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מר יוסי נשרי :

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מ המניי

מס '  . 4הנושא היו נושא אישור תקציב  . 2009לפני שניכנס לתקציב עצמו  ,יש
בקשה לגבי הישיבה של שבוע ה בא  ,יש אירוע ביו רביעי למר זיצר  ,מחת את בתו ,
וכמוב שאנשי הגזברות הוזמנו  ,ואנשי שקרובי איתו הרבה שני  .א יש
התנגדות להקדי ביו ליו שלישי במקו יו רביעי את ישיבת המועצה  ,חד
פעמי  .יש למישהו התנגדות ? בסדר  ,תודה רבה  .אז שבוע הבא ביו שלישי באותה
שעה  ,ב שעה  . 19:00תודה  ,ושיהיה ל ,מזל טוב .

סעי  : 1אישור תקציב העירייה לשנת . 2009

מר יוסי נשרי :

אני עובר לנושא של אישור תקציב העירייה לשנת . 2009

אני רוצה בתחילה להודות גרשו ל , ,לגדי  ,לכל צוות מנהלי האגפי  ,ל ,זיצר ול,
מזוז וכל הצוות על העבודה  ,על ההשקעה  .כמוב לכל חברי מועצת העיר  ,לסגני
שהיו שותפי בהערות  ,בשינויי  ,שנוכל להביא היו את אישור תקציב  2009לעיר
קרית אונו  .אני משוכנע שנוכל להמשי ,ולשגשג ולקד את העיר הזאת כפי שעשינו
ג בעבר .
לפני שניכנס לליבו של התקציב  ,הייתי רוצה שנאשר את המסגרת עצמה  ,ואחר כ,
ניכנס לאות פרטי ושאלות שכל חבר וחבר ירצה לשאול במסגרת השאלות שהוא
הכי לאישור התקציב  .כי התקציב עצמו במסגרת הוא נשאר ויישאר קשיח כפי
שהגזבר הכי אותו והניח אותו על שולח המועצה  .דבר ראשו  ,הייתי רוצה להביא
להצבעה את אישור המסגרת ע " ס  178,80,000מליו .

מר סבו יעקב :

וא אחר כ ,תהיינה הסתייגויות  ,ואז המסגרת תתבטל ?

מה  ,תעשה קריאה שנייה ושלישית ? צרי ,אחרי זה להביא עוד פע את המכלול .
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מר יוסי נשרי :

אנחנו מאשרי קוד כל את המסגרת  .מסגרת זאת

המסגרת .

מר סבו יעקב :

לוגית  ,אדוני ראש העיר  ,לוגית .

מר יוסי נש רי :

ככה עשינו כל השני  ,וככה אנחנו ממשיכי לנהוג .

מר סבו יעקב :

נהגו כל השני לא נכו לוגית .

מר יוסי נשרי :

נהגו נכו  .זה נבדק משפטית  ,זה נבדק וספציפית .

מר סבו יעקב :

תנסה להבי  ,אני יודע שקשה ל , ,אבל תנסה .

מר יוסי נשרי :

לא קשה לי בכלל .

מר סבו יעקב :

יופי  ,אז תנסה .

מר יוסי נשרי :

בכלל לא כבד .

מר סבו יעקב :

אני לא כבד  ,אז תנסה  .תראה  ,אתה מאשר מסגרת ואחר

כ ,מניח ש!  3סעיפי ייפלו ממנה או יוכפלו  ,אז המסגרת כבר לא רלוונטית  .אז
לכ אנחנו צריכי קוד לדו בפרטי  ,או אתה רוצה לאשר אישור עקרוני ואחרי
זה עוד פע איושר .

מר יוסי נשרי :

א נזדקק  ,נעשה תיקו  .אבל בשלב זה אנחנו מאשרי .
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מר סבו יעקב :

אני יודע  ,אדוני ראש העיר  ,שיש כא הרבה מריונטות

שיצביעו כ על כל דבר  ,ולכ ...

מר יוסי נשרי :

המילי האלה  ,מריונטות  ,לא מריונטות  .עזוב  ,בחיי. ,

קח מיליו  ,ת שנה את ה סגנו .

מר מלכה רו :

 ...מהבית .

מר סבו יעקב :

אני רואה אות , ,אני לא צרי . ,ביו שתעזוב את מועצת

העיר  ,זאת תהיה בדיחה חדשה  .בינתיי אתה בדיחה חדשה .

מר יוסי נשרי :

אתה רוצה להגיד הצעה נגדית ? תשי הצעה נגדית  .אני

אביא להצבעה את המסגרת .

מר סבו י עקב :

קוד אני חושב אתה צרי ,הצבעה לסדר הא לאשר את

המסגרת ?

מר יוסי נשרי :

לא א להצביע  ,אני מביא להצבעה את אישור המסגרת

על ס . . 178,800,000 ,מי בעד ? ירי את ידו .

מר סבו יעקב :

מריונטות .

מר גדי לייכטר :

בעד  :נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כה  ,גברא  ,אלו נה ,

קרפ דורו  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה  ,יוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה  ,אנחנו נעבור לסדר .
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מר סבו יעקב :

מי נגד  ,מי נמנע .

מר יוסי נשרי :

סליחה  ,סליחה .

מר גדי לייכטר :

נגד יש את שי דבורה  ,עמי כחלו  ,ג ' ורג ' י איל ויעקב

סבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

ליאת ארבל .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר את מסגרת תקציב העירייה לשנת 2009
ע " ס . & 178,800,000

בעד ) ( 10

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כה  ,משה גברא ,
אלונה בומגרט  ,קרפ דורו  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,עמי כחלו  ,איל ג ' ורג ' ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

ליאת ארבל! קלוש .

מר איציק ציזר :

יש פה התפלגות סיעה .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

סנסציה במועצה  .זה ממש יפתח את החדשות .

מר יוסי נשרי :

אנחנו נעבור לתקציב עצמו .

