בגרפים. התברואה וכדומה

מנו אותם ברמה של לקחנו את אותם נתונים וש. למעשה את הנתונים

ההוצאות לחינוך . אותו דבר הגידול בהכנסות מיסים לנפש. ביצוע לנפש

על  ₪ 1,680 אנחנו מוציאים 2007-סתם לדוגמא ב, 1,680-מ, שגדלו לנפש

, לנפש בתחום התברואה ₪ 360 אנחנו מוציאים .כל נפש בתחום החינוך

 אנחנו יכולים .לכל נפש להוצאות רווחה ₪ 510ועוד , זה לא כולל גינון

 בתחום 2007 עד 2003-הוצאות התברואה את הגידול שחל מלראות ב

בדרך כלל בא לידי ביטוי גם בצורה שבה , זה אמור לבוא לידי ביטוי. הזה

פינוי אשפה בצורה יותר , יותר ניקיון, אנחנו רואים את השיפור בשירות

גידול הגרף הזה מציג את הביצוע של ההכנסות ממיסים מול ה. תדירה

שהכנסות ממיסים עלו יותר מהגידול , רואים כמובן. בכמות התושבים

 הוא בא -האחד : הדבר הזה מגיע משני גורמים. במספר התושבים

, לשפות על כל אותם קיצוצים בתקציבי הממשלה שחלו באותם שנים

 חלו קיצוצים דרמתיים בתקציבי 2005, 2003-וחלו קיצוצים בייחוד מ

והגידול . קיצוצים מסיביים. קציבי החינוךהממשלה בייחוד בת

בהכנסות ממיסים מאפשרים לעירייה להמשיך ולתפקד ולשמור על רמת 

כל זאת ללא העלאות חריגות . למרות אותם קיצוצים, שירותים גבוהה

  . אני מתקדם, בסדר, מאוד-בארנונה תוך גבייה מאוד

הפער בין  אנחנו מציגים פה את -ההוצאות לחינוך . עוד נתון אחד  

 שנים את הפער ברמת 10לפני , אם תראו. ההכנסות להוצאות לחינוך

זה מציג במדויק את מה שדיברתי . תראו איך היא גדלה, ההוצאה לנפש
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  . על הקיצוצים בתקציבי משרד החינוך

  ? איפה יש את ההשקעה נטו בחינוך לילד שהעירייה נותנת  :אל-אתי גן

כי לי באופן אישי לא היה את , זה פה במצגתפר תלמיד לא שמתי את   :שגיא רוכל

, לא היה לי פר תלמיד. אז לקחתי נתונים לנפש, 97הנתונים אחורה עד 

, בשנה הבאה אני אציג פר תלמיד, אולי פעם הבאה. היה לי נתונים לנפש

קורה מתחילת אבל אפשר לראות בהחלט את המשבר ש. אם אני אזכור

ממשיכה , רת על רמת חינוך גבוהההעירייה שומ, איך הפער נפתח, 2003

אבל הפער גדל ובצורה הזאת היא למעשה מפצה על הקיצוצים , להשקיע

   . אני אדלג קצת כדי לא לשעמם אתכם.י משרד החינוך"שנערכו ע

אתה אומר . אנחנו נדבר לאט כל מילה, אנחנו נלך לאט, לך לאט, שגיא  :אהוד לוי יובל

  .אני סופר מילה, מילה

.  לאורך השנים הפער נשמר-תקציב הרווחה . בסדר? אתה סופר מילים  :שגיא רוכל

מאוד גדול שחל -למרות הגידול המאוד, גם זה תקציב ההוצאה לנפש

וזה אומר , לנפש נשמרהפער היחסי , בהוצאות או הצפוי לחול בהוצאות

שלמעשה אין הרעה דרמתית ברמת ההוצאה לנפש בתחום הרווחה 

   .יחזה גם יחסית קש. בעירייה

  ? זה כולל התקציבים לעמותות  :???

  . עמותות רווחה. כן  :שגיא רוכל

  . לאגף הרווחה  :יהודה בן חמו

  ? גם לתמיכות  :???

  . לא תמיכות בתחומים אחרים, תמיכות בתחום הרווחה  :שגיא רוכל

  . תמיכות רווחה  :???

ב ריכוז תקצי, סך הכל תקציב העירייה כפי שאתם רואים פה. כן  :שגיא רוכל

₪  מיליון 418 עמד על 2008תקציב שנה קודמת , 2009העירייה לשנת 

זאת . ₪ מיליון 426 עד 425-והוא צפוי להסתיים ככל הנראה באזור ה

תקציב ההצעה הבסיסית או תקציב למעשה הרשאה . ללא יצירת גירעון

ועוד תקציב מילואים של ₪  מיליון 443.8 עומד על 2009תקציב , לביצוע
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ששיעור הגידול לעומת תקציב , שימו לב. 1,477 -משרות .  ₪ מיליון7.1

אבל בפועל לעומת הביצוע , כאילו קצת מעל הריאלי, 6% הוא 2008

זה שם אותנו בגבולות התקציב הריאלי למרות כל אותם , 4%החזוי הוא 

  . קשיים

  .₪ מיליון 100יש לך ירידה של , 2007אבל לעומת ביצוע   :אל-אתי גן

חלק משמעותי של מיחזור הלוואות  היה 2007בתקציב , בוודאי, ןכ  :שגיא רוכל

אני אראה לכם את זה בגרף בשקף אחר איך הוא , שנכלל בתוך התקציב

אבל , הם למעשה לא בהוצאות התקציב הרגיל₪  מיליון 130-כ. ממועט

אני אראה לכם את . י הכללים הם נכללו ולכן הם מופיעים פה בשקף"עפ

 את למעשה רואה את זה פה בדיוק בשקף הזה ,הנה. זה בשקף אחר

ואז אנחנו לוקחים את . ₪ מיליון 123את רואה מיחזור מלוות , למטה

 צפוי להסתיים 2008תקציב . ₪ מיליון 426תקציב השנה הקודמת על 

  .2007ום דומה כמו בסכ

בשורה הראשונה . י סוגי ההוצאה"פה אנחנו רואים את החלוקה עפ  

תקציב . אחרי זה תקציבי הפעולה ,ב השכראנחנו נראה את תקצי

. אתם יכולים לראות את הגידול המאוד משמעותי, הפעולות בחינוך

תקציב ההסעות :  תחומים בחינוך שחלו בהם התייקרויות2הסברנו 

אתם רואים אותם בשתי השורות , לחינוך המיוחד ועלויות שכר המורים

 בפעולות 47.5, 2008בשנת ₪  מיליון 47גידול מתקציב של . האלה

     100.8-וגידול בתקציב השכר מ. 2009-ב₪  מיליון 55.5-החינוך ל

אפשר לראות . בתקציב שכר עובדי החינוך₪  מיליון 107.8-ל₪ מיליון 

   .גם בתקציב הרווחה את הגידול שדיברנו עליו

  ? לבין שכר חינוך, מה ההבדל בין המשכורת בשכר כללי, רגע  :אל-אתי גן

  , יתר עובדי העירייה  :שגיא רוכל

  ? זה לחבר את כל אלה  :אל-אתי גן

. זה יתר העובדים, יש משכורת של שכר כללי. סליחה, לא הצלחתי להבין  :שגיא רוכל

המתכונת , דרך אגב, שכר רווחה:  תחומים3-אנחנו פילחנו את השכר ל
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ככה עורך משרד הפנים את , הזאת זו מתכונת מיון לפי משרד הפנים

ככה זה נערך . חות הרבעוניים"ב שלו בהצעת התקציב ובדומיון התקצי

,  שכר כללי. תחומים3-והוא ממיין את השכר לי המתכונת שלהם "עפ

, כל אלה עובדי המינהל. למעט חינוך ורווחה, שזה יתר עובדי העירייה

ושכר החינוך זה . עובדי התרבות, גינון, תברואה, השירותים המקומיים

שכר . סייעות, גננות, מורים, מערכת החינוך כולהכל , רק עובדי החינוך

 אתם יכולים לראות את הגידול -רווחה . רווחה זה כל עובדי הרווחה

ראינו את זה . צפוי גידול בשנה הזאת, דיברנו על זה, בהוצאות הרווחה

.  נשאר לא שינוי- פירעון מלוות .השמות למוסדות בעיקר, 2008-גם ב

אתם . על פני התקופה בצורה ויזואליתהגרף הזה מציג את השינוי 

גם בשכר וגם , יכולים לראות את הגידול בהוצאות החינוך לאורך השנים

זה . עלייה מתונה יותר, יציבות יחסית בפעולות האחרות. בפעולות

אם אנחנו ניקח את , למעשה הגידול פה, ה'חבר, סכומים נומינאליים

מעשה אין גידול שכר אתם תראו שהגידול הזה אומר של, השכר הכללי

זה פשוט זחילה כי אלה , אין תוספות שכר משמעותיות, משמעותי

בחינוך אתם יכולים לראות שיש . מספרים נומינאליים לא ריאליים

נתון מעניין נוסף זו . וכן את הגידול בהוצאות הרווחה, עלייה משמעותית

דרת הס, אותו הסדר שעשתה העירייה, בהוצאות לפירעון מלוותהירידה 

   .החוב

  תוספתאבל יש, ... הדף ישר אומר שאתה, 2009-אז איך אתה מסביר שב  :איציק יואל

  . ח הקודם של המשכורות" זה היה בדו4%של 

משנה לשנה יש . זה הנתונים. 4%, זו בדיוק ההשלכה שאתה רואה פה, כן  :שגיא רוכל

  . תוספת

  ? 4%אתה אומר בנטרול   :איציק יואל

אתה , אני אומר הנתונים נותנים נתונים נומינאליים, 4%רול לא בנט  :שגיא רוכל

, מה שאני אומר. אתה רואה תוספת בשכר, רואה פה התייקרות

שהתוספת היא בעצם תוספת שהיא נובעת כתוצאה מהתייקרויות ולא 
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  . כתוצאה מתוספת משרות

  ? ...ותקן כוח אדם בין שנה  :איציק יואל

  . בוודאי שלא, לא  :שגיא רוכל

   ?הוא גם עם תוספת  :יק יואלאיצ

  .כן  :שגיא רוכל

  ... פעם , פעמיים תוספת  :איציק יואל

. יש תוספת בכוח אדם. אין תוספת על תוספת. הכל נמצא בפנים. לא, לא  :שגיא רוכל

  . יש תוספת בשכר החינוך,  גני יולה5השנה פתחנו , למשל

ישמעו אתכם יותר , לידכםיש מיקרופונים , חברי המועצה שרוצים לדבר  :יהודה בן חמו

  .שישמעו לפרוטוקול גם. טוב

זה . זהו. במקרה הזה זה בא לידי ביטוי בשכר שמופיע בשכר החינוך  :שגיא רוכל

אתם יכולים לראות פה כבר . עוגת התקציב, גרוף התפלגות העוגה

 24%שכר החינוך ,  מההוצאה16%השכר הכללי מהווה . באחוזים

. 5%והמלוות , 31%פעולות אחרות , 13%פעולות לחינוך , מההוצאה

, אותו הדבר דרך אגב. זה תקציב ההכנסות שלנו. 8%פעולות רווחה 

גם בהכנסות וגם בהוצאות , בשורה הקודמת? זוכרים, המיחזור מלוות

-אפשר לראות את הגידול המאוד. לא משפיע,  מה לעשות.לא משפיע

שה אותו גידול זה למע. מאוד משמעותי בהכנסות העצמיות של העירייה

שמאפשר לנו להמשיך ולקיים אותן פעילויות ללא קיצוצים 

צריך לומר .  כן עם התייעלות אבל לא קיצוצים משמעותיים.משמעותיים

 את זה גם הסברתי לכם, הכנסות בארנונה, שהסעיף הראשון שמופיע פה

כולל , כמובן אלה הן ההכנסות בארנונה ברוטו, בישיבות ועדת הכספים

  . ההנחות

  ? מתוך הסכום הזה,  פה4.5%וכמה השפעה על התוספת של   :איציק יואל

  ? איפה  :שגיא רוכל

  .ארנונה  :איציק יואל

   ?2009 עד 2008-מ? משנה לשנה. לא הבנתי  :שגיא רוכל
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  ? -כמה זה משפיע מתוך הגידול  :איציק יואל

זה , בפניםזה מופיע . ₪ מיליון 9-קצת פחות מ. כן, ₪ מיליון 9כמעט   :שגיא רוכל

אבל צריך לקחת בחשבון שאותם . שלקחנו בפניםחלק מהנתונים 

כי אנחנו צופים למשל התייקרות , הם לא באים אותו הדבר, אחוזים

 ועוד את אותה 4.57-זה לא שאנחנו צופים את ה. נמוכה יותר השנה

 לעומת נתוני הבסיס ועוד 4.57זה . התייקרות שחלה השנה הזאת

שיעור ההתייקרות גם בארנונה הוא נמוך . לבד ב1.2%התייקרות של 

  .יותר

כי בכל , שציינת למספר הזה... תתייחס בבקשה להפרש בין התוספת  :איציק יואל

  . זאת זו תוספת בארנונה

אנחנו בחנו השנה על מנת להיות רגועים בצד , אנחנו אמרנו, כן  :שגיא רוכל

  , ההכנסות

  .לפרוטוקול, אבל לפרוטוקול  :יהודה בן חמו

  , בגלל שהשנה היא שנה כל כך מיוחדת  :שגיא רוכל

  . לא דיאלוג, זה נשמע מונולוג  :יהודה בן חמו

וגם אנחנו חששנו בהצגת , בגלל שהשנה היא שנה כל כך מיוחדת  :שגיא רוכל

. בחינה מפורטת של תקציב ההכנסות, עשינו בחינה לעומק, התקציב

עברנו על תחזיות , םבחנו אכלוסים חזויי, את אומדני ההכנסותבחנו 

. לפי עסקים שאנחנו יודעים שהם קיימים, האכלוס לפי היתרי בנייה

אנחנו יודעים לבסס ולומר . לא לקחנו פה סיכונים מיותרים, ולמעשה

והוא מתבסס על נתונים מפורטים ולא על , שהאומדן הוא בהחלט סביר

   .איזשהן הנחות סתמיות

אבל , על הגידול בהוצאות החינוךדיברנו . גרף התפלגות ההכנסות. זהו  

תראו את היציבות או למעשה את חוסר העלייה בתקציבי החינוך לאורך 

אבל משרד החינוך למרות זאת לא , צד האוצר ממשיך לעלות. השנים

 מההכנסות הן 55% - התפלגות הכנסות .מעלה את התקבולים שלו

.  העירייהזה עיקר ולב התקציב של, הכנסות מארנונה, הכנסות עצמיות
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הצגנו לכם את זה בצורה . פה אנחנו רואים את ההתפלגות לפי אגפים

בניגוד להצגה קודמת שהיא הצגה , הזאת גם בישיבת ועדת הכספים

אז אנחנו יכולים למשל לראות פה את תקציב , י אופי הפעולות"עפ

בשנה ₪  מיליון 135לעומת , ₪ מיליון 148.5החינוך שיעמוד השנה על 

 48.7תקציב הרווחה שיעמוד על ? כן,  תקציב ההוצאותזה. קודמת

 מיליון 37תקציב התרבות . בשנה קודמת₪  מיליון 44לעומת ₪ מיליון 

זו ההתפתחות על פני . זהו. עצמו הוא משמר את, ₪ מיליון 37לעומת ₪ 

זו . באיכות הסביבה, בחינוך,  ברווחה-העליות העיקריות . זמן

אפשר לראות פה שתקציב החינוך . גפיםי א"ההתפלגות של ההוצאות עפ

הרווחה , 34%החינוך מתקציב העירייה עומד על  נתח ,ותקציב העירייה

הגרף הזה . כבר מיותר. י האגפים"זה תקציב ההכנסות עפ. 11%על עוד 

התפתחות הגירעון יחסית , מראה את ההתפתחות שלנו לאורך השנים

. 97-באדום זה ממה ש. אפשר לראות את ההתפתחות. למסגרת שלנו

אפשר . זה גירעון שהיה בכל שנה ושנה, אנחנו מדברים על גירעון שוטף

 גירעונות כבדים 97-מ, לראות לאורך השנים איך האדום מתחלף בירוק

ולאורך . שנתי₪  מיליון 34. 15, 18, שנתי₪  מיליון 23.8. משנה לשנה

זון לאורך חתירה לאיזון תקציבי ושמירה על אי, השנים יש היפוך מגמה

  .גם מסגרת התקציב גדלה בהתאמה לאורך השנים. זמן

 .הוא הגרף הכי חשוב, הגרף הזה למעשה, אני רק רוצה להגיד פה משהו  :אבי בן חמו

הוא הגרף הכי חשוב כי הוא גרף שבעצם מראה את המהפך ואת 

אז זה לא גירעון , מה שמופיע בירוק במינוס. היציבות של העיר כפר סבא

בפעולות החשבונאיות רושמים הכנסה במינוס . ה אלא זה עודףחס וחליל

,  אנחנו אמנם לא נסיים בעודף2008גם את . ולכן צריך לציין שזה עודף

  . אנחנו נסיים כן בצורה מאוזנת

 שנים 5-במיוחד ב, דבר נוסף שצריך לציין זה את מסגרות התקציב  

, ן שגיאוכמו שציי. האחרונות שאפשר לראות איך הן הלכו וגדלו

 שהמרכיב -אחד . מאוד חשובים-האיתנות שלנו היא בשני דברים מאוד
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ואת , ארנונה, קרי, העיקרי בהכנסות העירייה זה מההכנסות העצמיות

גם פה המקום לציין מה שציינו . זה אנחנו מדי שנה מצליחים להגדיל

אין לי , שאנחנו מצליחים גם בשנה שעברה וגם השנה, בוועדת הכספים

הדבר . וזה חשוב מאוד,  גבייה93%-אבל לעמוד ב,  נתונים סופייםעדיין

היא . פעולה שארכה במשך שנתיים, השני זה הפעולה שציין אותה שגיא

סך כולל . וזה אותו מיחזור מלוות, 2007- והסתיימה ב2006-התחילה ב

שעיריית כפר סבא לקחה הצלחנו בעצם למחזר מלוות . ₪ מיליון 140

 והצלחנו לקחת 7%-ר גודל של בערך ממוצע כבמהלך השנים בסד

 עד 4.5%בסדרי גודל של , 2007- ו2006-אז שהיו ב, הלוואות בתנאי שוק

  .התלוי בתקופ, 5%

 החוב של כוכב יש לי בבקשה שאלה איפה בחתום ההכנסות מופיע, אבי  :עמירם מילר

ונדמה , בקשר לשירותי חינוך שאנחנו נותנים לילדיהם, צור יגאל, יאיר

, דבר שני? מה קורה עם זה, קודם כל? ₪ מיליון 5לי שמסתכם בסביבות 

אני מקווה שכל הסכום יגיע לתקציב , אם נצליח לגבות את הכסף

  . החינוך במלואו

, במהלך תביעה משפטית, מאחר ואנחנו נמצאים כמו שאמרנו, קודם כל  :אבי בן חמו

, ות התביעהבהתאם לתוצא. אז באופן טבעי הסכום הזה לא מצוין כאן

ובאיזו , ברגע שנקבל את הכסף ונראה כמה, בהתאם לתוצאות הפסיקה

אז כמובן שאנחנו נחזור לוועדת הכספים ולמועצת , ובאיזו פריסה, צורה

יש גם חלק מהכספים שאני לא רוצה . חלק מזה נקבל החלטה. העיר

. אבל שבגינם נעשו הפרשות חשבונאיות, להיכנס פה יותר לפן החשבונאי

   .זה נרחיב בוועדת הכספים, צה יותר פירוטתר

  ? נכון, לא תזרימי, הגרף הזה הוא חשבונאי  :???

  . כן  :אבי בן חמו

אתם לא מתכוונים לקצץ עובדים במחלקת , לפי מה שכתוב פה, אבי  :אהוד לוי יובל

כי אני . שיהיה ברור לציבור. שאלה. זה לא נאום, יהודה, שאלה? רווחה

  , ם לקצץ תקנים של עובדיםהבנתי שאתם מתכווני
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   .בזה הרגע הצלחת למנוע קיצוץ  :יהודה בן חמו

  . תביא סופגנייה, יאיר. עוד אחת, הרווחתי סופגנייה? וואללה  :אהוד לוי יובל

  .בבקשה, שגיא  :יהודה בן חמו

זה את הירידה באחוז הגירעון הנצבר , נתון נוסף שאתם יכולים לשים לב  :שגיא רוכל

עומד על , זו יתרת הגירעון הנצבר. 6%-ל, 97- ב33%- מ,מהתקציב הרגיל

זה הגרף שממחיש את .  והגירעון השוטף כמובן מתאפס.₪ מיליון 24

את הירידה שלהם בצורה , גירעון השוטף והנצבר על פני השניםהבדלי ה

הגרף הזה .  זה ההוצאות להחזר הלוואות.מאוד משמעותית-מאוד

למעשה רק הניבה חיסכון בהוצאה מראה למעשה פעולה של התייעלות ש

 קונסולידציה, תהליך של הירידה בהחזר הלוואות. השוטפת לעירייה

 עד .מניבה בפועל הוצאה נמוכה יותר בתקציב השוטף, 2006-שבוצעה ב

  . כאן

  .  בבקשה, אורן. תודה רבה שגיא  :יהודה בן חמו

ת הנוכחים הייתי רוצה לשתף א, ראשית. ערב טוב וחג שמח לכולם  :אורן כהן

חברי מועצת העיר בוועדת הכספים עם , שבדיונים המוקדמים שעשו לנו

היו אלה דיונים , זה דיונים שהתפרסו על מספר ימים, ראשי האגפים

אני באופן אישי מרגיש שהוצגו בפנינו הדברים . דיונים ענייניים, מקיפים

בשקיפות עד כמה שאני רואה את זה מנקודת מבטי , בצורה רצינית

אני , וכשאני צריך לבחון בסופו של דבר את הדברים. שקיפות מלאהכ

וכאשר אני . הוא תקציב מרוסן, חושב שהתקציב הזה הוא תקציב מאוזן

. לעבר אז מגיע גם קרדיט לאנשי המקצוע גם צריך לנתח את הדברים

ובשנים האחרונות העירייה היא מאוזנת ובסך הכל אני חושב שראוי 

ואנחנו , בסך הכל אנחנו בפתחה של תקופה קשה. לתמוך בתקציב הזה

, כאשר הנחשול הכלכלי משחרר לפתחנו, מחויבים לערנות בהקשר הזה

. ל"אדוני ראש העיר ואדוני המנכ, עלינו להיות ערניים שבעתיים

אנחנו , מצד אחד. מחייבת גם אותנו חברי מועצת העיר, והערנות הזאת

רת ההעברה מתקציב לתקציב גם במסג, נתנו גמישות ניהולית לעירייה
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אבל מצד שני נקבעו פה גם יעדי גבייה ואני חושב , שעוד מעט נצביע עליה

הם יעדים גבוהים .  שיעדי הגבייה האלה הם יעדים יומרנייםבאופן אישי

יחד עם זאת אני מסייג את הדברים , אני אתמוך בזה, ולמרות זאת. מדי

-לבדוק את הדברים רבעוןואני אומר שאנחנו נדרש כחברי מועצת העיר 

, ולשאול את עצמנו שאלות קשות מאוד, רבעון ולבחון את עצמנו

בהחלט הייתי . ו בהקשר הזהולהתייחס לדברים באמת כבדהו וחשדה

הייתי רוצה . יותר תקציבים חברתיים, רוצה לראות אדוני ראש העיר

יותר כסף , למרות מה שאמרתי קודם, יותר תקציבים לרווחהלראות 

פחות . 'מנקרי עיניים'ונות ופחות כסף לדברים שאני קורא להם לשכ

. פחות כסף לנסיעות שאין בהן צורך, פחות כסף למיתוג, כסף לפרסום

 אני לא רואה את הנייר הזה .ואני מוכרח לומר את הדברים האלה גם כן

  , כנייר סופי

  ?...ופתאום, אתה כל כך בעד  :???

