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אישור עדכון תקציב העיריה לשנת 2009

מוטי ששון  -ראש העיר :אני פותח את ישיבת המועצה מס'  20שלא מן המניין .על סדר
היום :אישור עדכון תקציב העיריה לשנת  .2009קיבלתם את החומר .העדכון
הוא גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות ,מסתכם בפחות מ 1 -אחוז .סך כל
התקציב  849,743,400שקל .אריק ,אתה רוצה להוסיף?
אריק מולה :בגדול ,יש פה עדכון מינורי ממש ,ממש שברירי אחוז ,אבל בכל זאת היה
חשוב לנו להב יא את העדכון ,כי יש פה בסעיפי שכר תשלום לפנסיונרים,
 2,300,000שקל ,וזהו ,בסך הכל ,אם יש שאלות.
רועי כהן:

השאלה רק לגבי משהו ש ,מקדמות להפקת העדליידע בשנת  ... .2010בשנת
 ,2009משהו ב 2010 -ואנחנו עושים עכשיו תקציב ל,

אריק מולה:

למעשה העדליידע אמנם היא במרץ אבל האמנים מתחילים לעבוד כבר
מעכשיו .כל הכבוד ,הם צריכים ללכת עם משהו למכולת ,אז אין לנו ברירה,
אנחנו נותנים להם מקדמות על חשבון התקציב של שנה הבאה .את הסכום
הזה אני אוריד בשנה הבאה מהתקציב של העדליידע

דובר:

השאלה היא אם הביצוע יירשם השנה או בשנה הבאה רק.

אריק מולה:

תראה ,בפועל הם עובדים השנה.

דובר:

בשנה הבאה לקחנו את זה כמקדמה,

אריק מולה:

בדיוק .זה מתגלגל בצורה כזאת.

דובר:

כל שנה נותנים מקדמה?

רותי:

כן .כל שנה יש עדליידע

אריק מולה:

אז השנה לא תכננו את הסיפור הזה של ..ועכשיו הוספנו.

מוטי ששון:

מי בעד עדכון התקציב  2009על פי מסמך של גזבר העיריה שמסתכם ב-
 849,743,400בהכנסות ובהוצאות .מי בעד?  15בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע?
 15בעד 1 ,נגד .התקציב אושר.
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אישור תב"רים בהתאם למכתבו של הגזבר

מוטי ששון:

לגבי הסעיף הבא ,אישור תב"רים ,קיבלתם את המכתב של גזבר העיריה מה-
 .13.12.2009במסגרת התקציב ל 2010 -סך הכל אנחנו מדברים על
 170,156,000גם בצד התקבולים וגם בצד התשלומים ,תוכלו כאן לראות את
התקציב כולל ההעברות ,כולל השתתפות בעלים ,העברות מהתקציב הרגיל,
שוב ,כולל ההעברה מתקציב הפיתוח לתקציב הרגיל ,בגין הלוואות פיתוח
שלקחנו בעבר .אם יש שאלות ,בבקשה .כן רועי.

רועי כהן:

...אושר מתכניות פיתוח אושרו גם בשנים קודמות ולא ,אין פה שום ,הבאנו
למועצה מה בוצע ,השאלה מה לא בוצע מאותן שנים שכן אושרו ,וזה כל פעם
עולה.

מוטי ששון:

זה אתה רואה במאזן.

רועי כהן:

אבל זה כל פעם ,וכל פעם אתה אומר שיצרפו את זה ,את מה שבוצע ,זה
הערה לסדר ,אני חושב שזה מן הראוי עבור חברי המועצה לקבל ,אנחנו
מאשרים פה תב"רים ואין לנו שום יכולת לעקוב אחריהם מלבד מתוך
המאזן ,אם קוראים את זה ממש.

אריק מולה:

אין בעיה רועי ,אני יכול לתת לך,

רועי כהן:

זה גם שנה שעברה נאמר .זה לא לרועי ,זה לכל חברי המועצה.

זברלו חיים:

מי שירצה יתן לו ,רועי ,אין בעיה.

מוטי ששון  -ראש העיר :אריק ,יש על הפרויקטים ההמשכיים אתה עושה ,נכון? תעשה את
אלה שגם הסתיימו.
אריק מולה:

אלה שהסתיימו אני מביא למועצה אני מניח הבאה ,או אחריה ,אנחנו נביא
את כל הפרויקטים שהסתיימו וצריך לסגור ,כי בכל מקרה אני צריך לאשר
את זה במועצה.

מוטי ששון  -ראש העיר :תוכל לקבל תמונה על מה שהסתיים .מה שהמשכי מופיע פה.
רועי כהן:

לא לא מופיע פה.

אריק מולה:

כל אלה הם חדשים והמשכיים .זה מעורב .יש לך בעמודה הראשונה ,תראה.
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רשום חדש חדש ,ורשום מספר .אני קיבלתי את זה .יש חדש ויש עם מספר,
אנחנו לא יודעים מה קרה איתם .אתה רושם,

מוטי ששון  -ראש העיר :המשכי זאת אומרת ,משהו המשכי שלא הסתיים .ובישיבה הבאה
הוא אומר לך ,הוא יביא את כל אלה שסיימנו אותם כי צריך לאשר אותם .כי
מה שנשאר היתרה ,צריך לסגור אותם .אז הוא יביא בישיבה הבאה.
רועי כהן:

טוב.

מוטי ששון  -ראש העיר :מי בעד אישור תקציב הפיתוח לשנת  ?2010מי בעד?  15בעד .מי
נגד? אין נגד .מי נמנע?  1נמנע .ההצעה אושרה .תקציב הפיתוח לשנת 2010
אושר .לפי מכתבו של גזבר העיריה מה ,13.12.2009 -סך התקבולים וסך
התשלומים  170,156בשני המקרים .אני עובר לסעיף הבא.