מר גרשו טוסק :

שלו  ,ערב טוב לכול  .הצעת תקציב העירייה לשנת

 2009מסתכמת ב!  , . 178,800,000כמו שאמר ראש העיר  .הצעת התקציב מבוססת
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על הצעת התקציב והביצוע המשוער לשנת  . 2008כשאנחנו בוני את התקציב ,
אנחנו הגשנו לכ  3טורי  .טור ראשו של תקציב  , 2008לאחר מכ אומד ביצוע
 , 2008שהוא כמעט סופי  ,ותקצ יב  2009שנבנה למעשה על בסיס  2008והתקציב של
 . 2009במסגרת בניית התקציב  ,המנכ " ל ואני יושבי ע כל מנהלי האגפי ,
עוברי על הדרישות שלה  ,מכיני אות  .לאחר שאני מקבל את הדרישות  ,אנחנו
דני בה  ,ולמעשה משתדלי לספק את רצונ של כל מנהלי האגפי בכמה שאפשר
ולכנוס את זה למספרי עפ " י סעיפי התקציב  .זאת השיטה  ,למעשה ככה אנחנו
עובדי המו שני  .בסה " כ אנחנו כרגע בסיטואציה שכל מנהלי האגפי יודעי
לנהל את התקציב שלה ומאיפה הוא מגיע .
בבניית התקציב אני רוצה לתת כמה נקודות שלמעשה מהותיות  .אומנ לא
בסכומי  ,אבל אנחנו הולכי לקראת שנת  , 2009אחרי כל מה שקרה כא  .אני
מקווה שמבחינה כלכלית  ,מבחינת העירייה לא תהיה הרבה יותר קשה  .א ' – לגבי
מענק משרד הפני  :אנחנו בנינו  ,עפ " י הנחיות משרד הפני את מספר המענק ,
כשיכול להיות שבסיטואציה מסוימת אנחנו נקבל הקטנת מענק ואז נצטר ,לעדכ
אותו  .נכ ו להרגע זה האישור שיש לי ממשרד הפני  .כנ " ל לגבי משרדי החינו,
והרווחה  ,שזה תקבוליה של משרדי ממשלה  .אנחנו מקווי שלא יהיה איזשהו
קיצו( רוחבי עתידי  .אנחנו בנינו לפי הנתוני שאנחנו יודעי  ,לפי מה שיש לנו ,
כשבדר ,כלל  ,לגבי הרווחה  ,זה הרבה יותר קל  .אנחנו לוקחי  את תקציב הרווחה ,
שהרווחה מעבירה כל חודש תקציב מצטבר  .אני לוקח את תקציב נובמבר ומעדכ
אותו ע מה שיש בעיר  ,אבל משרד הרווחה נות לנו את הבסיס לתקציב .
לגבי החינו , ,אנחנו יודעי את ההעברות  .אנחנו עושי את המקסימו לגבות את
כל מה שנית  ,ג ממשרדי הממשלה וג מ ההורי  .סה " כ ההשקעה פה בחינו ,היא
די גדולה  .לגבי ארנונה  ,סכו הארנונה שאושר  ,וההנחיה שקיבלנו ממשרד הפני ,
זה עדכו ב!  , 4.57%אנחנו עוד נדו בזה היו  .לגבי פירעו המלוות  ,סה " כ פירעו
המלוות והוצאות המימו די קטנו בשני האחרונות  .ב!  2007עשינו פריסת מלוות
ואחו ז פירעו המלוות הוא יחסית נמו ,מאוד בעירייה  ,כנ " ל ג הוצאות המימו ,
שבחלק גדול מהשנה  ,אני חייב לציי שאנחנו לא משתמשי בחח " ד שמאושר לנו .
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מועצת העיר אישרה בישיבה השנייה את אישור החח " די  ,כשבסה " כ אנחנו עושי
את הכל בכלל לא להיכנס  .החח " ד זה אישור המינוס  ,החרי גה בבנק  .אנחנו עושי
את הכל לא להשתמש בזה  .וב!  2008עמדנו בזה די יפה  ,ואני מקווה שג ב! . 2009
זאת אומרת  ,רק במקרי  ,בנקודות פיקי מאוד! מאוד קשות אנחנו נכנסי
למינוס  .בדר ,כלל יש לי את האישורי שאת אישרת  ,קיבלתי את האישור
ממשרד הפני  .אבל בבנק אני לא משתמש בה .
לסיכו  ,היו מספר ישיבות  .אחרי שגמרנו ע התקציב היו מספר ישיבות בעירייה ,
התקציב עבר את הפורומי השוני  ,כולל ועדת כספי  .היו הרבה חברי מועצה
שהגיעו לשאול שאלות וקיבלו עדכוני  .ואני חושב שזהו  .א יש מישהו שרוצה
לשאול שאלות  ,עברתי בגדול על הסדר  ,על אי ,בנינו  .יש פה מה שנקרא חברי
חדשי  ,א עוד מישהו רוצה לשאול שאלה .

מר ג ' ורג ' י איל :

כ  ,אני רוצה לשאול משהו  .אני רואה פה שבתקציב

 , 2008ואמרת שיש ביצוע משוער  ,זה בער ,מה שהיה .

מר גרשו טוסק :

מה שהיה .

מר ג ' ורג ' י איל :

כל שורה שרשומה בתקציב  2008היא פח ות משורת

הביצוע  .זאת אומרת  ,בכל שורה כמעט שילמנו יותר בשורת ביצוע  .זה נלקח
בחשבו בהצעה של ? 2009

מר יוסי נשרי :

בוא נעשה סדר  .כל אחד ישאל את כל השאלות שיש לו ,

ובבת אחת הוא יענה אחר כ ,על הכל  .כי יש דברי שקשורי בתשובה לחלק
מהשאלה  ,אז חבל .

מר ג ' ורג ' י א יל :

אחלה  ,התחלתי .
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מר גרשו טוסק :

רשו  ,הלאה .

מר ג ' ורג ' י איל :

בד)  27יש משפטי החזרי  ,שלא הבנתי מה זה .

מר גרשו טוסק :

תביעות שאנחנו זוכי .

מר ג ' ורג ' י איל :

שאנחנו זוכי או שאנחנו!

מר גרשו טוסק :

קורה לפעמי .

מר ג ' ורג ' י איל :

צריכי להחזי ר לתושב שזכה נגדנו ?

מר גרשו טוסק :

לא  ,לא  .בדר ,כלל אי תביעות של תושבי כמעט .

מר ג ' ורג ' י איל :

אתה צרי ,לקחת בחשבו שיש את העניי של החנייה ,

שיכול להיות שנצטר ,להחזיר הרבה כ ס)  ,אחרי שאני אעשה מה שאני רוצה
לעשות  .צרי ,לקחת את בחשבו בתקציב .

מר גרשו  טוסק :

עמ ' ? 27

מר יעקב זיצר :

רק אני רוצה להבי  ,בעמ '  27מה אמרת ?