  .   בקטנהמושלם אבל, בקטנה  :אהוד לוי יובל

אני לא רואה את הנייר הזה , אז כמו שאמרתי. תודה יובל אהוד. בדיוק  :אורן כהן

בהחלט הייתי רוצה שגם בהמשך אדוני . כנייר שהוא סופי וחד משמעי

ייצא או לא , למרות שהיום בסופו של דבר. הדברים יידונו, ראש העיר

. ות השוטפתייצא אישור סופי ונוכל להמשיך ולהביע את דעתנו בהתנהל

כשאני צריך לבחון את הדברים ושם את , ובהתייחס למה שאמרת

אני בהחלט חושב שאם אני צריך , יש לכף זכות ויש לכף חובה, הדברים

אז אני אתמוך בתקציב הזה וגם אני קורא לכם לעשות , להגיד בכן ולא

, אני הייתי רוצה לסיום להגיד לחבריי שבאופוזיציה. את אותו הדבר

  , בעיקר לאלה שעושים עצמם,  ותקשיב טוב יובלובעיקר

  ? אתה בקואליציה, מה  :???

אני אומר . לא אמרתי איפה אני, אני אומר לאלה שהם באופוזיציה  :אורן כהן

ובעיקר לאלה שעושים עצמם , לאלה חבריי שהגדירו עצמם באופוזיציה

הייתי רוצה . בגלל זה אמרתי לך תקשיב טוב, כאילו הם באופוזיציה
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זה לא . התקציב איננו יכול להיות אקדח פוליטי, להגיד לחברים האלה

תן לי את , תן לי את מה שאני רוצה'יכול להיות שבאים לראש העיר 

 אני -אני לא מקבל .  אני בפנים-אני אקבל , אותו אתנן כזה או אחר

צריכים ללכת לא זו הדרך ולא זו ההתנהלות שאני חושב שאנחנו . 'בחוץ

  . דה רבהתו. לאורה

  . יובל. תודה  :יהודה בן חמו

ראש העיר . אני גם לא ביקשתי אתנן, אני עוד לא קיבלתי שום אתנן  :אהוד לוי יובל

אני מבין שהדברים לחברי המועצה החדשים מכוונים , הקריא מהכתוב

אני קורא לתקציב הזה תקציב ההתנתקות . אני אקרא גם מהכתוב, אליי

-העיר הזאת פונה לחתך סוציו. קדוש ה8-והעיקרון שבנה אותו זה ה

אני פונה למי שעיצב . אתה מכיר את זה, עמירם.  ומעלה8אקונומי של 

התקציב .  לשקול מחדש את העמדה2009-את התקציב העירוני הזה ל

הוא תקציב , התנתקות שהונח על שולחן המועצה להצבעה הערב

רות שיש למ. שמנותק עם כל ההערות החכמות שקיבלנו מהקודמים לי

התקציב הזה עדיין , קואליציה לא רשמית שתתמוך הערב בתקציב

אבל אני , כמו שאורן אומר, לא מאוחר לשנות אותו. מנותק מהעם

אני לא חותם על משהו ואחרי זה . מעדיף לשנות אותו לפני שמצביעים

יש פה . לא פותח נקודה אחרי שסגרתי אותה במשא ומתן, מבקש לשנות

ועוד לפני המשבר הכלכלי הנוכחי , נמצא במשבר כלכליציבור שגם היום 

 אלף שקל לתקציב ערי 230מי שמצביע הערב על . הם במשבר אישי

מנותק מהציבור או לפחות , תה קורא לזה אורןכמו שא, תאום או טיסות

 230-ונאן בסין ב'מי שתומך הערב בהידוק יחסים עם ג. מהמובטלים שבו

יליון סינים יש עוד מיליארד סינים  מ300שיזכור שאחרי , אלף שקל

מי ששקל . גם אותם צריך ללמד ציונות ולהדק יחסים, שאותם לא נבייש

יהודה אמר לי הערב שלא יפוטרו , תוספת תקנים של עובדים לרווחה

, אנחנו שמענו בשיחות הכנה שייתכן והם יתנו חלק בקיצוצים, עובדים

, גזבר בישיבות ההכנהל וה"יש ואמרו לנו גם המנכ. אני מקווה שלא
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אני מבקש שהם , אני חוזר על זה, שכנראה הם כן ישלמו חלק בקיצוצים

אם זה על חשבון הידוק היחסים עם . שהם יקבלו תוספת תקנים, לא

לא , אני לא יודע,  לא הייתי בסיןאני, ונאן'נין או ג'ונאן או עם ג'הג

 מסתדר לי לא. עד היום לא נהניתי, לצערי. קיבלתי שום אתנן אורן

. קיצוץ תקנים עם הרחבה של תקציב ואני לא חושב שזה עניין כלכלי

לא בצורה , במספרים, קיצוץ בעובדי רווחה הוא דבר כלכלי, למעשה

פחות דרישות תקציב , פחות בעיות, פחות עובד. כי יש חוק זהב, אנושית

כל עובד רווחה הוא פוטנציאל נזק . שכל עובד מייצר ברווחה, לתמיכות

 25%ועוד , כי הוא ידרוש כסף לעוד אנשים שהוא הצליח להגיע אליהם

 מנותק .זה מנותק, זה לא אנושי. מהכסף הזה יגיע מתקציב העיר

 3.5גם מי שמקדיש היום , ונאן'כמו הידוק היחסים עם ג. מהציבור

נכון להיום אני לא , ₪ מיליון 5, או שמעתי מעמירם חברי₪ מיליון 

יש לנו הידוק יחסים עם עניי כוכב יאיר .  שאלתי,קיבלתי מספר מדויק

. ואנחנו מסבסדים את מועצת כוכב יאיר שלא מעבירה לנו אגרות לימוד

 .זה שלא משלמים לנו עד היום ממשיך, אבל הגירעון, יש הליך משפטי

העלינו את הנושא . זה מצמצם את תקציב החינוך של הילדים שלנו

ר צריך לדעת שלמחלקת החינוך של הציבו. לא קיבלנו תשובה, בישיבות

, שהוא לא צבוע, תקציב חופשי לפעולות₪  מיליון 3.5כפר סבא אין 

מנהל ', שאומר לנו דב רקוביץ₪  מיליון 2.5יש בקושי , שהוא לא שכר

שאם אנחנו נתחיל ואולי השנה מישהו יעשה לנו , אני מניח באמת. האגף

נוכל , להם השוטףלגבות מהעניים של כוכב יאיר את החוב ש, חסד

 אני מבקש באמת שנדיבות כזאת .להכפיל את התקציב החופשי בחינוך

, במיליונים נפגין גם כלפי תלמידי התיכון שלנו שלא השתלבו בתיכונים

, שיוצא להם מהכיס האישי, לשנה₪  אלף 17-אלא שיצאו לאקסטרני ב

ת את הנדיבות הזא, הם צריכים את הכסף. או לתיכונים בערים אחרות

, אלה שמגלים שאין להם יכולות קריאה בכיתות נמוכות. לא פחות

, תנו לנו חלק מזערי מהתרומה לכוכב יאיר. יצטרכו את זה, רק' בכיתה ג
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שהיום מחולקים , לאבחון לילדיםיהיה לנו כיסוי לעלות מבחנים 

במקום שזה ייפול על , לאבחון ליקויי למידה, ס"במשורה לכל בי

אז הם גם לא ,  שקל2,000ש כאלה שאין להם י. ההורים כמו היום

אז . צריכים את האבחון כי ממילא הם לא יוכלו לעזור לילדים שלהם

איפה הנדיבות , אני שואל את החברים שלי שהערב כן יתמכו בתקציב

איפה הנדיבות ? כפר סבא, עניי עירנו? כלפי ההורים של התלמידים שלנו

ת במקומם קמו גנים של "ת נעמכלפי הורים בשכונות שבהם סגרו מעונו

יש הורים צעירים בעיר שישלמו לגן יולה סכום . 4שהם יקרים פי , יולה

 על ,ביקשתי את הפירוט. שמייצר רווחה שיממן גם את החוסרים האלה

אני לא , זה כמו ועד בית למטרת רווח, עיר למטרת רווח עוד לא שמעתם

,  גנים24כפול , ילד לגן 35 שקל כפול 1,800אם תיקחו . מכיר מושג כזה

₪  מיליון 13הכנסה או ₪  מיליון 15יוצא לי בערך ,  חודשים10למשך 

, הסעיפים שראינו בתקציב יולה לא דומים לזה, אם יש פחות ילדים

אני . לא קיבלתי, םאני ביקשתי פירוטי. מעניין אותי לאן הולך הכסף

הארי מניח שהמשכורות של עובדי העירייה לא אוכלות את החלק 

  . המשכורות לא מגיעות לשליש, בתקציב הזה

, שמתוכננים השנה למיכון מחשבים₪  אלף 830ראיתי בתקציב , כמו כן  

אני רוצה להזכיר שהאתר הקודם נרכש . להחלפת אתר אינטרנט לחינוך

שהיתה בבעלות של בעלה של שרת החינוך ,  מחברת מילניום2005-ב

  . דאז

  . היא התגרשה  :???

, הוא היה בעלה, אבל אז היא היתה שרת החינוך, זה חבל, הם התגרשו  :יובלאהוד לוי 

עלות עדכון ₪  אלף 57ועוד ₪  אלף 650. חברת מילניום היתה שלו

 היום זה כמו חולצה 2006,2007עבד , 2005-קנו ב, זאת אומרת. שנתית

 אז אם אתר אינטרנט זה כמו .זה עבר₪  כמעט מיליון .מחליפים, ישנה

שאלתי , אני ביקשתי. נזרוק את זה פעם אחת, בוא נלבש, חולצה

, ר מדעחיש לנו חוג נוער שו, למה לא ניתן לחוג נוערבישיבות התקציב 
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למה הם לא , יש להם גם קשר עם עיר תאומה או עם איזה גוף יהודי

  .  מטרות טובות ברבע תקציב2היינו משיגים ? יעדכנו אתרים

אני אמרתי קחו . התקציב לפרסוםאורן העלה את תשומת הלב לנושא   

תחזירו אותו לציבור , ליחסי ציבור ומיתוג₪  מיליון 1.4-חלק מה

 חלק .יש מה לעשות בכסף חוץ ממיתוג. בפעולות של תרבות מסובסדות

זעום מהסכום הזה יכולנו לקנות תנורי חימום לכל מיני אנשים מבוגרים 

יכולנו לממן בחלק , אותו הדבר במסיבות הפאר שעושים פה, ולנזקקים

, אמת? עשייה של אמתאבל איפה זה . קטן מהכסף הזה עשייה של אמת

, לבקש תנורים בתור תרומה עכשיו יש תושבים שצריך ?איפה היא בכלל

, לזוגות צעירים. אני מקווה שאין פה שיטה, זו לא טעות, אז הנה האמת

-וציואם אין לכם הכנסה מעל החתך הס, ואני חושב שיש פה כמה בקהל

העיר הזאת לא ,  הקדוש8-זאת אומרת שאתם לא שייכים ל, 8אקונומי 

או שהאישה תשב , את הילד השני, אולי לא תעשו עוד ילד השנה. לכם

 יש בהרבה ערים 5גן ילדים עד , בבית או שתלכו לערים זולות יותר

בלי אבא .  ותוכלו לעבוד ולשלם משכנתאבמחירים הרבה יותר זולים

תשלמו , לרעננה, תלכו לרמת השרון. בא אתם לא נכנסיםלכפר ס, עשיר

  . תשלמו פחות ארנונה, א"פחות לגני יול

 אקונומי-תכנון להעלות את החתך הסוציו, היה בעבר תכנון לעיר הזאת  

כל מי שמתחת לסכום הזה מוזמן , וכל מה שעובר מתחת לסכום הזה

  . זה לא האחרון, עזוב, זה הדף השלישי. לעזוב

???:  ...  

אני מדבר על , עזוב+ 8עובדי אגד בהנהלה יש להם ? 8אין לך , מה  :אהוד לוי יובל

 אז מי שתכנן את התקציב הזה ואני לא מתכוון .האנשים שהם לא באגד

מי שתכנן את . לעובדים הנחמדים שיושבים איתנו והם אנשי מקצוע

ככה בונים תקציב שהוא , ככה לא בונים תקציב, היעדים בתקציב הזה

באותה מידה לא . לגרש מהעיר תושבים, לי למדיניות של התנתקותכ

 לא באותה המידה תקציב החינוך, נראה בעיר הזאת הוסטלים חדשים
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אולי אני , הכל בשקפים יפה. נראה בשטח כמו שאתם מראים אותו פה

המציאות , התקציבים יפים, אבל השקפים יפים, לא מתחבר למציאות

ראינו שהם . זה סכומים אחרים, םתקציבי הוצאה לעולי. אחרת

כל , והרבה מבוגרים או עולים, גם הם לא מתאימים לפה. מצומצמים

.  יוצאים מהעיר-משפחות חד הוריות , זוגות צעירים, השכבות החלשות

תקציב טיסות . ומאחרי השקפים ראינו דברים אחרים, מה כן הרחבנו

מודים האחרונים תקציב שוטף בע₪  מיליון 6. התווסף₪ ברבע מיליון 

  , של התקציב

   ? פתאום נהיה רבע,  אמרת230? 20איך הוספת עוד   :???

יש , ₪ אלף 230כתוב .  ויש שם חוסר עקביות בגרסאות230יש שם   :אהוד לוי יובל

  . גרסאות שונות

  . אתה מתווכח עם המילה הכתובה. כתוב  :יהודה בן חמו

  ? יהודה, כתוב  :אהוד לוי יובל

  . כתוב אצלך  :יהודה בן חמו

באחד , אז בסעיף. אני אהבל, אתה חזק במספרים, מספרים אתה מבין  :אהוד לוי יובל

לתקציב ₪  מיליון 3.4סעיף קבלנים מקבל , 74' עמ, הרחובות בפארק

 2009שנת . לתקציב השוטף של הפארק₪  מיליון 6השוטף מתוך 

ציב אבל לתק, תיקון מועדונים,  שדרוג מדרכות2005-הקפיאו עוד ב

בכסף . לקבלנים₪ מיליון  3.4מתוך זה , ₪ מיליון 6הפארק יש כמעט 

יכולנו לעשות הרבה דברים , יכולנו לממש הרבה תכניות, הזה לטעמי

 לפי, אני לא שוכח שכפר סבא גובה ארנונה יקרה יותר מרעננה. נוספים

אני סומך על ראש העיר שהוא אוהב את . פרסומים שיצאו מהדובר

שיפתח באתר של ,  פתח אתר אינטרנט חדש היוםהוא, השקיפות

שיפרסם און ליין כל תשלום . העירייה אתר לשקיפות תקציבית שלטונית

שיציג כל מחלקה וכל מכרז על סכום . לכל ספק מהקופה הציבורית

כך שכולנו נוכל לראות וליהנות , הזכייה שבו והתשלומים בפועל

גיש יותר טוב עם כולנו נר.  שהוקצה לאתר החדשמהתקציב החדש
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אושר היום ועם הביצוע שלו בפועל ועם החלק של כל אחד מה התקציב ש

  . אם הכל יופיע באתר האינטרנט און ליין. שהוא מקבל או נותן מתוכו

שני שקרים , מותר להגיד חברי המלומד, עכשיו להערה של חברי אורן  

שור של אני לא רוצה להיות שותף באי,  אני לא לוקח אתנן.במשפט אחד

אני ביקשתי להוריד את . אני לא כאילו אופוזיציה, התקציב הזה

אז אני מבקש מראש העיר שירשום בפרוטוקול שאני , הדברים הבולטים

התקציב הזה לא . בתקציב הזה, לא רוצה להיות שותף בהנהלה הזאת

יפגעו הרבה , לא במרכז, בשוליים. לא תורם לציבור, משתף את הציבור

ר שבחר בי יבקש ממני הסברים ואני לא יכול להסביר הציבו. אנשים

אני . אני לא רוצה להיות לכן בקואליציה שמאשרת אותו, להם את זה

בוועדות כחבר אופוזיציה ושלא , מבקש שינתן לי ייצוג הולם באופוזיציה

ואני מאחל הצלחה לכל הציבור שלא , הנה אורן תשובה, יהיה פה ספקות

  .  השנהיצליח לעמוד בתקציב הזה

  . בבקשה, אמיר. תודה  :יהודה בן חמו

מאוד מעריך את -אני בפתח דבריי חייב לומר שאני מאוד. ערב טוב  :ר אמיר גבע"ד

בכל הנוגע להכנה הטכנית , העבודה המקצועית של הצוות המקצועי פה

אני בהחלט מעריך את העבודה של . 2009חשבונאית של התקציב לשנת 

אנשי , ושאר הצוות, סנדרוביץ, ואיתו שגיא, ל חשבונאי"שהוא מנכ, אבי

אבל בקיאותם בעיקר ברמה הטכנית חשבונאית , מקצוע טובים

הרבה פחות מכך אני יכול . והעבודה היא מצוינת בתחום הזה, מקצועית

את יכולתם להבין ולחזות את האורך והעומק של , העריך בעינייל

לא נעשתה עבודה יש לי חשש רב ש. המשבר הכלכלי שאנחנו רק בפתחו

יש על זה . שכבר אפשר לראות את ראשיתם פה, מספקת בהבנת הנתונים

אבל תמיד מזכירים , ה'בדיחות עצובות בברנז, המון בדיחות היום

שזה , ב מה ההבדל בין מיתון"שכששאלו את הנשיא רוזוולד בארה

Recession , לשפל שזהDepression , מיתון זה 'אז הוא חשב והוא אמר
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אף אחד לא . 'ושפל זה כשמפטרים אותך, רים את השכן שלךכשמפט

אבל אנחנו באמת בעיצומו או בשלב , יודע לאן הדברים הולכים

מאוד עמוק שאי אפשר באמת להעריך את -ההתחלתי של משבר מאוד

הוא רף , שהרף שמוצב בפני דבורה בעיקר, נראה לי לפיכך. המספרים

ואני יודע שהיא עושה , מאוד גבוה- באמת מאוד.מאוד גבוה-מאוד

 93%עבודה מצוינת לאורך השנים ושיעור הגבייה השוטפת של 

אבל זה יהיה עצוב מאוד , והמספרים שראינו פה הם באמת מרשימים

 היא תסיים כמו הקופץ במוט שייצג אותנו 2009אם את שנת 

  .שנאשר עם המוט שלו מתחת לרף, באולימפיאדה

פה לחברי מועצת העיר ובמיוחד אני רוצה להגיד , אבל יותר מכך  

מלאכת הכנת תקציב זו אולי , אני חושב שההכנה, לחברים החדשים

גולת הכותרת של העבודה של חברי מועצת העיר ולא של הצוות 

אני חושב שלא הזדמן לחברי מועצת העיר בכלל . המקצועי הטכני

. להשתתף בצורה רצינית בהכנה היסודית כפי שנדרש על התקציב הזה

מועצת העיר , לפני שמכינים תקציב בכלל, י גם חושב שמעבר לכךאנ

נבחרי העיר צריכים לשבת עוד לפני שהם עוסקים בתקציב , צריכה

. ובכלל לדון ולקבוע לעצמם את סדרי העדיפויות לשנה הקרובה, עצמו

ותולה ,  שנה קדימה30-זה קל נורא שהעיר מתיימרת ועושה תכנית ל

אבל מועצת ,  שנה קדימה30-ש לה תכנית לשלטים ליד כיכר העיר שי

של סדרי עדיפויות לשנה העיר מעולם לא ישבה אפילו על תכנית 

, התשובה של ראש העיר שהוא הכין אותה מראש, נכון, עכשיו. הקרובה

 לנובמבר היו בחירות 11-ב. שנת בחירות, היא תשובה מאוד משכנעת

אנחנו ,  כל שימו לבאז קודם. ואנחנו נדרשים עכשיו לאשר את התקציב

ח "כאשר לא הונח בפנינו עדיין אפילו הדו,  לדצמבר25-נמצאים היום ב

ח של החצי שנה "קיבלנו את הדו. הכספי של העירייה לרבעון השלישי

הוא היה צריך להיות מוגש לנו ,  רק לפני שבועיים חודשים4באיחור של 

של הרבעון ח "והד. הוא חצי שנתי. והוא הוגש רק עכשיו,  לאוגוסט31-ב
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חייב להיות מוגש לפי התקנות כמו בחברות ,  בספטמבר30-השלישי ל

 2009היום אנחנו בעצם דנים בתקציב של .  בנובמבר30-הציבוריות עד ה

. חות הכספיים של העירייה לרבעון השלישי"כשלא ראינו בכלל את הדו

א אני חייב להזכיר לכם למרות שזה ל, מה שמתחייב לומר, ויותר מכך

ישיבת מועצת העיר האחרונה מן המניין של , לקדנציה הנוכחיתרלוונטי 

 7-היתה ב, אתם יכולים לבדוק את הפרוטוקולים, הקדנציה הקודמת

ליד ראש העיר היתה קואליציה .  בנובמבר11-הבחירות היו ב. ליולי

 4ולמרות זאת הוא לא ניצל את , אדירה ואפילו אופוזיציה עניינית

 .יולי לנובמבר על מנת לעשות את מה שאני הרגע אמרתיהחודשים שבין 

שגם בשנת בחירות תעשה עבודה רצינית , אני חושב שמן הראוי היה

 החודשים האלה ועדת הכספים 4. וקפדנית כפי שעשינו כל שנה ושנה

 חברים עניינים שבדרך כלל 11, שהיתה ועדה מצוינת בקדנציה הקודמת

, גם אלה שהיו מתוכם באופוזיציה, ייןבאמת הצביעו ופעלו לגופו של ענ

ראש העיר והצוות שלו יכלו . מהם גם אנשים שמבינים קצת בכלכלה

יכלו לזמן עוד ישיבה מן , יכלו לזמן את ועדת הכספים, לנצל אותם

שזו גם היתה ישיבה שהתעסקה יותר עם השר ,  ביולי7-המניין בין ה

, ועד נובמבר. ים של העירמאשר בענייניים אמיתי, בוים ועם פינוי ובינוי

לא היתה . גם לדעתי זה בניגוד לחוק.  חודשים לא היתה4, עד לבחירות

, ואני רק על כך. לדעתי זה לא בסדר.  חודשים4ישיבה מן המניין 

מבלי שאני מתייחס אפילו למספרים היומרניים , בגלל כך, ובאמת

מוגזמים והם , שבעיניי בחלקם הם מופרכים בצד ההכנסות, שישנם כאן

ומבלי להתייחס לשני הסעיפים הנכונים מאוד . כלפי מטה בצד ההוצאות

אז גם כדי , שהם באמת בשנת משבר כזאת, שגם אורן וגם יובל הזכירו

לא חייבים . צריך היה למחוק אותם, שהצדק ייראה ולא רק ייעשה

 הם דחו ,לסינים אין זמן בשבילנו עכשיו. לנסוע לסין בשנה כזאת

אז לא יקרה , לל רעידת אדמה שהיתה אצלם ולא חתמו אזפגישות בג

. כלום אם גם בשנת משבר כלכלי אנחנו נדחה את זה לעוד שנה אחת
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כי לפעמים צדק צריך להיראות ולא רק . ממש לא יקרה שום דבר

  . תודה. אני מתכוון להצביע כנגד התקציב הזה,  ועל שום כך.להיעשות

  . פרץ בבקשהשמעון , תודה אמיר  :יהודה בן חמו

זו , כי אני מתרגש, אני מבקש מכולם למחול לי ולסלוח לי אם אני טועה  :שמעון פרץ

   .פעם ראשונה שאני מדבר במועצת העיר

  ? שנים לא דיברת  :???