.3

אישור תקציב העיריה לשנת 2010

מוטי ששון  -ראש העיר :מאחר וישנם חברים שהם חדשים ,אני מעדיף לעבור בצורה
מסודרת עמוד עמוד כדי שיהיה לכם יותר קל למעקב .סך הכל התקציב
מסתכם ל 874 -מליון שקל גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות ,זה גידול של
 38מליון שקל בהשוואה לתקציב של שנת  .2009בהמשך אני אפרט יותר .סך
עלויות השכר בחולון מהווים  33.2אחוז .אני חושב שעלויות השכר הן הכי
נמוכות בארץ והם מעידים יותר מכל על היעילות בשירותים שאנחנו נותנים
כי צריך לראות במקביל את תקציב הפעולות .תקציב הפעולות מגיע ל63.5 -
אחוז .אני לא מכיר כאלה רשויות שמגיעות לרמות כאלה של תקציבי פעולה.
ותקציב פעולה המשמעות שלו זה יותר פעולות לרווחת התושבים .סך הכל
הוא מסתכם ב 555 -מליון שקל ,תקציבי פעולה ,בהשוואה ל 528 -מליון ב-
 .2009סך הכל הגידול הוא  27מליון שקל בתקציבי פעולה ,כשאמרתי לכם
שסך הכל הגידול הוא  38מליון שקל בתקציב של  2010בהשוואה לתקציב של
 .2009תוספות השכר ,תראו ,עוד לא עשינו שום דבר .לא נגענו .הכל נשאר
אותו דבר .עלויות השכר עלו ב 11 -מליון שקל .בלי לעשות שום דבר .בלתי
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תלוי בעיריה ,לחלוטין .משרד האוצר וההסתדרות הם חותמים הסכמי שכר
במגזר הציבורי .מישהו שואל אותנו? אף אחד לא שואל אותנו .אתה תשלם,
הרשויות צריכות לשלם .והתוספת היא  11מליון שקל כי יש תוספת של 2
אחוז ,זחילת שכר של העובדים 5 ,אחוז לתוספות שכר שנתנו ,יש תוספת
לגמלאים ,תוכלו לראות פה את הרשימה והפנסיונרים שקיבלו תוספת באמת
מאוד מאוד משמעותית שעיקר הביטוי של זה היה כבר ב 2009 -אבל עדיין יש
לזה המשכיות ב .2010 -אני חוזר ואומר ,דבר שצריך להסתכל עליו כל הזמן,
זה תקציבי פעולה מול עלויות השכר .קח לדוגמה את תל אביב ,את ראשון,
השכנה שלנו ,עלויות השכר שלהם  56אחוז .זה המון .מה נשאר לתקציבי
פעולה? מעט מאוד .אני ממשיך בעמוד אחר ,בעצם מה מרכיב ,במה גדלו
תקציבי הפעולה ,כמו שאמרתי לכם ,גדלו ב 27 -מליון שקל ,אז אנחנו יכולים
לראות בעמוד  4את הפירוט .רווחה – אתם תוכלו אחר כך לראות יותר
מורחב .לפי הסכמים עם משרד הרווחה אנחנו מסבסדים את שירותי הרווחה
ברמה של  25אחוז .זה החוק 75 .אחוז ה ממשלה 25 ,אחוז הרשות .בפועל מה
קורה? יש פה גידול בהשוואה לשנה קודמת ,אנחנו מסבסדים  32אחוז7 ,
אחוז יותר על –  ,25זה בעצם גידול של  30אחוז ,על מה שאנחנו צריכים לתת,
אנחנו נותנים .עכשיו ,יש לך בעיה ,יש ילדים בפנימיות ובמוסדות ,ילדים
בסיכון ,אתה לא תשים אותם? תעשה הבחנה בין ילד לילד? אז אין לנו
ברירה ,אנחנו קולטים את כל הילדים ,ואותם ילדים ואותם קשישים
בסידורים חוץ מוסדיים ,אין ברירה ,אנחנו עושים את זה .ולכן תראו ,שיש
פה עליה של  6.5מליון שקל ברווחה .חלק הם מחזירים לנו .אבל שתבינו
איזה הוצאות נכפות עלינו לא בשליטתנו בכלל ,ואם אני לוקח את תעריפי
היטל ההטמנה ,העלו את תעריפי היטל ההטמנה .מישהו שאל אותנו? לא .יש
נושא נוסף ,השתתפות שלנו באיגוד ערים דן לתברואה .זה נגזר עלינו .גזירות
שמנחיתים כל הזמן על הרשויות בלי שלרשויות יהיה מה לעשות .גם ניקח
את המועצה הדתית ,שאם בעבר היה  40אחוז על חשבון הרשויות 60 ,אחוז
על חשבון המדינה ,החליטו לשנות את הפרופורציה .אצלנו זה כבר  2מליון
שקל .מישהו שאל ,מישהו התייעץ ,למישהו אכפת? שום דבר .מנחיתים עלינו.
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זה מסוג הדברים שכשהחלטנו להעלות את הארנונה ,ואני אומר ,רשויות
אחרות העלו ב 8 -אחוז ,ב 6 -אחוז ,מעבר ל .1.63 -אנחנו העלינו  ,2.3זה מה
שהעלינו את הארנונה .אחרים העלו ,רשויות חזקות ,אני לא מדבר על ראשון
ששם הארנונה שלהם ב 30 -אחוז יותר גבוה 15 ,אחוז זה בת ים ,אבל 30
אחוז זה רק ראשון לציון יותר גבוהה בתעריפי הארנונה .הוא  30אחוז יותר,
אני מוכן לקחת את בת ים ,שיתנו לי את התעריפים של בת ים .אנחנו הכי
זולים באזור גוש דן .שתבין ,אם היינו לוקחים עוד  15אחוז בארנונה ,אתה
יודע מה זה עוד  15אחוז? זה עוד  60מליון שקל ,רק להשוות אותי לבת ים.
 60מליון שקל תוספת בגביה .זה הולך ברגל? זה הרבה כסף.
חיים זברלו:

איך דבר כזה נוצר?

מוטי ששון  -ראש העיר:
חיים זברלו:

כי בעבר ,תראה ,הם גרעוניים.

כמו שמים עולה באותו מחיר,

מוטי ששון  -ראש העיר:

זה לא קשור למים .בת ים עיר גרעונית ,מקבלת כל שנה בין

 ,50הגיעו בין  40ל 80 -מליון שקל כיסוי גרעונות מהמדינה .בתקופה של שגיא
קיבלו היתר מיוחד ,לכן אפשרו להם לפני כמה שנים להעלות ב 25 -אחוז את
הארנונה.
חיים זברלו:

ובראשון?

