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על סדר היום:

.1

אישור תקציב לשנת 2005

ריכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין ) (33מיום 22.9.05
פרוטוקול מס' 275

 .1מועצת העיר מחליטה לאשר את התקציב לשנת .2005
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מוטי ששון:

ערב טוב לכולם ,אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  ,33על
סדר היום תקציב  .2005כפי שאתם רואים ,הצעת התקציב מסתכמת ב769-
מליון ו 700-אלף ,גם בצד ההוצאתי וגם בצד ההכנסתי ,שהוא גידול
בהשוואה לשנה הקודמת ,גידול של  8.4אחוז ,התקציב יהיה תקציב מאוזן.
מה שחשוב להדגיש ,שעלויות השכר מהוות  34אחוז ,תקציבי הפעולה כמעט
 63אחוז ,פרעון מלוות  -יואב שאל אותי ,אנחנו הכי נמוכים מכל הרשויות
הגדולות ,שישנן רשויות שפרעון המלוות שלהם מגיע ל 14-בקריית אונו ,תל
אביב  .12אני אומר את הדברים האלה ,משום שחשוב לשים לב למה שנשאר
בעצם בתקציבי פעולה ,שזה  63אחוז .תוכלו לראות בעמ'  3את כל הפירוט
לגבי דברים הוצאתיים ,ובדף שאחריו נוכל למצוא גם לגבי אותם שינויים
בהכנסות ,אבל מה שחשוב להדגיש זה שבא לידי ביטוי בצורה משמעותית,
בנושא של סיירת אבטחה ,והבטחון ,בסדר גודל של בין  10ל 11-מליון שקל,
כאשר הכוונה היא להפעיל שלוש ניידות בו זמנית ז"א  24שעות ,בין חמש
לשש ניידות שיסתובבו בכל העיר ,שני אנשים בכל ניידת ,ז"א  24שעות ,ואני
מאד מקווה ומאמין שהתושבים יקבלו את תחושת הבטחון שמטבע הדברים,
בעקבות ,יש הרבה מאד מעורבות של בני נוער ,אתם יודעים ,בייחוד
בחופשות ,שבני הנוער יושבים בכל מיני מקומות עד השעות הקטנות של
הלילה ,ואפילו עד שעות הבוקר ,יש הרבה בעיות של ואנדליזם .אני שומע
מהקולגים שלי ,שאלה ראשונה ששואלים אותי זה איך אני מתמודד עם
הואנדליזם בגינות הציבוריות .אני אומר ,גם אצלי יש ,רק שתקבלו קנה
מידה .אגב ,זה מה שעשה ג'וליאני בניו יורק ,ברגע ,באותו יום שעושים
ואנדליזם ושוברים ,באותו יום הוא מתקן .הסדר גודל שבחולון ,אני יכול
להגיד לכם מסתכם בקרוב למליון שקל) .כולם מדברים יחד(.
יהיה לכם זמן לדבר.

יואל ישורון :איך יכול להיות ,לא מסתדר לי משהו ,התקציב של הפיקוח העירוני זה קצת
יותר  -שאלה בלי קשר למה שאני אומר אח"כ ,בגלל הערה שזרקת על
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התקציב ,לא מסתדר לי התקציב של הפיקוח העירוני ,זה קצת יותר מ9-
מליון שקלים על  50תקנים בערך ,ופה כשמדובר על תקציב של איזה 10.4
מליון .לא מסתדר לי איך.
מוטי ששון:

זה ככה ,יש לך ניידות ,ביטוח ניידות ,יש לך הוצאות אחזקה לניידות -

יואל ישורון :אבל זה לא מגיע עדיין -
מוטי ששון:

זה פי שלוש ,ותוכל אח"כ לקבל הסבר.

יואל ישורון :לא ,זה סתם תמיהה ,כשראיתי חמישים תקנים בפיקוח ,לא הסתדר לי.
מוטי ששון:

מה שאני רוצה להגיד לך ,אנחנו מאד היינו רוצים שהם יהיו בשליטה של
המשטרה ,אבל המשטרה לא רוצה .ומה שאני רוצה להגיד ,שבערים אחרות,
למשל ,בנס ציונה ,שאני פניתי מספר פעמים לראש העיר ,הוא אומר שזה
עובד אצלו מצוין .הוא אגב ,נס ציונה היה הראשון בארץ שהתחיל עם
הסיפור הזה של סיירת האבטחה והבטחון ,והוא אומר לי שזה יוצא מן
הכלל .אח"כ רעננה ,ויש עוד ערים נוספות שכולם העבירו חוק עזר ,יש איזה
חוק עזר לדוגמא ,שהם כולם מאמצים את זה ,כולם מודעים לבעיות שיש,
ובעיקר עם בני הנוער .אבל זה דבר שחשוב להדגיש אותו ,הנושא הזה של
סיירת האבטחה והבטחון ,בסדר גודל של  10מליון  .₪כאן אתם תראו שחלק
מהגידול גם בהוצאה זה הנושא של זחילת השכר ,בלי שום קשר אם יש
הסכמי שכר במשק ,או אין הסכמי שכר במשק ,תמיד ישנה זחילת שכר ,כי
יש תוספת וותק כל שנה ומי שעולה ,נבחר במכרז ,אז הוא מקבל דרגה יותר
גבוהה ,אלה סדרי גודל של בין  2,5ל 3.5-שזה סדר גודל שצריך להוסיף כל
שנה ,למרות שתראו ,מבחינת הסה"כ ,עלויות השכר קטנו בהשוואה
לתקציב.
יש כאן בעיה נוספת,

יואל ישורון :בגלל קיצוץ בתקנים
מוטי ששון:

לא ,ואם אתה מגדיל גם את הנפח של התקציב ,למשל ,יש כאן איזה עשרים
וחמישה מליון ,שזה רק בנושא של הנחות 21 ,זה מתקזז ,אתה רושם בצד
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ההכנסות ובצד ההוצאות ,אתה חייב לרשום את זה ,ועוד  4מליון תוספת
שאנחנו מעריכים שזה מה שיהיה מבחינת ההנחות בארנונה.
נסים זאב:

אפשר לשאול שאלה בקטע הזה?

מוטי ששון:

אני כבר גומר ,ברור שאנחנו מוסיפים לנושא של יוזמות ונושא של חינוך
שאנחנו כל שנה ושנה ,אבל השנה אנחנו גם שמנו דגש יותר על הנושא של
אלימות .יש תקציב של מליון ,הוספנו עוד מליון וחצי ,אנחנו מוכנים להוסיף
עוד ,בתנאי שייתנו לנו תוכניות שהן יהיו אפקטיביות ויעילות .לכן ,כל
תוכנית שאנחנו בודקים אותה ואנחנו חושבים שהיא טובה ,אנחנו מיישמים
אותה .אבל אני יכול לומר לכם ,יש עשרות תוכניות בארץ לטיפול בנושא של
אלימות בקרב בני הנוער .עשרות .רוב התוכניות האלה הן לא ישימות והן לא
אפקטיביות והחכמה היא לא לזרוק את הכסף ,אלא להוציא אותו בצורה
יעילה ואפקטיבית ושיהיו תוצאות.
אני רוצה ברשותכם ,רק כדי לסבר את האוזן ,אני רוצה להראות לכם,
בעמוד ,בספח שיש לכם ,בעמ'  ,11בסעיף  .31חינוך פורמלי ,שימו לב ,אני
מסביר על הדף הזה בחינוך הפורמלי בצד של התקבולים יש לנו 137.610
תקבולים שמקבלים ממשרד החינוך ,כנגד  190.612שאנחנו מוציאים .ז"א
אנחנו מסבסדים את החינוך הפורמלי מהארנונה ,ב  53 -מליון  .₪תסתכלו
על החינוך הבלתי פורמלי ,שזה כתוב בסעיף  ,32באותו עמוד ,אנחנו
ההכנסות שלנו  2.178מליון ,ההוצאה  54.372מליון ,ז"א סבסוד של  52מליון
 ,₪של החינוך הבלתי פורמלי .ברור שזה כולל את כל הפעילויות ואני לא
ארחיב על זה .ברווחה ,ההכנסות שלנו מרווחה ,ממשרדי ממשלה 58.804
מליון ,מול הוצאה של  85.573מליון ,ז"א אנחנו מסבסדים את הרווחה .שזה
שרות ממלכתי ב 27-מליון  ₪מארנונה .ז"א אם אני לוקח רק את החינוך
הפורמלי ואת החינוך הבלתי פורמלי ביחד ,אנחנו מסבסדים ב 105-מליון
שקל ,זה המון .ותוסיפו לזה גם את הרווחה ,אנחנו מגיעים ל 132-מליון שקל
סבסוד של שרותים ממלכתיים ,והיום התחרות בין הרשויות זה מי יממן ומי
יסבסד יותר את מערכת החינוך .ואת התרבות .יותר .כל ראש עיר רוצה
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להשקיע בחינוך ובתרבות .כולם .משרד החינוך ,אני אומר לכם ,מנצל את זה.
השנה ,אריק ,תעדכן אותי ,ותתקן אותי אם אני טועה 600 .שעות שבועיות
בחינוך העל יסודי הוריד לנו משרד החינוך .ערך שעה אחת שבועית 5900
שקל ,תכפילו את זה ב 600-אתם מקבלים קיצוץ של  3.5מליון שקל משנה
לשנה .לנעליים האלה היינו צריכים להכנס ,הלא לא תבוא לבית ספר כמו
יבנה ,שהוא בי"ס לא גדול ויש לו מגמות ייחודיות ותבוא למנהלת ותגיד:
תשמעי ,אני לא אתן לך את השעות האלה והאלה ,ואז אין לה מגמות
ייחודיות ,ואז היא לא יכולה למשוך אליה את האוכלוסיה הממלכתית דתית,
כדי שתשאר כאן ,כנ"ל לגבי בתי"ס אחרים ,שיש להם מגמות ייחודיות ,אם
לא ניתן להם את המגמות הייחודיות ,הם יהיו בתי"ס רגילים ,ואנחנו רוצים
לעודד כשרונות מקרב בני הנוער .אם יש ילד שהוא מוכשר לתחום המוסיקה,
שתהיה לו אפשרות להתקדם .אם מישהו מוכשר בתחום המחול  -שילך
למחול .ואם מישהו מוכשר בתחום הרובוטיקה ,שילך לרובוטיקה ,ואם
מישהו רוצה ללמוד ביו טכנולוגיה ,אז ילמד ביו טכנולוגיה .זה הלוקסוס ,וזה
בא מאותם משאבים שאנחנו נותנים.
אז אלה סדרי הגודל שתוכלו לקבל סה"כ ההוצאה פר תושב גדלה השנה,
ואני אומר עוד פעם ,כי הוספנו גם את ה 21-מליון בצד ההכנסות וגם בצד
ההוצאות ,אבל גם אם ננטרל את זה ,התוצאה פר תושב עלתה באופן ריאלי.
אני מאד מקווה ,אני רק רוצה לומר ,אנחנו סיימנו את  2004ואנחנו אמורים
לקבל גם השנה פרס ב ,2004-את פרס הזהב .מי ששש שנים ברציפות מסיים
את התקציב מאוזן פלוס ,מקבל גם מענק כספי בין  1.2לבין  1.5מליון שקל,
וגם מקבל תעודה ,לצערי ,אלה שיקבלו את פרס הזהב ,אפשר לספור אותם
על כף יד אחת מקרב הרשויות .אני לא מדבר על המועצות האזוריות ,כי אני
לא מתמצא ,ואני מאד מקווה שגם את  2005אנחנו נסיים באותה דרך
שאנחנו התחלנו ,בצורה אחראית ויעילה ולתת שרותים מרביים ואיכותיים,
ככל שניתן ,לציבור הרחב ,לציבור שמשלם את הארנונה ,ואני מקווה שכך
יהיה מצבנו גם בעתיד .זה התקציב שמונח לפניכם .אני יודע שאתם כועסים
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שזה הוגש באחור ,אבל כולנו יודעים שהיתה קואליציה  -מה זה אחור -
"קצת" .גם תקציב המדינה הוגש באחור של שלושה חודשים ,נכון שאסור לו
יותר ,אבל בשנתיים האחרונות תקציב המדינה לא אושר בזמן ,החוק
מאפשר להביא את התקציב ,מאפשר לראש העיר להביא אותו שלושה
חודשים אחרי אישור תקציב המדינה ,והחוק מאפשר לשר הפנים לתת ארכה
של עוד שלושה חודשים לאישור התקציב.
החוק הזה נכנס ,למי שלא זוכר ,החוק הזה לא היה ,זה חוק שנכנס בשנתיים
האחרונות ,היה בעבר חוק שאתה יכול להוציא אחד חלקי  ,12בגלל מה
שקרה באותן רשויות שהן גרעוניות שנצלו את המצב ולא אשרו תקציב
גרעוני ,ובסוף השנה נוצר עוד יותר גרעון ,אז רצו לסתום את הפרצה הזאת,
אבל לא התייחסו לרשויות מהסוג של חולון ורשויות אחרות שהן מאוזנות.
אני זוכר ,היו תקופות שהתקציב של בת ים ,שלוש ארבע שנים לא היה
מאושר ,והיו עובדים אחורנית כמה שנים בתקציב הזה ,והיו מוציאים אחד
חלקי  .12אבל זה לא חשוב ,אנחנו נקווה שנגיש את התקציב בזמן ,בשנת
 2006ואני לפני שאתה מתחיל יואל ,אולי אריק ,אתה רוצה להוסיף משהו?
או וידבסקי?
אריק מולה:

אחרי מה שאתה אומר ,אין לי הרבה מה להוסיף .מוטי יכול להראות את
התקציב.

מוטי ששון:

אני יש לי היסטוריה .רק וידבסקי יכול להתחרות אתי.

אריק מולה:

יש לי כמה דגשים להדגיש .בקטע של )מדברים כולם ביחד( התקציב ,כמו
שראש העיר הציג כבר ,התקציב מסתכם ב 769.700-מליון גם בצד ההוצאה
וגם בצד ההכנסה .החלוקה היא  263מליון לשכר 483 ,כמעט לפעולות ו24-
כמעט למלגות .לגבי השכר יש כמה דברים שהמועצה אמורה לאשר .אתם
אמורים לאשר את התקן של כוח האדם ,שמסתכם ב 2152.55-משרות ,שזה
מתפלג ככה 911.89 :עובדים רגילים 291.99 ,עובדים זמניים ועובדי כוח
אדם .הפירוט בעמ'  32ו 33-ניתן לראות את המספרים האלה 82.79 .גננות
בטרום חובה 375.23,מורים בתיכונים 461 ,פנסיונרים 29.66 ,עובדים
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חיצוניים ,סה"כ כמו שאמרתי  2152.55משרות .נושא נוסף שצריך לאשר
במועצה ,מצבת כלי הרכב בעמ'  ,31-32סה"כ יש לנו  92כלי רכב וגרורים,
כמו כן את הטבלה ההשוואתית שחלקתי פה המעודכנת ,בעמ'  ,11זה גם כן
חלק מהחומר שמוגש למועצה ,נקודות עיקריות כמו שראש העיר ציין ,נקודה
מאד כבדה ,כל שנה זה הקידומים והעליות של השכר .השנה הסתיים חוק
עידוד הצמיחה שהפחית את השכר לעובדים בסביבות  5אחוז ,וביוני עד יוני
זה היה ,מיוני אנחנו שלמנו חזרה לעובדים תוספת של  5אחוז ,ההשפעה
שלזה זה בין  6ל 8-מליון שקל ברמה שנתית ,וזו ההשפעה של עידוד הצמיחה.
נושאים נוספים בקטע של פעולות כמו שראש העיר דיבר ,יש נושאים כבדים
של פטורים מארנונה ,שזה  21מליון שקל
מוטי ששון:

תסביר את זה ,כי זה מופיע בצד ההוצאות וההכנסות.

אריק מולה:

עכשיו ,פה עם הארנונה זה נושא חדש ,בשנה שעברה לא הצגנו את זה
בתקציב ,אבל יצאה הנחיה למשרד הפנים ,לזקוף גם את הפטורים שניתנים
לארנונה ,למשל ,לבתי חולים או לכל מיני מוסדות ממשלה,

מוטי ששון:

כמו בי"ח וולפסון ,משלם רק  35אחוז ארנונה.

אריה מולה:

כמו מוסדות ממשלה ,שהשנה אנחנו רושמים אותם גם בצד ההוצאה וגם
בצד ההכנסה ,אז אם אתם רואים פתאום גידול משמעותי בתקציב מ 710-ל-
 769אז  21מליון מתוך זה זה בגלל הזקיפה של הפטורים גם בצד ההוצאה
וגם בצד ההכנסה.

נסים זאב :

זה  30אחוז מהגידול,

אריק מולה:

אם גדלנו ,יכול להיות .גם צד ההנחות שהוא היום עומד על  51מליון שקל
הנחות מתוקף חוק ההסדרים ,או כל מיני הנחות סוציאליות אחרות ,הם
מסתכמים ב 51-מליון שקל ,וזה עלה ב 4-מליון שקל מול שנה שעברה ,שזה
נושא מאד מאד ,זה נושא מאד מאד מורכב ורציני.

נסים זאב:

רוצים שתראה את כל התמונה.