אני גם שמח שלא , לא דיברתי ואני מודה ומתוודה שלא דיברתי, לא  :שמעון פרץ

 3-ואני היום בניגוד ל. לא היה תלונות, לא היה לי על מה לדבר, דיברתי

הוא תקציב , דוברים לפניי אומר שהתקציב הזה הוא תקציב מעולה

אני , במיוחד שאנחנו יודעים ששנה הבאה הולכת לבוא עלינו. פנטסטי

₪  מיליון 420-לא יודע למה כולם אומרים כ, מאמין שהיא תהיה טובה

 .ה אדירהאני חושב שאנחנו נמצאים כבר בפריח, ₪ מיליון 451-עולים ל

. אני רוצה לתת טיפה היסטוריה, זה מה שהיה חשוב לי, ורק מקום אחד

ואני רוצה , חורה לי, יש כאן פה איזה חלק מהתקציב שמאוד כואב לי

 שנים 5לפני . ואני רוצה קצת לתת היסטוריה לפני כן. להעלות אותו

 שנים בתקציב כזה בהיכל 5ישבתי לפני . 2003-ב, נבחרתי למועצת העיר

  , כמה שזכור לי, ₪ מיליון 305, 300היה בזמנו . התרבות

  . 330  :יהודה בן חמו

 120היה , גירעון₪  מיליון 120היה , מצב העירייה היה בכי רע, לא חשוב  :שמעון פרץ

  .גירעון מלוות

???:  104 .  

ואייל ויהודה שכנעו את , רצו על העירייה בחובות₪  מיליון 250בקיצור   :שמעון פרץ

 וצריך לצאת לדרך חדשה כדי למחוק שצריך להדק את החגורהכולנו 

ברוך השם הצלחנו לעשות את זה . את הגירעון ואת המלוות האלה

 שנים האחרונות ובהערכה גדולה מאוד לקברניטי 5-בצורה יפה מאוד ב

 451-ל₪  מיליון 300-מ, נס גדול קרה פה, וראו איזה פלא. הספינה דאז

לכל העוסקים , ד לכל מי שניהל את זהכל הכבו, ושוב, ₪מיליון 
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, רק איך יכול להיות שהתקציב תופח כמו בצק של סופגניות, במלאכה

ורק התקציב ,  עלה50%כמעט , שהם תופחים הם הופכים להיות נפוחים

מסרב , מועצה דתית, של שירותי הדת שזה כולל את התרבות תורנית

זה . פך להיות מצהשלא תפח וה, כמו ביציאת מצרים. הבצק הזה לתפוח

 כשהייתי ממונה בקדנציה שלמה על שירותי 1998בשנת . הולך ומצטמק

, כמה שזכור לי, תרבות תורנית וכל מה שמסביבה, מועצה דתית, הדת

₪  אלף 700, במועצה דתית₪  מיליון 7 בתקציב של 2003סגרתי את 

 9, ₪בתרבות תורנית ועוד היו לנו אירועים של עוד איזה קרוב למיליון 

, רק בשתי ערים שכנות לנו, והיום אני יכול לקחת דוגמא. ביחד₪ מיליון 

חוץ , תרבות וחינוך דתי בלבד₪  מיליון 30כמו בפתח תקווה שזה 

שהם , בהוד השרון. וחוץ מהמועצה הדתית, מהתרבות והחינוך הרגיל

בלי מועצה ₪  מיליון 1.5שליש מאיתנו יש להם תרבות וחינוך בלבד 

.  מהתקציב הכללי0.5%יב שירותי הדת אצלנו פה נמצא על תקצ. דתית

יש ,  שבכפר סבא יש יחסים נפלאים בין דתיים לחילונייםואני יודע

הוכחנו את זה במשך עשרות שנים שכפר סבא , יש סובלנות, סבלנות

ולא יכול להיות שהסובלנות והסבלנות הזאת תהיה רק מצד , קיימת

אם את רואה ששניים ' כמו הפתגם המרוקאי שאומר .אחד של המתרס

הסובל זה ולכן . 'אחד בטוח סובל, או שני צדדים מסתדרים, מסתדרים

.  וצריך לשמוע אותםאני אומר דברים שכואבים. בסדר, תמיד אנחנו

,  דתיים וחרדים30%- ל10%חיים כיום בין , בכפר סבא מי שלא יודע

אני . ואני לא רוצה אפילו להוסיף פה את המסורתיים כי זה יגדל יותר

אני מקווה שהסבלנות והסובלנות הזאת לא , זה הסיום והסיכום, מקווה

וחברי וראש העיר , תהיה מנת חלקם רק של הציבור הדתי בכפר סבא

כולם כאחד ממה שהתרשמתי עם ראש על ,  פהמועצת העיר היושבים

אז אני בטוח שיחד נוכל לתקן את זה בצורה . הכתפיים ומבינים עניין

כמו שאנחנו משלמים מיסים , שנוכל לקבל שירות שווה לכולם, הכי יפה

ולכן אני מציע שבגלל הזמן הדחוק שהיה . וארנונה כמו כל תושבי העיר
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אני , לא יכולנו לדון לעומק ולתקן את התקציבש, ירות לעכשיובין הבח

לאשר את התקציב ולהשאיר , אני תומך בתקציב קודם כל, מציע גם

פתח רחב לשינויים ולתיקונים במהלך השבועות הקרובים לשירותי 

  . הדת

  . בבקשה, אל-אתי גן. תודה שמעון  :יהודה בן חמו

אני במסגרת . 'חסר לי סנדרוביץ, שבאמתאני רוצה להגיד , קודם כל  :אל-אתי גן

וגם אני .  ישבתי איתו על התקציבים והוא באמת חסרועדת הרפורמה

  , אישית שולחת לו

   . הוא יחזור, הוא יחזור  :יהודה בן חמו

שולט במספרים ואני , האדם הוא נכס, הוא חסר עכשיו בתקציב, לא, לא  :אל-אתי גן

סר לי ואני שולחת לו מפה והוא ח. חושבת שהוא באמת ברכה לעיר

אתה , אני אתחיל קודם כל ממשהו שיהודה. ברכה של בריאות שלמה

, לחדשים זה משהו שמאוד חסר, באמת. ודיברת אל החדשים, נגעת בו

אני נכנסתי . ואני אביא לכם דוגמא קטנה. היה בסיפור של התקציב

י כבשתי את בושתי ונסעת, ומה לעשות. 2004לוועדת הרפורמה בשנת 

והבאתי לכם . והלכתי לראות איך שם בנוי התקציב, לעיריית רעננה

אבל מה שעזר בו זה דברי ,  היה כזה עבה2004-הספר ב, התקציב. דוגמא

רק קצת לסבר את , עכשיו. ל העירייה ולגזבר"ההסבר וזה למנכ

אם אני , יתרה מזאת. יש פה פירוט לכל סעיף וסעיף בתקציב, אוזניכם

: בגני יולה יש פירוט. למשל גני יולה, פה המון אנשיםאקח מה שמעניין 

, הילדים מקבלים ארוחת צהרים, 16:00- ל07:00פועלים בין השעות 

לחודש  ₪ 890תשלום לילד , פעילויות נוספות של חוגים והעשרה

וזאת בנוסף לתשלום אגרות חינוך לחובה או ,  חודשים11לתקופה של 

ערב כל , או למשל. חובהבנוסף לשכר לימוד לאלה שהם טרום 

אז יש פירוט כמה מגיעים , שעושים ברעננה, שכולנו מכירים, קלייזמרים

כמה השתתפות של משרד החינוך , יודאיקההכמה מיריד , מחסויות

וכך הלאה . וכמה השתתפות של משרד החינוך בפרויקט חילונים ודתיים
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שהוא לא אפילו להדיוט , לכולם, כל סעיף וסעיף יש בו הסבר, והלאה

אז אם אפשר היה , ובטח ובטח לחברי מועצה שהם חדשים. חבר מועצה

לא אומרת לא היה לי זמן מודע לבדוק איך בנוי ואני . לקחת וללמוד מזה

אז רק לתשומת , 2004-אבל זה היה כבר ב. התקציב ודברי ההסבר היום

  .לבכם להבא לעשות את זה

אתם ,  ואנחנו שנינו,אם אני אמשיך את מה שאמר אמיר, הדבר הבא  

איך השיקול של המצב לא רק שחסר לי , מהתחום של כלכלה, יודעים

אל תפתחו פה 'שאומר , ולא יעזור מה שאומר שכני שמעון פרץ, הכלכלי

אנחנו לא נמצאים על , מה לעשות.  זה יבוא-תדברו . זה לא יהיה. 'לשטן

תהיה פחות  2009ואין ספק ששנת . אי בודד וכל הדברים מגיעים אלינו

וכמה שהייתי .  שכבר התחילה להיות פחות טובה2008טובה משנת 

. זה ההערכות העירונית להגיד איפה תהיינה נקודות התורפה, מצפה

האם , בין התושבים. עם התושבים, איפה תהיה לנו בעיה עם העסקים

לדור ? לקשישים? למבוגרים? לילדים? אנחנו נצטרך להקדיש יותר למי

. זה משהו שצריך לקחת בחשבון ולהיערך לזה, ת אומרתזא? הביניים

תהיה גדולה יותר האם הפגיעה , אפילו אם אני לוקחת מבחינת העסקים

, מבחינת התעשייה או מבחינת המסחר או בעלי המקצועות החופשיים

איפה תבוא עלינו המכה או איפה נהיה יותר חלשים ואיפה תהיה לנו 

מה שהיה חסר לי , עכשיו. יה הניתוחוזה מה שהייתי מצפה שיה, פגיעה

אבל חסרים היו לי היעדים , והנאום של יהודה היה מצוין, עוד בפתיחה

, מתכוונת העיר עם כל המצביםבמה השנה . האסטרטגיים של העיר

שניים , ואפשר אחד מתוך כמה. איפה היא מתכוונת לשים את הדגש

אז יעד . 'צדאת השאר אנחנו שמים ב'ולהגיד , מתוך כמה או שלושה

אני השנה 'אפשר לבוא ולהגיד . זה נושא התחבורה, אסטרטגי למשל

וכולנו יודעים איך המצב ', רוצה להקדיש לשפר את תחום התחבורה

מה אנחנו , חינוך, מה שעוד כולם אומרים, או. בעיר וצריך לקדם את זה

לא קיבלנו מזה ? איזה יעד יש לנו? מה אנחנו מקדמים? עושים בחינוך
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אני רואה שחילקו פה לחברי המועצה משהו , ואני מתכוונת. ם ראייהשו

שלא ,  ובאמת.מה שכתב יאיר לפיד, אני הבאתי את המקור, שבלי קשר

עיריית בת , מה לעשות ושם. תיאמתי עם אף אחד ובמקרה יש לי את זה

פרויקט , ים ועיריית נתניה החליטו שהן לוקחות על עצמן פרויקט

אבל הם , כל קרן, י"קרן רש, הם השיגו עוד קרנות, ןנכו. בתחום החינוך

וזה אני מצפה שגם פה . איזשהו אתגר לעיר כעיר, העמידו איזשהו יעד

זה שאנחנו רואים את , עכשיו. ואז אנחנו נראה, יגידו לי מה האתגר

כי זה שיש , כמה זה בנטו, המספרים פה בחינוך ולא סתם שאלתי שגיא

אבל לי חשוב .  זה גם משפה משרד החינוךזה הסכמים ואת, עליית שכר

יטוח כי בלי ב, בלי מים, בלי חשמל, בלי שכר. כמה העיר תורמת לחינוך

אני , מה שאני עוד מצפה. זה לא נקרא השקעה בחינוך עם כל הכבוד

אז זה שבאים . זה תשתיות, רואה בחינוך כל השנים כהשקעה בתשתית

כמה אנחנו , יכוניםתראו כמה אנחנו משקיעים בת'ואומרים לי 

', משקיעים כדי שיהיה אחוז כזה של בגרות ואחוז כזה של בגרות

שם התחלת . שלוש-שהחינוך מתחיל מגיל שנתיים, שוכחים דבר אחד

שבבת ים כל ילד אני מוכרחה לציין שראיתי בכתבה , ובאמת. ההשקעה

.  ומתחילים לעזור לו בנקודות שבהן הוא חלש3עובר אבחון כבר בגיל 

  . זה יעד, ה הייתי מצפה שלפחות גם בעיר שלנו זה מה שיהיהוז

אני גם קראתי את ? את מקנאה כבר בבת ים? את מקנאה בבת ים, אתי  :אהוד לוי יובל

  .זה מה שאת אומרת, את מקנאה בבת ים, הכתבה

אני מקנאה במי שמוביל דברים כי גדלתי בו בעיר והעיר היתה , תראה  :אל-אתי גן

שאני חושבת שגדל כמוני , לפחות ראש העירני מצפה מוא. עיר מובילה

. ומאיפה זה מתחיל. פה בעיר והוא יודע מה הוא קיבל בילדותו ושנוביל

 זו השקעה בלהקים מרכזי .לכן לא סתם אמרתי שזו השקעה בתשתיות

שלא יהיו שאני שומעת שמכפר סבא המצוינים נוסעים לכפר , מצוינות

אני מצפה שפה יהיה והמצוינות היא . ס שבח שהפך להיות"לבי, הירוק

היא יכולה , המצוינות היא יכולה להיות בספורט. לאו דווקא בציונים
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זה . ועל זה שיהיו מרכזים בעיר. היא יכולה בכל דבר, להיות במוסיקה

אם , בשבילי יעד שהוא יעד שאפשר להציב אותו ולא משנה באיזה זמן

  .מחליטים

משהו שאני יודעת שאני ,  העיר למשלחזות. יעד נוסף זו חזות העיר  

מנסה או כשהילדים שלי מנסים לפתות את החברים שלהם שיעברו 

, אוי'נוסעים ורואים את רחוב ויצמן ואז אומרים , אז באים, לכפר סבא

כי היום את עזה לא , אני לא אגיד לכם מה אומרים, עכשיו. 'מה זה

 גם להשקיע אז חזות העיר זה. אבל זה מה שזה נראה, מזכירים

בשנה 'אז נכון שאולי אין מספיק כסף אז אומרים , ולהחליט שהנה

אבל זה אנחנו מוכרחים , ' כסף לדבר הזהXהראשונה אנחנו מייעדים 

  . זה מבחינת היעדים. זה הפרצוף שלנו כשנכנסים לעיר, לשפר

התייעלות זה נקרא לא רק . אני אעבור לסעיף הבא וזה ההתייעלות  

זו , ה נקרא איפה אתה מקצץ ואיפה אתה מוסיףז, לפטר אנשים

, זה לא שבאים ואומרים כמו שאני יודעת מזמני באוצר. התייעלות

בעקבות . התייעלות זה חד משמעי. זה לא קיצוץ רוחב. שמקצצים לרוחב

היעדים האסטרטגיים מגיעים להתייעלות של הקיצוץ באחד והעזבה 

ואני לא אכנס , תקציב עצמואם אני רוצה לעבור על הדברים של ה. לאחר

מה שמאוד מפריע לי בתקציב שקשה לי בגלל , לכל המספרים הקטנים

ותקציבי עזר אנחנו לא . 'תקציבי עזר'יש מה שנקרא , זה להצביע עבורו

אנחנו לא יודעים איזה כספים . יודעים עד היום מה הנוסחאות שלהם

פלים הקטנים זה הקני', קניפל'היה לזה כינוי , בזמנו. מוחבאים שם

למשל יש הוצאות אחזקה שהם , ואני אתן לכם דוגמא. שאותם מפזרים

. ₪ מיליון 4.8אבל יש על ידו תקציב עזר של אחזקה של עוד . סעיף נכבד

יש . ₪ מיליון 4יש תקציב עזר של אחזקת אולמי ספורט שהוא עוד 

לכל , שזה אנחנו יודעים, אז יש הוצאות למחשב, מחשב, תקציבי עזר

 692אבל יש עזר למחשב שזה עוד . לקה יש את הוצאות המחשב שלהמח
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שאני לא יודעת מה זה , ויש עוד משהו שזה רכישות מיוחדות. ₪אלף 

 200, 100אז זה עוד ', קופה קטנה'מה שנקרא , אז יש רכישה. רכישה

 אז -עזר משרד .  אלף200-הרכישות המיוחדות בתקציב זה מעל ל. שקל

 2.7אבל יש עזר משרד שהוא נותן עוד . ל אחדיש הוצאות משרד לכ

  , שתראה על איזה מספרים אנחנו מדברים, זה בשבילך יובל. ₪מיליון 

  .  במקרה הזהדווקא הרכישות המיוחדות זה ציוד בגני ילדים  :???