מוטי ששון  -ראש העיר:

ראשון יש להם שיטת חישוב שונה משלנו .אנחנו הלכנו על

שיטת חישוב שאמרתי לך שאני אשם בו ,בתקופה של וידבסקי ואני הייתי
יו"ר ועדת כספים ,לפני  25שנה ,ב 1985 -עשינו את שינוי שיטת המיסוי.
אצלנו שיטת החישוב היא נטו נטו .מקיר לקיר .יש שיטה שזה מעטפת.
תוסיף עוד  20סמ' של הבלוק הזה ,תקיף אותו,
חיים זברלו:

פה אתה מדבר על נטו ופה ברוטו,

מוטי ששון  -ראש העיר:

בדיוק .רק זה עוד  14אחוז .יש שיטה אחרת שלוקחת בבתים

משותפים את חדרי המדרגות .מחלקים אותם ,אצלכם ,וידבסקי ,בראשון
מה הם מוסיפים עוד?
וידבסקי יצחק:

בגדול זה ה...

מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל יש כאלה שגם לוקחים את חדרי המדרגות,
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מה ש...

מוטי ששון  -ראש העיר :אה ,לזה אתה מתכוון  ,בסדר .מה שאני רוצה עוד להראות לכם
שגם בתקציבי הפעולה בחינוך הגדלנו את זה ,את הסיפור הזה .נושא
התרבות ,הוספנו גם להפעלת רשת הספריות וגם לטובת ההפעלה של
המוזיאון ,אנחנו הולכים לפתוח את המוזיאון בסוף חודש ינואר .מכרזים,
פירסמנו מכרז לפינוי אשפה ,לטיאוט רחובות ,רק זה ,תראו איזה תוספת,
של כמעט  5מליון שקל .לא בשליטה שלנו לחלוטין .עם כל הדברים האלה,
כשאתה רואה אותם ,אתה צריך להתמודד ולתת מענה .והדברים האלה לא
קלים ,הם לא פשוטים ,אבל אני שמח שגם לוידבסקי ,לאריק ולי יש הרבה
שנים של נסיון שאנחנו יכולים להתמודד עם התקציבים ,אבל רבותי ,זה
מתחיל להיות קשה משנה לשנה ,וכל פעם אתה צריך לגלות כל מיני ,להיות
וירטואוז ,כדי לסיים את התקציב שלך בצורה מאוזנת .הפירוט של ההכנסות
העצמיות ושונות ,חשוב שתראו את זה כאן .סך הכל אנחנו כמעט ו 68 -אחוז
בדף המרכז תוכלו לראות את זה 68 ,אחוז זה העניין של ההכנסות העצמיות
שלנו .זה המון .בהשוואה ,אם תסתכלו ,תעברו לעמוד  ,12בואו נעשה את
ההבחנה בין שירותים ממלכתיים לשירותים מוניציפאליים .אנחנו גובים את
הארנונה כדי לתת שירותים מוניצפיליים .שירות מוניציפאלי יש הגדרה
בחוק ,פינוי אשפה ,טיאוט רחובות ,גינות ציבוריות ,כבישים ,מדרכות,
התחזוקה שלהם ,אלה מסוג הדברים ,זה המסה הגדולה .בפועל ,תסתכלו
כמה אנחנו מוציאים עבור שירותים ממלכתיים 122 .מליון שקל ,שמיד אפרט
אותם ,שהמדינה צריכה לתת אותם ,אני אולי אסייג את זה לגבי הרווחה,
שברווחה אנחנו אומרים שלפי חוק אנחנו צריכים לתת  25אחוז ,אבל
תסתכלו ,החינוך הפורמלי עלה ל 79 -מליון שקל 79 .מליון שקל אנחנו
מוציאים מהארנונה כדי לממן את החינוך הפורמלי שזה לא התפקיד שלנו.
אבל אם אנחנו לא נממן את זה ,תקחו את העניין הזה ב ,31 -תחסירו בין
התקבולים לבין התשלומים ,אתם תראו  266מול  .187אם אתם לוקחים שנה
קודם תראו  172על  .248איך שאתם לא מסתכלים ,ניקח למשל את הרווחה.
הרווחה היתה לפני שנה ,הסיבסוד היה  29מליון ,השנה אנחנו 4.5 .33.5
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מליון יותר .כשאמרתי לכם שהיה גידול של  ,6.5זה  6.5גידול 2 ,נתן משרד
הרווחה ,נשארנו ,אנחנו נפל עלינו  .4.5זאת אומרת  2/3מהגידול נפל עלינו,
למרות ש 2/3 -צריך ליפול על הממשלה .אם אני מסכם בלי לקחת את החינוך
הבלתי פורמלי ,ששם אנחנו מסבסדים  66מליון ,אנחנו מגיעים ל ,122 -עוד
לא היה דבר כזה בהסטוריה של העיר חולון ,שהארנונה מסבסדת בהיקף כזה
גדול שירות ממלכתי .לא היה דבר כזה .כאן תוכלו לראות גם את הפירוט,
לגבי דת 6.5 .מליון שקל הסיבסוד ,אחר כך קליטת עליה  .1.5זה לא תפקיד
שלנו ,יש משרד קליטה .הוא רוצה לקלוט עולים? שיטפל בהם .לא ,מפילים
את זה על הרשות המקומית .היחידה לאיכות הסביבה .תראו איזה בדיחה,
כמה אנחנו מקבלים מהמשרד 322,000 ,שקל .אבל הם יודיעם להטיל עלינו
גזירות כאלה ו אחרות ,ואתם תממנו את זה .וזו שיטה כל כך קלוקלת,
כשיושבים שם אנשים בכנסת ,אין להם מושג לא מימינם ולא משמאלם ,לא
קוראים בכלל את ספר התקציב ומאשרים כל מיני החלטות פופוליסטיות.
משה בית דגן :וזה גם שלטון מקומי חדש.
מוטי ששון  -ראש העיר:

בסדר ,אבל אני אומר ,חברי הכנסת,

משה בית דגן :לו היה יכול להתנגד ,היה מתנגד.
מוטי ששון  -ראש העיר:

במה יתנגד? ישבת בכנסת? תבוא איתי לכנסת ,תראה מה

קורה שם.
משה בית דגן :פעם זה לא היה מפני שהרשויות דיברו אחרת.
מוטי ששון  -ראש העיר :הם נכנסים ויוצאים אפילו לא יודעים על מה מדובר .המצליף
הסיעתי קורא להם ,אומרים כן ,על מה העניין? אומרים לו מתי שנגיד לך
להצביע ,תצביע .היתה איזו חברת כנסת ,אני לא אזכיר את שמה בקדנציה
הקודמת ,היא כל פעם באה לצאת כי היו לה טלפונים .באה לצאת החוצה,
מחזירים אותה .היא אומרת מתי אני צריכה להצביע ,על מה אני צריכה
להצביע? אמרו לה כשנגיד לך ,תרימי את האצבע שלך .אם זה לא היה לידי,
לא הייתי מאמין שיש דבר כזה .אבל הם לא קוראים את החומר ,רובם לא
קורא את החומר ,ויש משמעת סיעתית וכולם באים מרימים את האצבעות.
ההוצאה פר תושב היא  5,020שקל ,בהשוואה לפני שנה היה  .5,010ההוצאה
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לתלמיד ,אם ניקח את ההוצאה פר תלמיד ,אנחנו ריאלית  9,580שקל עולה
לנו ילד במערכת החינוך ,לא כולל את החלק ,כשאני לוקח ילד ,אנחנו
מדווחים ילד מגן הילדים ועד סוף תיכון .אני לא מכניס לפה את ההכנסה
שיש ,התשלום שמשלמים למורים ולגננות בבתי הספר היסודיים ,גני הילדים
וחטיבות הביניים .זה לא נכנס כאן .רק הקטע שלנו .היה יותר נכון להציג את
זה ,כמה באמת עולה אם היינו מכניסים גם את מה שמשרד החינוך משלם,
אריק ,זה היה יותר משקף ,ההוצאה פר תלמיד .לכן אנחנו הולכים
בהסתייגות על מה שאמרתי ,רק על מה שאנחנו משלמים ,זו ההוצאה ,זה עוד
פעם גידול בהשוואה לשנה שעברה שזה היה  ,9,332השנה זה  ,9,580אני
מדבר במונחים ריאלית ,זאת אומרת אחרי שקידמתי את הכל במדד .זה
פחות או יותר מה שרציתי להגיד על התקציב .אני פותח את הדיון ,אם יש
שאלות ,בבקשה.
אריק מולה:

רק לפני ,המועצה גם אמורה לאשר למעשה את תקן כח האדם כפי שמופיע
בעמוד,

מוטי ששון  -ראש העיר :ממצבת כלי הרכב.
אריק מולה:

בדיוק .בעמוד  ,3אנחנו מדברים על  2,230.01משרות ,זה כל המשרות
העירוניות ,ומצבת הרכבים כפי שמופיעים בטבלה בעמודים  35ו .36-אם יש
שאלות,

רועי כהן:

לפני השאלות ,אני רוצה קודם כל התייחסות לתקציב .אחרי זה לעבור על
כמה דברים שלא ברורים בתוך התקציב ,לקבל עליהם מענה .אני קיבלתי את
התקציב הזה ואגב ,וזה לא כדי להיות ,בוא נגיד ,לנו התקציב לא ניתן על פי
החוק ,הוא היה צריך להיות מונח בפני חברי המועצה ,עד נובמבר ,היה אמור
להגיע לחברי המועצה לפי ה ...להגיע לפחות ,על מנת שאנחנו נוכל לעיין בו
ובטח ובטח לפני האישור של צו הארנונה .אני לא הולך לעשות בדיוק ,להכנס
למספרים אלא באופן כללי להכנס למה שאני חושב ,מה התקציב הזה משקף
עבורי ועבור אנשים אחרים שהביעו את דעתם מולי .זה הולך להיות פשוט,
מאחר ולא מדובר בתורה מ סיני .לדעתי מדובר פה בתהליך אישור התקציב
שלרובו אגב אני מסכים ,אני חושב ש אפשר לראות את תנופת העשיה בעיר,
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אבל יש פה תהליך שלדעתי לא נכון ולא מוסרי ,וזה שמצד אחד מגדילים את
המיסים לתושבים ועם כל הכבוד לראש ה עיר שהציג שאנחנו פחות מערים
שכנות לנו ,אני חושב שגם בערים השכנות לנו יש את הבעיות שלהן ,ולנו יש
את היתרונות שלנו ואת החסרונות שלנו .בערים אחרות גם לא לוקחים
אגרות בטחון .אנחנו ,באחרונה ,במועצה האחרונה בשנת  2009אישרה היטלי
פיתוח נוספים ,נוסיף לכך את העובדה שלא קשורה ,אלא גם קשורה לשלטון
המרכזי של מס הבצורת ,לגידול בתעריפי המים שיחול החל מינואר השנה.
מדובר בכניסה מאוד חדה לכיסים של התושבים שלדעתי אין לה מקום .יכול
להיות ומדובר בהשקפת עולם ,שום דבר פה הוא לא בראייה אישית ,כל אחד
אני מכבד את העבודה שלו ,בטח ובטח של וידבסקי ושל אריק מולה ,אבל יש
לפעמים פער בהשקפת עולם .אני גם משתדל לשמור ,אני מקווה שכל אחד
יוכל להגיד את מה שהוא חושב ואחרי זה אנחנו ,כל אחד יהיה שלם עם
עצמו .לדעתי יש גידול שלאורך כל השנים בהוצאות על אירועים ,פסטיבלים,
תערוכות ,מוזיאונים,ואפשר לראות את זה ,אני לא רוצה להכנס למוזיאונים,
גם ראש העיר אומר את זה באופן גלוי ,ואפשר לראות את זה שרק השנה ,ויש
לי פה ,הבאתי משנת  2004שאני חבר מועצה ,כשקיבלתי את הצעת התקציב
הראשונה .אם אני אתחיל להגיד את המספרים ,גדלו פה תקציבים של
תערוכות ,מוזיאונים וכל זה ,בעשרות אחוזים וכל פעם נוסף פסטיבל אחר,
פסטיבל קוסמים ,בובות ,מוזיאון קריקטורה ,כל פעם נוסף משהו אחר .כל
שנה היה חידוש אחר באיזה הוצאה ,ויש ויכוח ,יכול להיות שכל אחד רואה
את התרבות בצד אחר ,אבל בטח ובטח שתרבות לא צריכה לבוא על חשבון
כניסה לכיס של התושב .אני לא יכולתי להגיע לישיבה לצו הארנונה ,זו היה
פעם ראשונה שלא יכולתי להגיע לישיבה ,הגעתי לפני לוידבסקי ,הגעתי
לשאול את וידבסקי למה יש את ההעלאה שהיתה אמורה להיות  1אחוז.
ראיתי שפרסמת שאתה הולך להעלות ב 1 -אחוז ,באתי לשאול ,וידבסקי
הציג לי את הנתונים אמר לי יש זחילת שכר ,יש נושא של הוצאות מים ,יש
עוד מעט מכרז על תעריפי אשפה ,אמרתי טוב ,יש משהו בתקציב ,משהו
שונה? אמר לא ,אנחנו משתדלים לשמור על הקיים ,וזה כתוצאה מהדברים
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האלה ,אמור להיות ,אגב זה מה שהוא הציג בישיבה ,אמר אותו דבר ,אמר
יש  15מליון שקלים שאין לי בשבילהם מקורות מימון ולכן אני צריך להעלות
את הארנונה .ואכן היתה פה ישיבה ואתה פתחת שרצית ב 1 -אחוז ואחרי זה
שכנעו אותך בועדת כספים ב 2 -אחוז ,בסופו של דבר אישרה המועצה  3אחוז
ואז לקראת הסוף בגלל ויכוח אתה אמרת שזה יהיה סך הכל ,כולל התוספת
של המדינה ,1.63 ,סך הכל יעמוד על  4אחוזים.
מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