מוטי ששון:

זה הפוטנציאל של הגבייה שלך.
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אריק מולה:

אני אתן דוגמא ,אם אני גובה ממך בפועל  3מליון ,ואתה צריך לשלם לי 10
מליון ,אני לא רשמתי  10מליון ,אני רשמתי  3וזה לא נכון.

נסים זאב:

פטור על פי חוק?

מוטי ששון:

כן.

אילן לוי:

אבל מה זה נותן? אם זה היה לפני עשרים שנה שהאוצר היה משלים לנו
או.קי .בסדר ,אבל אף אחד לא נותן לנו את זה .אז מה?

מוטי ששון:

זה מה שהם רוצים ,שתרשום את זה.

אריק מולה:

אני מניח שזה איזשהו עניין של משרד הפנים ,כדי למפות את כל הנושא,

אילן לוי:

לא יכולה להיות הכנסה אם החוק לא מחייב אותך

אריק מולה:

אבל זה הפוטנציאל של ההכנסה ,יכול להיות שישנו את החוק ,אני לא יודע.
אני לא נכנס לשיקולים של משרד הפנים.

אילן לוי:

יכול להיות שיעלו את הארנונה ב 20-אחוז ,זה גם כן פוטנציאל.

אריק מולה:

גם אפשרות .אני לא נכנס לשיקולים של משרד הפנים ,אבל אלה ההנחיות
שקיבלנו ,אז זה מנפח לנו את התקציב גם בהוצאות וגם בהכנסות.
נושא נוסף שהוא מאד נעשה די כבד בשנים האחרונות זה נושא הפנסיה,
הפנסיה התקציבית .השנה היא מהווה כ 44-מליון שקל מסך ההכנסות ומסך
השכר והתקציב .אני מניח שזה ילך ויגדל עד שזה יגיע לנקודה  -יש לי עובדת
שקוראים לה טלי ,שאני אומר ,שברגע שהיא תהיה פנסיונרית ,אז נשלם
ארנונה ,כי היא האחרונה שקשורה לפנסיה תקציבית .היא בת  .35אז
בפוטנציאל יש לנו עוד  40-45שנה.

נסים זאב:

עד אז כבר יצאו לפנסיה בגיל .71

אריק מולה:

לא ,זה הולך ועולה ,השנה הפנסיה תהיה  78היא בסוף תגיע ל.78-

מוטי ששון:

דקלה ,אני מניח שכולנו לא נהיה פה .אבל יהיה איזה אחד שיהיה פה.

דקלה צדוק :אף אחד.
אריק מולה:

זהו ,כמו שראש העיר ציין ,נושאים נוספים בפעולות זה הקטע של אגרת
שמירה ובטחון ,תגברנו ב 5.5-מליון שקל את נושא אחזקת התשתיות של
המים ,ביוב וכבישים ,וכמו שראש העיר אמר,
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מוטי ששון:

תגדיר ,מדובר על אחזקה שוטפת,

אריק מולה:

אחזקה שוטפת ,לא הוצאות פיתוח ,זה מעבר למה שאנחנו מוציאים
בתב"רים.

מוטי ששון:

מצאנו מאד מעניין .מישהו פותח את המכסה של הביוב וזורק שם ,אנחנו לא
יודעים מי זה ,שמיכה ,זורק דברים בפנים.

יהודה קהתי :אולי במזיד?
מוטי ששון:

במזיד .במזיד .איזה סתימות ,זה מגיע מלמעלה.

אריק מולה:

אם יש עוד דברים שרוצים לשאול -

מוטי ששון:

אמרתי שיבדקו ,יואל ,ואח"כ מי רוצה ,יוליה ,אהרון תודה ,מר מולה.

יואל ישורון :אמנם שולחן האופוזיציה חסר היום,
אריק מולה:

אני רוצה להודות לשרה דנייבסקי ,היא עוזרת לי בקטע של כל ארגון
החוברת וכל הגרפים היפים שאתם רואים פה ,מגיע לה יישר כוח ,זה מופיע
גם בתקציבים ובחישובים.

יואל ישורון :אני אשתדל למלא בנאמנות את תפקיד האופוזיציה .אין לי וויכוח ,ואני גם
לא רוצה להתחרות בצד הפיננסי עם מוטי ועם הפרסים בעצמם .הוויכוח שלי
הוא בהחלט בנושא המהויות .אני אעשה מאמץ לגעת ,כמה שיותר בקיצור,
בנקודות שאני חושב שהן מהותיות ,אבל אולי אני אפתח קודם דווקא
בהערת הסיפא של מוטי לגבי הגשת התקציב .לא בכדי המחוקק הישראלי
ציין שנושא הגשת התקציב ברמה הפרלמנטרית גם מבחינת הזמן ,וגם
מבחינת הסנקציה ,מבחינת הזמן הוא הגביל תקופה קצרה של שלושה
חודשים ,אבל מבחינת הסנקציה ,עד כדי עריכת בחירות ,במובן זה המחוקק
הלך רחוק ,ולא בכדי כפי שאמרתי בהתחלה ,אלא מכיוון שהצעת ספר
התקציב שמונח על שולחן ממשלה ,כמו שהוא מונח גם על שולחנה של
מועצת חולון ,למעשה משקף את המדיניות של העירייה בכל התחומים .זה
לא רק מספרים אבסולוטיים ,זה לא רק סטטיסטיקות,זה גם מהויות וכאשר
הצעת התקציב מוגשת בסוף ספטמבר ,זה למעשה מעקר את הדיון במועצת
העיר.
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אילן לוי:

אבל התקדמנו באיזה יומיים ,לעומת השנה שעברה.

יואל ישורון :בכל אופן ,קשה מאד ,זה למעשה ,כאשר התקציב מומש ברובו ,וכאשר גם
אין לנו דו"ח ביצוע ,הדיון לא יכול להיות וזה יהיה מוגזם ממש לדון
בפרוטרוט ,ולכן מה שאני אעשה וזה דבר טבעי,זה לגעת כפי שכתבתי לך,
מוטי במכתב ,ממש ברמת המקרו ,ברמות מסוימות לדעתי חשובות ,שאני
אתן עליהן את הדעת ,ואני מקווה שבתשובותיך אתה תתן עליהן את הדעת,
או יכול להיות שיהיה קונצנזוס על שינויים בתוך מסגרת התקציב.
אמרתי שזה קובע ,ספר התקציב באמת משקף את מדיניות העיר ,ולכן אני
גם לא מתווכח עם מה ששוחחנו שם על עומס המלוות שהוא בעיריית חולון
בהחלט קטן לעומת רשויות אחרות שהגיעו בין  8ו 10-ו 12-ו 14-אחוז,
ונקודות אחרות .אבל בואו ניקח כמה נקודות ,ובאמת ניקח לדוגמא את נושא
החינוך ,כי אני חושב שדווקא כאשר הרשויות קורסות מבחינה פיננסית וזה
מה שקורה בשנים האחרונות ,מי שבאמת מחזיק את הקופה ,ולכן אתה זוכה
בפרסים ,ועל זה אין וויכוח ,אבל זה משמיט באחרונה את הדיון למעשה
במהויות עצמן .בנושאים ,בחינוך ,תעשיה ,מהנושאים האחרים ,והיום ,בגלל
שהמוקד והפוקוס הוא על איזה רשות שומרת על הקופה יותר מאחרת ,מי
מגיש תקציב מאוזן ומי לא ,כשרואים שהרבה רשויות קורסות ,אז זו העדנה
שאתה זוכה לה.
הוויכוח שלי הוא לא על זה .ועל זה מגיע לך יישר כוח ויש לך את הנסיון הזה.
ניקח לדוגמא את נושא החינוך .אני יודע שזה לא פרקטי מה שאני מציע
עכשיו ,בגלל שאנחנו נמצאים בספטמבר .כל נושא הבגרויות ,היום התחרות
בין הרשויות היא על הטבלה  60אחוז 70 ,אחוז ,יש רשויות מעבר לזה .אחוז
הזכאים .כאשר ברור ,יש קונצנזוס בין כל אנשי ההוראה ,ובתוך משרד
החינוך גם ,שנושא בחינות הבגרות ,יש לזה בעשור האחרון זילות מוחלטת,
גם מבחינת הרמה ,גם מבחינת מועדי ב' וחולון גם היתה ב '89-עם  64אחוז,
אז בסדר ,אני לא אומר שזה שגוי למדוד הישגיות בהישגי הבגרויות ,אבל
להגיד
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מוטי ששון:

אפשר להעיר לך במשפט מוסגר? ה 64-היו -

יואל ישורון :אני מכיר את הוויכוח הזה.
מוטי ששון:

ללא ההנשרה )כולם צועקים ביחד( משרד החינוך עשה בזמנו דבר שלא
ייעשה ,בדרך שהוא הציג אותה ,הוא עודד את ההנשרה .מה עשו בתי הספר
כשנכנסתי לתפקיד? הנשירו ילדים ,אני יש לי איזה נתון אצלי במשרד,
שהתפרסם בעיתונות המקומית ,שלמעלה מ 900-ילדים בשכבת גיל ,אמרו:
התחילו  2500בכיתה ח' ,שסיימו ח' ,והגיעו לי"ב  900ומשהו ילדים פחות.
ז"א מתוך  1650לצורך העניין 1100 ,1600 ,היו להם תעודת בגרות .מה עשו?
לקחו וחילקו את ה 1100-ב ,1600-היום אתה יודע מה עושים? מחלקים את
ה 1100-ב ,2500-בשכבת גיל .אז פרסמו את זה .ואני זוכר ,שכמה פעמים
התלוננתי ,היתה איזה תמיהה עלי ,שיו"ר וועדת החינוך ברעננה ,מבקשת
לבוא ולראות את חולון .אמרתי ,רעננה באה לראות את חולון? כי רעננה,
בבגרות הם גבוהי ,הם למעלה 70 ,אחוז ואז התחילו לספר לי שהוא מנשיר
שם ,ולומדים בתל אביב באקסטרנים ,ואת החלשים הוא מוציא ואת
החזקים הוא מחזיק .אמרתי ,אצלי לא יהיה דבר כזה .כולם ישלמו יותר,
אפילו שתהיה בחינת בגרות אחת .עכשיו ,הנתון ,יואל ,תחלק ואני אומר את
זה לזאב ,קח  1100ותחלק ב 2500-אתה מקבל  44אחוז ולא  67אחוז.

נסים זאב:

לא ,זה ברור .אין לנו וויכוח עם העניין הזה .להפך.

מוטי ששון:

אני רק אומר לך שיש שני דברים כאן.א .יש יותר תלמידים ויש יותר יחידות,
יואל ,תדע לך .אני אראה לך תודות של בתי ספר,

יואל ישורון :גם הקלו על היחידות.
מוטי ששון:

יש לנו יותר ,יש לנו בחמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה,

נסים זאב:

העניין של ההנשרה ,אגב ,בכל הארץ עובדים על זה .בכל הארץ .אני לא יודע
מי היה החלוץ,

מוטי ששון:

הנושא של חוק ההתמדה ,זה תופש בהרבה רשויות.

נסים זאב:

אני שמח שהיינו חלוצים בחולון.

13

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  ,33מיום  ,22.9.05פרוטוקול מס' 275

יואל ישורון :זה לא נושא ייחודי בחולון ,אבל בוא ,לא בנקודה הזאת אני נוגע .אני אומר,
גם אם אנחנו משקללים הישגיות בבגרות ,בגלל שיש הסכמה שבבגרויות חלה
זילות ,מועדי הב' גם הגדילו באופן מלאכותי את אחוז הזכאים בהרבה ערים,
לא רק אצלנו ,בכל הארץ ,אני לא מדבר רק בחולון ,אפילו שיש לי נתונים גם
לגבי חולון ,הדוגמא של מבחני פיזה שישראל הדרדרה למקום החמישי וה31-
והרי זה משתקף בכל הארץ .הירידה הדרסטית בכוח ההוראה במדעים
אופיינית לחולון ואופיינית לערים אחרות .הירידה באחוז הנרשמים
לאוניברסיטאות מחולון הם נתונים עובדתיים היא בתהליך של ירידה .גם
בפקולטות היוקרתיות .אבל ניקח נקודה אחת ,שנגיד ,חשבתי על רעיון ,אני
לא ממציא ולא מהפכן בהקשר הזה ,ואני בטוח שהיית מסכים לזה .הנתון
שאני כמרצה באוניברסיטה מלמד המון מורים ,בבר אילן ,הרי יש שם הנושא
של בי"ס לחינוך שהוא מאד מרכזי .אחוז המורים שאין להם תואר אקדמי,
משיק כמעט ל 50-אחוז מחולון .על כל כוח ההוראה אני מדבר .כל כוח
ההוראה .ואני ראיתי אפילו  -אולי קצת פחות 45 ,אחוז.
יאיר טאו:

ייאמר לזכותו של רמי הוכמן ,שהוא התלבש על זה ולא הסכים שאף אחד
ילמד.

יואל ישורון :נתנו לו קצובת זמן) .כולם צועקים ביחד( ללא ספק הנתון הזה הוא גרוע .גם
אם אני מסתכל שהאווירה השלילית מתחזקת משנה לשנה ,ושכבות הגיל
אפילו אתם רואים פה בספר ,בעמ'  48שכבות הגיל הולכות ומתמעטות,
והעשירון העליון עוזב ,מה שנקרא מי שיכול באמת להיות הישגי ,גם כוח
ההוראה בתהליך של ירידה ולא רק בחולון .אבל אני מדבר מבחינת פרוייקט,
אני חושב שאם היתה תוכנית חומש למשל ,מה שאני חשבתי ,תוכנית חומש,
אני יודע שאי אפשר להשיג מאה אחוז בעלי תואר אקדמי ,יש כאלה שלא
מסוגלים בגלל הגיל ובגלל כל מיני סיבות אחרות .אבל אני חושב שתוכנית
חומש שבה העירייה מסבסדת ,במהלך חמש שנים ,בוא נגיד לא שלוש שנים,
חמש שנים תואר אקדמי של כוח הוראה בחולון ,כולל מנהלים ,בסבסוד
משמעותי של העירייה ,אני מדבר על  3000שקל למשל ,בשנה,
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דקלה צדוק :לא ,יש תוכנית שאם זה מנהל החינוך -
יואל ישורון :לא ,זה משהו אחר ,תאמיני לי ,אני מכיר את תוכניות העבודה של העירייה.
במסות.
מוטי ששון:

אני מוכן להביא לפה ,לעשות דיון במועצה ,לתת סקירה על כל הפעילויות של
מנהל החינוך ,יש תוכנית אב ,לא ראית את תוכנית האב,

יואל ישורון :תאמין לי ,אני מכיר ואני ראיתי את התוכניות של מנהל החינוך ,המטרות
לעומת ההישגים ,אני חושב שאם העירייה למשל ,היתה מסבסדת תואר של
כוח ההוראה כאן ,ללא ספק היו משדרגים פה את רמת ההוראה .אני לא
אומר שאין פה מורים טובים ,יש מורים טובים ואני לא רוצה לפגוע ברמת
ההוראה ,אבל ללא ספק יש תהליך של מה שנקרא רגרסיה מאד חריפה ברמת
ההוראה ,ואם אני רוצה להגיע להישגיות ,זה תחום שהוא משמעותי מאד,
ואני לא רואה אותו בספר התקציב.
נקודה אחרת ,וזו רק נקודה אחת שנגעתי בה ,שאני חושב שהיא בצד של מה
העירייה יכולה לתרום ,לדעתי ,נקודה אחרת ,היא נושא שאתה דיברת עליו,
אני מסכים עם התקציב ,בהתחלה לא הבנתי איך הגעת ,משהו כמו  11מליון
ומשהו ,במכתב שכתבתי לך ,אני הצעתי לאחד את הסעיפים ולמה .גם
הממשלה -
מוטי ששון:

איזה סעיפים ,אנחנו לא יודעים על מה אתה מדבר.