,  אני גם את הקניפל ברוסית.אני למדתי להגיד את זה ברוסית, אתי  :אהוד לוי יובל

כיסון בשר כזה מקופל ויש בו הרבה , וזה מקופל, קוראים לזה פלמיני

  .לאט-אני משתכנז לאט. מאוד מומלץ. דברים טחונים קטנים

, ששוב, ואז יש משכורות של זמניים, יש משכורות. אני אמשיך בכל זאת  :אל-אתי גן

, שזה מצוין, אז הזמניים לא כולל זמניים של יולה. אני לא יודעת מה זה

יש רכב ,  יש אחזקת רכב-אחזקת רכב .  ₪ מיליון13.429נתן עוד 

נתן לי פתאום , כשחיברתי את תקציבי העזר של אחזקת רכב. בליסינג

? איך? למי? מה? כמה, ששוב, בשכר שעות נוספות. ₪ מיליון 2.698עוד 

והופיע עוד סעיף . ₪ מיליון 1.954זמניים נתן עוד . ₪ מיליון 5.7נתן עוד 

חות והמאזנים הכספיים יש "ם ברוב הדוהיו, שאתם יודעים, נורא נחמד

ההוצאות שונות . הוצאות שונות ואחרות שהיום כבר לא מרשים את זה

?  אלף לערים230אז יש לך יובל בשביל . ₪ מיליון 2.380ואחרות זה עוד 

  .תאמין לי שיש

איפה כל , שגיא תשמע, איפה מופיעים, הדבר הבא שחסר לי בתקציב  

איפה כל ? פיצויים?  רשום בתקציב פנסיהאיפה? החובות האקטואריים

. זה הרבה כסף. אני לא מצאתי? איפה זה נמצא? היעודה לפיצויים

יש , והדבר הנוסף. זה איננו בתקציב, תשאל היום את כל אנשי הביטוח

יש גירעון ותתקן אותי אולי אני לא . לי הרגשה שהתקציב לא מאוזן

מייחסת את זה בסעיף כשאני .  מיליון גירעון12יש , יודעת נכון

מה זה . ר"זה תב, יש לכם השתתפות של התקציב הבלתי רגיל, ההכנסות

תקציב , השתתפות של תקציב בלתי רגיל בתוך התקציב השוטף
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  . ₪ מיליון 10? הפעולות

  ,אלה  :שגיא רוכל

והסעיף הבא . ויכול להיות שאני טועה, אתה תענה לי אחר כך בסוף  :אל-אתי גן

'? כיסוי ממקורות הרשות'מה זה  .'ורות הרשותכיסוי ממק'כתוב 

 2עוד ? מה זה הסעיף הלוט בערפל, מקורות הרשות זה הכנסה מארנונה

אני ,  עכשיו.₪ מיליון 12בשבילי זה משהו כמו , 2 ועוד 10. ₪מיליון 

שאם היה לנו את דברי , אחזור באמת לשורה הראשונה שלי שאמרתי

שהיו לנו הסברים לכל הדברים כנראה , ההסבר שהיו באמת להדיוטות

  . האלה

יש . שהדליק לי אור אדום, יש לי סעיף אחד שמאוד מטריד אותי, עכשיו  

בכפר סבא נכון להיום , ולהזכירכם, בהוצאה של שכר בחטיבות הביניים

  .  חטיבות ביניים4יש 

  . 5  :יהודה בן חמו

  ? לא, נסגרה אחת  :אל-אתי גן

  . 5  :יהודה בן חמו

  . את הדתית שכחתי, 5. סליחה, וקיא  :אל-אתי גן

  . זה מצווה, הרבה דתיים שוכחים פה, גם את התיכון הדתי תשכחי  :אהוד לוי יובל

אז בואו , ראיתי. גם לי מותר לטעות. מודה באשמה, שכחתי. לא, לא  :אל-אתי גן

 42שכר בתקן מופיע בספר התקציב ,  חטיבות בכפר סבא5יש , נגיד

 -זה מה שמופיע ? ס כמה שרתים יש"בכל בי? מה זה, תגידו לי. משרות

או שזו טעות או . ₪ מיליון 3.802 שכר שרתים בחטיבות והסכום זה 42

  , שזה

  . אתי, בבקשה  :יהודה בן חמו

  . אתם לא יודעים את התשובה? למה אתם עונים? איך אתם יודעים  :אל-אתי גן

  . סעיף-להקריא לנו סעיףאם את רוצה , אבל בואי, אנחנו לא מגבילים  :יהודה בן חמו

אני לא יכולה , רוצה להגיד לכםאני , אני לא אלך לכל הסעיפים, לא, לא  :אל-אתי גן

אני רק צבעתי את הדברים האלה שאני חושבת שהם , להראות את זה
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ולא נגעתי עדיין , הם נותנים הרבה כסף שחסר ולכן אני חושבת, בולטים

הסעיף של ההוצאה . טחוןבי, בסעיף אחד רציני שמאוד מטריד אותי

. ₪ מיליון 13.867-עלה ל,  אם אני זוכרת2007- ב10,800-לביטחון עלה מ

העובדים של חברות הביטחון הם אני קראתי בעיתונים ש, עכשיו תראו

 שקל והטענה שלהם שהשכר לא 20עדיין יושבים על שכר מינימום של 

? איפה גדל, בתי ספר נסגרו? אז מה עלה, אז בכל השנים האלה. עלה

אני , אבל בסוף? היכן העתיד? היכן ההתייעלות? למה עוד הסכום הזה

  .יהיה בכפר סבא טוב וטוב יותר, באמת מקווה שעם כל זה

  . בבקשה, צביקה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

לא הכנתי מהכתוב , לא תכננתי לדבר ולא הכנתי כתובאני האמת , טוב  :צביקה צרפתי

  .  ותכליתיאז אנסה להיות קצר, גם

  . מותר לך לדבר  :אהוד לוי יובל

אני חדש במועצה ותוך חודש לא , תראו. אני אנסה להיות קצר ותכליתי  :צביקה צרפתי

אני חושב שגם , לומדים מה זו עירייה ולא לומדים מה זה אגפי עירייה

אני מסכים עם אמיר שיכול להיות שצריך . אחרים לא יכולים ללמוד

מה , ולפי הנתונים. היו בחירות, אבל מה לעשות, רלהיות כמו שהיה בעב

אני חושב שיש , 2004אני רואה פה את הנתונים משנת , שמוביל אותי

אני נוטה להקלה ולטיעון של יהודה , צוות טוב בעירייה ואני סומך עליו

ואני חושב שאפשר לקבל את הטיעון הזה כהקלה ולא , שזו שנת בחירות

אפשר לבקר . הסתכל עליו מכל הצדדיםאפשר לתקציב , תראו. לבקר

תאמין לי , אבל אנחנו לא מנותקים יובל. אפשר לא לבקר אותו, אותו

  . 110זה , 230קודם כל זה לא . שאנחנו האחרונים שמנותקים

  . זה לא אמת, אם שגיא יאשר את מה שאתה אומר  :אהוד לוי יובל

  , יובל  :צביקה צרפתי

  .  שאתה אומראבל זה לא אמת מה  :אהוד לוי יובל

  . זה לא ויכוח, יובל  :צביקה צרפתי

  . 230אתה הערב מאשר   :אהוד לוי יובל
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,  אני חושב שנאמר פה בצורה ברורה-שתיים . לא ויכוח. לא ויכוח, יובל  :צביקה צרפתי

נאמר בצורה ברורה שלאשר את , ואני מסביר למה אני אתמוך בתקציב

ואני מניח , ו בעיותמסגרת התקציב ובמסגרת שנת התקציב אם יהי

ונכון שהעולם הגלובלי בבעיה והכל , כרגע זה הכל הנחות עבודה, שיהיו

אבל לא תמיד הנחות העבודה הן , משדר שהולכת להיות בעיה עולמית

במיוחד שזה לא מדע , מדויקות ואפשר לאמוד אותן במדויק בכלכלה

 לא והם לא רוצים , ואני סומך על האנשים שהם בעלי אחריות.מדויק

שבמשך השנה אם יצטרכו לעשות העברות תקציב ולקצץ , להכשיל אותנו

שאני מעריך שצריך גם , מה עוד. הם יעשו את זה, במקומות אחרים

גם אני קראתי את .  עלה-חינוך .  עלה-רווחה . לציין את החוזקות

את דב , אני שמעתי את מנהל אגף החינוך. הכתבה של יאיר לפיד

ואני רוצה להגיד לכם שנחשפתי , אותו אף פעםלא שמעתי ', רקוביץ

תמיד אנחנו הולכים , זאת אומרת. למערכת חינוך שלא הייתי מודע לה

אולי אצלנו יותר טוב מאשר אצל , בוא נראה אצלנו. לחפש אצל האחרים

, אני חושב, זה מה שמביא אותי. ולא דרך כתבה בעיתון נלמד, האחרים

 1 שהאחריות שלנו היא לא לעבוד אני חושב. קודם כל לתמוך בתקציב

כי . 'נעשה דיון עד מרץ, נדחה, רגע' ולהיות פופוליסטיים ולהגיד 12חלקי 

זאת . בינואר אותם אגפים יעבדו עם תקציב יותר נמוך, 12 חלקי 1

תהיה בעיה גם לאותם אנשים . יהיה להם בעיה בינואר, אומרת

אני אתמוך , עלכן אני מצי. 12 חלקי 1שקבענו , שזקוקים לרווחה

אבל אני חושב שאני . כל אחד סוברני לעשות כפי שהוא חושב. בתקציב

שיידע לשתף , מי שמוביל את הענייןאתמוך בתקציב ואני סומך על 

  . תודה. ויידע גם להיות קשוב במשך השנה, אותנו אם תהיה בעיה

  . בוקי. תודה  :יהודה בן חמו

, יהיה משבר, 'אומר לנו אמיר גבע. אני קצת מופתע מאנשי האופוזיציה  :יש'ר בוקי צ"ד

תהיה , כבר המשבר בפאתי העיר כפר סבא, תהיה קטסטרופה

למה אין 'אל -גן' ומצד שני שואלת הגב', צריך לקצץ, קטסטרופה
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  ? אז מה פה הטענה. 'חינוך, חזות העיר, תנועה, פרויקטים

  ,ויותתיאום סדרי עדיפ...   :ר אמיר גבע"ד

  . עם כל הכבוד, אמיר  :יהודה בן חמו

מצד אחד אומרים , אם מצד אחד מאותה סיעה, אז אני שואל אתכם  :יש'ר בוקי צ"ד

? היכן אנחנו נמצאים', תעשו פרויקטים'מצד השני אומרים ', תקצצו'

אני . אני מבקש להגיב על דבריו של אמיר גבע, אני הקשבתי, ותגובה

  , ל אמיר גבעמעריך מאוד את ניסיונו ש

  . אני טענתי שלא היה דיון בסדרי עדיפויות  :ר אמיר גבע"ד

הוא כבר הוכיח את . הוא מומחה, הוא איש כלכלה, ואת ידענותו  :יש'ר בוקי צ"ד

, אבל היום אמיר. איכויותיו גם כאיש קואליציה וגם כאיש אופוזיציה

בנושאים מסוימים הוא  המידע שנמצא באינטרנט לאנשים שנכנסים

ואני מסכים איתך עם , מירב הנתונים של המשבר ויהיה משבר. נתון

אני רק לא מסכים אולי עם היקף או גודל המשבר , ההגדרה הזאת

אנחנו במאה , אנחנו לא נמצאים היום בשנות השמונים. שאתה מצפה לו

אמנם לא באותם קשרים , יום-אנשי הכספים שלנו נמצאים יום. 21-ה

ואני מסכים עם זה שאתה עובד ,  עובד איתםישירים עם האנשים שאתה

אם . אבל גם הם ערים למה שמתרחש, עם אנשים ברמה הגבוהה יותר

ונכנס , אני כהדיוט בנושא כלכלה נכנס לאתרי אינטרנט וקורא בעיתונות

תאמין לי ששגיא ואבי בן חמו שהם אנשי ,  למדורי הכלכלהסוף-סוף

ממה טח עושים הרבה יותר וב, הכלכלה והם מובילים את הצוות עושים

נאמר בבירור שהמנגנון ינהל תקציב . תן להם קרדיט. שאני עושה

אף אחד לא אמר . יתאים את עצמו לקיצוצים, אם יהיה צורך. מבוקר

אף אחד לא . פה שאם יהיה משבר בהיקף כזה או אחר לא יהיו קיצוצים

פים זה מה שעל השק. אמר שאם יהיה פה משבר אנחנו לא נתייחס אליו

י הצוות הכלכלי שלנו שהתקציב הזה "בפירוש נאמר ע. ואין בלתו. וזהו

במיוחד ולא פעם ולא פעמיים התייחסו למשבר שאמור או כבר , יבוקר

אם אני לא , ההשוואה שלך והבדיחה על רוזוולד, לדעתי. נמצא אצלנו
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, אני לא זוכר בדיוק מה היה מצבו הנפשי. לא היתה במקומה, טועה

אני חושב שהצוות הכלכלי . מה היתה ההבנה שלו,  הוא היהבאיזה גיל

וכשהוא אמר את הדברים , שלנו הרבה יותר מודע בפירוש למה שקורה

', וכוRecession -ל  Depressionבלי להיות מודע למה ההבדל בין

  . ה האלה יודעים כל קוצו של יוד שקשור בנושא הזה'החבר, תאמין לי

וגם , אני שם את שם המשפחה באמצע, בלהערה אחת למר אהוד לוי יו  

 230, הנושא הזה של ההיתלות בנושא של ערים תאומות וואוו, לך אמיר

ב חשבה "גם ארה. ₪ אלף 110או יותר נכון כמו שאמר צביקה ₪ אלף 

האחרים לא , רק אנחנו. לפעמים על מדיניות של התנתקות משאר העולם

  , אל תענה לי, אז קודם כל לדייק. חשובים

  . אני איתך, אל תפחיד אותי. ב"אמרת ארה  :אהוד לוי יובל

  , התקציב  :יש'ר בוקי צ"ד

עכשיו , קבעת קנה מידה ופרופורציה לאן אתה מסתכל, ב"אמרת ארה  :אהוד לוי יובל

  . אני מבין לאן אתה מסתכל

  , התקציב המאושר  :יש'ר בוקי צ"ד

  . ב"ארה-כפר סבא  :אהוד לוי יובל

  ,יתר הכספים. ₪ אלף 110יב המאושר הוא של התקצ  :יש'ר בוקי צ"ד

, אני לא אפריע לך. 230אתה מצביע הערב על , 230בתקציב רשום , לא  :אהוד לוי יובל

  . אבל זו לא האמת

  . יתר הכספים מותנים בהכנסות של העירייה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . זה לא כתוב  :אהוד לוי יובל

  . זה כתוב, תקרא, זה כתוב  :יש'ר בוקי צ"ד

  , יהודה. התנאים לא כתובים, לא  :הוד לוי יובלא

  . אתה מפריע לנו לשמוע את בוקי, יובל  :???

  , 7.1-ה  :יש'ר בוקי צ"ד

  . תכתוב אותם. אבל התנאים לא כתובים  :אהוד לוי יובל
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וזה נאמר וזה , שנמצאים במילואים מותנים בהכנסות₪  מיליון 7.1-ה  :יש'ר בוקי צ"ד

ולא מדובר    , ולכן להיתלות על הקטע הזה. פיעוזה מו, וכך יהיה, נכתב

שמתקשרים , רוכברגר, אנחנו לא ראש עיריית רמת השרון,  נסיעות28-ב

תלמד מה . 'הוא מומחה לנסיעות כי הוא נוסע כל יום'אליו אז אומרים 

תלמד את התקציב ואני ,  שנים האחרונות לגבי הנסיעות5-קרה פה ב

. ופירוט התקציב, בי פירוש התקציבמסכים במידה מסוימת עם אתי לג

אבל להיתלות על הנושא הזה ומשני הקצוות של אנשי הכספים שיושבים 

  .  דקות10יש לי , לסיכום. קצת מוזר לי, פה בינינו

  . שיש לך יותר, יש לנו אפילו נוהג בלתי פורמלי  :גיא בן גל

 אנשי המערך שהעבודה שעשו, אני לסיכום אומר. אני מסכם, הנה  :יש'ר בוקי צ"ד

שקופה , מקצועית, התקציבי שלנו בהנהגת ראש העיר היתה מעולה

. ולהשלכות המשבר שיגיע בצורה כזו או אחרת ,ונאמנה לצרכי הציבור

  .תודה. אני כן אתמוך בתקציב

  .בבקשה, יאיר. תודה רבה  :יהודה בן חמו

, ביב ברכבת מתל אאני הגעתי, אני מתנצל על האיחור, ערב טוב לכולם  :יאיר אברהם

אני עוד מעט , אבל היתה לי חוויה ששווה לשתף אתכם בחוויה הזאת

מסגרת . קודם כל התייחסות כללית לגבי הנושא של התקציב. אגיע לזה

ואנחנו הגענו לדיונים על התקציב , תקציב היא כלי מדיניות מרכזי

ולכן זה , כשפחות או יותר מלאו לנו שבועיים מאז שנבחרו למועצת העיר

לקבוע בו , היה יומרני לומר שאנחנו יכולים להשפיע על מסגרת התקציבי

 אפילו שקיבלנו .סדרי עדיפויות גם לטווח הקצר וגם לטווח הארוך

הרי זה ידוע לכל , סקירה מקיפה ומקצועית לגבי מה שיש בתוך התקציב

בר דעת שברגע שאנחנו נתמודד עם המציאות הלכה למעשה במהלך 

ו נדע לבחון האם המסגרת התקציבית הזאת עומדת אז אנחנ, יום-היום

אני מכוון , למה אני מכוון. במבחן המציאות או שהיא כושלת ונופלת

לגבי מה שמצפה לנו בשנת , באמת למה שדוברים אחרים אמרו קודם

אבי לא אכפת , אני רוצה לצטט לכם ממכתב שאני כתבתי לאבי. 2009
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ציג בצורה מדויקת על מה אני בעד שקיפות ואני בעד לה? נכון, לך

במהלך השבועיים האחרונים הטרידה אותי , אני. הדברים מדברים

העליתי את זה גם בפניו של , מאוד הסוגיה הזאת של מסגרת התקציב

גם לגבי הפתעות שצפויות להיות , קיבלתי ממנו הסברים שונים, שגיא

.  הייתיאני פשוט לא, אני לא יודע? ציינת את זה בסקירה שלך. בהכנסות

אני יודע שבמהלך . וגם לגבי תחזיות גם של הוצאות וגם של הכנסות

 10%-משרדי הממשלה יקצצו כ, ככל הנראה, כנראה, השנה הקרובה

יש הערכות לכאן או לכאן לאן הולכת . 2009מהתקציב שלהם בשנת 

ואני ביטאתי אותם בקול רם וגם העליתי אותם בשיחות , השנה הזאת

ם והם אמרו שני דברים שאתה יכול לקבל או לא מוקדמות עם האנשי

 שהם רוצים עדיין גם בשנה כזאת להציב יעדי הכנסות -אחד . לקבל

עדיין רוצים לגרום למערכת לעמוד . למערכת ולא רוצים למתן אותם

הדבר . גם אם בשלב הזה נראה שהם גבוהים מהציפיות, ביעדים גבוהים

,  להגיב לשינויים שיהיו הם אמרו יש לנו יכולת מקצועית-השני 

יבואו לידי ביטוי בדיונים שיהיו , ככל הנראה, והשינויים האלה כנראה

. רים"למי שיהיה שם וגם בתב, גם בוועדת הכספים, לנו במהלך השנה

ואני רוצה התייחסות גם לגבי דברים שאתי אמרה ודברים מאוד 

קבוע כי בעיניי אם יש תפקיד לאיש ציבור ולא לפקידות ל, חשובים

 להתייחס רוצהגם ומהבחינה הזאת אני , איזשהם סדרי עדיפויות וחזון

אנחנו נבחרנו לתפקיד שלנו כדי לייצג . למשהו שידידי אורן אמר

. איזשהם אינטרסים ולייצג איזשהם סדרי עדיפויות ואיזשהם ערכים

נושא החינוך הוא חשוב , ויש פה עוד כמה קולגות שלי, בעיניי, בשבילי

אני רוצה לראות את החינוך בראש סדר העדיפויות של , כן. במיוחד

רכשתי ספר כשהיה , משהו שרציתי לשתף אתכם, אגב. התקציב העירוני

ף "בחזרה לאל", עדיף לא לנסוע אגב בתחבורה פרטית, לי זמן ברכבת

מי שכתבה ). ללא תוספת תקציב(הדרך להצלת החינוך בישראל , ת"בי

עינת וילף , משהו פה את מפלגת העבודההנה אני משבח , את זה דווקא
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זו , עמירםכתבה ספר מרתק אבל , בחורה ראויה. שהתמודדה בפריימריז

אל תבנה על זה , הזהההצלחה היחידה של מפלגת העבודה בפריימריז 

נבחרנו כדי לייצג נושאים ולייצג עקרונות אנחנו , לעצם העניין. יותר מדי

אני מצטער אם . אני מצטער, רסיםאנחנו נבחרנו לייצג אינט, וכן אורן

אבל אנשים נועדו לייצג אינטרסים , אתה לא למדת מדע המדינה ידידי

מאוד ספציפיים שאני רוצה לקדם במהלך -ואני יש לי אינטרסים מאוד

, לא אינטרסים שהם פרטיים, לא אינטרסים אישיים, השנה הקרובה

ים שאני אינטרס, אינטרסים עקרוניים, אלא אינטרסים קהילתיים

 תילחם לטובת אינטרסים שאתה מתכוון להילחם עליהם גם אם אתה

יותר מלגיטימי שגם אתה וגם אני וגם יובל , וזה לגיטימי. רוצה לייצג

לי חשוב לייצג את נושא איכות 'וגם כל אחד אחר מחברי המועצה יגיד 

. ואני אגיד שלי חשוב נושא החינוך ואנחנו נילחם על זה', הסביבה

זה , לכן להגיד אתנן פוליטי בזמן שאתה דן בתקציב.  זה נבחרנוובשביל

, קהילה הדתיתעמיתיי מה, אגב. נקרא לזה ככה, יותר מאשר לא ראוי

טען שהתקציב התורני , וגם שמעון התייחס לזה בדברים שלו, נקרא להם

אני רוצה להגיד לכם שאני בעד . הוא מקופח לעומת רשויות אחרות

אני גם , אגב. של דתיים לקבל את שירותי הדת לשמור על זכויותיהם

אם אתם , מציע את עצמי אפילו לעמוד בראש המועצה הדתית

, אני אהיה מוכן לעשות את עבודת הקודש הזאת. מתווכחים על זה

  . אני אומר את זה ברצינות, באמת

  , וגןזה לא ה, שאתה לא יכול להתחרות בי, אני רוצה להגיד לסדר, יהודה  :אהוד לוי יובל

  . לא מקבלים כוהנים, יאיר  :יהודה בן חמו

  .אני לא מסכים עם זה, הבטיחו לי בלעדיות  :אהוד לוי יובל

  , אני אהיה מוכן לעשות את זה  :יאיר אברהם

  .יאיר, בבקשה. תפסיק? אתה נהנה להפריע  :יהודה בן חמו

  , אני אהיה מוכן לעשות את זה בהתנדבות ואני  :יאיר אברהם

  .יף אותך על פני האופציות הקיימותאני מעד  :???
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  . עושה את זה טוב, גם מי שעושה את זה היום  :גיא בן גל

מכיוון שזכויות , ואני באמת ובתמים אהיה מוכן לשרת את הציבור הזה  :יאיר אברהם

, זכויות של אנשים ושירותים שהם צריכים לקבל מהעירייה, של אדם

זה , נשימה להגיד לך משהואבל אני רוצה באותה ה. הם דבר מאוד חשוב

את האינטרסים שאני . לא הציבור שבחר בי ולכן אני לא אייצג אותו

ואני אלך להילחם על מי שבעיניו החינוך . אייצג זה הציבור שבחר בי

על מי שבעיניו צריכות להיות , צריך לעמוד בראש סדר העדיפויות

 ואנחנו ',וכו' פעילויות תרבותיות וחברתיות וקהילתיות בשבת וכו

דברים עוד יאמרו בקשר לזה בשנה , ואנחנו אולי. נתווכח עליהן

  . זה לגבי מה אנחנו עושים פה במהלך השנה. הקרובה

אמנות המנהיגות ", הדבר השני שרציתי לציין זה את הספר השני  

החודש האחרון אנחנו במהלך , אני רוצה לומר בשני משפטים". התומכת

אני מנהל . ואנחנו לא מסתירים את זה, מנהלים משא ומתן קואליציוני

 ואני קראתי לראש העיר ביותר מאשר הזדמנות. משא ומתן קואליציוני

אני רוצה להיות שותף למצב . אחת לשתף אותנו בכל העשייה העירונית

, הסכם קואליציוני לא נחתם. שבו אני אוכל להשפיע על מסגרת התקציב

אני החלטתי אחרי , למרות זאתו. אין לי כרגע שום הבטחה כזו או אחרת

בטויות ולמרות שבקשותיי לא נענו במלואן ולא קיבלתי את כל התל

, ההסברים שאני חושב שחבר מועצה צריך לקבל בזמן שמאושר תקציב

ואני עדיין מצפה , החלטתי כן לתת קרדיט למנהיגות של ראש העיר

ו לתשובה ברורה בכל מה שעלה בדיון הקודם בנוגע לוועדה שרצינ

אני מקווה שאתה תוכל להתייחס לזה גם בנושא . להקים בנושא גולדה

אני רוצה לאחל שנה , לסיום. כי יש לזה גם כן היבטים תקציביים, הזה

  .  טובה למרות התחזיות הקודרות2009שנת , טובה

  . גיא. תודה רבה  :יהודה בן חמו

 נפקדים כבר יש כמה כסאותהשעה מתחילה להיות כבר מאוחרת ו  :גיא בן גל

ואני מכוון גם לאלה שיושבים פה לידי בשולחן , לטובת אלה שנשארו
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 2זה עדיין לא אומר . אני אשתדל לדבר פחות מבשנים קודמות. שלי

