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על סדר היום:
אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2008בהתאם למכתבו של גזבר העיריה מר יצחק
וידבסקי מיום .15/12/2008

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המנין מס'  2מיום  28/12/2008פרוטוקול 340

 .1החלטה  -מועצת העיר מחליטה לאשר פה אחד עדכון התקציב לשנת  2008כפי
שהוגש במכתבו של גזבר העירייה ב –  15/12/2008שמסתכם אחרי
העדכון ב 823,015,700 -ש"ח
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אנחנו מדליקים את היום השמיני והאחרון ,אנחנו נחכה לליפא שיכבד
אותנו.
ברוך אתה אדוני ,אלוהנו מלך העולם שקידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר
של חנוכה .אמן .ברוך אתה ה' אלוהנו מלך העולם ,שעשה ניסים לאבותנו
בימים ההם ובזמן הזה .אמן.

)שירי חנוכה(
)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

אני פותח את ישיבת המועצה מספר  .2אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן
המניין מס'  ,2אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  2008בהתאם למכתבו של
גזבר העירייה מר יצחק וידבסקי מיום  15/12/2008שקיבלתם אותו מבעוד
מועד.

.1

אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  ,2008בהתאם למכתבו של גזבר העירייה
מר יצחק וידבסקי מיום 15/12/2008

מוטי ששון:

אחר כך יואל תזכיר לנו שאתה צריך ...ולחתום .אז תחתום יואל ,יוליה לא
חתמת?

יוליה מילנובסקי :לא ,אני ברחתי.
מוטי ששון:

טוב ,אז אני רואה שוידבסקי איננו .אז אריק בבקשה.

אריק מולה:

טוב ,ערב טוב .קודם כל ברכות לחברי המועצה ,החדשים בעיקר ,הישנים גם.
אנחנו רוצים לעדכן את התקציב ,העדכון הוא ממש שולי ,פחות מאחוז אחד
תוספת שהיא גם בהוצאה וגם בהכנסה כמובן.
התקציב המעודכן האחרון היה  ...816,300מיליון ,התוספת היא עוד
 6,653,300התקציב המעודכן החדש יעמוד על  .823,015,700אני אתן קצת
פירוט על מה עיקרי השינויים.
הכסף הגדול הולך בעיקר בקטע של ,יש לנו קצת בניקוי רחובות ,באיסוף
אשפה ,עדכון של תעריפי קבלנים ,זה בערך  640,000שקל .יש פיקוח על
הבנייה אנחנו עושים איזשהו שיפוץ של מבנה מסוכן זה  220,000שקל.
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בתשתיות  100,000שקל ,עדכוני תקציב קטנים.
קיבלנו השתתפות בביטוחים זה  245,000שקל אנחנו צריכים להגדיל בערך,
עוד כסף גדול זה גני הילדים ,אנחנו סגרנו את חובות העבר במים של גני
הילדים אז זה בערך  1,100,000שקל.
יוזמות מינהל החינוך עדכנו אותם בעוד  500,000שקל.
אחזקת בתי ספר ואגרת ילדי חוץ עוד  880,000שקל .קיבלנו ממשרד החינוך
מתקציבי היוזמות  670,000שקל שזה גם בהוצאה וגם בהכנסה .אתם תראו
את הכל ,אני עובר ברשימה בטבלה המפורטת.
שירותים הפסיכולוגים שיפצנו את המבנה זה  200,000שקל ,אנחנו משפצים
למעשה ,אמורים להתחיל את השיפוצים היום.
בתרבות יש לנו הכנסות כנגד ממשלה ,נגיד בתיאטרון חולון שזה  220ומשהו
אלף שקל.
יחידה לקידום נוער גם כן אנחנו הולכים לשפץ בחנוכה ,התחלנו את השיפוץ
של  100,000שקל.
מחלקת הספורט אנחנו קיבלנו הקצבות מסל הספורט מהממשלה 300,000
שקל בערך.
ברווחה יש עדכונים של המכסות זה בסביבות  1,050,000מיליון ,זה בגדול
בהוצאות.
בהכנסות .קנסות חניה אנחנו עדכנו את התקציב ,בעבר חששנו שההכנסה לא
תעמוד בתקציב ,אנחנו רואים שאנחנו נעמוד בתקציב אז אנחנו מוסיפים עוד
חצי מיליון שקל.
בתיכונים קיבלנו כמו שהזכרתי בהוצאה  600,000שקל ליוזמות .תיאטרון
חולון קיבלנו השתתפות מהממשלה לפסטיבל אישה  223,000שקלים.
תקציב המים ,הכנסות של המים וביוב אנחנו ,זה שאריות של ה ,מחובות
עבר ,מאז שהקמנו את התאגיד למעשה כל ההכנסות עוברות לתאגיד אבל
עדיין חובות עבר עוברות אלינו והצלחנו לגבות יותר משתכננו.
זהו ,בגדול ההוצאה וההכנסה מסתכמת ב 6,653-מיליון כמו שאמרתי .אם
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יש למישהו שאלות או אי הבנות אני אשמח לענות.
מוטי ששון:

כן ,יואל בבקשה.