יואל ישורון :אני תכף אדבר ,כשאני אפרט ,אני אדבר על ממדי האלימות והפשיעה .אני
חושב שכאן גם הוותיקים ממני בעיר הזאת יודעים שאלה לא היו הנתונים
בעבר .הנתונים חמורים ,הנתונים שיש בידיכם אני מניח ,ולא רק בידי ,של
מרחב איילון על ממדי האלימות והפשיעה ,הם חסרי תקדים .והשנה באמת
הצעת סכום מכובד ,לדעתי ,למלחמה בפשיעה .אבל אני כאן רוצה להעיר
משהו ,כשממשלת ישראל החליטה להלחם בפשיעה ,אריק שרון אמר :אחרי
תוכנית ההתנתקות ,אני הולך להלחם בפשיעה ,כי הגיעו למסקנה שזה הורס
כל חלקה טובה ,אפילו במערכת החינוך .אפשר להעמיד את זה ,כי ממש
באמירה ,לפעמים האמירה ,הסמנטיקה ,מלחמה ,מלחמת חרמה בפשיעה,
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כשאני מייעד לכך תקציבים ,החלטת ממשלה ,שזה הנושא המרכזי ,יש לזה
משקל.
כשאני קורא בספר התקציב ,מוטי ,אני רואה שאתה מחבר את זה,
המינוחים :סיירת שקמה פיקוח עירוני יחד ,ו 987-מליון שקל מלחמה
בפשיעת נוער .אני חושב שיש ממד להכרזה ,שאתה אומר ,אני מייעד 11
מליון שקל רק למלחמה בפשיעה ,מלחמת חרמה ,באמירה הזאת מאבק
בפשיעה ,שאנחנו לוקחים את זה כמטרה ,כסדר עדיפות ,עם כל הכבוד
לסדנאות זה בסדר ,אבל הסדנאות לא יכולות להתמודד עם האלימות .זה לא
יעזור ,ג'וליאני שאותו הזכרת בצדק ,והוא מסייר בארץ ביום ראשון ,הוא לא
דיבר בפרחים כשהוא ביקש להתמודד עם האלימות ברחובות ,בגנים
הציבוריים ,באתרי הבילוי של ניו יורק ,כמו שזה נמצא במקומותינו.
אבל על דעתי עלה הדבר היותר חמור ,שאני חושב שאנחנו הרשות היחידה,
אולי השניה ,שאת התקציב הגדול הזה שאתה מדבר עליו ,בצד ההכנסות,
אתה רוצה להוציא מהתושבים עצמם אגרת בטחון ,בתקופה ההיא ,זה היה
בגלל הסיפור של האינתיפאדה ,אז איכשהו כשזה היה בכותרות ,אז היה
משקל ,היתה משמעות לאגרת בטחון .לכן אני כבר בא ,כשאני מדבר על
הסעיף הזה ,אני לא יודע מאיפה תוציא את זה ,יכול להיות שתגיד לי :יואל,
מאיפה אני אוציא את ה 11-מליון שקל ,אני יודע שאתה יכול יחד עם הגזבר
לתמרן בסעיפי התקציב השונים ,אבל לקחת  10.4מליון מהתושבים באגרת
בטחון ,כדי לממן ,זו מעמסה אדירה .בתקציב של  2004זה היה  5מליון5.2 ,
מליון .עכשיו ,להגיד לגבות אגרת בטחון כדי לממן ,אני חושב שזה דבר חמור
ביותר .אני יודע שעיריית כפר סבא נסתה לעשות את זה וירדה מיד מהסוגיה
הזאת מיד.
אילן לוי:

זה נבחן בבית המשפט ,אני חושב,

מוטי ששון:

לא ,זה לא נבחן בבית המשפט .אבל אם אני אשלם חצי שקל ליום ,זה לא
טוב?
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יואל ישורון :סליחה ,תושב שמשלם ,מוטי ,כשאתה לוקח את זה כיחידה נפרדת ,זה נשמע
מעט ,כשאתה לוקח שהוא משלם בחינוך את כל אגרות הרשות והחובה ,וכל
הדברים האחרים ,זו הסתברות שהיא משמעותית ,והיות ואתה הבאת -
מוטי ששון:

למה כל הרשויות עושות את זה ,לוקחות אגרת בטחון?

יואל ישורון :לא ,כל הרשויות לא לוקחות אגרת בטחון .מועטות מאד ,בודדות .בודדות.
מוטי ששון:

כולן לוקחות.

יואל ישורון :אני אקח את ענף הספורט ,כי אני בטוח שיאיר -
נסים זאב:

כשאתה מכין את התקציב ,היית צריך לשבת ולהכין ואז לנסות להוסיף ,גם
הקואליציה ,הוא יכול לתת רק דברי ביקורת.

יואל ישורון :בסדר ,אז מה ,להשמיע ביקורת זה לא חשוב?
נסים זאב:

לא ,זה מצוין ,אבל אתה איש אופוזיציה.

יואל ישורון :אני אקח את ענף הספורט ,אני בטח לא מומחה כמו חברי יאיר בנושא
הספורט שהוא ללא ספק מכיר את הקרבים של הספורט בעיר ,אבל אני
מסתכל על הצעת התקציב של  2005ו 2004-ואני בטוח שאתם מסכימים אתי,
ספורט זה לא איזה מותרות .אני חושב שספורט זה חלק אינטגרלי מחינוך,
זה דבר חשוב לפיתוח של לוקאל פטריוטיזם ,זה דבר שמאפשר קודם כל
למשוך נוער ,להוציא אותו מהברזלים ,מהספסלים ומהבטלה ,הרי הבטלה
מביאה לידי שעמום והשעמום לידי חטא ,והספורט יכול להיות ,ספורט שהיה
יכול להיות הישגי ותחרותי בחולון ,מן המובילים בארץ ,ירד וממשיך לרדת.
אני לא אומר שהתקציב זה הדבר היחידי .תקציב זה ללא ספק דבר שבונה
אגודות ספורט ואת הספורט בכלל ,על אף שאני לא בעד לפזר ,כשאגודה
מתפרעת ומשתוללת ולא מסודרת ,אבל אני חושב שכשאתה מקצץ בספורט,
אתה מקצץ בענף מאד חזק ,מאד משמעותי .וכשאני חושב ,כמו שאני בטוח
שאתה רוצה לחשוב,ויתר החברים ,איך אני מושך אוכלוסיה לעיר הזאת ,אז
מלבד מערכת חינוך חזקה ומלבד הפחתה עד לאפס כמו שעשתה אור עקיבא
באלימות והפשיעה ,הספורט הוא חלק מהדבר הזה ,חלק מהדימוי,
גדי וקס:

מכסימום זה שחקנים זרים .רק לשחקנים זרים.
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מוטי ששון:

אדוני ,תקשיב טוב ,שום תושב לא יבוא לחולון בגלל הפועל או הכדורסל .אני
מדבר על צפרירים.

יואל ישורון :אני ממשיך בנושא אחר שאני נתתי עליו את הדעת ,בתקציב ,זה אזור
התעשיה .אזור התעשיה כמו שאתה יודע מוטי ,הוא השני בגודלו במדינה.
הוא משיק למטרופולין בגוש דן ,יש לו את כל היתרונות של אזור תעשיה
מוביל ,עם הרבה פוטנציאל .אבל הנתונים של כל תעשיות ההייטק ,בורחות
מחולון ,אתה רואה אותן בנתניה ,ברעננה ,בהרצליה ,באשדוד,
מוטי ששון:

איזה הייטק ברח מחולון? איזה הייטק ירד? אין ירידה בהכנסות ,אז אני לא
יודע על מה אתה מדבר.

יואל ישורון :לא הכנסות ,אני אמרתי על הכנסות? תעשיות ההייטק
גדי וקס:

איזה הייטק ברח ,תגיד לי,

יואל ישורון :אתה יודע ,אני פגשתי את יוסי פרנק ממשרד ראש הממשלה -
מוטי ששון:

רגע רגע ,איזה הייטק?

גדי וקס:

תדיראן מערכות ,תדיראן קשר ,שני מפעלים מאד גדולים,

יואל ישורון :או שאתה שם מסכה מוטי,או שאתה יודע מה קורה .סליחה רגע ,העובדות הן
ואני שואל באירוניה ,העובדות הן שתעשיות ההייטק ממוקמות בחולון?
מוטי ששון:

לא ,אבל הן לא היו בחולון) .כולם צועקים ביחד(

יואל ישורון :א .עוזבים .אתה יודע מוטי ,אני שוחחתי עם יוסי פרנק הוא אדם מוכר
בלשכת ראש הממשלה ,וכשדיברתי אתו על התעשיות ,הוא אומר לי :שמע ,זו
פעם ראשונה שמישהו מדבר אתי על התעשיות בחולון .הוא אמר לי ,יש
נתונים עדכניים של עזיבה של תעשיות הייטק מחולון ,דווקא באזור התעשיה
שיכול להיות משאב אדיר למשיכת  -אין לי את השמות כרגע ,וחבל,
אילן לוי:

מה זה משנה מי? בראש העין ,בכל המקומות האחרים התפתחו תעשיות,
ואנחנו נשארנו אותו הדבר.