מר גרשו טוסק :

עמ '  27זה הוצאות .

מר ג ' ורג ' י איל :

יש משפטי החזרי ש  ,יש איזו שורה .

מר יעקב זיצר :

תגיד לי על איזו שורה אתה מדבר .
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מר יוסי נשרי :

אני מבקש לענות בסו) .

מר גדי ל ייכטר :

הוא רוצה להבי את השאלה .

מר יעקב זיצר :

רק תגיד מה השאלה  ,איפה השאלה .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני אגיד ל ,באיזו שורה זה .

מר גרשו טוסק :

קרא את המספר בצד ימי .

מר ג ' ורג ' י איל :

משפטי החזרי – . 1617000

מר יעקב זיצר :

תקבל תשובה .

מר ג ' ורג ' י אי ל :

אחלה  .עמ '  . 40!41יש ש קטע של מתכנו עיר החזרי

ועד עבודות ייעו(  ,שלא הופיע בתקציב  2008ומשוער שזה למעלה ממיליו .
שנכנס לתקציב  . 2009ג על זה אני רוצה תשובה מה זה  .זהו .

מר יוסי נשרי :

כ  ,עמי .

מר עמי כחלו :

רק לראות א היתה התייחסות לגבי המצב ה כלכלי

שהול ,להיות במשק ב!  2009מבחינת רווחה  ,א אספת תקציב לרווחה  .זהו .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

יש לי  2הסתייגויות  .אפשר ג להעלות עכשיו ?

מר יעקב זיצר :

לא יודע  .אי ,אתה רוצה לעשות ?
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מר יוסי נשרי :

אי לי בעיה  ,תעלי את ההסתייגויות  ,נרשו .

גב ' ארבל קלוש ליאת :

בהמש ,למה שעמי אמר  ,אני חושבת שמסגרת התקציב

היא לא ריאלית בסעי) של גביית ארנונה  .צרי ,להתייחס לזה כי יהיו קשיי  ,בגלל
המצב הכלכלי לא תהיה גביית ארנונה  .א זה מתבסס על  2008א ז יהיו פערי
מאוד גדולי  ,צרי ,לקחת את זה בחשבו בחלוקה של הסעיפי  .אי עובדי היי!
טק  ,לא פיטרו א) אחד  ,כול פועלי ייצור ובאמת אי בעיה .
דבר נוס)  ,אני חברה בוועדת הכספי  ,תקציב של  180מיליו  , .אי סיכוי שאני
אלמד ב!  10ימי  .א מצפי שאני אעשה עבודה רצינית  ,אני מבקשת לקבל אותו
קוד  .זו מי הערה לשנה הבאה  .התקציב מוכ  ,לפי מה שהבנתי מגרשו  ,בסביבות
אוקטובר! נובמבר  ,ולכ אי שו הצדקה שאני אקבל אותו  10ימי לפני הישיבה .
כי אני  ,לא יכולה להתעמק בנתוני המאוד! מאוד מורכבי של הסעיפי האלה כל
כ ,מהר  .אז אני מבקשת התייחסות .

מר יוסי נשרי :

טוב  .כ  ,יש עוד למישהו מה ? כ  ,שי .

מר שי דבורה :

ערב טוב  .תראה  ,אני מצטר) לחברי פה  ,שהתייחסו

לנושא הבעיות בגדול  .אני מניח שאת יודעי את כל הנושא של האבטלה .
השאלה  ...בקשר לגבייה  ,א בא לידי ביטוי בתקציב הזה כל הנושא של מיעוטי
יכולת  .א באמת ראש האג) פה יושב  ,באמת באו לקראתו ונתנו לו את הכספי
שהוא צרי , ,ולא איזה כמה גרושי בוא נקרא לזה  .ומי שאמר פה  ,אני מקווה שזה
בצחוק  ,שאי פה בעיות  ,בקרית אונו אי בעיות  .תלוי אי ,מסתכלי על הדברי ,
יש המו בעיות  .שאלה לגזבר – הא יש התייחסות לכל נושא החובות האבודי ,
א את מתכווני להקי ועדה שתבטל את החובות האלה שאנשי  לא יכולי
לשל  .לא כל אחד מרוויח  . . 20,000ולא רק לבוא ולהשית תשלומי ולהעלות
ארנונה  ,אלא ג כ בשעה קשה לבוא לטובת התושבי שאינ יכולי לשל  .לא
11

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 04/09

שלא רוצי  ,לא יכולי  ,מכל מיני סיבות  .זה יכול להיות רפואי  ,זה יכול להיות של
אבטלה .
ודבר מאוד חשוב  ,בנוגע לו ועדת ההנחות  ,את כותבי לפעמי בתקציב סכו
מסוי  ,שהוועדה בהנחה שהיא תית  .אני לא חושב שאי פע הגיעו לסכו הזה .
זאת אומרת  ,לבוא לרשו חצי מיליו  .הנחות  ,ובסופו של יו נותני . 200,000
כי מקשיחי את הלב  .לא את הקריטריוני  ,כי קריטריוני אנחנו מכירי אות .
אז אני מקווה באמת שהגזבר בעל הניסיו פה  ,לפחות אתה  ,כמישהו שג ער
לבעיות  ,אני לא אומר לפוליטיקאי  ,כי ה ממש רחוקי מזה – אז אתה שיודע
את המצב  .ויש אוכלוסייה שהיא חזקה  ,מאה אחוז וזה טוב וזה חשוב  ,ויש ג
אוכלוסייה שג זקוקה לעזרה .

מר גרשו טוסק :

אוקיי .

מר שי דבורה :

זהו  ,אלה השאלות  ,אחרי זה נתייחס .