יואל ישורון :קודם כל מאחר ונבצר היה ממני להשתתף בישיבה החגיגית ,אני מנצל את
ההזדמנות ומברך את חברי המועצה החדשים שנבחרו ,מאחל להם הצלחה,
מברך אותם על בחירתם וכמובן גם את ראש העיר על בחירתו המחודשת אני
מברך גם אותו.
נכון ,מדובר בתוספת תקציב מאוד מינורית של בערך ,8.1% ,8%
אריק מולה:

לא,0.8 ,

מוטי ששון:

 8 ,0.8פרומיל .פחות מאחוז.

יואל ישורון:

זה באמת תוספת מינורית .אבל אני רוצה לציין כמה נקודות חיוביות ,אחת
מהן כמובן זה נושא החינוך .אם אנחנו מקזזים משם את החובות למים אז
סדר הגודל זה תקציב של  2פסיק משהו מיליון ,שזה מבורך מאוד ,במיוחד
שאי אפשר להתעלם מהחלק הדומיננטי של יוזמות חינוכיות .אז זו נקודה
מהותית .זאת אומרת בסך התוספת התקציבית ,התקציב לחינוך מקבל
משקל די דומיננטי ועל זה אני מברך.
כך גם בנושא הרווחה התוספת של מיליון שקל היא משמעותית ,היא חשובה.
לא הצלחתי רק להבין שם את ה ,ברווחה אני מבין שחלק ההשתתפות של
הרשות מול הממשלה זה ?75-25

אריק מולה:

בגדול זה  75-25אבל לא תמיד ,לא תמיד ,יש מקרים שהם גם נותנים 100%
ויש מקרים ,למשל כוח אדם ,הם מכירים באיזשהו תקן מסוים שלי זה עולה
הרבה יותר ממה שהם מכירים.

יואל ישורון:

זה נקרא העדכון של התקנים פה?

אריק מולה:

אז אני מעדכן את זה כן ,לפי התקנים.

מוטי ששון:

יש תקציבי פעולה ,בתקציבי פעולה זה יכול להיות בין  ,75יכול להיות ,100
אנחנו כבר לא רגילים לראות את המספרים האלה ובשכר זה צריך להיות 75-
 25 ,25הרשות ,בפועל יוצא נדמה לי  40מהרשות,

אריק מולה:

כמעט ,50-50
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מוטי ששון:

אפילו  50כבר יורד.

אריק מולה:

כמעט  50כן .כי הם לא מכירים בתקן של מה שאני משלם בפועל.

מוטי ששון:

זה שיש לך שכר הוא קובע שכר מסוים .למשל בנייה ,משרד החינוך קבע
תקן ,הוא משלם כמה הוא משלם? איפה דני? למעלה מ 3,000-4,000-שקל
למטר בנייה ,איפה אפשר לבנות ב 4,000-מטר בנייה בית ספר? אתה לא יכול
אז אתה משלים ,אין לך ברירה אתה משלים .זה השיטות שלהם אגב ,לא
לעדכן תעריפים שנתיים שלוש ,ואז יש הלא תשומות הבנייה עולות ואז אתה
סופג את זה.

יואל ישורון :בתברואה אני מבין שה ,יש לנו את הנושא של התקורות בגלל המדדים שהיו
בניגוד לצפי ,נכון?
אריק מולה:

ההתאמות לשכר המינימום בעיקר ,כאן התעריפים של התברואה בעיקרם
הם שכר המינימום כי זה עתיר עובדים ,אז הם קפצו הרבה ממה שהערכנו
את שכר המינימום.

יואל ישורון :זה לא קשור למדד?
אריק מולה:

גם ,גם.