יואל ישורון :כשלנו יש פוטנציאל הרבה יותר משלהם .יש לנו אזורים הכי נגישים
למטרופולין מכל הארץ .אין אזור תעשיה שיש לו יתרון כמו חולון .אתה יוצא
לכביש אשדוד ,לכביש חיפה .אני אסיים בצד הפרקטי ,אני לא יודע עד כמה

18

ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  ,33מיום  ,22.9.05פרוטוקול מס' 275

זה פרקטי ,אבל יכול להיות שאתה תממש את זה .בהצעה של סיעת הליכוד,
ואני מניח שיצטרפו אלי חברי באופוזיציה ,אני מציע באמת ,כדי שהקריאה
שלנו פה במועצת העיר למלחמה באלימות ,תהיה כאילו אישיו מרכזי לחבר
את כל סעיפי התקציב  772.278 ,983 ,828.100ו 2910 772-ו 781.300-סדר
גודל של  11.746מליון ,כל זה למלחמה באלימות ולפשיעה של הנוער ,צריך -
נתת דוגמאות של רשויות שלא הצליחו ,אבל אור עקיבא ,למשל ,התחילה
ממצב של נתונים על אלימות ופשיעה והישגי בגרויות ברמה חסרת תקדים,
והדבר הזה עשה שם מהפכה אדירה שיכולה לשמש מודל לחיקוי.
שתיים ,אני לא מציע את האלטרנטיבה ,כי אני לא יודע מאיפה ,אבל אני
מציע לבטל את ההכנסות מאגרת בטחון בסך  10.4מליון שקל ,לא לגבות את
אגרת הבטחון מהתושבים ,אני חושב שזה דבר חמור מאד ,דבר נוסף ,לעידוד
אזור התעשיה אתה הקצית  50אלף שקל ,קיצוץ של  80אחוז .בסעיף של
עידוד אזור התעשיה יש קיצוץ של  80אחוז 50 ,אלף שקל ,איך אפשר לעודד
תעשיה ב 50-אלף שקל ,גם מה שאני מציע ,ההצעה שלנו מדברת על תוספת
לקיים של מליון שקל ,על חשבון מה שהערתי לך במכתב ,זה הרזרבה
התקציבית .השימוש ברזרבה תקציבית הוא אסור ,אלא אם כן זה בהעברה
מסעיף לסעיף ורק באישור מועצת העיר ,בתקציב של  2004זה הגיע לממדים
של  5מליון ועכשיו הפחתת את זה למליון .אני מציע לפעול על פי חוק ולבטל
לחלוטין את הרזרבה התקציבית.
דובר:

אתה אומר שבאישור מועצת העיר אפשר.

יואל ישורון :בהעברה מסעיף לסעיף .תחשוב שאתה יכול לפי זה את כל תקציב העירייה
תחת כותרת של רזרבה .אני מציע בנושא הספורט ,הצעת ראש העיר של 2005
מדברת על קיצוץ של  20אחוז בתקציב הספורט ,לעומת  .2004אני לא רוצה
להגזים ,אני לא רוצה להיות לא אשדוד ולא רמלה ,אני מציע להחזיר את
ההקצאה המקורית לתמיכה בספורט ,שניתנה ב .2004-היו לי עוד נושאים
שיכולתי לדבר עליהם ,אבל מאחר שזה לא פרקטי ,באמת נגעתי בנושאים
העיקריים ,בניגוד לפעם הקודמת כשהגשנו הצעה לשינויים עם מקורות ,ב-
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 2004הצעתי מאיפה לקצץ ועל חשבון מה ,השנה לא ידעתי ,בחלק מהנושאים
ראיתי מה לעומת מה שהצענו ,למשל ,הקיצוץ בהוצאות לעורכי דין
חיצוניים ,העליה בתקציב סיירת הבטחון ,כפי שאתה קורא לזה ,אם כי
מאגרה מתושבים ,אבל בכל זאת העלאת תקציב משמעותי למלחמה
בפשיעה .מעבר לזה אין לי מה לומר .נקווה מאד שלפחות הארתי את עיניהם
של חברי המועצה שאני בטוח שבזה יש קונצנזוס בין כולם .כל אחד רוצה
בסופו של דבר לראות את חולון בכל הפרמטרים הישגית מאד.
אהרון איסרס :טוב ,אז אני אגע קצת ואסבר את אוזנם של החברים ,באותן נקודות שאתה,
אדוני ראש העיר ,נגעת בהן בתחילת דבריך .ובראש ובראשונה דיברת על
סיירת השקמה .הצגת פה כמפעל שייתן לנו בטחון ושמירה על הרכוש ,אבל
אני חושב שהיה ראוי ,לפחות בדבריך ,להציג שכל המשאב הזה יבוא
מהתושבים ,ואת הנתון החשוב הזה ,הסתרת ובעצם סיירת השקמה לא רק
שתביא הכנסות של  10מליון שקל ,אלא תביא הכנסות לעירייה של  30מליון
שקל ,כי היא לא תעשה שמירה,היא תסתובב ברח' סוקולוב ,תטריד את
התושבים ,תטריד את הסוחרים ,תטיל קנסות,
מוטי ששון:

אז הייתי יכול לעשות כסף בכחול לבן .הרבה כסף.

אהרון איסרס :יכול להיות .יכול להיות .אבל מכאן ,לבוא ולהתפאר ולהגיד אני עושה סיירת
לשמור על הבטחון  -נו ,המרחק גדול
מוטי ששון:

הסיירת הזאת לא תעשה שום דו"ח

אהרון איסרס :דיברת על החינוך ועל כמה הרשות הזאת משקיעה ,ואני מעיין בספר
התקציב ,ואני רואה חינוך גם יסודי ,ירידה של  7אחוז ,חינוך מיוחד ירידה
של  12.5אחוז ,חינוך יסודי ירידה של  8אחוז מאיפה זה בא כל הנתונים
האלה? ההתפארות שלך מאד מפתיעה .אבל
מוטי ששון:

צריך לדעת לקרוא נתונים.

אהרון איסרס :זה נכון .זה תלוי איך מסתכלים על זה ,אבל כשמגישים תקציב ,זה יום חג,
ובאמת ,לאחר תשעה ירחי לידה ,ובסמיכות לראש השנה ,צריך לברך אותך
אדוני ראש העיר ,שהגשת לנו תקציב עם חזון של פיתוח ,של שגשוג ורווחה.
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אני מברך אותך ,אדוני ראש העיר ,על היזמות ועל החדשנות ,שאין כדוגמתם
בכל רחבי העולם .הייתי באחת הישיבות ואני לא חבר ,אבל ככה נקלעתי,
לוועדת המשנה לתכנון ובנייה ,ואני רואה את החזון של הפיכת מרכז העיר,
הסיטי של העיר ,למרכז גריאטרי .כולנו מתבגרים וראש העיר דואג לנו.
במקום שניסע רחוק ,כי לנו אין נהגים ,כך אמר ראש העיר באחד משידורי
הטלויזיה ,אין לו נהג ,אז אנחנו נלך מרח' שנקר בקלילות ,עם סירנות
וצופרים ,ובלב לבה של העיר ,יהיה לנו את כל הרעש הזה ,ונלך הישר למוסד
הגריאטרי.
ואני מברך אותך ,אדוני ראש העיר ,על הפיתוח המואץ שאתה יוזם באזור
התעשיה .אזור רב גוני ,עם חברות עתירות ידע ,שעובדות סביב השעון .כן,
הם עובדים סביב השעון ,אזור שיש בו "חיי לילה" סוערים ,אשר אפילו מושך
אליו לתפארת העיר שלנו ,את המקצוע העתיק בעולם ,ואתה לא עושה
מאומה .אני מברך אותך ,אדוני ראש העיר ,על ההישגים בתחום החינוך
והספורט .למה החינוך ירד כיתה ,יש פה איזו חברת מועצה שאמרה כזה
דבר? מה אמרה ,שהיא שוקלת לעזוב את העיר ,בגלל רמת החינוך ,אך
שנתיים היא תומכת במעצב המדיניות .יש לנו באמת חינוך משובח ,חינוך של
אלימות ,של פשיעה הולכת וגוברת ,של סמים .ובהחלט צריך לברך אותך על
ההשקעה שהולכת וקטנה ,כי מוסדות הדת חשובים יותר.
אני מברך אותך אדוני ראש העיר ,על החשיבה והביצועים היצירתיים על
הבאת זוגות צעירים .להבאת אוכלוסיה מבוססת ,תאווה לעיניים ,כי אין
בחולון הגירה שלילית ,אין הזדקנות של העיר ,אין אוכלוסיות חדשות
המתדפקות בחוסר טעם על דלתי מוסדות הרווחה.
מוטי ששון:

תאמין לי ,צריך להרוג את הזקנים ,ואז העיר תהיה יותר צעירה.