צריכים להגיע להסכמה,

כן .אני קראתי ואני לא ,אבל לאורך כל הדיון התווכח איתך בצורה מאוד
נאותה יעקב חרש חבר המועצה ,ואמר לך רגע ,מוטי ,יש איזה מ שהו
בתקציב ,אולי תלכו בהתייעלות ,אולי תראה אם יש לך לצמצם בהוצאות,
אמרת מתחתי את עצמי ,אני לא יכול יותר לצמצם ,אני לא יכול להוריד עוד
את ההוצאות ,אני חייב את ההעלאה הזו .אני קראתי את זה ורק אחרי הזה
הגיע אלינו הספר של התקציב .ואנחנו מקבלים את ה ספר של התקציב
ואנחנו מוצאים בו גידול של למעלה מ 6 -מליון שקלים רק בתקציב תרבות
ואירועים .אנחנו מוצאים אישור של תקציב על אירועים ,אני לא יודע אם זה
ה 70 -או משהו של  3מליון שקלים ,אני אמרתי ,יכול להיות שזו השקפת
עולם אחרת ,אני חושב שלקחת מה,-

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

עושים כל מיני אירועים,

קודם כל הכנסתם בכל מיני מקומות תערוכות ל ,70-אם אני אשב איתך על
התקציב אני יודע אותו בעל פה אני יודע מאיזה סעיף לקחתם ,אני לא רציתי
להכנס למספרים בכוונה כדי לתת משהו כללי על הרושם ,שאני ,זה ההשקפת
עולם .לא יכול להיות שתושבים ישלמו לדעתי על מימון של אירועים שבסופו
של דבר אין להם איזה תפוקה מסוימת ,איזושהי תועלת והם היו מעדיפים
שאם כבר יש גידול בארנונה ,הם היו הולכים למקומות אחרים .זכותי להגיד
כחבר מועצה את מה שאני חושב

מוטי ששון  -ראש העיר :האירועים האלה הם לתושבי חולון.
רועי כהן:

האירועים האלה הם לתושבי חולון ,אבל תאמין לי שהאירועים האלה עם כל
הכבוד ,לא היו צריכים להיות ממומנים מהכניסה ל ,אני הייתי מסכים אם
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היית אומר ש היה צריך לעשות את זה לזחילת שכר או לכל דבר אחר ,אבל
אני לא הייתי מוכן ,ואני לא מוכן לתת יד להעלאה של תעריפי ארנונה
לתושבים עבור דברים אחרים .רציתי שיהיה פה תקציב ,שקודם כל יתן,
דובר:

זה בין היתר ,זה לא,

רועי כהן:

אם אני אעשה לך הקבלה ,אחד לאחד ,אני נכנס לתקציב אחד לאחד .אני
חושב ,אני באתי והצגתי ,הסתכלתי גם בתוך ספר התקציב ואני לא מוצא
שום גידול בדברים שקשורים למשהו שהתושב יכול להיות לו תועלת ,גם
בנושאים של תרבות ופנאי ,לא גידול בספורט ,לא גידול עבור המלגות
לסטודנטים ,לא בגידול עבור פיתוח אזור התעשיה ,לא בגידול עבור בטיחות
בדרכים ,מלחמה בבטיחות בדרכים,

דובר:

דרך אגב ,באיזה תקציב פיתוח מה שאתה מדבר,

רועי כהן:

למה ,יש לך חלק פה ,סעיף סעיף ,מלגות סטודנטים,

מוטי ששון  -ראש העיר:

הוא קרא את התקציב ,הוא יכול ללמד אותך ,יש איזה

תקציב שאתה יודע,
רועי כהן:

אני לא אמרתי שאני יכול ללמד ,מלגות לסטודנטים לא מופיע בתקציב
פיתוח .ספורט לא מופיע בתקציב 100,000 .שקל מינהלת עבור ההשתתפות
בפעולות באזור התעשיה מופיע בספר התקציב .אתה יכול לראות את הסעיף
הזה ,יש  100,000שקל,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

זה המינהלת.