יואל ישורון :שהיה גבוה מהתקן.
אריק מולה:

אמרתי ,זה חלק ככה מוצמד לשכר מינימום ,לשל בניקוי רחובות ובפינוי
אשפה זה יותר מדדי .אל תשכחו שהדלק גם קפץ בצורה מאוד משמעותית.
הסולר עדיין לא.
יש רק שני דברים שהייתי מבקש לתת עליהם את הדעת רק ,עם זה שאני
משבח את נושא החינוך ואת נושא הרווחה מוטי ,נושא התעשיה .דווקא
בגלל ,נדמה לי שזה היה בשנה האחרונה ,את כל קטגוריות ההלכה שהמועצה
אישרה לגבי התעשיות ,אבל מינהלת התעשיה שהיא לפחות ב ,אני מניח גם
בתפיסה העירונית לא רק בתפיסה שלי זה הגורם הממנף ,עדיין נשארת עם
תקציב נמוך,

מוטי ששון:

כי התקציב שלה מופיע בפיתוח .פיתוח של התשתיות ,הגשר .שדרות ירושלים
שעכשיו בצנרת ,רחוב הבנאי .עבודות ששואבות סכומי עתק ,רק הגשר שהוא
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יפתח ב 2010-הוא סדר גודל של השקעה של למעלה מ 400-מיליון,400 ,
למעלה מ 400-מיליון אפילו יתקרב לחצי מיליארד .אנחנו את החלק שלנו
עשינו ,עכשיו החלק של מע"צ .החלק של מע"צ מוערך היום בסדר גודל של
 240-250מיליון שקל כל כולו על מע"צ.
יואל ישורון :השאלה מוטי אם יש לה מספיק בתקציב הזה לעידוד .חלק אני זוכר,
אריק מולה:

המינהלת היא לא ניזונה מהתקציב הרגיל,

מוטי ששון:

פה זה רק...

יואל ישורון :אני יודע ,גם מפיתוח,
אריק מולה:

הרגיל פה זה הפעילות שוטפת מינורית ,קצת שכר ואחזקה,

מוטי ששון:

פה זה עדכונים ,אתה נמצא,

יואל ישורון :תעשיה לא נכנס,
אריק מולה:

לא ,לא מפה ,זה בעיקר,

מוטי ששון:

יואל ,זה תקציב שאתה מעדכן אותו .אני רוצה רק לומר לחברי המועצה,
תקציב מכינים בנובמבר דצבמר עם הנחות מסוימות והערכות מסוימות לגבי
צפי של מדד תשומות הבנייה וכמה יעלה המדד .אתה לא יכול לתכנן במדויק
להיום לעוד  12חודש  13חודש ,אתה לא יודע איך זה יתנהג .לכן כל עוד
ההנחות האלה מתממשות זה בסדר ,אבל אי אפשר לנחש ברמה של .100%
לכן אתה עושה עדכונים במהלך השנה של התקציב .אני אומר לך ,אני כרגע
יושב על תקציב של  ,2009אני לא יודע מה ההנחיות של הממשלה בכלל .אין
הנחיות של הממשלה .אז בסדר ,אז אני מעמיד את הניסיון העשיר שלי ואת
הניסיון העשיר של וידבסקי ומנסים לבנות תקציב בלי הנחיות של הממשלה.
איך אתה יכול לבנות תקציב בלי הנחיות? מצד שני אתה חייב להגיש תקציב
עד ה ,31-אז נתנו ארכה נדמה לי עד ה?31/1-

אריק מולה:

כן.

מוטי ששון:

עד ה 31/1-להגיש את התקציבים .כמה שלא ננסה לדייק בהערכות שלנו ,אני
מניח שלקראת סוף השנה נעשה עדכונים .ממשלת ישראל ,כל משרדי
הממשלה כולם עושים עדכונים כי אף אחד לא יודע לנחש .אם היינו מנחשים
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בודאות אז היינו גם מנחשים את הנפילה הזאת שהיתה עם כל המצב
הכלכלי.
אריק מולה:

סל הספורט הוא בשורה התחתונה אנחנו קצת אוכלים אותה כי המשרד
המדע תרבות והספורט מעביר לנו איזשהו תקציב הכנסות בסל הספורט כנגד
פעילות שאנחנו עושים .במקרה הזה אנחנו תקצבנו הכנסות מסוימות והם
באמצע השנה שינו את כל הקריטריון שלהם ואמרו לא ,אנחנו לא מכירים
בפעולות כאלה שאתם עושים כדי שתוכלו לקבל את סל הספורט ,אז בגלל זה
נאלצנו להגדיל תקציב לפעולות ,לא זוכר כרגע את הפעולות אבל לפעולות
ספורט מסוימות כדי שנוכל לקבל את ההכנסות .למעשה בשורה תחתונה אני
שילמתי טיפה יותר ממה שקיבלתי מהם ,כי הם משנים את הקריטריונים
שלהם למתן התמיכה בסל הספורט.

מוטי ששון:

במהלך השנה.

אריק מולה:

במהלך השנה ,לפעמים גם לקראת סוף שנה הם עושים את זה.