ר של "אני שמח שנפלה בחלקי הזכות כיו. אז תהיה סבלני, יהודה, דקות

ר "שהוא ד, ר אמיר גבע"שמימיני יושב ד,  חברים4סיעה שמונה עכשיו 

ובעניין הזה , שגם אם מקומו באופוזיציה מצאה לנכון העירייה, להלכלכ

ר ועדת "למצב אותו בתפקיד של יו, אני חייב להחמיא לעירייה

שזה אומר שעיריית כפר סבא השכילה . ההשקעות של עיריית כפר סבא

, ואין ספק. ר גבע לטובתה היא"להבין שכדאי לעשות שימוש בידע של ד

 שאני חושב שיש לה חלק לא ר של ועדה" הוא יואבל, הוא לא עובד לבד

כי , אני שמח עוד יותר. קטן בהצלחות הכלכליות של עיריית כפר סבא

 20-של למעלה מ, לשמאלי יושבת גברת שיש לה רקורד מוכח גם כלכלי

, והשנה יותר מבשנים קודמות יכולתי להיעזר בשניהם. שנה במס הכנסה

אבל הידע , כהדיוט בכלכלה, בוקיכי לא הייתי מגדיר את עצמי כמוך 

אנחנו ואמרו את זה אחרים . שלי בוודאי ובוודאי נופל מהידע של שניהם

. 'פטה קומפלי'בצרפתית קוראים לזה . קיבלנו תוצר מוגמר, פה לפניי

 שלמעשה נכפה עלינו ,ולמרות שיש פה רבים שאולי נאחזו בתירוץ הזה

 רוצה פה לפוצץ איזה מיתוס אז אני. מצב שאנחנו לא יכולנו לשנות אותו

אני הייתי שותף לקואליציה . אולי בהתהוות של חברי המועצה החדשים

ואת מרבית הקדנציה כיהנתי באופוזיציה , בתחילת הקדנציה הקודמת

לי באופן , כי גם כשהייתי בקואליציה במשך שנה וחצי, מסיבה פשוטה

היתה שום לא , מאוד קדחתניים מצידי-אישי למרות ניסיונות מאוד

  .לא תקציבית ולא מבחינת מדיניות, השפעה

  , להגיד שאני. זו דרך לברוח מאחריות, גיא  :אהוד לוי יובל

  . נו, תפסיק להפריע. יובל, יובל  :יהודה בן חמו

  ,דיברת באריכות  :גיא בן גל

  .בבקשה. תפסיק עם ההרגל המגונה הזה  :יהודה בן חמו

החלטתי להיות במקום שאני כן , רלוונטיאני במקום שנמצאתי בו לא   :גיא בן גל

 אני בהחלט חושב שלאופוזיציה יש רלוונטיות גם בעוגן השנתי .רלוונטי
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. כולכם רלוונטיים בערב הזה, ואתם רבותיי. הזה שנקרא אישור תקציב

למרות שבישיבת המועצה החגיגית הראשונה הדגמתי לכם מה הנהלת 

מובן הזה שאפילו בתרשים ב, עיריית כפר סבא חושבת על מועצת העיר

אני מודיע לכם חגיגית , הארגוני של העירייה המועצה לא מופיעה

, אבל נוצר מצב אבסורדי הערב. שבנושא תקציב אתם רלוונטיים מאוד

שאנחנו מאשרים תקציב בתנאים לא מאוד , רצף של נסיבות בעצם

, היו בחירות מקומיות לפני קצת למעלה מחודש,  מצד אחד.הגיוניים

וראש העיר החליט בניגוד לראשי ערים אחרים שאת מלאכת הרכבת 

ובאמירה ברורה שהוא ממתין , הקואליציה הוא יעשה בעצלתיים

לתוצאות הבחירות הארציות כדי להשלים את מלאכת מרכבת 

כנראה שהוא החליט שתג המחיר שלכם הוא לא תג . הקואליציה שלו

,  לא פחות חשובות מכםוהוא החליט שכנראה מפלגות האם שלכם, סופי

וברגע שהם יסיימו להגיד את דברם מבחינת דין הבוחר בעוד פחות 

אז סיעת הירוקים עשתה . אז תג המחיר הסופי שלכם ייקבע, מחודשיים

והכריזה מראש שאין לה , לראש העיר עבודה יותר קלה לפחות לגביה

ש לנו אבל זה לא הדבר הנומלי היחיד שי.  לשבת איתו בקואליציהעניין

מצד שני הסתיימו , מצד אחד ממתינים לבחירות הארציות. הערב

פרמטר נוסף זו העובדה שאין . הבחירות המקומיות ואין קואליציה

ל מזהירים אותנו שצפויות לנו גזירות "תקציב מדינה וגם הגזבר והמנכ

נוספות במונחים של תקציב המדינה וההשתתפות היחסית של משרדי 

בין אם , י כל צפי"ועפ. ניציפאליות של כפר סבאממשלה בהוצאות המו

ובין אם אנחנו רואים את חצי , אנחנו רואים את חצי הכוס הריקה בוקי

בזה .  הולכת להיות שנה קשה מבחינה כלכלית2009שנת , הכוס המלאה

 1-ציין מר צרפתי שזה יהיה פופוליסטי לעבור ל. לדעתי יש קונצנזוס

עיריית תל אביב . יטה שהיא עושה את זהעיריית תל אביב החל. 12חלקי 

שאתה לא יכול להקים . את מה שאמרת, אמרה במובן מסוים יהודה

עיריית תל אביב . קואליציה עד שלא תדע איך הכנסת הבאה תיראה
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סדורה מבלי הגיעה למסקנה שהיא לא תוכל לעשות תכנית כלכלית 

לדאי אז את הקואליציה חו. שהיא יודעת את תמונת המצב הארצית

והוא , אבל הוא החליט שאת התקציב הוא מאשר במרץ, דווקא הקים

מר צרפתי חושב שזה גרוע מאוד כי זה אומר ,  עכשיו.12 חלקי 1עובד 

בראייה שמרנית .  המוצע2009י תקציב נמוך יותר מזה של "שנעבוד עפ

, תגיד שדווקא זה דבר רצוי כי אם אנחנו צפויים בפני שנה קשה, כלכלית

 על 12 חלקי 1דבר השמרני והמתבקש והנכון ביותר יהיה לעבוד אולי ה

אני חושב שכל . בעניין הזה הדעות הן חלוקות. בסיס תקציב קטן יותר

השאלה מי חש שזו העמדה הנכונה או העמדה . עמדה היא לגיטימית

אני אחרי בכל זאת יותר מתקציב אחד שיש לי . האחרת היא הצודקת

, או לכל הפחות להצביע עליו,  אותו או לאאת הזכות אם להחליט לאשר

רוצה לחלק את שאר הטיעונים שנשארו לי בדקות הלא רבות שאני רוצה 

אם . לנצל לטיעונים שהם נוגעים לחתך התקציב הכללי ולנושא ספציפי

אני רוצה לתת כמה דוגמאות , אתי התמקדה יותר בנושא החינוך

שהוא כידוע ואמר בצדק , אינדוקטיביות לעניין תקציב איכות הסביבה

ומן הסתם , כל אחד פה מייצג אינטרסים שהם לגיטימיים לחלוטין, יאיר

   .לסיעת הירוקים יש מה להגיד בנושא איכות הסביבה

גבוה , 2004לעומת ,  רבותיי2009היקף המשרות בתקציב , אבל לפני כן  

 משרות 1,150 בינואר בעירייה היו 2004לפי תקציב .  משרות300-בכ

אני .  משרות1,447 יש 2009בתקציב .  משרות פנסיה181ועל ועוד בפ

 163והוא כולל בתוכו , מצאתי רק סעיף אחד של פנסיה בהצעת התקציב

, כמו שאתם יודעים. מר רוכל, אין בו אגב פירוט לגבי הוצאות. משרות

אפילו סגרנו , מספר בתי התיכונים לא גדל בכפר סבא וגם לא החטיבות

הדבר היחיד שגדל במונחים של משרות החינוך . ודיים בתי ספר יס2

וגם הגידול הזה לא מצליח להסביר למה היה גידול . בעיר זה גני הילדים

יגידו , אז אני מניח שבצד המסנגרים על העירייה. כזה דרמתי של משרות

אז מן הסתם תקני כוח האדם גדלו , יש כזו עשייה ברוכה והתקציב גדל'
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 2009- ל2004 משרות בין 300 ופער המשרות של ןאבל יש נתו. 'איתו

מצביע על כך שמספר עובדי העירייה שהם אינם עובדי מערכת החינוך 

ואני שואל ברמיזה ומכוון אותה . התווספו למניין עובדי העירייה

? במה גדל כל כך מניין העובדים בעירייה, לאוזניים המושכלות של הקהל

 עובדים שתורמים את תרומתם האם כולם? מה זהות העובדים האלה

 והנקייה ביותר לטובת הצרכים של המערכת או הכלכלית, הכדאית

וחלילה שלא ישמע שאני ככה מטיל רבב בעובד עירייה , שאולי השתחלו

אבל אולי השתחלו לשם כמה מינויים פוליטיים לא , כזה או אחר

 מאוד-אולי יש שם כמה שאפשר להגדיר אותם בהגדרה מאוד? ראויים

אם ,  שבית הגבאי צריך להיעשות קודם לגביהם? עודףחרסברורה של 

ל העירייה בישיבות הכנת התקציב "ושמעתי את מנכ. וכאשר יש חשיבה

אומר שיש חשיבה לגבי אפילו אפשרות של קיצוצים של כוח אדם בשנת 

  . אולי בדק הבית הראשון צריך להיעשות לגבי אותם עובדים. 2009

לא משקף צפי הכנסות ריאלי למצב המשק ולא , י רבותי2009תקציב   

בסיס התקציב יש בו .  כדי להבין את זהצריך להיות אורקל כלכלי

זה גידול . 2007-ביחס ל₪  מיליון 32תחזית של גידול בהכנסות בסך של 

 12%זה גידול של , ₪ מיליון 27בהכנסות הארנונה יש גידול של . 8%של 

 היו שנים יחסית טובות מבחינה 2007- ו2006, רבותיי. 2007-ביחד ל

צפי ההכנסות שאני עכשיו הזכרתי הוא לא .  ברובה2008וגם , כלכלית

לא כסיסמא ולא ,  לא נאמר פה.2009ריאלי למה שצפוי לנו בשנת 

 הולכת להיות כנראה אחת השנים הקשות ביותר 2009- שכפופוליזם

ק שדיברת ובמסגרת אותו חוסר ניתו. לכלכלה הישראלית והעולמית

אני יכול להגיד לך שכולנו יודעים , בהקשר של ערי תיאום, בשבחו בוקי

והאפקט . שאנחנו חיים בעולם שהוא הרבה יותר תלוי מבחינה כלכלית

הוא , הכלכלי הקשה שישראל רק מתחילה לראות את תחילתו עכשיו

אז אם כבר . ב" ארהשל מה שקורה היום בכלכלה החזקה בעולם' דיליי'

במובנים האלה הייתי . זה במונחים האלה, השוות אותה למשהוצריך ל
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מר בן . יותר דוגמא אישית, מצפה מתקציב לגלות יותר אחריות חברתית

 .אתה התחלת את הקדנציה הקודמת באקט של דוגמא אישית, חמו

 ולא שאלת את שאר 10%אתה גזרת על עצמך קיצוץ שכר בכירים של 

אתה גזרת אותו , את בקיצוץ הזהבכירי העירייה אם הם מוכנים לש

עד שהגעת לאיתנות כלכלית שהאמנת שמצדיקה . עליהם בחתך שווה

, אני קורא לך מכאן. את המשך השכר המלא שלך כבכיר בעירייה

 היא שנה שעונה להגדרה של הידוק 2009-שבמידה ותהיה סבור ש

תפעל , כאקט אחראי של דוגמא אישית, לא כמעשה פופוליסטי, חגורה

הופך וסביר , 2004-כי אני חושב שמה שהיה ראוי ונכון ב. ותו האופןבא

, בוקי,  אז אני לא אדבר על ערי תיאום.2009שיהיה ראוי גם בשנת 

דוגמא אישית גם מתבטאת בזה שבשנה של , למרות שעם כל הכבוד

לא סגן ראש עיר ולא עובד . הידוק חגורה לא שולחים אף אחד לסין

  .כזה ולא במחלקת תיירים אפילוולא לקונגרס , עירייה

, 2009 בהצעת התקציב של .כמה מילים על תקציב איכות הסביבה  

 53מסגרת התקציב של אגף איכות הסביבה על כל מרכיביו עומדת על 

, לכאורה. 2008בשנת ₪  מיליון 46על פניו יש פה גידול לעומת . ₪מיליון 

ולכן אפשר להגיד , יותר₪  מיליון 7בפועל , לא לכאורה, יותר₪  מיליון 7

שמדובר בעלייה מרשימה שיש לקוות ולהניח שהיא תלך לאפיקים שרק 

אבל בדיקה  . ישדרגו את היותה של כפר סבא עיר ירוקה ובת קיימא

מעמיקה מלמדת שכמעט כל הגידול הזה מוסבר במונחים של מרכיבי 

י ההתייקרות שהגזבר התייחס אליהם בנושא מכרזי פינוי האשפה ומכרז

גם אני מניח אם תשאלו את מנהל האגף לאיכות , זאת אומרת. הגינון

י כי פשוט בניתוח תקציב, לא כי אני שאלתי, ואני אומר תשאלו, הסביבה

פשוט שאני עשיתי סעיפי ההוצאה וההכנסה הפנויים האחרים הלא 

,  הם זניחים2009-שמתווספים כעודף ב, שלא במסגרת מכרזים, קשיחים

הדבר הזה מקבל ביטוי בהרבה . 2008בשישים לעומת ואפילו בטלים 

מאוד פרמטרים שדיברנו עליהם בישיבה שעסקה בנושא איכות הסביבה 
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 אין שום דבר שמלמד 2009בהצעת התקציב של . כישיבת הכנת תקציב

על כך שכפר סבא הולכת לתקצב את נושא הפרדת הפסולת ברמה של 

שום דבר שמלמד על כך  אין 2009 בהצעת התקציב של .פסולת ביתית

. שהולכים לתקצב נושא של מרכז איסוף ומיחזור של פסולת בניין

 יש תקן כוח אדם עדיין מאוד בעייתי בכל מה 2009בהצעת התקציב של 

בהצעת התקציב . עובדי האגף לאיכות הסביבהשקשור לתקני אכיפה של 

ת  עדיין אין שום דבר שמעיד על כך שעיריית כפר סבא הולכ2009של 

עיריית כפר סבא , ההפך. לעשות שימוש בצמחיה שהיא חסכנית במים

בניגוד , בזבזן במיםי זה שהיא שותלת דשא שהוא "עוברת על החוק ע

עיריית כפר סבא למרות נתוני מיחזור . גמור להנחיות של נציבות המים

 2008-שב, מרשימים עדיין לא עומדת בהנחיות החוק של היקפי מיחזור

 5%היא עדיין נמצאת מרחק של כמעט . 25%עמוד על היו אמורים ל

אם הם לא יקבלו ביטוי תקציבי הם לא , הדברים האלה. למטה מזה

. 'מצבנו הרבה יותר טוב מערים אחרות'אז יהיה מי שיגיד . יקרו יש מאין

  , מר בן חמואבל אני לא מכיר הרבה ערים אחרות . נכון

  . סליחה, לא כמו בת ים  :יהודה בן חמו

לא אני , כלומר.  בדגל הירוק באותה קדחתנות שאתה עושהשמנופפים  :א בן גלגי

, עוקב אחרי קצב ההודעות לעיתונות שיועץ התקשורת של מוציא

אז אני מודיע לך שבעיון . בהקשר של כמה כפר סבא היא עיר ירוקה

כפר סבא היא ירוקה רק למראית , מעמיק של תקציב איכות הסביבה

לפעמים עץ , ק שאתה מדבר בשבחו תחת כל עץ רענןהסטנדרט הירו. עין

מלמד על עלווה לא רעננה וירוקה , ל"בלי אישור של יערן קק ,שנכרת גם

אלא דווקא על משהו שהוא רחוק מאוד מלהיות משהו שעונה להגדרה 

  . של עיר ירוקה הלכה למעשה

 זה דיברו כאן על. אני רוצה לסיים בשתי נקודות של חשיבה אחרת קצת  

אם אנחנו כבר מדברים , יש ערים בעולם. וזה נכון, קיבלנו תוצר מוגמרש

תקציב 'שלקחו מודל שנקרא , על איזושהי עירייה השוואתית
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 1989שכבר בשנת ,  יש עיר בברזיל שנקראת פורטואלגרו.'השתתפותי

שמדבר על שיטת , החליטה שהיא מאמצת מודל של תקציב השתתפותי

זרחים בהכרעות בנושא הקצאת תקצוב שמשתפת באופן פעיל א

ויוצרת רמה של דמוקרטיזציה הרבה יותר גבוהה , המשאבים הציבוריים

 אנחנו נמצאים בקוטב הקיצוני ביותר למודל .בקביעת סדרי עדיפויות

לא זאת בלבד שאנחנו לא משתפים את התושבים שלנו בקביעת . הזה

ללכת  שנים 5-למעט העובדה שהם יכולים אחת ל, סדרי עדיפויות

גם נבחרי . וכך הם עשו לפני קצת יותר מחודש, ולהטיל פתק בקלפי

יכולת הציבור שנבחרו על ידיהם באופן עקיף אומרים שאין להם שום 

גם , אני מרגיע אתכם, ורבותיי. לקחת חלק בקביעת סדרי העדיפויות

באיזה תואר או , לפחות חלקכם, בשנה הבאה כשכבר כל אחד פה יתהדר

אני מרגיע אתכם שהסיכוי שאתם תוכלו לקבוע , בשכרבאיזה תפקיד 

אם , ולכן אני קורא לך. את סדרי העדיפויות התקציביים שואפים לאפס

שאתה יוצק ,  לא בדיבורים אלא במעשים,אתה רוצה להיות חדשני

תבחן את המודל של תקציב , אותם לתוכן של ממשות אמיתית

 מן הימים תואיל תצייד את נבחרי הציבור שאתה ביום, השתתפותי

ותתחיל בקודם כל , שלךבטובך להרכיב סביבך במסגרת הקואליציה 

אולי תמצא לנכון גם , ואם תראה שהדברים עובדים יפה. לשתף אותם

מה שקורה היום זה מופע סולו של אולי . לשתף את הציבור בתהליך הזה

אבל עם כל הכבוד אני לא שם , ושל אבי, שגיא כמוך, אנשים מוכשרים

אני חושב שהמצוקה . ת כל יהבי על כל ההבנה הכלכלית שלכםא

היא מחייבת , ביקורתית מחייבת חשיבה 2009-הכלכלית שצפויה לנו ב

היא מחייבת הפיכה של כל אבן וניצול של כל משאב . חשיבה חדשנית

אני יכול להגיד מראש . שאולי אתם אפילו עוד לא השכלתם לחשוב עליו

יקרים הכלכליים ביותר של סיעת הירוקים שאני מנצל את המשאבים ה

 אמיר גבע עושה .להעמיד את הידע שגלום אצלם לטובת הפיכת כל אבן

אל תשמח לתרום -אין לי ספק שאתי גן. את זה כבר בוועדת ההשקעות
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אם אתם תואילו להשתמש באותם . מכישוריה וממרצה לעניין הזה

מדוע אנחנו , ודשלושתנו יחד וכל אחד לח,  אנחנו הסברנו.המשאבים

אני מקווה שכל מי שמוצא לנכון לתת . נצביע נגד הצעת התקציב היום

  . לא יתחרט על מעשיו, קרדיט היום בערב

. תודה. הישיבה הבאה בכיכר העיר תהיה, לפני עמירם. תודה רבה  :יהודה בן חמו

  . בבקשה, עמירם

  ,גיא ,אני לא מאמין שאפילו בעיר הזאת שהזכרת את שמה  :עמירם מילר

  . זה לא רעיון רע  :גיא בן גל

  .אני מקבל את הצעתך  :יהודה בן חמו

לא , יש דמוקרטיה שמשפיעה על תקציבי העירייה, בברזיל, פורטו משהו  :עמירם מילר

  . מאמין

  . תקציב ערי תיאום לנסוע לברזיל עכשיו... אנחנו , הנה  :יהודה בן חמו

אני . כוללות ספריםות ברכבת ששיש לך חווי, אוד יאיראני שמח מ  :עמירם מילר

אפילו פעם היתה , אני נוסע פעמים רבות ברכבת. בהחלט מסכים לדעתך

כחלק , אל-אתי גן, ואני מציע לך. פגשתי את מאיר אלונים שם, לי חוויה

  ? לא, זה נכון, מאיר פה, מפתרון בעיות התחבורה

  . אתה יודע שמאיר זה שחקן רכש שיהודה הצליח לקחת  :צביקה צרפתי

הרי , אתי, בכל אופן? לא,  דקות10גם לאופוזיציה יש .  דקות10, יהודה  :עמירם מילר

את באמת אשת כספים ואת מעורה בפעילות של החברה , את יודעת

ומעורה בוועדה שקבעה את סדרי העדיפויות של התקציב , הכלכלית

שתקציבי , את יודעת הלוא. 'ועדת הצמצומים וכו, בקדנציה הקודמת

כל . ההשפעה של העירייה עליהם היא קרובה לאפס, רההתחבו

  , המשאבים שעוסקים בתחבורה

  ? אז מה אם היא יודעת? אז מה  :יהודה בן חמו

העירייה . כל התקציבים שעוסקים בתחבורה הם תקציבים ממשלתיים  :עמירם מילר

וגם מציבה רמזורים , לא סוללת כבישים ארציים ולא סוללת מחלפים

  , אז ככה שנגיד.  התחבורהבהשתתפות משרד



  .י   25.12.2008  56  ניין מועצה שלא מן המ

  ?  ר למנהור לא היה בתקציב העירוני"תב, עמירם, רגע  :אהוד לוי יובל

  . יובל, יובל. תפסיק כבר  :יהודה בן חמו

  . ר למנהור"היה תב  :עמירם מילר

  ? אז זה לא ארצי  :אהוד לוי יובל

  ? י מי"זה תוקצב ע  :עמירם מילר

  . נו, עזוב  :יהודה בן חמו

  . רים של עיריית כפר סבא"היה בתב  :אהוד לוי יובל

  ?  זה קל בעיניך70%  :עמירם מילר

  , לידיעתך, עמירם  :אל-אתי גן

  . אתי בחייך  :עמירם מילר

  , גם כיכר, לידיעתך, עמירם  :אל-אתי גן

אני . בבקשה, אבל אחרי זה תקבלי את רשות הדיבור ותעני לי, סליחה  :עמירם מילר

  . לא הפרעתי לך בדברייך. פונג דיון-לא יכול לנהל פינג

, אני לא בטוח שהוא הסכים איתך. הוא לא הפריע לך אבל, עם כל הכבוד  :יהודה בן חמו

  .אני מאוד מבקש. אני מבקש. אבל הוא לא הפריע לך

שמעתי השבוע את פרופסור אבישי . אני לא רוצה להתנגח עם אף אחד  :עמירם מילר

אבל שני דברים , ריםדיבר על כמה דב. שאמר שני דברים, ברוורמן

לא כבוד גדול להיות היום כלכלן ' הוא אמר -אחד . הצטללו בעיניי

ודווקא . שהרי מישהו היה צריך לחזות את המשבר הזה, ואנליסט

הוא , דבר שני. זה דבר אחד. 'אנשים היו צריכים לחזות כנראה לא חזו

אבל הוא אמר גם , זה מה שהוא אמר, שהוא כמובן כן חזה, אמר

 שנה לא היה משבר כלכלי כזה כפי שצפוי 80בדיוק , 2009 עד 29שנת מ'ש

  . לא משנה הזה', 2008 או בסוף 2009להיות בשנת 

  . 2010-יימשך גם ל  :???