אהרון איסרס :כן ,אבל מוסדות הרווחה צריכים לטפל בהם .זו הבעיה ,ואני מברך אותך
אדוני ראש העיר ,שאתה באמת דואג לשמירת התושבים ורכושם ,זו באמת
מצווה גדולה ,אתה מקים סיירת בטחון ,אבל בד בבד ,מטיל אגרות וקנסות
והכל על חשבון התושב ,ועוד אתה מתפאר בהגברת הבטחון .ועוד אני מברך
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אותך אדוני ראש העירייה ,על המוזיאונים המפוארים ,פאר היצירה .לא
מספיק לנו מוזיאון אחד גאוני ,שגוזל משאבים רבים מהקופה הציבורית,
אלא בתכנון שלך להקים גם מוזיאון נוסף ,שכל תושבי העיר שחלקם אין
להם אפילו עם מה לגמור את החודש ,הם יבואו לראות את העיצוב שבו.
אני באמת מברך אותך ,אדוני ראש העיר ,בברכת שנת תקציב פוריה יותר.
אני מקווה שאתה תהפוך את העיר לעיר מודרנית ,שתמשוך יזמים ,שתביא
דור חדש ואשר בנינו ירצו להשאר לגור בעיר הזאת .אבל לפי מה שאתה
מביא פה ,כל ההישגים האלה הם הישגים כושלים ,ומאחר וזה התקציב
שאתה מביא לנו ,אני אצביע נגדו .אני סיעתית אצביע נגדו.
יוליה מלינובסקי :תמיד חולון היתה נקשרת לפי דבריך ,עיר שעוזרת לעולים חדשים,
שמעודדת אותם .אתה היית נוכח בבית העולה לפחות פעם בשבוע ,וסיפרת,
כל העולים החדשים יודעים שראש העיר זה החבר הכי טוב שלהם .התפלאתי
לראות את התקציב השנה ,שיש קיצוץ במחלקת עליה ב 15-אחוז .וזה נראה
לא מובן לי .ואני כבר מכירה את הטענות האלה שאין עליה ,ואנשים לא
מגיעים לפעילות .אז אני מוכנה לענות לך ,כב' ראש העיר ,שאם אנשים לא
מגיעים לפעילות ,ז"א שמי שעושה את הפעילות ,לא יודע לעשות אותה .ז"א
זה לא מעניין .הדבר השני ,הטענה שאין כבר עליה חדשה במדינה ,זו טענה
מוזנחת ,כי צריך לטפל באוכלוסיה שכבר קיימת כאן בעיר ,ולעזור לה,
ולעומת השכנה שלנו ,העיר בת ים ,שמגדילה את התקציב לצורך קליטת
העליה ,ולעומת פתח תקווה שהיא בסדר גודל שלנו ,שהגדילה השנה את
התקציב של מחלקת הקליטה ,אם אני לא טועה ,עד ל 800-אלף  ₪בשנה,
חולון מקצצת .כנראה ה 15-אחוז האלה ,זה מה שיציל את העיר .כנראה שזה
מה שחסר בקופה.
דבר שני שאני הולכת להגיד ,ואני פונה אליך מיכאל לויט ,אנחנו נבחרנו
כסיעה שמדברת על עולים חדשים .כסיעה שאמורה לעזור לעולים חדשים.
אף בוחר מש"ס לא יצביע עבורנו ולא יצביע בחיים ,אז אני פשוט שואלת
אותך איך אתה תומך בדבר הזה.
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מיכאל לויט :כשתסיימי ,אני אענה לך.
יוליה מלינובסקי :אני סיימתי.
מיכאל לויט :בזכותך ובזכות עוד מספר חברי מועצה ,ש"ס היום נמצאים בקואליציה.
ולגבי האינטרסים של עולים חדשים ,אני לא יודע מה האינטרס שלהם .ב.
וועדת מכרזים בחברה לכיבוי אש ולגבי הפעילות שהיא לא מעניינת ,מי
שממונה על הפעילות בחודשים האחרונים ,זו את.
יוליה מלינובסקי :אני אענה לך .בשנה שעברה ,ב 2004-בזכותי השגתי תוספת לתקציב
למחלקת הקליטה  130אלף  ,₪שלכסף הזה  -שרון ,את לא מזכירה שלו,
שרון אביגד:

אז אל תגידי לי מה להגיד .אני מזכירה שלו ,אז יש לי חדשות בשבילך ,אני
מזכירה שלו.

יוליה מלינובסקי :חבל ,בשביל זה למדת משפטים ,בשביל להיות מזכירה?
מיכאל לויט :יש לה אפילו תואר שני ,לא רק למדה משפטים.
יוליה מלינובסקי :אז אני אענה לך ,מיכאל ,שבזכותי ,בשנת  2004הוספנו לתקציב הקליטה
 130אלף שקל ,כשעל הכסף הזה בנו מועדון לצורך העניין .אז עניתי לך ,אני
חושבת.
מוטי ששון:

יוליה ,סיימת? או.קי .קודם כל אני רוצה לענות לך על מה שאת אמרת .קודם
כל אין קיצוץ בנושא של הקליטה ,אלא פשוט מאד לקחנו את התקציבים של
הנוער ,נוער של עולים ,והעברנו את הרישום של הסעיפים האלה לרישום של
נוער ,מרכז נוער .תוכלי לראות את הנתונים שאת מדברת על הקיצוץ ,שלא
היה קיצוץ למעשה .רק העברנו את זה מפה לסעיף של הנוער ,כי זה סעיף של
הנוער .בעמ'  .76זה שייך למחלקת הנוער .מרכז נוער לעולה שהקמנו ,זה
בפעילות של מחלקת הקליטה? זה בפעילות של מחלקת הנוער .ויש פעילות
של נוער וזה עבר למחלקת הנוער .לא קוצץ שקל אחד בתקציב של קליטה.
תבדקי .עובדתית.

גדי וקס:

טוב ,זה מוגדר.

אריק מולה:

תבדקי בעמ'  76בסעיף .780
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יואל ישורון :שאלה אחת ,מוטי ,בעמ'  34סיירת בטחון ,אתה בהצעה שלך זה  10.4מליון,
אני מסתכל בעמ'  48בפירוט ,ב 781.300-סיירת שקמה  562אלף ,זה השוטר
פלוס פקח .שאלה ראשונה ,איך אני מבטיח שכל מה שאתה מקצה 10.4
מליון ,כל האגרות שאתה גובה מהתושבים זה למטרה הזאת של המלחמה
בפשיעה .זה אחד ,ולא לדוחות ולא לכל מיני דברים אחרים .משק סגור .אני
לא יודע ,ודבר שני ,אני לא הבנתי למה ההפרדה הזאת.
אהרון איסרס 10 :מליון מופיע גם בתקציב ההוצאות.
יואל ישורון :זה אני יודע.
אריק מולה:

ה 10-מליון זה בנפרד ,יואל .זה באמת משק סגור ,וסיירת שקמה זה סיפור
אחר ,קיבלנו שני תקנים של שוטרים מהמשטרה ,אנחנו נתנו שני תקנים
משלנו והם עלינו והשוטרים עליהם ,זו פעילות לא קשורה בכלל.

יואל ישורון :סיירת השקמה לא תהיה עם שוטרים.
אריה מולה:

לא קשורה לזה.

מוטי ששון:

זה רק מאבטחים.

יואל ישורון :זה לא הפקח פלוס שוטר?
מוטי ששון:

לא ,זה סיירת השקמה.

יואל ישורון :כן ,השקמה.
מוטי ששון:

והסיירת שאנחנו מדברים זה רק פקחים .רק מאבטחים .אני צריך את
הדוחות? אני אומר לך ,מי שעושה עבירות תנועה יטפלו בו ,אבל סיירת של
אבטחה ובטחון תתמודד עם כל הבעיות של אבטחה ובטחון של העיר.

יואל ישורון :אבל אם אתה מכניס להם גם דוחות חניה ,מה עשית? הפכת אותם לפיקוח
עירוני ,ואתה אומר ,אני התושב מממן עכשיו את הדוחות ,אז מה עשית?
אילן לוי:

לא ,אבל אם יהיו רכבים תקועים ,כמה רכבים יש באמצע הכביש תקועים?

מוטי ששון:

הפקח יעבור שם ויראה שיש בעיה ,אוטו עלה על המדרכה או חונה בחניה של
נכה ,אז הוא יעבור על זה לסדר היום?

יואל ישורון :לא ,אבל מוטי ,אם אתה לוקח אגרה מהתושבים ,שאנחנו נגד זה ,ואתה
אומר ,אני מיעד את זה לאבטחה) ,כולם צועקים יחד( .לא יתכן שיתנו דוחות.
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שרון אביגד:

יואל אמר בתחילת הדברים שלו ,בספר התקציב ,אני ככה מנסה לצטט אותך
יואל ,ספר התקציב משקף את מדיניות העירייה .נכון? עכשיו בוא נראה ,אני
רוצה רק להסב את תשומת הלב לשלושה סעיפים ,שבואו נראה מהם
מדיניות העירייה .ממה שאני לומדת ,זה שמדיניות העירייה היא מדיניות של
בידול ,מדיניות של סקטוריאליות ומדיניות הכי חמורה של עידוד הבטלנות.
אני מפנה לסעיף  820בעמ'  45שאנחנו רואים תמיכה במוסדות דת ,שיש כאן
עליה של למעלה מ 100-אחוז בתמיכה למוסדות דת .עכשיו ,מהי אותה
תמיכה למוסדות דת? תשלום לאברכים .עכשיו ,מה עושים? )כולם צועקים
במקביל(.

מוטי ששון:

כבדו אותה ותנו לה לדבר.