מוטי ששון:

וזה טוב .כי לפעמים יש הוראות למשל של משרד החינוך שהוא מבטל לך
ביוני ביולי הוא מבטל לך רטרואקטיבית את ההקצבה שלו מינואר .זאת
אומרת אתה כבר הוצאת את ההוצאה על סמך התחייבות של המשרד ,וביוני
ביולי הוא מודיע לך ,תשמע ,אני מבטל את כל ההקצבה שלי .אבל אתה כבר
הוצאת את ההוצאה על סמך ההתחייבות שלהם.

דובר:

עשה את זה גם עם האוניברסיטאות,

אריק מולה:

הוא עושה את זה עם כולם.

מוטי ששון:

מה?

דובר:

הוא עשה את זה גם עם האוניברסיטאות.

אריק מולה:

לא עושים חשבון.

מוטי ששון:

מה עכשיו ,מה אתה עומד עכשיו? מה אתה עושה? אתה עומד בפני שוקת
שבורה ,הנחת בהנחת התקציב שלך הכנסות ממשלה ,אפס .לא פשוט .לא
פשוט להתנהל במצב של אי ודאות ,אבל אתם רואים ,אנחנו לא גרעונים.

יואל ישורון:

מוטי ,יש לך פירוט של היוזמות החינוכיות?
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זה מופיע בספר התקציב ,אתה תראה רשימה שלמה של זהו ,למרות שאני
כבר אמרתי,

יואל ישורון :בגדול,
מוטי ששון:

כן ,למרות שאני אמרתי את דעתי וגם מנהלת המחוז אמרה את דעתה ,שיש
יותר מדי פרוייקטים בתחום החינוך ,והיא מציעה להצטמצם לכמה
פרוייקטים ועליהם ללכת .הנה ,יש לנו מנהלת בית ספר גם,

דוברת:

אני אמרתי את זה גם אז למנכ"לית.

מוטי ששון:

זה מה שאמרו ,זה מה שהיא אמרה ,יש יותר מדי פרוייקטים.

דוברת:

יותר מדי מתפזרים ואז לא מגיעים לעומק.

מוטי ששון:

מתפזרים יותר מדי ואז אין לך את הפוקוס .אז אנחנו נעשה סדר .יש
מצויינות  2000ויש את מיכאל ויש את ,כן ,לא מדבר על קרן קר"ב קרן רש"י,
יש הרבה מאוד פרוייקטים שנצטרך לעשות חושבים אם יש טעם להמשיך כי
זה בדיוק מתפזרים ולא ממוקדים וחבל.

דובר:

יש פה גם כסף לבגרויות ,לפרוייקט של הבגרויות.

מוטי ששון:

טוב חבר'ה ,יש ,כן רועי בבקשה.

רועי כהן:

אני יודע שדרך ועדת תמיכות שפרס מפעל חיים ופרסים נותנים דרך ועדת
תמיכות ופה זה מופיע כתב"ר או כמשהו,

מוטי ששון:

לא תב"ר,

אריק מולה:

לא לא ,פרס זה לא ועדת תמיכות.

מוטי ששון:

יש לך פרס קוגל.

אריק מולה:

כמו שיש פרס קוגל שיש ועדה שקובעת את הפרס אותו דבר גם פה.

רועי כהן:

אני יודע שאז בדרך כלל המענק שלנו לפרסים ...עבודות והכל הוגדר כפרס
והיה צריך לעבור ועדת תמיכות .השאלה אם יש,

מוטי ששון:

לא לא לא ,זה לא ועדת תמיכות .יש סעיף תקציבי של פרס קוגל.

רועי כהן:

שאלה עקרונית ,האם פרס לכל דבר ,קוגל יכול להיות גם פרס למצויינות,
האם יכול ,העירייה יכולה כתב"ר לאשר פרס,

מוטי ששון:

זה לא תב"ר.
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רועי כהן:

מה זה?

אריק מולה:

זה שוטף ,תקציב רגיל.

רועי כהן:

תקציב שוטף ,כן .כתקציב שוטף לאשר פרס בלי ועדת תמיכות?

מוטי ששון:

בטח ,יש לך תקציב.

רועי כהן:

לא,

מוטי ששון:

יש לך תקציב של פרס ,יש לך סעיף תקציבי,

רועי כהן:

הרי,

מוטי ששון:

אני עונה לך רועי .יש לך סעיף תקציבי שקוראים לו פרס קוגל שהוא עומד
בפני עצמו .באה הועדה והחליטה שהיא רוצה לתת פרס על מפעל חיים ליורם
קניוק והיה חסר שמה ,והפרס הזה הוא  10,000שקל ,אבל זה במסגרת
התקציב שלהם לכן ההגדלה פה.