ני מקווה שהוא גם יהיה שר שא, אבל מה שלא אמר פרופסור ברוורמן  :עמירם מילר

. ינוךעינת וילף תהיה שרת החר "ואולי ד, האוצר בממשלת ישראל הבאה

מה שהוא לא . על המשבר הזה, כפי שאמרתי, פרופסור ברוורמן אמר
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ראשי תיבות , Moma. Moma יורק מוזיאון- נחנך בניו1929-שב, אמר

Museum Of Modern & Art ,ב שחנך את המוזיאון אמר "ונשיא ארה

הוא חושב ', וכו' שלמרות המשבר הכלכלי ואנשים שם קפצו מהגגות וכו

ואני חושב . ת וכל המוזיאון יתנו תקווה לאנשיםשהאמנות הפלסטי

אבל מה שקרה פה בתקציב , שאנחנו לא יכולים לחנוך מוזיאונים השנה

את , ודיבר על זה צביקה קודם, אתי כמוך, אני שמעתי.  נותן תקווה2009

בשעה ארוכה של הסבר מעמיק על מה ' דב רקוביץ, מנהל אגף החינוך

אני אומר לכם אני יצאתי משם , איתשקורה במערכת החינוך הכפר סב

  . יצאתי נפעם. אני לא  אומר את זה בציניות, באמת נפעם. באמת נפעם

  . אתה גם תצא נפעם, מחלקת החינוך בבת ים  :יהודה בן חמו

כי , אני לא רוצה למתוח ביקורת לא על בת ים ולא על שום עיר אחרת  :עמירם מילר

 אבל פגשתי אותו באקראי .אני בטוח שכל אחד עושה כמיטב יכולתו

אנחנו , דב'אמרתי לו , למחרת בבוקר והוא ביקש שם דברים נוספים

אותו הדבר לגבי . אמרתי לו כי זו דעתי. 'נאכל חצץ ולא נקצץ בחינוך

בגלל המצב הזה תקציבי . אולי אפילו בחומרה יותר גדולה, הרווחה

זה . בואל תחש, שזה יעזור למי שמובטללא . הרווחה צריכים לעלות

עובדים סוציאליים ואחרים או ילדים , יעזור להחזיק עוד אנשים

וגם גם בתרבות וכך גם אולי . במוסדות שזה גם קשור למצב הכלכלי

אבל אנחנו באמת בדברים האלה מנסים לשמור על . בנושאים אחרים

ומי שחושב שהעירייה יכולה לפתור את בעיית האבטלה טועה . התקווה

והרי כולכם הייתם .  העירייה יכולה לסייע למובטלים.טעות גדולה מאוד

עדים שאני עבדכם הצעתי להכניס לרשימת הקריטריונים שבהם 

גם את נושא , עמותות שונות או גופים שונים נהנים מתמיכה עירונית

מבחינה כלכלית לא נוכל , כי הטיפול במובטלים. הטיפול במובטלים

ויש לנו בכפר סבא עוצמה . יעמבחינה חברתית נוכל לסי. לסייע בהרבה

רבה מאוד של ארגוני מתנדבים שאותם נצטרך לנצל כדי לפתור בעיות 
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 וטיפול החל מבעיות של מזון וכלה בבעיות של מבוטלים, חברתיות

ואנחנו בהחלט צריכים להיערך בעירייה . בשעות הפנאי וכל היוצא בזה

 אמר לי את וגם, למצבים כאלה ואני בטוח שראש העיר גם אמר את זה

שתהיה הערכות לקראת פתרון בעיות או פתרון , זה בשיחה מוקדמת

אבל אני לא . סיטואציות שונות של משברים כתוצאה מהמצב הכלכלי

. חושב שהתקציב הזה שמונח לפנינו הוא הראי של כל הבעיות האלה

שהתקציב הזה יבוצע כלשונו , ואני לא רוצה לחזור על מה שאמרו קודם

כי הרי אין כוונה לאף . במידה וההכנסות תהיינה תואמותוככתבו רק 

יובל אהוד לוי הצעיר , ידידי, ועצה אליך יובל. אחד להגיע למצב גירעוני

. לעניין של סיןאתה נתפסת , תראה. מעלה-והנמרץ ובוודאי תעלה מעלה

ר "ואני הייתי יו. קלמן מנוסקי, פעם היה פה גזבר עירייה זכרו לברכה

שהוא ? מה הוא אמר לי, הוא הכין את התקציב. כיבוי אשאיגוד ערים ו

בתוך כל , תשמע'אמר . במידה מסוימת, היה תלמידו של ספיר דרך אגב

מתנפלים על הדבר הזה כי אז כולם , תקציב תחביא משהו קטן שיבלוט

אף אחד לא חושב לנסוע לסין , למה נוסעים לסין', ומדברים שעתיים

  ,  אבל אתה נתפס,ואולי לא צריך לנסוע לסין

  . יהודה אמר את זה בישיבות  :אהוד לוי יובל

אלא לזוטות שאינן משפיעות לא , נתפס באמת לא למהות של התקציב  :עמירם מילר

על המבנה התקציבי ולא על החיים של כל תושב בכפר סבא שכולם 

  , רוצים שיהיה לו

  , גם לא קיבלתי תשובות, שאלתי לגבי הרווחה  :אהוד לוי יובל

  , שיהיה לו רווחה  :עמירם מילר

  . לא קיבלתי תשובה, שאלתי לגבי הרווחה. הזוטות תשמור לאחרים  :אהוד לוי יובל

  . אני לא מתווכח איתך, יובל, רגע שנייה  :עמירם מילר

  , תכנון מדיניות למדתי מפרופסור יחזקאל דרור  :אהוד לוי יובל

  , אני לא אמרתי  :עמירם מילר

תכנון מדיניות . לא למדתי מפרופסור לשחייה ולא מאף אחד אחראני   :אהוד לוי יובל
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  . תגיד שהוא לא לימד אותי, גש אליו, כלכלית יש פרופסור בירושלים

  . תודה יובל. תודה  :יהודה בן חמו

  . אני לא למדתי אצל אף אחד אחר  :אהוד לוי יובל

  . הבנתי שלמדת, תודה  :יהודה בן חמו

אני רוצה .  אל תקבל את זה בצורה אחרת,הערה חבריתהערתי לך , יובל  :עמירם מילר

  , לומר שבסך הכל

פה לא , לא מפריעים, עם כל הכבוד. אני רוצה שתכבד את עצמך, באמת  :יהודה בן חמו

  , כשאתה תנהל ישיבות. מפריעים

  . אבל יש גבול  :אהוד לוי יובל

, יחה עמירםסל, כשאתה תנהל את הישיבות בכל פורום שהוא, יובל  :יהודה בן חמו

אני קובע את הכללים ובכללים אצלי לא . תנהל אותם איך שאתה רוצה

תאמין לי שנשמור על , וגם אם לא יסכימו איתך. מפריעים אחד לשני

  .עמירם, בבקשה. תודה. כבודך

  , בדברים המעטים... כשעמירם התייחס לדברים של האחרים  :גיא בן גל

  .עם כל הכבוד, רהיתה לך זכות דיבו, אתה  :יהודה בן חמו

אבל בכל . כמיטב יכולתי הצנועה אני משתדל לעשות את זה, ידידי גיא  :עמירם מילר

כשנתפסת לעניין . אני חייב גם להגיד לך יובל עוד הערה אחת, אופן

ס הגדול "האינטרנט והרי אתה יודע טוב ממני שהאינטרנט הוא בי

י "נרכשות עוהרבה מאוד ידע ובינה ותכונות טובות , ביותר בעולם

וככל שיהיה להם יותר מאגרים ויותר , תלמידנו ישירות דרך האינטרנט

 אני לא .כך וכך יעשירו את ידיעותיהם, תוכנות לימודיות וכיוצא בזה

  . ואנחנו נצביע עבור התקציב, התבלבלתי ולא בובללתי

  . בבקשה, שלי. תודה רבה  :יהודה בן חמו

לסמן ,  פעמים10 האלה שהיו צריכים לקרוא את התקציב אני מהחדשים :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אני . לשים כל מיני פסים כחולים כדי להבין אותו כמו שצריך, בצהוב

 ימי הסבר 4כי היו לנו , נורא מופתעת מכל השאלות של אתי ושל גיא

ואני , שבהם היו צריכים להישאל כל השאלות האלה, עמוסים של שעות
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ואז אנחנו קיבלנו .  הוסתרו עד לרגע זהלא מבינה למה השאלות האלה

אני בתור חדשה חושבת שתפקידי ואני , עכשיו. את הקצה של המידע

קודם כל ללמוד את , חושבת שגם הציבור מצפה מאיתנו החדשים

אני ברגע שנבחרתי אני . קודם כל להבין מה קורה פה בעירייה. החומר

צגת את תושבי כפר אני מיי, יובל, לא מייצגת רק את הציבור שבחר בי

ובשביל זה אני ניגשת . שאני צריכה בשביל זה ללמודואני חושבת . סבא

ביום שישי האחרון מעשר , למשל. והולכת לכל דבר שהעירייה מציעה לי

בלילה עד שלוש לפנות בוקר ביליתי בסיור הורים שעשתה הרשות 

 לא הגיעו שאר חברי המועצה חוץ, לצערי. למלחמה בסמים ואלכוהול

. אבל זה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות. למרות שהוזמנו, מנורית

. לא רק באנשי כלכלה, כי לא מדובר פה רק מספרים. לבוא וללמוד

כולם היו . שאנחנו צריכים ללמוד מה ואיך, המספרים האלה זה אנשים

זה גם היה , שירלי היתה בישיבה והיא הזמינה את כולם, מוזמנים

  . מפורסם בעיתון

  . שלי, בבקשה. היחידים שלא קיבלו הזמנה זה אתם ושמעון  :ודה בן חמויה

ורק אחר כך , ואני חושבת שאנחנו צריכים ללכת וללמוד את העבודה :בוזגלו-ד שלי עמרמי"עו

אולי גם אני , ואחר כך להגיד את הדברים שאולי, לדבר ואחר כך לצעוק

, תי יותר לנועראולי במקום לרווחה היי, קצת הייתי משנה את התקציב

אבל בשביל זה אני צריכה עוד ללמוד עוד כמה דברים . יותר לרשות

זה מה , נכון.  הקודר והמפחיד2009-וגם לכל העניין הזה של ה. בדרך

אבל גם בגלובס וגם אנשי הכלכלה הגדולים אומרים שכל . שהולך לקרות

ולי א. לא מפסיקים אותו בתקופה של מיתון, נושא של מיתוג קשרי חוץ

אז אני . כי אחרת לא שורדים אחר כך. אבל לא מפסיקים, מצמצמים

במיוחד , חושבת שגם הנושאים האלה לא צריכים כל כך להיבהל מהם

אני מאוד מודה לכל אנשי . כשצמצמו אותם בצורה מאוד רצינית

הייתם , הייתי מקצועיים. ימים מעלפים, המקצוע שהעבירו אותנו באמת

ואני . תודה לכם, ברים מפורטים כמו שצריךנתתם לנו ד. אחראיים
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מצביעה על התקציב הזה בהרגשה שעשו אותו עם כל האחריות 

  . והחשיבה מאחוריו

  . בבקשה, איציק. תודה  :יהודה בן חמו

שרבים , זה לא פשוט ולא קל להיות בין הדוברים האחרונים. לילה טוב  :איציק יואל

אבל אני בכל זאת . ענייןמהדוברים אמרו את מירב הדברים לגופו של 

אחפש ואמצא מספר נושאים שעדיין לא עלו פה כדי לפחות להגיד את 

יש דבר . גם בעניין התקציב וגם בעניין עבודת המועצה, תפיסת עולמי

לאלה , אחד שאני רוצה להתגאות בו כחבר מועצה מהקדנציה הקודמת

, ן גדולהיה גירעו, הקדנציה הקודמת התחילה בכך שנאמר כבר. שנכנסו

, שנה, דהיינו תמיד בחצי שנה, אבל גם תקציב אף פעם לא אושר בזמנו

עם , גירעוני, והעירייה באמת פעלה עם באמת תקציב קודם. והרבה יותר

 אתה לא יכול לתפקד -שאחד , המשמעות של דבר כזה. 12 חלקי 1

 ברור -שניים . שנה קודמת, תמחור קודםכי אתה בעצם עובד על , בשוטף

ואז אתה עוצר את כל ,  גם לא יכול לעשות התחייבויות קדימהשאתה

או שם לפניך כיעדים או , הפיתוח ואת כל המערכת שאתה רוצה בעצם

. את ההוכחה, יש בסיכומו של דבר, אתם יודעים, אז אכן. כאתגרים

 -אחד : הקדנציה הקודמת לפחות מיתגה את העיר הזאת ברמה

 והצטמצם למימדים של פחות או  והגירעון ירדשהתקציב הגיע בזמנו

  .  או האוברדרפט של העירייה מותר לקחת ולקבל5%יותר 

במיוחד לך , וזה ברמה החברית לכולנו, הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד  

לא ישמעו אותך בתמליל , כשיש מיקרופונים וכשאנשים מדברים, יובל

הלוא ההיסטוריה , ואני רוצה להסביר לכולכם. מה שאתה צועק פנימה

תשפוט את כולנו שמתישהו מישהו יפתח את הספרים ואת 

אם חשוב . לאן חשב, איך חשב, מה אמר, הפרוטוקולים ויראו מי אמר

זה . לא ישמעו אותך, אל תקפוץ פנימה, לך שבהיסטוריה ידעו מה אמרת

  . אז עכשיו לימדתי אותך משהו. אני רוצה להגיד לך

על , ה לשים את הדגש עליוואני כן רוצ, הדבר הנוסף שנאמר כאן  
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אני , תראו. האתגריות ועל היעדים שאנחנו מוצאים בתוך התקציב הזה

גם לגבי , לאור כל מה שנאמר כאן על המצב הכלכלי וכולם צודקים, צנוע

יש לנו אתגר אחד , 2010 ואני מסכים איתך שגם 2009גם לגבי , 2008

ושבי העיר כפי והוא לשמור על רמת חיים רמת שירותים לתויעד אחד 

זה לא בטוח , זה לא פשוט, זה אתגר ענק. שידענו לתת בשנים האחרונות

, ויודעים את זה כאן כל הכלכלנים לפחות, הדבר הנוסף. שנצליח להעניק

הוא טייס , ואם ירצה להגיב הגזבר, שהתקציב הזה חציו ויותר מחציו

 היעדים לא אלה שידברו כאן לפרוטוקול ולא אלה שיביאו את. אוטומטי

זה אומר . זה טייס אוטומטי, ואת האינטרסים ואת הרצונות לא ישפיעו

. ההכתבות מלמעלה וכל השאר, כמות מקבלי המשכורות, עלויות שכר

הוא לדיון ברמה של , נשאר חלק קטן שאני מסכים שהוא לדיון מדיני

אבל אם יעד כזה שאומר לאור מה . היעדים שמציבה המועצה בפניה

ההכנסות היומרניות , ואגב אני אומר,  בשנה הקרובהשהולך לקרות

שמנו את זה כדי , שמנו כדי להעניק את אותם שירותים, ששמנו בפנינו

שנאלץ ממש ברמה , לשמור על רמת החיים הטובים בתוך העיר כפר סבא

אז . לעקוב אחרי ההכנסות ביחס להוצאות ולתקן, הרבעונית לדעתי

ר שאין לנו יומרות ואין לנו יעדים אנחנו לא יכולים במקרה הזה לומ

  . ואין לנו רצון להתפתח ולהתקדם

, אתם יודעים, אולי לדיונים הבאים, דבר נוסף שאני רוצה לומר  

שהמבחן , אני לא כלכלן, והכלכלנים בטח מכירים את זה יותר טוב ממני

ואני לא שמעתי כאן שום דבר במבחן . הוא תמיד מבחן האלטרנטיבה

אני 'שקם כלכלן או כלכלנית או מי שבוגר ואומר , היינוד. האלטרנטיבה

זה ברור שמתוך העוגה ', אני מבקש יותר לרווחה'או ' מבקש יותר לחינוך

כדי להעניק , זה ברור שצריך לקצץ היכן שהוא. הזאת זה צריך להיות

בחן לכן במ. מאוד חושב שצריך להרחיב אותו-למקום שאתה מאוד

אלא , תי הצעה שאומרת מהיכן להורידהאלטרנטיבה וההצעה לא מצא

אבל לא תמיד זה קל , ואני מסכים עם כולם. שמעתי מה צריך להוסיף
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אני חושב שחשוב מאוד שהעיר , בסיכומו של דבר, תראו. וזה יכול להיות

תקציב זו בסך הכל . י תקציב"יפעל עפ, כפר סבא או כל ארגון בכלל

לא לסטות לא , לכת לאורומסגרת שנותנת לך כיוון מסוים ואתה צריך ל

אז אני חושב שזה , וכשזה כך. ולדעת איך אתה פועל, ימינה ולא שמאלה

למרות שיש , אגב כולל האופוזיציה אני חושב במקרה הזה, נכון שכולנו

לא שמעתי את זה , להם איזשהם נושאים שהם היו רוצים אולי לשנות

אני , לא ישנתיאני , אני חושב שתקציב. כאן ולא שמעתי על חשבון מה

, ואגב אחד הדברים שלא רציתי להגיד אבל אני אגיד כאן, הקשבתי לך

, וזה בסדר, כספים, חשבונאות, אני אגב מכבד כל אחד שגמר כלכלה

ואני לא רוצה להגיד מה שברוורמן אמר אז אני אגיד , והם מתגאים בזה

 כמעט העולם נחרב בחצי שנה האחרונה מכל -מה שאני אמרתי 

נהיה אנשים פשוטים שמבינים את , אז בואו נחזור לעצמנו. םהמומחי

. ולא נדבר במילים גבוהות ממה שהן, ולא נדבר בוירטואליות, הדברים

ולכן בסיכומו של דבר אני כן חושב שכל המועצה צריכה ואין פה 

 שנים האחרונות כך זה היה 5-לפחות ב, קואליציה ואין פה אופוזיציה

, ר אותו כדי שלאנשי המקצוע בתוך העירייהצריך לאש, לגבי התקציב

תהיה , בשרשור עד למטה, ל"למנכ, למנהל הכספים, למנהלי אגפים

אנחנו נעשה את הבקרה לאורך . 2009מסגרת והכוונה איך לפעול בשנת 

  . תודה, אתמוך כמו שאמרתי, אני כמובן. השנה

  . לאחר מכן איתן, אברהם מולה. תודה רבה איציק  :יהודה בן חמו

, מודה ומתוודה לא השתתפתי בוועדת כספיםקודם כל אני . ערב טוב  :אברהם מולה

עבודה , למרות זה אני יודע שאנשי המקצוע עושים את העבודה שלהם

יש לי הארה , אבל מה, אין לי ספק אני אתמוך בתקציב, ואני. נאמנה

אני רוצה , כל מנהלי האגפים פה, בגלל שיש לי הזדמנות עכשיו, ף"באל

יש לנו . ואני כמובן מתייחס לאורן כהן, יתייחסו לשכונות יותרש

אנחנו מקצים תקציב לשנת ,  שםואני רוצה שקצת יעשו השקעה, שכונות

ואני רוצה . את העוגה כמו בכל עיר, התקציב הזה שיחלקו אותו, 2009
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. צריך לסדר אותם,  ויש הרבה מדרכות שם.גם שישקיעו קצת בשכונות

ואני רוצה , גני ילדים, אם לשפץ את הגנים, ביבהאם זה באיכות הס

ואני רוצה להודות לאנשי , כל העוגה כמו כל העיר, שיחלקו את התקציב

  . תודה, אני אתמוך בתקציב. המקצוע שהכינו את התקציב

  . איתן בבקשה. תודה רבה  :יהודה בן חמו

. ל לקצר מאוד בדברייאני אשתד, גיע פה לנר שישיעל מנת שלא נ, נורית  :ד איתן צנעני"עו

', לא השפענו'וכשאני אומר . התקציבזה לא סוד שלא השפענו על , טוב

. קיבלנו תקציב בבחינת כזה ראה וקדש. כל חברי מועצת העיר, אז כולנו

. תצביעו בעדו או תתנגדו לו. תתמכו בו או לא תתמכו בו. זה התקציב

ביר שקל אני לא חושב שיש פה מישהו מחברי המועצה שהצליח להע

אני מקבל את הטענה כי , יחד עם זאת. מסעיף לסעיף בתקציב הזה

או יותר , מדובר באילוצים שנובעים מהסמיכות של בין מערכת הבחירות

. נכון בין התוצאות של הבחירות לבין הצגת התקציב וההצבעה עליו

יש לי קצת , שאמר שתקציב פנטסטי, בניגוד לדברי חברי שמעון פרץ

שמעון פעם ראשונה שיש , בשתי נקודותאני אגע . ל התקציבביקורת גם ע

דיברו על הנושא הזה לכן אני , ושוב, קודם כל. בינינו אי הסכמה כלשהי

במצב . צפי ההכנסות נראה לנו אופטימי למדי. אדבר ממש בקצרה

הכלכלי בו שרוי המשק אני מסופק אם ההכנסות תהיינה בהתאם 

מאוד נוגע אלינו - והדבר השני שמאוד.מאוד מסופק-אני מאוד. לציפיות

אני אגע בשתי . זה הנושא שהתקציב לא נותן מענה לצורכי הציבור הדתי

שמעון נגע , קודם כל בעניין של התרבות התורנית, נקודות בעניין הזה

תקציב התרבות התורנית בעיריית . אני רוצה לחדד את הנקודה, בזה

אין שום . ור המרכז בכללבאז, כפר סבא הוא מהנמוכים באזור השרון

אין שום הצדקה שלא תהיה פה תרבות תורנית משמעותית , סיבה

  . באחוזים לתקציב, אני מדבר ביחס לכלל התקציב. לציבור הדתי

  . זה לא רלוונטי  :???