מר סבו יעקב :

 2שאלות יש לי  .אחת שהיא נוגעת לשינויי הכלכליי

הדרמטיי שאנחנו חווי במשק העולמי בכלל וג במשק הישראלי  .נדמה לי ,
כשהסתכלתי על טיוטת התקציב  ,שיהיה לא ריאלי להניח את היק) ההכנסות שהיו
בשנת  , 2008להניח שהכנסות בסדר גודל כזה יוכלו לחזור  .אני יכול להערי,
שתהיה ירידה גדולה בהתחלות בנייה  ,אני חושב שתהיה לנו ירידה גדולה בתשלומי
היטלי השבחה  ,יהיו פחות עסקאות נדל "   ,תהיה ירידה בהתחלות בנייה  ,נקבל
פחות אגרות ופחות מיסי  ,והדברי האלה לא מקבלי ביטוי  ,ואני לא רואה כל
רזרבה או כל הפחתה  .אני הייתי מצפה  ,במצב המשק  ,וכשאנחנו יודעי מה קורה ,
ואנחנו לא עוצמי את העיניי  ,שתהיה הפחתה משמעותית בתקציב העירייה  ,תו,
הפרשה לרזרבה  .במחצית השנה  ,כשהתחזיות העגומות לא מתגשמות  ,אני מקווה
שלא יתגשמו  ,אבל א נראה שהתחזיות העג ומות לא מתגשמות וקרית אונו  ,הקופה
העירונית לא סובלת מפיגור בהכנסות – נוכל לשוב ולהעלות את המיסי  .נדמה לי
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שזה לא ריאלי להניח הכנסות כמו ב!  . 2008ואני הייתי מציע להפחית את המסגרת ,
לעדכ אותה לירידה .
רק השבוע שמענו צניחה דרמטית  ,נדמה לי הגדולה בעול  ,יועצו ה כלכלי של ראש
הממשלה  ,צניחה בגבייה ממיסי  .ומה אתה חושב ? שמה שקורה

בממש לה לא

יקרה ג בקרית אונו ? – על אחת כמה וכמה יקרה בקרית אונו  .יכולת האכיפה
העירונית קטנה מיכולת האכיפה הממשלתית  ,אז תהיה ירידה בכל התחומי
שאות מניתי  ,ואני לא רוצה לחזור  ,הדברי ברורי  .חייבת להיות הפחתה בהיק)
התקציב ע הפרשה לרזרבה  ,ואפשרות לעלות בחזרה  .אחרת אנחנו נמצא את
עצמנו במחצית השנה  ,כאשר קצב ההוצאות ירו( בהתא לתקציב  ,וקצב ההכנסות
יהיה נמו ,מאיד , ,ואנחנו נמצא את עצמנו בגרעו שיתחיל  ,וקופת העירייה תיקלע
למצוקה  .זאת הנקודה  ,ההערה הראשונה שלי  ,ואני חושב שאי עליה התייחסות
מספיק טובה בטיוטת התקציב .
הנקודה השנייה נוגעת ללשכת ראש העיר  .אני שואל  2שאלות בקשר לכ . ,אנחנו
אישרנו  ,הרוב המריונטי אישר בישיבה הקודמת נסיעה של ראש העיר לחו " ל  ,ואני
לא ראיתי כל תקציב בתקציב לשכת ראש העיר לנסיעות לחו " ל  .ואני שואל מהיכ
בא המקור התקציבי לנסיעה המתוכננת של ראש העירייה ושל הגב ' אסתר רג ב
לטיול שה בחרו לנסוע לפולי יחדיו .

??? :

מהאשל .

מר סבו יעקב :

לא יודע  .אני שואל  ,יענה לי כבוד הגזבר מהיכ בא

התקציב  .הנקודה השנייה שאני ראיתי למטה פז ' ו  407חדשה  ,וראיתי אחד בדמותו
של יוסי נשרי נוסע עליה  ,ולא ראיתי שאת הבאת כזה דבר בתקציב  .אני הלכתי
והוצאתי את הוראות משרד הפני בקשר לרכישת רכב  .אני לא יודע א נרכש .

מר שי דבורה :

למה ? יש לו הונדה .
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מר סבו יעקב :

אי כבר  ,כבר יש פז ' ו .

מר שי דבורה :

מי אישר את זה  ,המריונטות ?

מר סבו יעקב :

המריונטות  .אני מבקש  ,אני עוד לא סיימתי את שאלתי .

אני הלכתי לחוזרי משרד הפני  ,ואני רוצה לומר ראשית  ,שלא הוב לא טוב  ,דעתי
היא ברורה מאוד  .ראש העירייה זכאי להחלי) את רכבו  .הרכב שראש העיר נוסע בו
היו  ,אותו הונדה! אקורד  ,עוד נסע עליו ראש העירייה הקוד מר דרור בירנבוי ,
ואי לי ספק שצרי ,לשדרג את רכבו של ראש העיר  ,לא זה האישיו  .מגיע לו רכב ,
ואפילו רכב חדש  .יש הוראות משרד הפני  .ההוראות אומרות במפורש  ,שרכב
שעבר מעל  200,000ק " מ  ,יש לו תקציב מסוי –  , . 155,000לא כולל מע " מ  .ורכב
שנסע פחות מ!  220,000ק " מ – עלותו לעירייה צריכה להיות  . 155,000כולל
מע " מ .

מר נפתלי כה :

או קילומטרז ' או  5שני .

מר סבו יעקב :

יכול להיות  .אני מקריא  ,תנאי נלווי רכישת רכב ,

עדכו  " ,עלות רכישת רכב צמוד לראשי רשויות מקומיות שהתקיימו בה בחירות
אחרי  , 1.4.03ו לאחר הבחירות שהתקיימו באוקטובר  , " 2003כי מאז זה לא עודכ ,
" עומדות על ס . 155,000 ,כולל מע " מ ".

מר נפתלי כה :

יופי  .חוזר מנכ " ל  , 2006תבדוק את זה .

מר סבו יעקב :

יכול להיות  ,אז אני מקבל  .אני אומר מגיעה החלפה  ,אני

שואל היכ תוקצבה ההחלפה הזאת ? כי אני לא רו אה את זה כא  .א יבוא הגזב ר
ויגיד לי ' יש תב " ר מיוחד לעניי הזה  ,שמועצת העיר בקדנציה הקודמת אישרה ' ,אז
אני אומר ' בסדר גמור  ,אי מה לעשות  ,יש המשכיות שלטונית '  .א זה לא תב " ר ,
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וזה בא מהתקציב השוט) – נא להצביע לנו על המקור התקציבי  ,ואי ,כל זה
מסתדר ע הוראות משרד הפני  .שוב אני חוזר  ,מגיע לראש העיר רכב  ,הוא צרי,
לנסוע ברכב  .אני לא יודע מי צרי ,לבחור  ,ועדת מכרזי או לא ועדה  ,או ראש
העיר הל ,לבד לכל הסלוני  ,סלוני הרכב התכוונתי .

מר יוסי נשרי :

אני הול  ,לסלו כלות .