רועי כהן:

בסדר ,השאלה,

מוטי ששון:

לא צריך שום ועדת תמיכות ,יש לו סעיף תקציבי ,לא צריך.

רועי כהן:

השאלה כמה פעמים זה עלה לפתחה של המועצה נושא של מתן כמו
שאומרים מענק,

מוטי ששון:

זה לא תמיכה,

אריק מולה:

אבל זה לא עמותה ,זה לא עמותה,

מוטי ששון:

זה לא תמיכה,

אריק מולה:

זה לבן אדם ,זה לא עמותה.

רועי כהן:

לבן אדם ,מה ,זה אותו דבר ,אתה נותן את זה,

מוטי ששון:

הוא אמר לך ,עזוב רועי למה להתפלסף? אומר לך גם ליפא ,אומר לך לא
צריך ועדת תמיכות לדבר כזה.

רועי כהן:

דבר שני ,לגב יהגדלת ההוצאות להפעלת מענה קולי לתושבים .אני שמתי לב
שזה קרה במהלך השנה האחרונה ,גידול של  150,000זה גידול קבוע שיש?

מוטי ששון:

לא לא לא לא.

רועי כהן:

אז מה זה? זה ...במערכת או מה?

יצחק וידבסקי :זה שיחות שעוברות למענה קולי לא בתוך העירייה ,היקף הפניות של
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התושבים גדל ויש לנו ב'אאוט סורסינג' גורם שלוקח את הכסף בכרטיסי
אשראי וזה התשלום עבורו .לא ידענו שיהיה בהיקף כזה פניות,
רועי כהן:

אבל כתוצאה מזה גם פיטרו או הזיזו את העובדים,

יצחק וידבסקי :לא לא,
רועי כהן:

את ה ,למי מה שהבנתי לא המשיכו את ההעסקה של ה ,הנושא של דרך
העירייה ,המענה קולי,

יצחק וידסבקי :לא פיטרו ,בעירייה לא פיטרו אף אחד .זה עוד כלי לקבלת כספים
מהתושבים .תושב במקום שילך לבנק וישלם הוא משלם עכשיו בטלפון.
מוטי ששון:

בכרטיס אשראי.

רועי כהן:

יש טלכלל,

יצחק וידבסקי :זה התשובה,
רועי כהן:

 941לא מתקשרים לעירייה.

יצחק וידבסקי :זה תשובה שהם גובים מאתנו כסף פר שיחה או פר תשלום.
מוטי ששון:

מה הוא עושה את זה בהתנדבות?

רועי כהן:

אתה משלם להם את העמלה דרך הזה ,דרך זה שאתה משלם דרכם אתה
משלם את העמלה .אנחנו לא מתקשרים למספר טלפון שלהם ,מתקשרים ל-
,941

מוטי ששון:

כן ,אבל השירות הזה ,ההתקשרות אתו עולה כסף.

רועי כהן:

אבל ההתקשרות היא ...העמלה מהסכום.

מוטי ששון:

ככה או ככה,

אריק מולה:

אני חייב לרשום את הסכום סכום מלא הכנסתי ואת ההוצאה בנפרד.

יצחק וידבסקי :האדם מחוייב ב 1,000-שקל,
רועי כהן:

אבל זה כבר כמה שנים ככה ,למה דווקא השנה?

יצחק וידבסקי :אז לא הערכנו את כמות השיחות נכון ,מה?
דובר:

רק סליחה רועי תראה מה אתה אומר ,תסתכל גם בשנים עברו היו את שני
הסעיפים האלה ,עכשיו מה שאנחנו עושים זה רק הגדלה ,היה נפח גדול יותר,
זה הכל.
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יוליה מילנובסקי :לא ,השאלה שנשאלת היא אחרת .יש חברה חיצונית בנוסף למוקד עירוני,
נכון שיש אפשרות להתקשר לשם,
מוטי ששון:

המוקד העירוני לא גובה כסף,

יוליה מילנובסקי :לא מוקד יש איזשהו כאן בעירייה איזשהו,
מוטי ששון:

זה הקו הפתוח.