אני אומר ,המינהלת,

מוטי ששון  -ראש העיר :מה עושה המינהלת?
רועי כהן:

אני לא יודע מה עושה .אני יודע שבינתיים,

מוטי ששון  -ראש העיר:אני אגלה לך ,אתה רואה את עבודות הפיתוח באזור התעשיה,
אתה רואה את הגשר  ...אתה רואה את שד' ירושלים? אתה רואה שעכשיו
עובדים ברחוב הפלדה? אתה לא יודע מה קורה?
רועי כהן:

אני יודע מה קורה,

מוטי ששון  -ראש העיר :זה לא מופיע פה,
רועי כהן:

אני יודע שזה מופיע בפיתוח ,אני שואל קודם כל ,עבור ,אני אומר ,יש
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מינהלת ,מוסיפים כח אדם בכל מיני מקומות אחרים,
מוטי ששון  -ראש העיר :כשאתה קונה את השירותים האלה מקבלנים ,המינהלת לא עושה
את העבודות האלה .סוללים כבישים ,מדרכות ,תיעול,
רועי כהן:

אני כשדיברתי עם  ...תאמין לי שאחת מהטענות הגדולות שלהם זה היה
מיקום ,זה התנאים שם ,תאמין לי ,אני לא רוצה להכנס לזה ,אני לא נכנס
לזה וזה לא רלוונטי .אני חושב שהתקציב שהוצג לשנת  2010אין בו שום
חידוש ובשורה עבור תושבי חולון .זה תקציב שבאופן מינורי הפך להיות
משהו רוטיני שמחריף את הפער והניתוק שבין רצון התושבים לבין רצונו של
ראש העיר .אני חושב שאין כל שינוי במדיניות של העיריה.

מוטי ששון  -ראש העיר :לפני שנה היו בחירות ,הציבור אמר את דעתו.
רועי כהן:

נכון ,אני מסכים.

מוטי ששון  -ראש העיר :למה אני מנותק מהתושב?
רועי כהן:

השבוע פורסם בדיוק הידיעה בעתון השקמה ,תאמין לי שכמעט אין תושב
שלא הגיע ואמר אתה צודק במאה אחוז על הנושא הזה של אירועים ,מול
הארנונה .אין תושב אחד שלא ניגש .והיום גם ראו את זה עובדי העיריה.
כולם בדעה שלא יכול להיות שייכנסו לכיס,

מוטי ששון  -ראש העיר:

תגיד להם שגם יש ראש עיר שקוראים לו מוטי ששון .הם לא

ניגשים אלי.
רועי כהן:

תאמין לי שהם ניגשים ויש המון מכתבים ,ויש המון פניות,

מוטי ששון  -ראש העיר:איך אני לא מקבל מכתבים ,אני משתגע.
רועי כהן:

גם חברי מועצה שנמצאים פה ויודעים בדיוק למי פונים ומה הביקורת
שלהם .אני לא מפחד מאף אחד ,ואני לא מפחד להגיד את הביקורת שלי ,וזה
ביקורת לגיטימית ,בין אם היא תישמע ובין אם לא ,זו הביקורת ,הביקורת
שלי.

יצחק רון:

קח בחשבון שהתוספת היא לאוכלוסיה חזקה ,היא לא לאלה ש,

רועי כהן:

לא נכון ,התוספת היא פלאט על כולם.

יצחק רון:

יש לאנשים פטורים.

רועי כהן:

ההנחות בארנונה נשאר אותו מחיר,
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דובר:

רוני ,תדע לך שהרבה אנשים מבקשים הנחה,

רועי כהן:

תראה ,חלק מהאנשים שנמצאים פה גם לא מבקשים הנחות ,והתוספת של
 700 ,500שקל ,עם הארנונה ועם המים ועם הכל ,זה ,תאמין לי ,ש ,לא ,אבל
זה מצטבר.

מוטי ששון  -ראש העיר :אני רק אסב את תשומת לבך ,בעמוד  ,4תקציב ההנחות והפטורים
ממסים,
רועי כהן:

הם על  72מליון שקל ,ונשאר ,72

מוטי ששון  -ראש העיר 74 :מליון.
רועי כהן:

 74מליון ונשאר על  74מליון.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

זה גם היה שנה שעברה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

חצי ,אם לא יותר ,מהתושבים מקבלים הנחה בארנונה.

ואם הם מקבלים ,הם מקבלים את זה על פי חוק .או שהם נכים ,או שהם זה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אתה יודע מה זה  74מליון שקל הנחות ופטורים?

גם יש ועדה.

גם יש ועדה ,אבל הרוב מקבלים על פי חוק ,וחלק שלא יכולים על פי חוק הם
פונים לועדה .הרוב מקבלים את זה כי אתה רוצה לתת להם כי אתה חייב
לתת להם ,כי יש חוק שקובע.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

יש אדם שמקבל לפי חוק,

הרוב מקבלים ,אם יעשו סטטיסטיקה ,הרוב מקבלים על פי חוק וחלק מאוד
מינורי מקבל,

מוטי ששון  -ראש העיר :למרות שהוא מקבל לפי חוק הוא פונה לועדה והועדה נותנת יותר.
רועי כהן:

הרוב מקבלים לפי חוק,אני חושב שתושבי חולון היו משוועים לשינוי בסדרי
עדיפויות ,בהקצאת משאבים ,קודם כל באופן כללי לדברים שמאפשרים
להם יכולת למדוד את התפוקה לאורך זמן .אם זה כל הנושא של קידום
נוער ,כל הנושא של שירות לקשיש ,כל הנושא של קידום הספורט,

עדן רבקה:

אבל יש פה השקעה בחינוך.

רועי כהן:

אני ראיתי .אם כבר עושים גידול ,העיריה גם יכולה לתת את הביטוי שלה
בגידול בהוספת תקציבים .אני לא ראיתי את הדבר הזה בתוך התקציב ,ואני
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לא רוצה לחשב מה תיאטרון בובות ,מוזיאון הילדים ,מכללת חנקין,
תיאטרון ילדים ,מדיה טק ,הקמת סינמטק ,פסטיבל ישראל ,כל הדברים
האלה,
עדן רבקה:

מכללת חנקין זה ...