מר סבו יעקב :

א מישהו מבני משפחת ,מתחת  ,אני כבר אומר מזל

טוב מראש  .ואני רוצה לומר ל , ,אדוני ראש העיר  ,אני חבר מועצת עיר  ,הרי
הציבור בחר אותי בי השאר  ,ואת כל הציבור הזה  ,ואני אומר ל ,באמת ברצינות
רבה עכשיו – זכות ,להחלי) רכב  ,אתה לא צרי ,לנהוג בעניי הזה כגנב בלילה  .יש
ל ,רוב אוטומטי במועצת העיר!

מר ג ' ורג ' י איל :

אי נקרא הרוב הזה ?

מר סבו יעקב :

רוב אוטומטי .

מר ג ' ורג ' י איל :

אבל אי ,הוא נקרא ?

מר סבו יעקב :

המריונטי  .יש ל ,רוב מריונטי  .א אתה תבוא ותגיד

' אני רוצה רכב ' ,אני בטוח  ,אד וני ראש העיר  ,אתה לא צרי ,לנהוג כגנב בלילה .
תבקש רכב  ,המריונטות יאשרו  .תרצה וולוו – יאשרו  ,תרצה הונדה – יאשרו .

מר יוסי נשרי :

הבנו את הדקדוק של. ,

מר סבו יעקב :

תרצה מוצ( – יאשרו  .זה לא משנה מה אתה רוצה .
15

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 04/09

מר יוסי נשרי :

טחנת את זה כבר  .האוטו כבר לגמרי נהרס ונמכר .

מר סבו יעקב :

האוטו לא נהרס .

מר יוסי נשרי :

הוא כבר עשה גלגולי בגלגולי  .זהו  ,אלה השאלות

של ? ,אני מודה ל . ,פז ' ו  , 407היה תב " ר  ,תקבל תשובה  .הבנו  ,אנחנו מביני מהר
מאוד .

מר סבו יעקב :

ברגע נוס) של רצינות  ,כל זה על רקע באמת המצוקות

של המשק  .כל זה על רקע המצוקה  ,על רקע באמת המשבר במשק  .ויושב כא מנהל
מחלקת הגבייה  ,יצחק אהרו  ,שעושה עבודת קודש  .והוא יכול לספר על המקרי
שבאי אליו ובוכי  ,ואליי באות משפחות שבורות והרוסות  .את כספ אנחנו
מבזבזי בקלות יתרה מבלי לתת לעצמנו די וחשבו  .ואני אומר לכ   ,שהדי
ירדו) את המבזבזי ואת המריונטות שתומכי באופ אוטומטי .

מר יוסי נשרי :

יופי  ,נהנינו לשמוע את הנאו המאל) של , ,ממש נאו

כלכלי  .כ .

מר איציק ציזר :

לא התכוונתי לדבר  ,אבל אני לא יכול .

מר סבו יעקב :

כמוב שלא  ,אי ,אתה יכול להתאפק ? אי ,אתה יכול

לה תאפק ? רק המ התאפק .

מר איציק ציזר :

אני לא הפרעתי ל , ,סבו .

מר סבו יעקב :

' ויתאפק אמ ' .
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מר איציק ציזר :

אני לא הפרעתי ל . ,אני אולי מריונטה  ,אבל אתה ב

אד בלי חוט שדרה  .אז מה זה משנה ? אנחנו הולכי לאשר  178מיליו  , .ושמענו
בהרצאה של  20דקות על כל הבעי ות שיש בתקציב  .אני חושב מה אמרו כל אנשי
האופוזיציה  ,שעוד בגדולת ,אתה אומר בסו) שאנחנו הולכי לבזבז כספי ציבור .
אז מה הבעיות שלכ  :שהמצב במשק הוא קשה – טוב שגילית לנו  ,לא ידענו את
זה  ,אנחנו לא יודעי מה קורה .

מר נפתלי כה :

מנותקי .

מר איציק ציזר :

וכ ל מה שמפריע ל , ,סבו  ,בכל התקציב של ה!  178מיליו

 , .זה הנסיעה לפולי של ראש העיר ושל מנהלת אג) החינו , ,נסיעת הנופש שלה
לפולי .

גב ' גולד נטע :

במחנות .

מר איציק ציזר :

שכחת להגיד  ,ה נוסעי לנופש בפולי  .שמסתכמת  ,א

אני לא טועה  ,ב!  . . 13,000והרכב של ראש העיר  ,שבוא נאמר  ,אפילו א אתה
צודק ויכול היה לקנות דג יותר קט – אז היית חוס ,פה עוד איזה , . 17,000
ביחד  . . 30,000זאת אומרת  ,מכל התקציב הזה  ,אלה  2הבעיות של , ,סימ שעשו
פה תקציב  .ואני אומר לכל האנשי המקצועיי – חבר ' ה  ,כל הכבוד לכ  .א אלה
ההערות של מר ס בו הדגול  ,המכובד  ,לגבי התקציב – נפלא  .לעומת זאת חברתו ,
ש!  10ימי לא הספיקו לה לוועדת הכספי לעבור על התקציב  ,ועוד  10ימי לא
הספיקו לה עד שבאנו לפה  ,זה כבר  20יו – לה בכלל אי הערות  .זאת אומרת  ,ג
היא מסכימה לתקציב הזה  .יפה מאוד  ,זה בסדר גמור .

גב ' ארב ל קלוש ליאת :

את ההתייחסויות שלי אני אמרתי .
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מר איציק ציזר :

 3החברי האחרי  ,אחד ג ' ורג ' י יש לו  2הערות  ,שתיה

בסעיפי משפטיי שתיכ) נשמע את התשובות  ,אני לא משפט  ,אני לא יודע  .שי
דבורה שיש לו בעיות בנושא הרווחה  ,רק הוא שכח לקרוא שאג) הרווחה קיבל פה
עוד מי ליו  .משנה שעברה  .תבדוק במספרי  ,עוד מיליו  . .וזהו  .אני חייב להגיד
לכ חברי  ,שבאמת  ,כל חברי הקואליציה – כנראה שפגעת בול  .רק סבו  ,אני
אגיד ל ,דבר אחד  ,בכל  5התקציבי האחרוני שאני ישבתי באופוזיציה  ,לפחות
הלכתי סעי)! סעי)  ,ושאמרתי משהו ג בדקתי אותו  ,והגע תי עד מנהלת המחוז  ,ע
ישראל ישבנו  .וג ש קיבלנו אישור לשנות סעיפי  ,כי עשינו עבודה כמו שצרי. ,
לבוא לפה לנפנ)  ,אני לא בטוח שאפילו את יודעי מה קראת  ,לנפנ) ככה ועוד
להגיד ' מריונטה ' ,אני אומר ל ,האופוזיציה מבחינת תקציב – זו פשוט בושה
וחרפה אי ,שאת הולכי ומסתכלי על תקציב  .לדעתי  ,את אפילו לא יודעי
לקרוא את התקציב .