יוליה מילנובסקי :סליחה ,קו הפתוח בעירייה שאני ככה משלמת ,אני מתקשרת לשם
משלמת עם כרטיס אשראי .בנוסף לכך יש עוד חברה חיצונית טלה משהו
שגם ,אולי לא כדאי להחזיק חברה חיצונית ,לקחת עוד בחורה לאותו קו
פתוח שזהו ,ולא לשלם סתם כסף לחברה חיצונית .לא חשבתם על זה?
יצחק וידבסקי :גם לעובדים אחד משלמים.
יוליה מילנובסקי :לא ,ברור שלעובדים אבל יכול להיות שזה ,כמה אתה משלם פר שיחה
אחת לטלמרקט? לא ,ששם ,שם אתה מתקשר אתה גם כן מגיע למענה
אנושי ,אתה מדבר עם בן אדם משלם דרך כרטיס אשראי ,זה בדיוק מה
שאתה עושה דרך הקו פתוח זה אותו דבר .זה ממש אותו דבר .אבל כאן אתה
כאילו ,כאן כדאי אולי לקחת עוד עובדת אחת עם הזה ,בשביל מה לשלם
כסף,
דובר:

השאלה באיזה שעות מדובר.

מוטי ששון:

חבר'ה ,אני מציעה ככה ,תשמעו ,היא שואלת שאלה,

רועי כהן:

זה נקודה למחשבה.

מוטי ששון:

שאלה הגיונית ,היא אומרת תשמע ,למה ששני גופים יעשו את זה? שיעשה
גוף אחד ,בתוך העירייה.

יצחק וידבקי :לא רצינו להגדיל את מספר העובדים,
מוטי ששון:

אתה לא יכול,

יצחק וידבקי :יש גבולות ,גם מבחינת,
יוליה מילנובסקי :שאלה ,שאלה אחרת,
מוטי ששון:

יש לך תקן ,אתה לא יכול להגדיל אותו.

יוליה מילנובסקי :שאלה,
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כשאתה מתקשר לטלפון  94זה ואתה משלם להם,

יצחק וידבקי :בוא אני אסביר לכם,
יוליה מילנובסקי :השאלה היא אחרת ,כמה זה עולה,
דוברת:

הם עובדים גם בשעות שהעירייה לא עובדת.

יצחק וידבקי :יוליה,
יוליה מילנובסקי :כן כן ,הם עובדים,
יצחק וידבקי :הסבר פשוט.
דוברת:

הקו הפתוח...

מוטי ששון:

חבר'ה ,אני מציע לא להתנדב לענות לה ,השאלה במקומה .וידבסקי יענה.

יצחק וידבקי :יוליה תקשיבי .רוב התשלומים מתבצעים בתאריכים לקראת סיום המועד
לתשלום ואז יש עומס גדול מאוד .לא נחזיק עובדים ,עשרה עובדים בעשרה,
עבור עשרה ימים ואחרי זה  50יום נגיד להם תשבו בבית .לכן המוקד הזה עם
עשרות עובדים ברמה ארצית יכול לקלוט כל כמות של שיחות עם המתנה
נמוכה .פה יצטרכו להמתין דקות ארוכות כי יש לנו מעט עובדים ,אבל אני
לא יכול להחזיק צוות של עשרה עובדים בשביל עשרה ימים .כי היקף
התשלומים הגדול מרוכז במעט מאוד ימים.
יוליה מילנובסקי :שיקחו מחשבה שנייה עם חשבון מסוים זה לא משתלם.
מוטי ששון:

טוב.

יוליה מילנובסקי :הבנתי אותך.
מוטי ששון:

או.קיי .יש עוד שאלות? כן עמוס.

עמוס ירושלמי :ראשית אני מברך את החברים החדשים שנכנסו למועצה ,אני מברך גם
אותך אדוני ראש העיר .ואת אלה שיצאו גם מברך אותם .ומה שאני מבקש
לדעת אדוני ראש העיר ...בערך מעל מיליון שקל לתקציב הרווחה .כמה
משפחות נזקקות...
מוטי ששון:

אני לא מבין ,מה זה רלוונטי לפה? יש כאן ,יש לך הגדרה ברורה ,יש לך
הגדרה ברורה ,הגדרה ברורה למה הסעיפים האלה ,למה התקבל כסף ,על מה
מוציאים את הכסף הזה .כתוב במפורש .אם אתה רוצה לדעת פרטים יותר
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נוספים תגיש לי שאילתא תקבל תשובות על כל מה שאתה רוצה אבל זה לא
רלוונטי לפה.
עמוס ירושלמי :אם אנחנו מדברים על מיליון שקל אז רציתי לדעת בערך איך זה מתחלק
למשפחות.
מוטי ששון:

מה זה? זה לא מתחלק למשפחות יש פה ,זה מחולק לפרוייקט ,לנושאים.
עמוס ,זה מחולק לנושאים ,תסתכל,

עמוס ירושלמי :אנחנו עובדים,
מוטי ששון:

חלק מזה זה שכר וחלק זה לא שכר וזה חלק פעולות ,זה לא הולך כמה
משפחות ,לא מקבלים שיקים.