מוטי ששון  -ראש העיר :תיכנס לסעיפים ה...,
רועי כהן:

אני אכנס .אני קודם כל אמרתי שאני פונה באופן כללי ואחרי זה אני אכנס
גם לסעיפים .סך הכל הדברים האלה ,למעלה מ 45 -מליוני שקלים שמופנים
לפעילות ,שעם כל הכבוד אני חושב שהיא גם ברוכה ,אבל צריך לבדוק את
ההתייעלות בפעילות הזאת ,לפני שנכנסים לכיס של התושב .לדעתי מדובר
במציאות שלא יכולה להמשך עוד ,וצריך קודם כל לעשות התייעלות ולבחון
מחדש את כל הנושא של תקצוב התרבות בעיר חולון כמה הוא גוזל מתוך
תקציב העיריה ,כמה מתוך זה יש לזה תפוקה,

מוטי ששון  -ראש העיר :רועי אתה אנטי תרבות.
רועי כהן:

אני לא אנטי תרבות .אני ההיפך ,אני צורך תרבות .אבל אני בעד תרבות
שבסופו של דבר ,לא על חשבון,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

רועי ,תרבות זה העשרה.

אין לי שום בעיה עם זה.

מוטי ששון  -ראש העיר :אתה יודע מה זה העשרה .זה חלק מהחינוך .החינוך הבלתי
פורמלי הוא חלק מהחינוך .יש את הצד הפורמלי שזה הממשלה ,ויש את
הצד הבלתי פורמלי שאם אתה מסתכל ,אנחנו מסבסדים אותו ב 66 -מליון
שקל .זה כל הפעילות של המתנ"סים והתיאטרון והחוגים והכל .זה תפיסת
העולם שלנו .עם תפיסת העולם הזו,
רועי כהן:

לא נכנסתי לזה .מוזיאון העיצוב ,למה אנחנו צריכים לשלם  5.5מליון שקלים
על מוזיאון העיצוב,

מוטי ששון  -ראש העיר :אתה אפילו לא מבין .הגישה שלך היא פרובינציאלית .תשתחרר
מהגישה הפרובינציאלית .אנחנו יכולים להיות עיר ואם בישראל .אנחנו כבר
מתקרבים ל ,200,000 -תפסיק לחשוב במושגים של שכונה ,במושגים של ועד
בית .אנחנו עיר ואם בישראל שמן הראוי שגם יבואו לבקר בחולון.
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שיבואו ,אני בעד.

מוטי ששון  -ראש העיר:

למה הם יבואו? הם באים למוזיאון הילדים ,הם באים

למדיה טק ,הם יבואו למוזיאון העיצוב ,הם באים למוזיאון בובות ,הם באים
לגני סיפור .תסתובב בשבתות ,תראה מה שקורה בחולון ,אתה כנראה לא
נמצא בחולון בשבתות.
רועי כהן:

הם באים למקומות האלה ,אבל הם באים למתקני הספורט שיש בעיר חולון,
הם באים לאורווה שיש פה ,הם באים לכל מתקני הספורט,

מוטי ששון  -ראש העיר :בלי דמגוגיה ,זה לא מתקן עירוני.
רועי כהן:

אני יודע שזה לא מתקן עירוני ,וקרית הספורט,

מוטי ששון  -ראש העיר :קרית שרת זה מתקן עירוני,
רועי כהן:

קרית הספורט?

מוטי ששון  -ראש העיר :קרית הספורט שלנו .יש לך טענות על קרית הספורט?
רועי כהן:

מה זה טענות ,צריך לפתח את המקום שם ,צריך לעשות מגרשי אימונים ,אין
מקום לקבוצות,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אני עוד לא שמעתי שחסר מגרשים,

מה זה ,רגע ,קובי ,אתה היית ,מה אמר לך כל אחד? כל קבוצות הספורט
מגיעות ,אומרים להם אין להם מקום להתאמן ,מאחר והשכירו את זה
למכבי יפו .אתה היית לידי שכולם ,גם עוצמה אמר לך את זה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

רועי ,אבל מה כל הדמגוגיה ,עזוב ,דבר לעניין .אמרת מה

שאמרת ,תשאל שאלות ,יש פה אנשי מקצוע שיענו לך .אתה מדבר ומדבר
ומדבר .מה השאלות שלך?
רועי כהן:

אתה הצגת את התקציב,

מוטי ששון  -ראש העיר :אבל זה התפקיד שלי ,להציג,
רועי כהן:

בסדר ,גם התפקיד שלי כחבר מועצה להעביר בדיוק את הביקורת שלי.

מוטי ששון  -ראש העיר :רועי ,אמרת מה שאמרת ,עברו למעלה מ 10 -דקות.
רועי כהן:

לא עברו ,אתה כל הזמן קוטע אותי ,תן לי  10דקות,

מוטי ששון  -ראש העיר :אבל דבר לעניין.
רועי כהן:

אני לא הפרעתי לך.
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מוטי ששון  -ראש העיר :מה שאמרת היה דמגוגיה .אמרת את מה שאמרת ,הזכרתי לך
שלפני שנה היו בחירות ,או קיי ,נגמר ,דבר לעניין .יש ספר ,קראת אותו
אמרת ,נכון? לא בטוח שהבנת אותו ,אבל מה שהבנת ,תשאל ,מה שלא הבנת
אני אענה לך גם כן .זה לא בושה,
רועי כהן:

אני הבנתי אותו ,תאמין לי ,ואף אחד לא יקטע אותי ממה שאני מתכוון
להגיד .אף אחד .אני אמשיך להגיד ,כן תרצה לשמוע ,כן תרצה להתיחס ,אם
לא תתיחס זה יעבור יותר חלק ,אם אתה רוצה להתייחס ,אם זה כלכך לא
מפריע לך ,אז אני רוצה להציג את הדברים שלי,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אני רוצה ללמד אותך.