הוא , אם אנחנו לוקחים את תקציב התרבות התורנית. ועוד איך רלוונטי  :ד איתן צנעני"עו
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שזה , ר מסך התקציב של התרבות הכללית אולי טיפה יות2%בערך 

הדבר השני זה שירותי .  ממש זניח ואין שום סיבה והצדקה לכךממש

אני חושב שיש פה קונצנזוס על העובדה הזאת ששירותי הדת בכפר . הדת

. שירותי הדת אפשר לומר במידה מסוימת קרסו. סבא כמעט לא קיימים

 המקוואות בכפר סבא אם נשווה את. המקוואות נראות בצורה מזעזעת

מצב . אנחנו פשוט יכולים להתבייש בכך, לרעננה או לערים אחרות

ושיקום . כל הדברים האלה חייבים שיקום, הרבנות, מערכת הכשרות

. ושיקום עולה כסף. יש הבדל בין אחזקה שוטפת לבין שיקום. עולה כסף

 אנחנו, יחד עם זאת. אין לזה שום ביטוי, בתקציב הזה לצערי הרב

קשה , מדובר בפגיעה קשה. מבינים את המשמעות של אי אישור התקציב

ביחס של משרד הפנים , במצבה הכלכלי, בתדמית של העיר, מדי בעיר

. ולכן אנחנו לא נוכל לתת מאידך יד למצב של אי העברת התקציב, לעיר

אנחנו רוצים לקוות כי במהלך השנה הקרובה תבוצענה העברות 

, תאם לצרכים השונים ולצרכים שחשובים לנותקציביות והתאמות בה

ואנחנו נתמוך בתקציב , אמנם בלב לא קל, ולכן אנחנו נגלה אחריות

  . ד מנשה אליאס"עואני מדבר בשמי ובשם . המוצע

  . בבקשה, נורית. תודה רבה איתן  :יהודה בן חמו

ר שהוא יאיר אומ. יאיר, אני מבקשת להתייחס דווקא באלגוריה אליך  :לוי-נורית חסון

  ', אני אומרת שדב רקוביץ. רוצה לקדם אינטרסים אישיים

  , לא אישיים  :יאיר אברהם

  . אתה אמרת אישיים של בוחריך  :לוי-נורית חסון

  . הציבור שאני מייצג  :יאיר אברהם

  . בוודאי  :לוי-נורית חסון

  . זה לא אישיים  :יאיר אברהם

  ? זה לא אישיים  :לוי-נורית חסון

  .  לאממש  :יאיר אברהם

  . של ציבור בוחריך  :לוי-נורית חסון
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  . ואתם לא יודעים מה זה פוליטיקה ומדעי המדינה  :יאיר אברהם

  .אל תיקח כל דבר אישי, יאיר  :יהודה בן חמו

אני משתמשת בך כאלגוריה , אני פשוט אומרת, עם המון כבוד, יאיר  :לוי-נורית חסון

דיוק רוצה לקדם את לא ב' ואני אומרת שדב רקוביץ. ולאו דווקא אתה

רבים ,  אנחנו יושבים פה,ולמה אני מתכוונת. א"ילדו הפרטי בגן יול

צעירים במליאה הזו של מועצת העיר ואני חושבת שנדרשת לנו מאיתנו 

הייתי אומרת ברמה , היתה לנו פרזנטציה. מידה מסוימת של ענווה

, שום שכל, רוחב דעת, הגבוהה ביותר של אנשים שגילו כובד ראש

היתה פרזנטציה יוצאת . מנהלי אגפים, גזבר, ל העיר"שזה מנכ, אחריות

, זה לא שאני עכשיו בקיאה ברזי רזים או בפרטי פרטים. מגדר הרגיל

 ,זה ברור לא הכניס אותנו לתוך העניינים. אבל זה נתן לנו איזושהי נגיעה

אבל מכאן ועד ההכרעה לחשוב שאנחנו באמת רשאים או יכולים עכשיו 

זו הצעה . הוא לא קשיח, למעשה הם אומרים פה, יע בדבר שהואלהכר

אנחנו , השנה מתקדמת, יש רבעונים, הצרכיםוההצעה הזו מתבנית לפי 

לפחות , ולכן אני באמת חושבת שעם מידת הענווה וההערכה. בני אדם

מישהו פה הגה את רעיון התקציב ועבד עליו , אם אתם רוצים לצמצם

אז נתחשב בהם ונודה להם ? לא, יין של הוצאותזה גם ענ, למשך חודשים

אנחנו בינתיים . Being- לDoingזה בדיוק ההבדל בין . על פועלם

Being ,ועל זה הם ראויים להערכה , הם עשו את העבודה ואת המלאכה

הכל היה . ולא ניכר שהם הגניבו איזה משהו לביתם. לפחות מאיתנו

ולכן אני ,  היה בחן רבהכל, הכל היה בהדרת כבוד, בשקיפות מלאה

  . תודה. באמת מצביעה בעד

אם אני לא אתייחס לכל , ברשותכם. תודה רבה? יש מישהו. תודה רבה  :יהודה בן חמו

אני אתייחס לכמה דברים באופן , הערה והערה ברמה השמית שנאמרה

ואני באמת אנסה לתמצת את הדברים כי חלק ניכר מהדברים . כללי

ערה שאני אומר שכל אחד שאמר אותה ייקח אז כל ה, חזרו על עצמם
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לא . 2009-אני חושב ב, ראשית כל. את זה גם בהתייחסות ישירה אליו

אבל כפי . כולם אומרים את זה. צריך להיות כלכליסט גדול בשביל זה

חלק . אני חושב שמנסים ליצור איזושהי תמונה קודרת, שאיציק אמר

לא . צוע ואנשי התקשורתמהתמונה שמנסים לצבוע זה דווקא אנשי המק

, ואולי יותר מכל. אני מאוד מקווהאבל , שזה מה שיקל בסופו של יום

לי יש יותר לדאוג , ואני אומר את זה במלוא הצניעות, חברי המועצה

 כי לי יש גם מעבר לחברי המועצה את האחריות האישית .מכל אחד אחר

אין לי , יעדיםאני לא בא ואומר שנצליח לעמוד בכל ה. על נושא התקציב

הוא אני לא בא ואומר שכל מה שכתוב בספר התקציב . את היומרה הזו

. הוא אדם אטום. מי שאומר דבר כזה הוא אדם שלא מוביל. אשר יהיה

אני כן אומר . הוא אדם שלא קשוב לצרכי הארגון שהוא עומד בראשו

אני כן יודע שהשנה יהיה . שהיעדים במפורש מתחילתם נקבעו ברף גבוה

אני מקווה מאוד שגם , אני יודע. שה עד מאוד לממש את היעדים הללוק

 שנים האחרונות כמה נביאי 5- אני אדע לפחות כמו ב2009בסוף שנת 

שהחנות ברחוב רוטשילד שמכרה , זעם וכמה רואי שחורות היו לנו כאן

כובעים היתה אחת החנויות שהתפרנסה בצורה טובה ביותר בעיר כפר 

 נצליח לסיים אותה באיזון עם הכנסות 2009קווה שגם  אני מאוד מ.סבא

גם היום מנסים לצבוע את התמונה , ואותם אנשים שראו בעבר שחורות

אין . אין בכוונתי לצבוע תמונות ורודות. הכוללת בצבעים שחורים מדי

  . בכוונתי לבוא ולומר שהמלאכה היא קלה

במשעולים לא הלכנו .  האחרונות לא בחרנו בדרך הקלה5-במשך ה  

הלכנו באותם רמות שהיו קשות , הלכנו בדרכים העקלקלות. המישורים

הלכנו כשהרוב המכריע בא . אבל הלכנו כשאחד תמך בשני. להליכה

. יש בי חמלה לאנשים לא בנו בית ולא שתלו עץ. והתחלק בנשיאת הנטל

כל , וזה בסדר, יוכלומאוד מקווה שאנשים שיעבירו ביקורת -ואני מאוד

לאחר . אבל יעשו זאת לאחר ניסיון של עשייה, ת היא לגיטימיתביקור

אני יכול לומר לכם חברי  . של יצירה מסוימת, הניסיון של בנייה מסוימת
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 שאני ואתם נחליט מנסים פה לצבוע מצב ששנה הבאה כאילו, המועצה

שאני ואתם יש לנו את היכולת לפרוס שמיכה בלתי . על כל שקל ושקל

במה , שיחות האישיות שהיו לי אתכםגם ב,  מודיע לכםאני כבר. מוגבלת

. תקציב עירייה אין פה מקום לפופוליזם, אני אומר את הדברים, רעננה

 יש פה מקום להיות שותפים לעשייה או .יש פה מקום להצהרות כוונות

לצערי אני אומר את . להיות למקום של תקיעת מקלות בגלגלים

דאות שהיו פה אנשים שהיו שמחים אני יודע יותר מאשר בוו, הדברים

. יש פה אנשים שגם הציעו את זה גם, צביקה. 12 חלקי 1שהתקציב היה 

, אני מודיע לכם. 12 חלקי 1-בואו נלך ל? למה לאשר תקציב, בואו נחזור

אני , אף אחד עוד לא חתם איתי הסכם קואליציוני עם הסיעה שלנו

יות שחוויתי בתקופת בגלל החוו, מודיע לכם שכל עוד שאני ראש עיר

 לא 12 חלקי 1המושג של . המושג הזה לא יהיה כאן, היותי חבר מועצה

כי .  לא יהיה דבר כזה- המושג של גירעון תקציבי. יהיה בלקסיקון שלנו

אני עובד , אל-אמיר גבע ואתי גן, ואני לא כלכלן גדול, אני יודע ואני זוכר

כשהגעתי ,  כראש עיר הראשונים שליאבל אני זוכר את הימים. נוער

עם הרבה רצון לשנות אבל הרבה . למשרד הפנים עם הרבה תמימות

שחלקה אפילו גובשה ,  ואני זוכר את החוברת שהבאנו.מאוד תמימות

ל משרד הפנים "ואני זוכר שמנכ. י ועדת הרפורמה שהתנדבה בזמנו"ע

זרק לעברי את החוברת והוא אמר לי שהמגירות של משרד הפנים 

הרבה מאוד , הרבה מאוד תכניות עברה. חוברות מכפר סבאמלאות ב

- ואני זוכר את המילים המאוד.מימוש בשטח לא היה. הצהרת כוונות

החשב המלווה ואולי גם , בצומת רעננה'הוא אמר לי , מאוד ברורות

, תאם תיכנסו לתכנית הבראה אמיתי, לכפר סבאהקרואה בדרך הוועדה 

במידה ולא תעמדו . רסה ויחזרו אלינואנחנו ניתן את ההנחיה שיעשו פ

, מאוד שמח-אני מאוד .'הם ייקחו את הימינה ויכנסו לכפר סבא, ביעדים

המאתגרים שהיו לי אני חושב שאחד התפקידים . מאוד שמח-מאוד

זו היתה , אבל המעניינת ביותר, אני חושב שהתקופה הקשה. בחיים
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 5. וקיבלנו מתנות שנים שלא באנו 5.  שנים האחרונות5-התקופה של ה

לאן פניהם ? מה הם מסוגלים? מה הם יעשו'שנים שכולם באו ואמרו 

חלקם באו ממקום , חלקם באו מתום, כל הסימני שאלה הללו?' מועדות

אני מודה ומתוודה שהספקות הללו ניקרו בי מלכתחילה עוד , אמיתי

ף מאוד שמח ואני לא זוק-אני מאוד.  שנים5בטרם כניסתי לתפקיד לפני 

אלא אני , ואני לא אומר את הדברים לשם צניעות, זאת לזכותי לבד

אני אומר אותם כעדות לתהליכים . אומר אותם כדברי אלוהים חיים

וצה לומר למנהלי ואני ר, רבים שנעשו פה בארגון בעיריית כפר סבא

כספים שהיום באני רוצה לומר לאנשי המקצוע , המחלקות והאגפים

, יש לנו אנשים לא הטובים ביותר, ניות כלפיהםאמרו פה אמירות פוגענ

, גזבר בשם שגיא רוכל, לא כלכלנים דגולים, לים של בנקים"לא מנכ

בתחומו , צוות עוזרים שכל אחד בדרכו שלו, ל בשם אבי בן חמו"מנכ

 אני רוצה לומר לכל .נתן את האינפוט הטוב ביותר לניהול העיר, שלו

, על מה שחברי המועצה, ראש זקוףתלכו ב, היו גאים, מנהלי המחלקות

אין לי חלילה משהו נגד עירייה . מרבית חברי המועצה חושבים עליכם

אותם ראשי עם יש לי קוליגיאליות מאוד טובה . כזו או עירייה אחרת

אין בי שום . אין בי שום קנאה במה שקורה שם. רשויות שצוינו פה קודם

אין לי ובלי לפגוע גם בצוות . רצון להידמות למה שקורה בערים הללו

אני יודע עד כמה הם מגיעים לכאן , כוח האדם שיש ברשויות הללו

ולבוא ולהשוות את . אני יכול להיות עד לכך. ללמוד מה אתם עושים

לבוא ולצטט מה קורה במערכות חינוך , רכת החינוך של כפר סבאמע

מאוד -אני מאוד, ולקוות ולפלל שזה מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו פה

. שמח מהתמונה שמתבהרת ומתבררת בעשייה המוניציפאלית כאן בעיר

ואני .  שנים האחרונות5-רק לציין לשבח את כל מה שקרה באני יכול 

גם ,  בהרבה מאוד כנסים יחד עם העובדיםאומר ואמרתי את זה גם

בפורומים של שרי ממשלה שביקשו אותנו לבוא ולהסביר כיצד הדברים 

, הדברים לא יכלו להיעשות בצורה טובה יותר ומצופה יותר מכם. נעשו
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ועל כך אני מבקש לתקן אם נוצרה פה איזושהי תמונה . כפי שעשיתם

לתקן את התמונה , ח דברייאני רוצה לבקש כבר בפתי, עגומה וכהוא זה

  . הזו

אני בהחלט מתחבר לכל אותם אנשים שאומרים שהצפי להכנסות הוא   

כפי .  לעמוד ביעדים2009-אני מאוד מקווה שנצליח גם ב. צפי גבוה מדי

אנחנו ננהל את , כפי שאמרתי בכל פורום, שאמרתי בפתיח דבריי

ואם . י תנועהתוך כד,  שנים האחרונות5-התקציב הזה כמו שניהלנו ב

נצטרך לבוא ולדון עוד פעם איפה מקצצים או איפה מעבירים או איפה 

אני מכיר הרבה .  לא בפופוליזם.אנחנו נשב ונעשה את זה, מוסיפים

הרימו את היד , שפעלו, נבחרי ציבור יותר נכון, מאוד אנשי ציבור

חלקם גם לא . ראו לאן הרוח נושבת והרוח סחפה אותם, למעלה

אני מציע לחברי המועצה לנקוט ברצינות . ביב השולחן הזהנמצאים ס

, ובמקצועיות הגבוהה ביותר על מנת שהציבור בכפר סבא וציינו פה

אני ,  ומעלה8אקונומי -שהמעמד של התושבים הוא במעמד סוציו

מאוד -בהחלט יכול להיות גאה בכך שהתושבים בכפר סבא הם מאוד

הם יודעים בדיוק מה קורה . רמפוכחים לכל מה שקורה כאן בעי, ערים

. ציינו פה קודם שרק לפני חודש וחצי הבוחר אמר את דברו. כאן בעיר

, התמיכה בלתי מסויגת בחברי מועצה'לא נאמר . הבוחר אמר את דברו

הבוחר אמר את 'אלא , סליחה שאני מדבר גם על עצמי', בראש עיר

,  את דברוהבוחר אמר, אכן. למה שנוח לכל אחד ואחד להציג', דברו

ומרבית , הבוחר אמר שחברי מועצה ראויים ורציניים יושבים במועצה

מאוד -הבוחר אמר בצורה מאוד. יהיו שותפים לעשייהחברי המועצה 

על , חימוואני אומר את זה בדחילו ור, ואני מודה לכל אחד ואחד, ברורה

עם הרבה מאוד יראה כלפי כל אחד שהצביע בעבורי , התמיכה הרחבה

עם הרבה מאוד תקווה שאני אעמוד , לה שלא הצביעו בעבוריאוגם 

היא לא , 84%וגם אם התמיכה של . בציפיות של אותם אנשים שתמכו בי

אנחנו נשתדל לקיים את כל , אלא נהפוך הוא, תכניס אותנו לשאננות
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  . שאנחנו מתכוונים ליישם בקדנציה הנוכחיתתכניות העבודה 

אני . על תכנית האב האסטרטגית,  אמירי"נאמרו פה כמה אמירות ע  

רוצה להגיד לכם שתכנית האב האסטרטגית זה רק התמונות שתלויות 

שימו 'אמר , בא איזה קופירייטר, חשבנו, פשוט קמנו. בכיכר העיר

, שכולכם תדעו, אז קודם כל. 'שם מקבלים הרבה מאוד קולות, תמונות

  , תכנית האב האסטרטגית לפני

  ... ית ליומייםתכנ...   :ר אמיר גבע"ד

אני עושה מה אני . תעשה מה שאתה חושב, שאתה תהיה ראש העיר  :יהודה בן חמו

  . חושב

  . אל תדאג, אני לא אהיה  :ר אמיר גבע"ד

תכנית האב האסטרטגית התחילה למעשה ברמת החשיבה . אני מקווה  :יהודה בן חמו

את הדיונים , התחלנו לממש אותה. שלוש-לפני יותר משנתיים וחצי

הקמנו קבוצות .  כשהעיקרון המנחה היה שיתוף הציבורהראשונים

היה שותף , מיקוד שחלק משקף ומייצג מאוד את הציבור בכפר סבא

אמיר לא זוכר שאפילו הבאתי את זה ליידוע . חברי מועצת עיר, ביניהם

  , אל למשל-אתי גן, שחלק מחברי המועצה היו בצוות, חברי המועצה

  . אמיר, תרשה לי  :יהודה בן חמו

  . גם אני  :ר אמיר גבע"ד

אבל השתדלתי לשמור גם על ? אתה חושב שהסכמתי עם כל מה שאמרת  :יהודה בן חמו

תכנית האב . שתרמו,  חברי מועצה שהיו פעילים.זכות הדיבור שלך

תכנית האב האסטרטגית . האסטרטגית זה לא רכוש פרטי של אבא שלי

 עשורים 2,3-יכה ללכת בבאה לתת לנו את המצפן לאן העיר הזאת צר

שמענו , ומה לעשות. ולכן אנחנו באנו ושיתפנו את הציבור. הבאים

אם אתה משלם כסף לגורמים מקצועיים , כי מה. לגורמים המקצועיים

אז ? לא תקשיב להם? מה אתה לא תשמע להם, ומהטובים שיש בשוק

גם הציבור , ומה לעשות. זה גם יצא טוב, ומה לעשות. הקשבנו להם

ואז . כי הבינו שזה טוב, והבוחר באמת אמר את דברו. אמין שזה טובה
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לבוא לצייר תמונה שתכנית אב אסטרטגית מוצגת רק בתמונות בכיכר 

י חבר מועצה "אבל בטח ובטח זה עוול ע. אני חושב שזה עוול, העיר

שתכנית האב האסטרטגית , ואני אומר לכם. שהוא היה שותף לתהליכים

אבל . לה לשרת אותי הכי טוב בקמפיין של בחירותבפן האישי שלי יכ

שמעתי שוב לאותם אנשים מנוסים שאמרו לי , שמעתי שוב ליועצים

אם אתה 'באו ואמרו לי . 'אין ספק, בבחירות איפה שיש לך ספק, יהודה'