עמוס ירושלמי :איך אתם מכוונים את הכיוון של ה,
מוטי ששון:

אין מכוונים ,יושבים עם משרד הרווחה ,יושבים עם יושבת מנהל שירותי
הרווחה שלנו ,עם משרד הרווחה ,והם רואים את היקף הפעילויות והם
מחליטים לנושא הזה לתת כך ולנושא הזה לתת כך.

אריק מולה:

אתה רוצה שאני אפרט את הנושאים?

מוטי ששון:

לא ,כתוב ,כתוב.

עמוס ירושלמי :הוא יכול לפרט ,הוא יכול לפרט.
אריק מולה:

יש כל מיני תוכניות ,יש מועדוניות ,יש דיירי רחוב ,יש ילדים בסיכון,
משפחות אומנה ,יש צרכים מיוחדים ,שכונה תומכת ,נופשון,

מוטי ששון:

הנה הוא עונה לך ,הוא עונה לך.

עמוס ירושלמי :אני שומע ,אני שומע.
אריק מולה:

כל מיני ציוד שנותנים למועדוניות .יש מפעלי תעסוקה זה כנראה במעש עם
הילדים במעש ,יש ילדים במוסדות השמה של ילדים בכל מיני מוסדות .נכים
בפנימיות חצי מיליון שקל .הרי זה הולך לפי הקצבות של ילדים בכל מיני
פנימיות .מועדון חרשים ,מועדון שיקום ,פעילות קיץ לאוטיסטים ,מועדון
הדרים .זה מפורט על פני כל מיני כאלה סעיפים.

עמוס ירושלמי :אני רציתי לשאול אותך אדוני ראש העיר בנושא של ,אני נתקל הרבה
בבעיות של ילדים היום שלוקחים רטלין ,אתה מודע לנושא הזה.
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נו ,מה השאלה?

עמוס ירושלמי :עכשיו ,לא ,אני אומר ,שאין תשובה למה שאני שואל אבל אני רציתי לדעת,
אני יודע שיש דרכים לטפל בילדים האלה בלי הכדורים האלה ,בגלל
שהכדורים האלה יש ,לא כל אחד חושב שהם עושים את שלהם ,אולי הם
עוזרים לשלוש ארבע שעות שיהיה שקט בכיתה ואחרי זה הילדים חוזרים
לעצמם.
דובר:

טיפול תרופתי זה הטיפול הכי טוב ,אני אומר לך מידע קרוב.

מוטי ששון:

אבל עמוס ,עמוס ,תשמע,

)מדברים יחד(
מוטי ששון:

עמוס ,זה לא שייך לדיון כאן ,אם הורים רוצים לתת רטלין לילד שלהם זה
בעיה שלהם,

עמוס ירושלמי :זה לא מדויק ,זה לא שהם רוצים,
מוטי ששון:

סליחה ,אם הורה לא רוצה לתת לילד הוא לא יתן לו.

עמוס ירושלמי :לא ,אני רק אומר ,הרטלין אף אחד לא יודע אם זה דבר טוב או לא טוב.
מוטי ששון:

אבל גם לא אתה וגם לא אני ,בשביל זה יש אנשי מקצוע ויש רופאים.

עמוס ירושלמי :קח את זה איך אומרים?  ,by the wayאם יש,
דוברת:

יש מחקרים לגבי הרטלין,

עמוס ירושלמי :בצורה אחרת ואני יודע שעם חיות וכל מיני כאלה זה עולה כסף ,זה עולה
הרבה כסף ,ואפשר לעזור לילדים האלה.
מוטי ששון:

תשמע ,אני יכול להגיד לך דבר אחד ,אני הקמתי את מאור ,זה מרכז לטיפול
ואבחון בליקויי למידה .חלק מהילדים גם נוטלים את הנושא של הרטלין.
חלק מהילדים עם בעיות כאלה ,בעיות של קשב בעיות של ריכוז ,בזה אמרתי
אני הולך בכל הכוח עם כל התקציב שאני יכול לתת .הקצבנו לסיפור הזה 1.5
מיליון שקל סבסוד וקבעתי ,לא יהיה ילד אחד בחולון שבגלל בעיות כלכליות
לא יעשה אבחון .ועד  ,90יאיר היה בועדה הזאת ,היה בועדה הציבורית שנתן
 90אחוז הנחה לאותם ילדים שאין להם את היכולת הכספית לשלם עבור
הטיפול ועבור האבחון .אני רוצה רק שתדע שהסבסוד של העירייה ,זאת
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אומרת ההוצאות מינוס ההכנסות ,הסבסוד היה  1.5מיליון שקל .ואמרתי,
ואני מצהיר כאן שלא תהיה שום מגבלה כספית כי זה מצווה לעזור לילדים
האלה.
עמוס ירושלמי :תבורך.
מוטי ששון:

זה קטע אחד .קטע רפואי מי אני ומה הכישורים שלי ומה ההכשרה שלי
להגיד אם רטלין זה טוב או לא טוב?