שרון אביגד:

עכשיו ,מה זה הסעיף הזה ,זה בעצם תשלום לאברכים .אני רוצה לדעת,
מספר האברכים זה אותו תקציב ,מספר האברכים גדל ,או שזה אותו מספר
האברכים שיקבלו פשוט יותר כסף .מי הם אותם אברכים? זו אותה קבוצה
שצבא לא עושה ,עבודה לא עובדת) ,כולם צועקים יחד( ,הנחות בארנונה
מקבלים ,אז שווה להיות "לולב" בחולון .תתנדנד ותקבל כסף.
סעיף שני ,שאני מפנה את תשומת הלב אליו ,זה סעיף ) 784כולם צועקים
יחד(

מיכאל לויט :יעקב ,אתה יודע בדיוק למה אמרתי את זה .אני אמרתי שאתה אשם?
שרון אביגד:

סעיף שני זה פעילות עידוד למען תורני ,סעיף שלא היה עד היום וברגע
שנחתם כאן ההסכם ,עד היום לא היה ,פתאום  520אלף עוברים .אין לי בעיה
עם זה ,הבעיה שלי זה הסקטוריאליות .הם צריכים להיות משולבים בחברה
כולה.

מוטי ששון:

אני אשאל אותך שאלה אחרת ,מה תעשי לאותה אשה שלא רוצה לראות
שבחורה באה עם חולצת בטן ,אני מדבר על נשים חרדיות שכבר לפני שנה
ולפני שנתיים דיברו אתי על זה .אמרתי להן בואו תכנסו ,אמרתי להן בדיוק
מה שאת אמרת .בואו תעשו את הפעילות בתוך המתנ"ס השכונתי ,פתוח
לכולם ,באו אלי ואמרו לי :שמע ,אנחנו רוצים לבוא ,אבל אנחנו לא מוכנים
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שהילדים יתערבבו ,בנים ובנות ביחד ,ושהילדים הולכים ,מבחינתם בלבוש
לא צנוע ,ועם מחשופים .היא לא רוצה שהילד שלה ייחשף לזה .מה אני עונה
לה?
שרון אביגד:

אז אנחנו לא רוצים לשלם בשביל זה.

יעקב בבלי:

אבל למה את צריכה לשלם בשביל זה .את מקבלת את השרותים שלך? )כולם
צועקים יחד(.

שרון אביגד:

הסעיף השלישי זה בעמ'  ,86אני מפנה אתכם לסך ההקצבה למועצה הדתית.
אני חושבת ,מוטי ,סך ההקצבה למועצה הדתית ,אני חושבת עם כל הכבוד
ובמלוא הצניעות ,שאנחנו לא צריכים את המועצה הדתית .השרותים שנותנת
המועצה הדתית ,יכולים להנתן ע"י הקמתה של מחלקה תורנית בעירייה ,כל
השרותים -

יעקב בבלי:

יעלה אותו הדבר.

שרון אביגד:

לא יעלה אותו הדבר.

מוטי ששון:

יש עוד דברים? אני רוצה לענות לשרון .אם תתקבל החלטה להעביר את זה
לטיפול אחת המחלקות בעירייה ,אני אשמח .אילן ,אתה רוצה לדבר?

אילן לוי:

צר לי שחברת מועצה מיומנת ,כל מה שיש לה להגיד זה מנטרה נגד החרדים.
אנחנו יודעים שאת בעד שינוי ,מוטב היה שתבדקי את התקציב ,בטח היית
מוצאת עוד כמה דברים.

שרון אביגד:

אילן ,אתה אל תגיד לי מה להגיד .אני לא אומרת לך מה להגיד .תגיד אתה
מה שאתה רוצה.

מוטי ששון:

מיכאל ,בבקשה.

מיכאל לויט :הסיירת שתוקם ,למי היא תהיה כפופה ,כיצד יגיעו הקריאות אליה?
מוטי ששון:

מה זאת אומרת ,יהיה מוקד בטחון

מיכאל לויט :דרך מי יגיעו הקריאות אליה ,דרך המשטרה?
מוטי ששון:

יש מוקד שלהם.

מיכאל לויט :מוקד של מי?
מוטי ששון:

שלהם .דרך מוקד שלהם ,ישירות אליהם ,זה המוקד שלהם.
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מיכאל לויט :יש אפשרות להתקשר? הוא מפורסם ,מישהו מכיר?
מוטי ששון:

עוד לא הקמנו את זה.

מיכאל לויט :אבל זה לא דרך .106
מוטי ששון:

לא ,אבל אם מישהו רוצה להתקשר ל 106-יכולים להתקשר ל.106-

יוליה מלינובסקי :אחד אומר כן ,ואחד אומר לא.
מוטי ששון:

מה ,את לא שומעת את מה שאמרתי? אפשר גם ,תתקשרי ל ,106-את
מתלוננת על משהו ,ויפנו את זה אליהם .יש מוקד של תברואה ,שאני מתקשר
למוקד ,ויש מוקד  .106אני לא תופש את זה ,מתקשר לזה ,מה קרה?

מיכאל לויט :אבל לא סיימתי ,למה אתה מפריע לי?
מוטי ששון:

את יכולה להתקשר למשטרה ,למשטרת חולון ואת יכולה להתקשר ל.100-

מיכאל לויט :האם הסיירת הזאת מונחית לטפל באמת במפגעים כמו פגיעה בגנים
ציבוריים ,וואנדליזם?
מוטי ששון:

יש הגדרה ברורה בחוק ,שאתם לא אישרתם את זה טוב ,כמו בקדנציה
הקודמת ,חוק עזר.

מיכאל לויט :עם דגש לוואנדליזם
מוטי ששון:

כן ,ולאבטחה ולשמירה) .כולם צועקים יחד( .אזור התעשיה ,כל התקציב של
מנהלת אזור התעשיה הוא בתב"רים ,הוא לא פה .הוא בסלילה של כבישים,
לגבי ספורט ,זה אגודות הספורט מנהלות ואלה האגודות היחידות
שהמנהלים שלהם גם מושכים משכורת .במקומות אחרים ,מביאים כסף.
בכל העולם הם גם מקבלים משכורת .אתה מבין? ולא רק זה) ,כולם צועקים
יחד( אם ההנהלות מתחלפות ,זו כבר אופרה אחרת.

יואל ישורון :אבל למה זה לא קורה למשל ,באשדוד?
מוטי ששון:

שם העמותות הן חברות בע"מ ,אני לא זוכר איך הם קוראים לעצמם ,או
עמותה או חברה בע"מ ,ויש לך בעיה ,אתה לא יכול להחליף .אני רציתי כבר
מזמן ,אמרתי ,שמע ,זה לא מתאים ,אתם נכשלים ,נכשלים ,נכשלים ,אני לא
יכול ,ואתם עוד מדרדרים ,ולמעשה מה שאני קורא ,אני מעביר להם את
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המשכורת שלהם .אז מה החכמה? אז אני אמרתי ,אם נכשלו ,שיפנו את
הכסאות .מושכים משכורת ,בחייך .וזה הרבה כסף.
נסים זאב:

אבל למה אתה לא מציע למשל ,תמריץ ייעול?

מוטי ששון:

אני אמרתי להם ,שימו את המפתחות ותלכו ,יבואו אנשים שירצו לשים כסף,
שמו כסף ,אמרו להם :אבל אתם לא תשפיעו.

יואל ישורון :ז"א הרמת ידיים ,מה שאתה אומר.
מוטי ששון:

אם אני אקח את הכסף שאני הבאתי ,ואני הבאתי מליונים לאגודות
הספורט ,אם הייתי קונה מחשבים לילדים במצוקה ,זה מציק לי עד היום,
שאת הכסף הזה זרקתי על ספורט ,במקום לתת את זה לילדים במצוקה,
שהייתי קונה לכולם מחשבים חדשים .בניתי מגרשי ספורט ,אולמות ,בנינו.
אמרתי ,כל לילדים ,אבל קחו למשל את צפרירים ,תשחקו במגרש ליד בית
העלמין ,ואני רוצה להפוך את זה לספורטק פתוח לקהל הרחב .עם מגרשים
טניס ,כשיואל בזמנו אמר לי אני מוכן לתת לך שני מגרשי טניס בלי מגרש
כדורגל .ואמרתי אין כסף .אבל לא הסכימו .אין עם מי לדבר.

גדי וקס:

אתה אומר ,אם הייתי במקום זה נותן למשהו אחר,

מוטי ששון:

אני השגתי תרומה ,הבאתי תרומות של מליונים ,הייתי נותן את זה למצוקה.
הייתי יותר נהנה .למה נתתי? כדי שיביאו שחקנים בוסמנים ואחרים? טוב,
אנחנו הולכים להצביע .מי בעד הצעת התקציב כפי שהוגשה? הצעת התקציב
הרגיל לשנת .2005

הצבעה:
בעד12 :
נגד7 :
נמנעים :אין נמנעים.

התקציב אושר ,תודה רבה.
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החלטה :אושר התקציב הרגיל לשנת .2005

תמה הישיבה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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