מר סבו יעקב :

בכל אסיפה כזאת!

מר איציק ציזר :

לא  ,לא ביקשתי תגובה  .הוא כבר דיבר את ה!  5דקות .

מר סבו יעקב :

בכל אסיפה כזאת יש את הטיפש התור שנשכב על

הכביש!

מר איציק ציזר :

לא  ,לא טיפש תור   .אתה טיפש כל הזמ .

מר יוסי נשרי :

ת לזיצר עכשיו לענות .

מר ג ' ורג ' י איל :

אני חייב להגיד שאני מבסוט מציזר  ,שבכל כיסא הוא

יודע מה להגיד .
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מר עמי כחלו :

כ  ,זה ג נכו  .אז איל חס ,לי רק . 50%

מר איציק ציזר :

אני מוכ אבל ללמד אות. ,

מר עמי כחלו :

האופוזיציה  ,לא מעניי אותנו אנחנו!

מר איציק ציזר :

אנחנו ענייניי .

מר עמי כחלו :

בינתיי יש לי כמה דברי שהוא!

מר איציק ציזר :

לא  ,אני מבר ,אותו שהוא הגיע היו .

מר עמי כחלו :

קוד כל  ,תודה רבה  ,מר ציזר  .וא אתה רוצה שלט

שלי  ,אני יכול לתת ל ,מול הב ית .

מר ג ' ורג ' י איל :

ע התמונה .

מר עמי כחלו :

ע התמונה  ,ברור  .תסתכל עליו מלמטה  ,אל תשכח  ,לא

מלמעלה  ,מלמטה  ,ממקו  . 5ודבר שני  ,אני רוצה להתייחס  .לא מעניי איזה אוטו
ראש העיר קונה  ,ואני חושב שג א הוא יקנה וולוו  ,אני חושב שמגיע לו  .לפני 5
שני הוא לא החלי) את האוטו  ,וזה ראוי אפילו להערצה  .אני חושב שכל ראש עיר
שהיה נבחר  ,ישר היה מחלי) את האוטו  ,זה דבר ראשו .
דבר שני  ,אנחנו מתנגדי לתקציב בגלל תפיסות עול  .א מר ציזר חושב שמיליו
 .מספיק לרווחה  ,הוא לא מבי בכלל את האוכלוסייה הזאת ואת הבעיות שיש לה .
אז ע כל הכבוד  ,אתה רואה שאנחנו יושבי בשקט לעומת שאתה היית
בקואליציה  ,ובאמת חברי וידידי איל ג ' ורג ' י  ,יודע שאתה בכל כסא מדבר קצת
אחרת  .ויש אנשי אחרי בקואליציה  ,שאני מצדיע לה  ,שה יושבי בשקט  ,וה
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בקואליציה  ,וה מצביעי כמו שצרי . ,אבל לצערי  ,ציזר  ,מה נעשה  ,מכירי
אות , ,יודעי אות. ,

מר איציק ציזר :

אתה מת להיכנס לקואליציה .

מר עמי כחלו :

אתה חי בנדמה לי  .אתה לא יודע כמה טוב לי  ,זו הבעיה

של . ,שהיחיד בינתיי שנות חותמת!

מר שי דבורה :

למה להפריע לב אד ? זכות דיבור .

מר סבו יעקב :

במושב לצי לא תשב .

מ ר עמי כחלו :

כ  ,היחיד שבינתיי עושה דברי  .אז ע כל הכבוד  ,מר

ציזר  ,א אתה רוצה להיפגש איתי אחת לשבוע  ,אני אשמח להיפגש ולתת ל ,דו " ח
מה אני עושה  ,ה בממשלה וה בארצי וה במקומי .

מר איציק ציזר :

אני לא מגיע לרמות כאלה .

מר עמי כחלו :

אני יודע שאתה לא  ,אני ידוע  ,חמוד .

מר איציק ציזר :

אתה המלכת את ציפי  ,הרי .

מר עמי כחלו :

זו המציאות  ,מה נעשה  ,כואב ל. ,

מר איציק ציזר :

לא  ,ההיפ , ,ההיפ. ,

מר עמי כחלו :

אי מה לעשות  ,כואב ל. ,
20

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 04/09

מר יוסי נשרי :

עמי  ,עמי .

מר עמי כחלו :

זה לא רלוונטי  .אני עונה למה שהו א אמר .

מר יוסי נשרי :

טוב  ,מר זיצר  ,בבקשה .

מר יעקב זיצר :

קוד כל  ,ערב טוב לכול .

מר יוסי נשרי :

קוד כל  ,לפני שציזר מדבר  ,אז עוד פע אנחנו רוצי

לאחל ל ,שיהיה ל ,נחת  ,בריאות ובהצלחה  ,מזל טוב .

מר יעקב זיצר :

תודה רבה  ,ותודה על זה שהסכמת!

מר עמי כ חלו :

רק סליחה  ,לאנשי המקצוע – יישר כוח בלי כל קשר

לכלו .