דובר:

מה גם שיש מחקרים,

מוטי ששון:

יש כאלה ויש כאלה ,זה לא,

עמוס ירושלמי :אנחנו אמרנו שאנחנו לא מבינים בזה,
מוטי ששון:

אז בוא נשאיר את זה לאנשי המקצוע.

עמוס ירושלמי :בכל מקרה יש נזקים בדברים האלה .זה לא,
דובר:

יש ילדים שזה עוזר להם עמוס.

מוטי ששון:

כן חרש.

יעקב חרש:

ערב טוב לכבוד ראש העיר ולחברי המועצה ,השאלה שלי למר וידבסקי .יש
פה  1,121מיליון בעבור מים .אפשר לקבל הסבר?

אריק מולה:

כן.

מוטי ששון:

חובות לא? חובות עבר?

אריק מולה:

אנחנו בטעות ב 2007-לא סגרנו את חווב ,זה גני ילדים שלמעשה אני משלם
לעצמי את המים ,גני ילדים אנחנו מממנים את המים שלהם ,כשכל מחלקת
המים היתה בעירייה אז למעשה אני שילמתי מכיס אחד לכיס אחר את
תשלומי המים .ב 2007-לא סגרנו את החוב ,ועכשיו בעקבות הקמת התאגיד
הגענו ליישר קו ולסגור את כל החובות וגילינו שאנחנו חייבים שם עוד 1,100
מיליון חובות של הגנים על העבר .למעשה אני משלם לעצמי את הסכום הזה
כי הסכום הזה עובר אלי הוא לא עובר לתאגיד,

מוטי ששון:

כי זה מ,2007-

אריק מולה:

זה עניין רישומי ,אני רושם בהכנסה  1,100מיליון ,אני רושם בהוצאה 1,100
מיליון ואני סוגר את החוב של הגנים .מהיום והלאה כל שקל שהגנים ישלמו
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זה ילך לתאגיד ,אנחנו נשלם את זה ישירות לתאגיד ,התאגיד גובה את הכסף
הזה.
מוטי ששון:

יש עוד שאלות?

יעקב חרש:

כן .יש לי שאלה אריק.

אריק מולה:

כן.

יעקב חרש:

לגבי אגרת ילדי חוץ ,זה מופיע בבתי ספר יסודיים ,זה מתייחס גם לתלמידי
תיכון שלומדים מחוץ לעיר?

אריק מולה:

זה בעיקר ,עד כמה שאני זוכר זה בעיקר,

מוטי ששון:

על יסודי,

אריק מולה:

עד כמה שאני זוכר זה בעיקר ,לא ,בעיקר ,לא ,בעיקר יסודי ,בעיקר יסודי.
זה חינוך,

מוטי ששון:

שאין לך מענה בתוך הישוב,

אריק מולה:

למי שאין לו מענה בתוך הישוב.

יעקב חרש:

יש לנו אינדיקציה האם יש גידול במספר הזה? זה עולה ,יורד? יש אינדיקציה
כמה תלמידים אמורים ללמוד פה?

אריק מולה:

לא ,גם פה יש קטע של חובות עבר שלא סגרנו .אני לא יודע להגיד לך אם יש
עלייה או ירידה מחובות עבר אבל זה נתון לבדיקה.

דובר:

אפשר לבדוק את זה ,זה,

אריק מולה:

זה נתון לבדיקה ,אבל אני לא יודע כרגע להגיד לך.

מוטי ששון:

טוב ,אם אין שאלות מי בעד אישור עדכון התקציב לשנת  2008כפי שהוגש
במכתבו של גזבר העירייה ב 15/12/2008-שמסתכם אחרי העדכון ב-
 823,015,700ש"ח .מי בעד? אושר פה אחד.

אושר פה אחד.
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מועצת העירייה מחליטה לאשר פה אחד עדכון התקציב לשנת  2008כפי
שהוגש במכתבו של גזבר העירייה ב 15/12/2008-שמסתכם אחרי העדכון
ב 823,015,700-ש"ח

מוטי ששון:

תודה רבה .הישיבה נעולה .נתראה בישיבה הקרובה ביום ראשון.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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