, ירוץ, יקום מישהו כהרגלו בקודש, עכשיו תוציא תכנית אב אסטרטגית

הקפאתי את . עצרתי, אז למה לי. 'ניתיקבל כותרת והנה עצר לך את התכ

.  לא מתחת לפני השטח.התהליכים של תכנית האב האסטרטגית

לא היו ישיבות , גם פה נאמר כאילו עצרנו. הגורמים המקצועיים עבדו

ויצמן נהיה , עצרנו את העבודה, היו בחירות, העירייה לא עבדה, מועצה

איזו , ם עמדו באווירהצמרות נשתלו והגזעי, העצים כבר, רחוב יותר צר

, אבל מה לעשות. ממש תמונה כזו לא יכול לתאר יותר טוב מהם, תמונה

. והיה לי טיפה חלק בזה, שהעירייה באמצעות הגורמים המקצועיים

את ,  שנים האחרונות האלה5-ב, הובלתי משהו בחיים, קצת, טיפה

 היום יש. המשיכה לעבוד מתוך אחריות, החלק הקטן אני מנכס לעצמי

אני אשפיל מבט , סליחה, ראשונים בארץ מתוך אחריות של, לנו תקציב

בזכות זה שאני הנחיתי את הגורמים , בשביל לא להיתפס בחטא היוהרה

והגורמים , המקצועיים להמשיך לעבוד ולא להקשיב לרעשי הרקע

והיום אנחנו מאשרים תקציב בעוד . המקצועיים עשו עבודה מצוינת

ואני רוצה לומר לכם שהכל , בם של כמה אנשיםלמגינת לי, מספר דקות

, עם כל זה שהיו כל מיני ביקורות לא ענייניות בעיתונים. התנהל כשורה

. ועם כל זה שהיו אפילו השמצות אישיות בתקשורת ובמערכת הבחירות

מאוד -אני מאוד. נהפוך הוא, אבל זה לא פגע כהוא זה בתפקוד העירייה

, אנחנו נוכיח ההפך' שבאו ואמרו שמח מתגובות של חלק מהעובדים

אנחנו נבוא ונוכיח את כולם כיצד עובדי העירייה , אנחנו נשקיע עוד יותר

יש בכל ארגון גדול יש , אני לא אומר כולם', הם עובדים כאילו הארגון
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יותר תמריץ ויותר עידוד ויותר חלק מהעובדים שבאמת צריכים לקבל 

על המנהיגות של עיריית , המרכזיאבל על הגרעין . הכוונה ויותר הדרכה

כולם , על מנהלי האגפים והמחלקות ויחידות הקצה שלנו, כפר סבא

  . באים ומספרים על כפר סבא ופה דווקא יש מי שבא ואומר הפוך

אני זוכר שלפני , תראו. אל-אתי גן, יעדים עיקריים, אני רוצה להתייחס  

אני אומר את זה , ם שנים הביקורות הללו נאמרו גם דווקא אותם אנשי5

אני חושב . מתוך בחירה שלך. היום לא. היינו באותו צד, במלוא החברות

  , ודווקא אותם דברים נאמרו בדיוק בתחילת הקדנציה. שדווקא חבל

  ... אנחנו בדיוק באותו צד  :אל-אתי גן

 שנים 5-בדיוק אותם דברים נאמרו רק עם הרצת השעון ב. לא, לא, לא  :יהודה בן חמו

אני .  בהובלת העיראני חושב שהצבנו יעדים מרכזיים מאוד. הקדימ

, מאוד ברורה-חושב שבתקציב הזה עם כל הקשיים ישנה אמירה מאוד

יש בתקציב , תסלחו לי שאני אומר את זה כי בכל זאת אני מוביל כרגע

 הדבר המלבב להוביל תקציב בתקופה שכזו זה לא, הזה גם בשורה

גם מקצוענים שבאים ,  דווקא בשולחן הזה ולאו,ביותר שיכולתי לעשות

אבל . ולטובת העניין, את עצמם במקוםהשכם והערב לבוא ולהציע 

לפחות שלנו יתממשו ואותן ציפיות , בהחלט אני מקווה מאוד שהתחזיות

אני מאוד מקווה שנצליח לעמוד ביעדים המרכזיים כפי . של אחרים לא

.  את הספר רואה אותםשפותחכל אחד . לא אני, שהתקציב מדבר עליו

אני מקווה , בהנחה, מאוד מקווה שלפחות לתקציב הבא-ואני מאוד

אבל לפחות במידה ונעמוד , מאוד שלא תהיה שמחה לאיד במידה וניפול

  . אז לפחות יהיו כאלה שיאמרו דברים אחרים, ביעדים

אחד , אחד החברים שדווקא לא הכרתי, אני רוצה לומר לך יאיר  

הכרתי אותך קצת יותר דרך , ערכת בחירות שעברת מהחברים

אני יכול לומר לך שזו , בשיחות האחרונות שהיו בינינו. התקשורת

הפתעה חיובית מהצהרת , הפתעה חיובית מהרצינות. הפתעה חיובית

הפתעה חיובית ממידת הרצון לשרת את אותם תושבים שאתה , הכוונות
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 אני אשאל על כל אם, ואני אומר, ואני בהחלט אמרתי. מחויב אליהם

אני אתחיל להקריא את הספר כמו שקודם הקריאו , נקודה ספציפית

בנושא אנחנו . אבל בפירוש תקציב הוא מטבעו שיהיה דינמי. סעיף-סעיף

לא לפני בחירות ולא תוך כדי איזשהו רעיון שיכול להעלות לי , של גולדה

ו את אמרנ. באנו ואמרנו את הדברים, אחוזים כאלה ואחרים בתמיכה

ישנם גורמים . יהיה טיפול מקצועי במטרדי גולדה. זה לאורך כל הדרך

את דבריהם כתורה שהגורמים המקצועיים לא שאני מקבל , מקצועיים

יתנו לנו את אבל אנחנו שכרנו את השירותים שלהם על מנת ש, מהר סיני

והיה ויבואו הגורמים המקצועיים . העצות ואת התכניות הטובות ביותר

ס שהעברנו אותו " גם בנושא של מטרדי הריח וגם בנושא של ביויגידו

הרי כולנו נשמח , ויבואו ויצביעו על נקודות שנוכל לתקן, ס השרון"לבי

וכולנו היום יודעים מה . כולנו נבוא ונגיד אדרבא ואדרבא. לעשות את זה

הרי אנחנו לא נמצאים . כולנו יודעים. המגבלה שאתה לוקח החלטה

החודש אני , אתה יודע מה'שאני יכול לבוא ולהגיד , ן קטןבאיזשהו ארגו

. 'חודש הבא נוריד,  הצגות2,3אקח קצת מהמשכורת יותר לכיוון של עוד 

. היא פותחת רוחבית ברמה שספק אם נוכל לעמוד בזהכל החלטה פה 

קרי , אבל אם יבואו הגורמים המקצועיים ויגידו בנקודות מסוימות

ותמיד אנחנו חייבים , ים שיכולים לצוץ חלילהקרי נושאים נוספ, גולדה

כשאני נכנסתי . להיערך אם חלילה יקרה איזה משהו קטסטרופאלי

מיליונים בקווי הסניקה כי הם לתפקיד היינו צריכים להשקיע עשרות 

? -אם חלילה היו מתפוצצים היינו מחכים עד ש, מה. עמדו על סף פיצוץ

תוך כדי , ל תהליך בצורה דינמיתולכן ארגון אחראי מובי. היינו עושים

ובהתאם לכך הוא , תנועה הוא בוחן האם היעדים שהוצבו הם נכונים

,  שנים עובד כראש עיר5אני , עברתי, תאמין לי, ולא יקרה כלום. מתנהל

לא קורה כלום גם אם משנים את העמדה תוך ,  שנים לפני כן במועצה10

נושא מסוים תקציב הקצנו ל'אתה יכול לבוא ולהגיד . כדי תנועה

בוא נעשה העברה מסעיף , רגע, רגע'באמצע השנה אתה אומר ', מסוים
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אולי ניקח , פה השגנו את היעדים בפחות תקציב. בוא נעצור פה, לסעיף

ואתה תראה שהדיונים האלה ', פה לחוליה החלשה יותרחלק מכאן ניתן 

ים על והדיונים האלה יבואו בלי שחברי המועצה בכלל יודע. יתקיימו

כשאנחנו נותנים את , כי הגורמים המקצועיים בינם לבין עצמם, מה

כמובן בדיונים עם , ל גזבר להעביר מסעיף לסעיף"הלגיטימציה למנכ

הם . לשיתוף פעולהזה לא איזו עריצות שלא ניתנת . מנהלי האגפים

הם באים ויושבים עם המנהלים , בשוטף, יום-באים ויושבים ביום

אבי ושגיא ישבו באיזה בית קפה ויחליטו מאיפה , מה. המקצועיים

תוך כדי תנועה רואים פחות או יותר עם מנהלי האגפים איך ? מעבירים

  . מצליחים לשדרג ולייעל את השירות

שאנחנו , כפר סבא לקחה החלטה ואני גאה מאוד בהחלטה הזו, תראו  

אני מקווה מאוד שאפילו לאורך כל , הולכים לקראת שנים לא מעטות

 שנים הקרובות אני מקווה 5-ב, אבל בטח ובטח בשנים הקרובות, הזמן

אנחנו עוסקים ברמה של עיר ירוקה ובת . מאוד שאנחנו נעמוד בזה

אני אמרתי את זה בכמה וכמה .  לא כהחלטה פופוליסטית,קיימא

האמינו לי . יכולנו להחליט שכפר סבא היא עיר החינוך,  תראו.פורומים

הרבה מאוד אנשים מהשלטון המקומי , חוץ לעירשהרבה מאוד אנשים מ

יכולנו גם לבוא ולומר שכפר סבא היא עיר . 'בינגו, וואללה'היו אומרים 

י "כמעט אין נושא שלא מטופל ע.  ארגוני מתנדבים70-יש כ, ההתנדבות

ואם היינו באים ואומרים .  גם זה לא היה רחוק מהמציאות.האזרחים

? היינו ממציאים איזשהו משהו, המ, שכפר סבא היא עיר המוסיקה

האם הנושא הזה לא כל כך טבוע בתוכנו בילד אין מגן מנגן ועד תיכון 

החוגים של המבוגרים והלהקות והתזמורות וכן , והסניורים עכשיו

כי , ירוקהבכל זאת בחרנו את נושא של כפר סבא . הלאה וכן הלאה

בין שאני פוגע מואני . הנושא הזה עובר כחוט השני בין כל התושבים

כי אנחנו , אבל זה לא יעזור, בכמה מטרות לא רצויות של סיעת הירוקים

אנחנו מתכוונים להמשיך . מתכוונים להמשיך ולהשקיע בנושא הזה
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אנחנו מתכוונים בשנה הקרובה . גני ילדים ירוקים, וליצור גנים ירוקים

ס "ביס רמז כ" עוד בתי ספר יסודיים שיהיו אחים ואחיות לבילהוסיף

מחלקות גם בקרב , אנחנו מתכוונים להטמיע את כל נושא הירוק. ירוק

אנחנו מתכוונים לצרף כמה שיותר תושבים למעגל . ואגפי העירייה

ואנחנו נמשיך בדרך הזאת כי זו , העשייה במסגרת מעורבות קהילתית

אז אנחנו נעצור מעת . הדרך שבחרנו וזה המסלול שאנחנו נמצאים עליו

והכיוון הזה . אבל זה הכיוון, אולי נאט את הקצב,  נחשובאנחנו, לעת

ולמגינת ליבם של מספר חברים הוא לא בדיוק עונה , נראה לי שהוא טוב

  . על התכניות שלהם

אין ספק . איתן ושמעון, נושא שירותי הדת, אני רוצה לגעת בנושא אחרון  

שזה ואני מקווה מאוד , שתושבי כפר סבא וזה היה הרבה מאוד לפניי

גם המנהיגות , התושבים ידעו בהרבה מאוד,  אחריייהיה הרבה מאוד

. לאורך השנים וגם התושבים בנו מרקם יחסים מאוד עדין ומאוד נפלא

תמיד ידענו לשמור , למרות שהציבור הדתי הוא ציבור שהוא מיעוט בעיר

תמיד ידענו לשמור על האינטרסים של המיעוט ותמיד ידענו , על המיעוט

בהחלט ואני . ת רצון האחר למרות שבחזקת איש באמונתו יחיהלכבד א

אני בהחלט מתחבר , מתחבר ואני מכיר תקציבים גם של רשויות אחרות

לכך שהתקציב של פעילות המחלקה לתרבות תורנית הוא לא 

אבל לזכותם גם של אנשי הגזברות וגם של מי . מהתקציבים הגבוהים

 יחד עם הם ידעו, ן ממליהגם משה וגם שמשו, שעמד בראש המחלקה

. ידענו להביא מקורות חוץ, לא הרבה, קצת עזרתי, אנשי המקצוע שלנו

 שנים האחרונות לא מעט אירועים לציבור הדתי וגם 5-ידענו ליצור ב

לציבור מי שחושב שהמועצה הדתית נותנת שירותים רק , דרך אגב

כי הציבור החילוני . הוא מטעה בגדול, לא רק שטועה, הדתי

צריך הרבה יותר , טיפה זיקה ליהדות, אפילו החילוניים, המסורתיים

איתן לא צריך לדעת איך . את שירותי הדת מאשר הציבור הדתי

כי יש להם , מתחתנים או שמעון לא צריך לדעת איך עושים ברית מילה
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יש להם את המוהלים והרבנים וכל מי שנותן את , את הציבור שלהם

ה מי שבאמת רוצה לשמור בדרכו שלו על ז, מי שכן צריך. השירות

התבלבלו קצת היוצרות , ולכן לדעתי ולצערי, הצביון היהודי שלו

שירותי הדת לצערי הרב יש בוקה ומבולקה בכל נושא . במועצה הדתית

לצערי יש קצת מגבלות , אני מאוד מקווה שבנושא המועצה הדתית. בעיר

משלת מעבר שאפילו לא הכוונה היא שיש כרגע בחירות ויש מ, של החוק

מאוד מקווה שנצליח -אבל אני מאוד. מסוגלים לקחת החלטות למעלה

לא רק לציבור הדתי שיושב כאן , אני יכול לומר לכם. לשנות בנושא הזה

אחד היעדים .  המרכזייםשזה אחד היעדים, אלא לכל חברי המועצה

מיד ותאמין לי ששירותים לא ת, המרכזיים לשפר את שירותי הדת בעיר

מי כמוכם יודע שאפשר לעשות שינויים קטנים ,  אתם.ביםיתקצב

הם שיודעים לעשות את -הם, ואנשים בסופו של יום, בפרסונות

תודה אישית לאנשי . בתודה, שוב. אני רוצה לסיים את דבריי. השינויים

תודה לכל , תודה לשגיא רוכל, תודה לאבי בן חמו, אגף הגזברות

, תודה ליועצים המקצועיים שלנו.  הזה גם כןהעובדים שהכינו את הערב

לכל הגורמים , לבתיה בראף, ד קרן קדמי"לעו, גם ליועצים המשפטיים

ישיבת תקציב בדרך . המקצועיים שמלווים אותנו במשך כל ימות השנה

שהיא מסמלת את כיווני הדרך של העיר , כלל היא באמת ישיבה חגיגית

כפי שנאמר , נים הללו לא להגבילולכן אנחנו משתדלים בדיו. והעירייה

למרות שבדיוני ועדת הכספים היה מקום , לא בזמנים, פה קודם

אבל בהחלט בישיבות מועצת העיר בנושא , לשאול, להעמיק, להרחיב

אלא גם , רק את ההנהלה שלנוהתקציב אנחנו מנסים לשתף ולערב לא 

 ואנחנו משתדלים ליידע את התושבים או את אותם, את התושבים

  .אנשים נמצאים בצמתים חשובים בעשייה העירונית

אני . אני רוצה לסיום דבריי להעמיד להצבעה את הצעת ההחלטה הבאה  

לחברי , סעיף ראשון. סעיף-סעיף, מבקש מחברי המועצה להיות קשובים

 על 2009המועצה אני מעמיד להצבעה את אישור תקציב העירייה לשנת 
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  .₪ מיליון 443.8סך 

  הצבעה  

,  בן חמויהודה,  אברהםיאיר,  כהןאורן,  אליאסמנשה,  איתן צנעני:בעד

- עמרמישלי,  לויארנון, לוי- חסוןנורית,  מולהאברהם, ש" ציבוקי

  .  פרץ ושמעון צרפתיצביקה,  יואלאיציק,  מילרעמירם, בוזגלו

  .אהוד יובל לוי ו גבעאמיר, גל- בןגיא, אל- גן אתי:נגד

  .₪ מיליון 443.8 בסך 2009קציב העירייה לשנת את תמאשרים  :24 ' מסהחלטה
  

  .₪ מיליון 7.1אישור תקציב המילואים מותנה בהכנסות על סך   .2

  

 7.1אישור תקציב המילואים מותנה בהכנסות על סך : 2סעיף , תודה  :יהודה בן חמו

  .₪מיליון 

  הצבעה

 ,יהודה בן חמו, יאיר אברהם, אורן כהן, מנשה אליאס, איתן צנעני: בעד

-שלי עמרמי, ארנון לוי, לוי-נורית חסון, אברהם מולה, ש"בוקי צי

  . צביקה צרפתי ושמעון פרץ, איציק יואל, עמירם מילר, בוזגלו

  .אמיר גבע ואהוד יובל לוי, גל-גיא בן, אל-אתי גן: נגד

  

   .₪ מיליון 7.1את תקציב המילואים מותנה בהכנסות על סך מאשרים  :25 ' מסהחלטה
  

  .)10.08לפי ביצוע של ( משרות 1,477 האדם של תקן כוח  .3

  

  .)10.08לפי ביצוע של ( משרות 1,477תקן כוח האדם של : 3סעיף   :יהודה בן חמו

  הצבעה  

, יהודה בן חמו, יאיר אברהם, אורן כהן, מנשה אליאס, איתן צנעני: בעד

-שלי עמרמי, ארנון לוי, לוי-נורית חסון, אברהם מולה, ש"בוקי צי
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  . צביקה צרפתי ושמעון פרץ, איציק יואל, עמירם מילר, בוזגלו

  .אמיר גבע ואהוד יובל לוי, גל-גיא בן, אל-אתי גן: נגד

  

   )10.08לפי ביצוע ( משרות 1,477אדם של - תקן כחמאשרים :26 ' מסהחלטה
  

  .₪ מיליון 22.19 מהתקציב ובסך של 5%משיכות יתר בבנקים בהיקף של   .4

  

 מיליון 22.19 ובסך של  מהתקציב5%יתר בבנקים בהיקף של משיכות   :יהודה בן חמו

₪ .  

  הצבעה  

, יהודה בן חמו, יאיר אברהם, אורן כהן, מנשה אליאס, איתן צנעני: בעד

-שלי עמרמי, ארנון לוי, לוי-נורית חסון, אברהם מולה, ש"בוקי צי

  . צביקה צרפתי ושמעון פרץ, איציק יואל, עמירם מילר, בוזגלו

  .אמיר גבע ואהוד יובל לוי, גל-גיא בן, אל-אתי גן: נגד

  

 22.19 מהתקציב ובסך של %5 משיכות יתר בבנקים בהיקף של מאשרים :27 ' מסהחלטה

  .₪מיליון 
  

. ל העירייה וגזבר העירייה במשותף לבצע תוספות והעברות לתקציב"הסמכת מנכ  .5

מעשה התוספות והעברות יובאו לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר לאחר 

  .החלטה זו מהווה הסכמה לאישור רטרואקטיבי של המועצה. כנדרש

  

ל העירייה וגזבר העירייה במשותף לבצע תוספות והעברות "הסמכת מנכ  :יהודה בן חמו

התוספות והעברות יובאו לאישור ועדת הכספים ומועצת העיר . לתקציב

ל החלטה זו מהווה הסכמה לאישור רטרואקטיבי ש. לאחר מעשה כנדרש

  .המועצה
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  . אין אישור רטרואקטיבי, לא  :יאיר אברהם

  הצבעה  

, ש"בוקי צי, יהודה בן חמו, אורן כהן, מנשה אליאס, איתן צנעני: בעד

עמירם , בוזגלו-שלי עמרמי, ארנון לוי, לוי-נורית חסון, אברהם מולה

  . צביקה צרפתי ושמעון פרץ, איציק יואל, מילר

  .ר גבע ואהוד יובל לויאמי, גל-גיא בן, אל-אתי גן: נגד

  . יאיר אברהם:נמנע

  

ל העירייה וגזבר העירייה במשותף לבצע "הסמכת מנכמאשרים  :28 ' מסהחלטה

התוספות והעברות יובאו לאישור ועדת הכספים . תוספות והעברות לתקציב

החלטה זו מהווה הסכמה לאישור . ומועצת העיר לאחר מעשה כנדרש

  .רטרואקטיבי של המועצה
  

את נושא גביית הארנונה ממילא אנחנו את הסעיף הזה נביא לדיונים   :ה בן חמויהוד

אנחנו בדרך כלל מאשרים את זה תמיד בישיבת , בכל זאת. בארנונה

אנחנו בוחנים את נושא הארנונה והנושא יובא לדיון בוועדת . התקציב

אנחנו לא נצביע על , חברים? מחויב היום, נאשר היוםאנחנו . הכספים

אבל ממילא רק לידע , ף הזה מכיוון שתהיה ישיבה של הארנונההסעי

זה , אנחנו לא יכולים גם אם לא נאשר את זה, לפני שנסכם את הישיבה

ואנחנו חייבים למספר , המינימום שוועדת הכספים של הכנסת אישרה

אנשי המקצוע שלנו בוחנים את נושא צו הארנונה והוא יובא לדיון , הזה

   . ומועצת העירבפני ועדת הכספים

לומר תודה לכל מי שארגן את ישיבת , אני רוצה שוב, לפני סיום

  . תודה רבה והמשך חג חנוכה שמח. להודות לכל חברי המועצה, המועצה

  
 חמו-אבי בן

 ל העירייה "מנכ
 חמו-יהודה בן 

 ראש העיר 
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  3/16-11/08' פרוטוקול מועצה מס
  

  08/1225/מיום 
  

  .₪ מיליון 443.8 בסך 2009 תקציב העירייה לשנת אתמאשרים  :24 ' מסהחלטה
  
  

   .₪ מיליון 7.1מאשרים את תקציב המילואים מותנה בהכנסות על סך  :25 ' מסהחלטה
  

   )10.08לפי ביצוע ( משרות 1,477אדם של - תקן כחמאשרים :26 ' מסהחלטה
  

 22.19 מהתקציב ובסך של %5 משיכות יתר בבנקים בהיקף של מאשרים :27 ' מסהחלטה

  .₪מיליון 
  

ל העירייה וגזבר העירייה במשותף לבצע "הסמכת מנכמאשרים  :28 ' מסהחלטה

התוספות והעברות יובאו לאישור ועדת הכספים . תוספות והעברות לתקציב

החלטה זו מהווה הסכמה לאישור . ומועצת העיר לאחר מעשה כנדרש

  .רטרואקטיבי של המועצה
  

  