מר יעקב זיצר :

תודה רבה  .אז קוד כל  ,ערב טוב לכול  .ואני קוד כל

מבר ,את כל החדשי  ,שיהיה לכ שירות טוב ויעיל  .אני רוצה להתייחס לנקודות
לפי נושאי ולא לפי הסדר שזה הוצג  .אנחנו מדברי על ביצוע משו ער  ,אומד
ביצוע של  , 2008וזה לגבי הנקודה של השאלה שנשאלה  ,אנחנו לא דני כרגע על
דו " ח הביצוע  .בדר ,כלל יש רשויות שאומרות ' אנחנו נותני את ביצוע  2007כי
הוא האחרו הידוע הסופי '  .תקציב  2008ותקציב  , 2009בקרית אונו הונהג
שנותני את הביצוע של  . 2008ואני אומר את זה לגבי הקטע שהעלית את הנקודה
של הרווחה  .דווקא בקטע של הרווחה  ,אפשר לראות גידול די משמעותי  .זאת
אומרת  ,התקציב של  2008והביצוע של  2008הראו גידול של  . . 644,000ומעל זה ,
עוד הועלה תקציב  2009ב!  . . 464,000זאת אומרת  ,שתקציב  2009מול תקציב
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 2008הוא  1.1מיליו  .יותר  .ואנחנו ברווחה  ,כמו שאת יודעי  ,הנושא של
הרווחה זה שירות שהממשלה נותנת  .השירות של רווחה  ,זה שירות שמחויבת
הממשלה  ,ולא הרשות המקומית  .הרשות המקומית היא רק קבל משנה של
הממשלה  ,לפי יחס של  . 75 ; 25ותסתכלו  ,תראו שבקרית אונו נותני יותר מאשר
מקד . 75 ; 25
לגבי אלה שהעלו את הנקודה של הרווחה  ,אני מציי את זה ב!  2נקודות  ( 1 .היחס
הוא הרבה יותר גדול  .אנחנו הולכי להוציא על הרווחה ב!  14 2009מיליו  , .ע
הכנסות של משרד הרווחה רק  . 8.4וג כשתשוו מתקציב  2008לביצוע 2008
ומביצוע  2008לתקציב  – 2009תראו שאנחנו בגידו ל של  1.1מיליו  . .לזה אני רק
רוצה להוסי) עוד נקודה אחת  .א תסתכלו כמה אנחנו מוציאי על החינו,
והרווחה  ,אנחנו הולכי להוציא  70מיליו  . .בתקציב שלנו  ,שהוא  , 178.8ישנ 2
אלמנטי שאני צרי ,להוריד אות  ( 1 :פירעו המלוות  ( 2הנחות הארנונה
שנרשמות ג כהכנסה וג כהוצאה  .זאת אומרת  ,יש לנו תקציב בער ,של  151או
 152מיליו  . .א אני אוריד את הגמלאי  ,אני עוד ארד מכ . ,וזה אומר שאני
מוציא  70מיליו  .על חינו ,ורווחה  .זאת אומרת  ,בקרית אונו מוציאי כ! 50%
רק על הקטע של חינו ,ורווחה .
לגבי ההערה של , ,לגבי הקטע של המצב הכלכל י  .בדר ,כלל בקרית אונו גובי
ארנונה יחסית גבוהה  .השיעור הממוצע פה הוא  . 92%!93%דווקא בגלל העובדה
שאנחנו הולכי לשנה קצת יותר קשה – הורדנו את המקד ל! . 90%

מר ג ' ורג ' י איל :

אז סבו צדק  ,אפשר להוריד ארנונה .

מר גרשו טוסק :

לא הורדנו ארנונה .

מר יעקב זיצר :

ולגבי ההערה של סבו  ,אז יש הבדל תהומי בי מיסוי

שגובה הממשלה  ,שהוא פונקציה של הכנסות  ,ובעיקר הירידה היא בגלל הנושא של
המשבר בשוק ההו  ,לבי ארנונה שהיא מיסוי עירוני  ,שהול ,על בסיס של רכוש .
22

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 04/09

ולכ  ,אני ג עונה מהקטע הזה למה ששי אתה אמרת  .א תסתכל  ,הנחות האר נונה
גדלו מ!  2008ל!  , 2009מ!  19.1ב!  2008ל!  , 22.6גידול גדול מאוד בצפי ההנחות  .א
תיקחו ב!  2008בתקציב לביצוע  ,תראו גידול של  , 1.6ועוד מיליו  . .זה לא כול
אוטומטית  .ואז כל ההנחות האלה שהגדלנו  ,שנרשמות ג כהכנסה וג כהוצאה ,
ג הקטנו את שיעור הגבייה  .זאת אומרת  ,לא הקטנו את שיעור הגבייה מהברוטו ,
הקטנו את שיעור הגבייה מהנטו  .זאת אומרת  ,לקחנו די הרבה מקדמי כדי לתת
תשובה לנקודה הזאת .

מר סבו יעקב :

זיצר  ,רק תענה לעניי ההכנסות מהוועדה לתכנו

ובנייה .

מר יעקב זיצר :

שנייה  ,שנייה  .אתה שאלת שאלה נכונה לגבי הקטע של

ת כנו עיר  .זה נכו  .כל השני הקודמות  ,הוועדה לתכנו ובניי עיר היתה גו) נפרד
ולא חלק מהרשות המקומית  .בסו)  , 2008יש צו של שר הפני שפירק את הוועדה ,
ולמעשה הכל נבלע בתו ,הרשות המקומית  .לכ  ,כל מה שלא ראית בשנה שעברה ,
זה מהוועדה לתכנו ובנייה  .אז השאלה של ,הית ה במקו  ,אבל זאת התשובה
וזאת ג תשובה ל , ,סבו .

מר סבו יעקב :

רק שנייה  ,מר זיצר  ,הירידה לא קשורה לפירוק הוועדה ,

היא כתוצאה מירידה בהיקפי התחלות הבנייה .

מר יעקב זיצר :

לא  ,לא  ,אני עניתי לגבי הקטע למה לא הופיע בשני

קודמות .

מר סבו יעקב :

זה ברור  ,אני או מר בכלל .

מר יעקב זיצר :

עוד מעט ג לזה אני את תשובה  .רשמתי  ,אני את ג
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תשובה לקטע הזה  .לגבי הקטע של הרכב  ,רכב שנרכש בליסינג  ,ההוצאה מופיעה
כהוצאה שופטת  ,ולא מופיעה כתב " ר  .כי לא היתה פה קנייה של רכב  ,יש פה רכב
של ליסינג  ,ולכ זה מופיע במסגרת ההוצאה השוטפ ת  .לגבי הקטע של הנסיעה
לחו " ל  ,יש כ הגדלה  ,רק שהנסיעה לחו " ל מופיעה במסגרת קשרי גומלי ובפרק
 175מופיע ש  ,את תראו  ,גידול  .אני לא יודע א ישתמשו בזה  ,כי כרגע ההוצאה
הנראית לעי היא הרבה יותר נמוכה  .אבל תראו שזה גדל ל!  . 000 , 100מתוקצב ,
וזה לא חלק מהסעי) של לשכת ראש העיר  .זה א) פע לא חלק מלשכת ראש העיר ,
זה תמיד בסעי) נפרד .
לגבי הקטע של הנחות – עניתי  ,לגבי הקטע של היק) ההכנסות וההיטלי  .קוד
כל  ,חלק גדול מההיטלי לא נרשמי בתקציב רגיל  ,ה נרשמי רק בקטע של
קרנות  ,או הולכי לתב " רי  ,ולכ זה בכלל לא הדיו פה  .מה שכ נרש פה  ,אתה
תסתכל בכל הקטע של תכנו ובניי  ,אנחנו אפילו לא לקחנו את ה!  15%תקורה
המותרת לנו  ,בגלל מה שאמרה גב ' ליאת  ,שאנחנו הולכי לשנה קצת יותר קשה .
ולקחנו איזשהו מקד כרגע  ,שא נצטר ,אותו  ,אז נבוא אחרי חצי שנה ונגיד
שאנחנו צריכי  .כרגע  ,כפי שאת יודעי  ,אני יכול להעמיס  15%תקורה  .לא
העמסנו את כל ה!  15%תקורה  ,לקחנו מקד יותר נמו. ,

מר סבו יעקב :

א בתו חצי שנה  ,אחרי ביצוע של חצי שנה  ,את

תראו שיש פיגור בהכנסות  ,את תחזרו למועצת העיר להקטי את התקציב ?

מר יעקב זיצר :

 ...ונשארה נקודה אחת לגבי הקט ע של פירעו מלוות

ומענק איזו  .אז לגבי פירעו מלוות את כבר יודעי  ... ,הקטי את פירעו
המלוות  ,ואפשר להגיד מה שנקרא ' ברו ,ה '' בגדול  ,שפירעו המלוות של עיריית
קרית אונו עומד היו בשיעור מאוד! מאוד נמו . ,ולגבי מענק האיזו  ,אי לנו
תקציב במדינה  .אנחנו נפגענו בגלל הסוציו! אקונומי הגבוה במענקי איזו בצורה
מאוד! מאוד משמעותית  .ירדנו מ!  10!11מיליו  , .שנה שעברה היה לנו  . 3.3כרגע ,
ההנחיה היתה שעד שאי תקציב למדינה  ,בגלל הסוציו! אקונומי הגבוה שבו אנחנו
24

עיריית קרית-אונו
ישיבת מועצה )שלא מן המניין( מספר 04/09

נמצאי  ,להוריד  , 8%וזה מה שעשינו  .לקחנו את ביצוע  , 2008הורדנו  . 8%ה יו
אפשר להגיד שעיריית קרית אונו היו  ,מענק האיזו הוא יפה  ,הוא טוב  .אבל היא
באמת התייצבה לכיוו שזה לא מעלה אותה או מוריד אותה .

מר גרשו טוסק :

נפתלי התחייב לגדול להגדלתו .

מר יוסי נשרי :

אלי ישי יביא לנו עוד .

מר יעקב זיצר :

עניתי לכול לשאלות .

מר יוסי נשרי :

אני רוצה לענות ל , ,מר סבו  .אני שמח על כ ,שבאמת

תקציב העירייה נת דגש לנושא של חינו ,ורווחה  ,ואני משוכנע שג תושבי המקו
וג מי שלא תושב המקו  ,ישמע כמה הרשות משקיעה בחינו , ,אז לא תהיה לנו
בעיה ג במכירת דירות  ,ואז יהיו לנו ג היטלי השבחה ופיתוח  ,ותהיינה עוד
מכירות דירות  ,ואנחנו נדאג לזה שבקרית אונו תהיה עלייה ולא ירידה .

מר נפתלי כה :

בעזרת ה ' .

מר יוסי נשרי :

תדאג לפרס את זה רק ברבי  ,שהעירייה משקיעה 50%

מתקציבה לחינו. ,

מר שי דבורה :

תפרס בעיתו .

מר יוסי נשרי :

אז אנחנו נעבור להצבעה  .ת קציב העירייה לשנת . 2009

מי בעד לאשר את התקציב כפי שהונח על שולח המועצה ? ירי את ידו .

מר גדי לייכטר :

בעד  :נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כה  ,גברא  ,אלונה ,
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דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה ויוסי נשרי .

מר יוסי נשרי :

תודה  .מי נגד ?

מר גדי לייכטר :

נגד  :שי דבורה  ,עמי כחלו  ,ג ' ורג ' י איל  ,ליאת ו!

גב ' ארבל קלוש ליאת :

אני נמנעת .

מר גדי לייכטר :

אוקיי  ,סליחה  ,טעות .

מר סבו יעקב :

אצלנו זה לא מריונטות .

מר גדי לייכטר :

ויעקב סבו .

מר יוסי נשרי :

מי נמנע ?

מר גדי לייכטר :

נמנעת ליאת .

החלטה :

הוחל ט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת . 2009

בעד ) ( 10

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כה  ,משה גברא ,
בומגרט אלונה  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,עמי כחלו  ,ג ' ורג ' י איל  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

ליאת ארבל! קלוש .

מר יוסי נשרי :

תודה  ,אני מודה לחברי המועצה שאישרו את תקציב

מועצת העירייה ל!  . 2009תו דה רבה  .אנחנו סוגרי את הישיבה  ,תתחיל מיד ישיבה
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נוספת  .נתראה שבוע הבא .

_______________
יוסי נשרי
ראש העירייה

______________
גדי לייכטר
מנכ " ל העירייה
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קוב* החלטות

סעי  : 1אישור תקציב העירייה לשנת . 2009

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר את מסגרת תקציב העירייה לשנת 2009
ע " ס . & 178,800,000

בעד ) ( 10

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כה  ,משה גברא ,
אלונה בומגרט  ,קרפ דורו  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מ לכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,עמי כחלו  ,איל ג ' ורג ' ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

ליאת ארבל! קלוש .

החלטה :

הוחלט ברוב קולות לאשר תקציב העירייה לשנת . 2009

בעד ) ( 10

יוסי נשרי  ,נטע גולד  ,איציק ציזר  ,נפתלי כה  ,משה גברא ,
בומגרט אלונה  ,דורו קרפ  ,ישראל גל  ,יוסי כוכבי  ,רו מלכה .

נגד ) ( 4

שי דבורה  ,עמי כחלו  ,ג ' ורג ' י איל  ,יעקב סבו .

נמנע ) ( 1

ליאת ארבל! קלוש .

___________________

_________________
גדי לייכטר

יוסי נשרי

מנכ"ל העירייה

ראש העיר
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