חלק מהדברים אני לומד ,חלק לא ,זה מה שאני חושב .אני אתייחס ,אתה
הבאת אותי לנושא שהוא די יקר לי וזה כל הנושא של הספורט בעיר חולון.
היה גידול השנה של  0אחוז בתמיכה באגודות הספורט וזה רק מראה על
משהו ,שלדעתי הוא קיבעון מחשבתי ,שלא מאפשר שום התפתחות באגודות
הספורט ,בטח ובטח במחלקות הספורט .בחדרי חדרים יש הרבה חברי
מועצה ששותפים לדעה הזו .אם הם היו מנסים להשפיע גם פה במועצה ,אבל
לא אכפת לי להיות גם הקול שלהם .לא הגיוני שערך הנקודה עבור אותם
אגודות יורד כל שנה ושנה ,עקב העלאת הניקוד עבור קבוצות אחרות .זה
פוגע בכך שאין לקבוצות יציבות כלכלית בפועלם .השנה הם תוקצבו בסך
הכל ב ₪ 4,300,000 -כאשר רק תקציב של מוזיאון הילדים עומד על הסכום
הזה ואנחנו מדברים על  26אגודות ספורט שאמורות לקבל תמיכה מהכסף
הזה .כל אגודה תאבד השנה  13אחוז מהנתח שלה ,לטובת הגידול בתקצוב
הפועל חולון בכדורסל ,ועם כל הכבוד ,אני גם רוצה שהפועל חולון בכדורסל
תגיע כמה שיותר גבוה ,אבל צריך לבוא לידי ביטוי גם העלאת תקציב
הספורט .אין שום ספק שאנחנו צריכים בסעיפים מסוימים לעשות איזושהי
התייעלות כלכלית .לדעתי צריך לבדוק את כל הסוגיה של תקצוב מוסדות
שהם אמורים להיות כלכליים ,ונכון שראש העיר וזה ויכוח ישן ,טוען
שבשביל תרבות צריך לשלם כסף ,ואני בעד ,ואני אומר שצריך אבל לבדוק,
אם כל שנה התקציב שם גודל ,אז יכול להיות שצריך לקבוע איזשהו רף ,גודל
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של פעילות .אם השנה עוד פעם עלה במליון שקל התקציב עבור המדיה טק,
ועוד פעם נוצר תקציב עבור סינמטק ,ולא מצליחים לאחד את סך כל
התקציב כדי לקבוע גובה רף ,אין גבול לדבר הזה .התחלנו עם  10מליון ,היינו
בשנה שעברה ב 14 -ועכשיו אנחנו קרוב ל 16 -מליון  .₪אני חושב שמישהו
צריך להתעורר בעניין הזה ,מישהו צריך להבין שזה לא משרת כל כך את
תושבי חולון .אני אומר ,אני נכנס עוד פעם לנושא של דו"חות החניה .על פי
הצעת התקציב אפשר לראות שרק בשנת  2009שילמו תושבי חולון למעלה מ-
 9מליון  ₪עבור דו"חות חניה.
דובר:

זה לאו דווקא תושבי חולון.

רועי כהן:

הרוב זה תושבי חולון ,ואני לא רואה,

זברלו חיים:

חולון העיר היחידה בארץ שלא לוקחת...

רועי כהן:

אני אומר ,לא יכול להיות שבשנה הבאה יהיה  10מליון  ₪הכנסות צפויות
מקנסות חניה כאשר במקום להראות קיטון במגמה ,עם הקצאת מקומות
חניה ,עם פעולות למען ההורדה של קנסות החניה ,למצוא פתרונות .אנחנו
רואים כל שנה ושנה ,התחלנו בשנת  2004ב 5 -מליון ,היום אנחנו בסדר גודל
של קרוב ל 10-מליון שקלים .כל שנה זה הולך וגדל ,ושום דבר לא נעשה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

לא ,חס וחלילה .חניה של נכים זה משטרה .לתת לו דו"ח,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אדם שחונה בחניה של נכים,

רועי ,אני שואל שאלה.

אבל אם היו פעולות ,זה היה צריך לרדת .אם אתה עושה כל כך הרבה
פעולות זה היה צריך לרדת .אבל זה לא יורד ,זה רק עולה .אם היית עושה
פעולות זה היה צריך לרדת.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אחרי החלטות הכנסת אתה עוקב ,מזה שאתה מסתובב גם

אתה קורא לפעמים את החלטות הכנסת?
רועי כהן:

כן .אני קורא.

מוטי ששון  -ראש העיר:

בכמה הם העלו את התעריפים של הקנסות?

רועי כהן:

העלו מ 70 -שקלים ל 100 -שקלים.

דובר:

העלו ל,155-

________________________________________________________________

20

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין

רועי כהן:

מס'  27/12/2009 20פרוטוקול מס' 358

זה קנסות של משטרה .מ 70 -ל 100 -שקלים .חניה באדום לבן היא עדיין 100
שקלים.

)מדברים ביחד(
רועי כהן:

לא יכול להיות שלא תהיה הורדה ,עם כל הכבוד ,צריך להיות הורדה ,זה
עלה גם ב 2009 -וזה עלה גם ב .2008 -אם היו עושים פעולות לצמצום תופעת
קנסות החניה ,היתה צריכה להיות ירידה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אתה כבר  20דקות מדבר .אני הסתכלתי .מרגע שאמרתי

שלא יפריעו לך עברת את ה 10 -דקות .תיכנס לעניין.
רועי כהן:

אני חושב ,ופתחתי עם זה ,שאכן ,יש לי המון הערכה על תפקוד העיריה ,ויש
לי המון הערכה על איך אגף ההכנסות ,הגזברות עובד ,אבל אני בא ואומר
שהסעיפים שקשורים למתן ביטוי אמיתי לתוספות עבור התושבים
והשירותים שלהם שקשורים לדברים שהם צורכים ,אם זה ספורט ,אם זה
מתקני הספורט ,אם זה מלגות לסטודנטים ,אם זה קידום עבור נוער ,אם זה
שירותים לקשיש ,כל הדברים האלה לא באים לידי ביטוי פה .אני חושב
שאנחנו צריכים לעשות בדיקה מחדש בכל הנושא של תקצוב האירועים .אני
יודע מוטי ששון שאתה בנאדם מאוד צנוע .אף פעם לא היו פה אירועים
גדולים ,אני לא יודע מה המקור של ההעלאה ל 3 -מליון שקלים,

מוטי ששון  -ראש העיר:

עיבוי ,אתה יודע מה זה עיבוי?  70שנה לעיר .אני לא הולך

להוציא  100מליון ,זה בשביל התושבים .אני  ....אירועים בקיץ ,אבל יש 70
שנה ,מה אתה רוצה לחגוג ,עם מה? עם רעשנים?
רועי כהן:

לא נכון ,תאמין לי שיש מספיק תקציב ,הכניסו את זה גם בתערוכות ,גם
בפסטיבלים ,גם בתוך ...בכל מקום .אני חושב שזה לא היה מן הראוי להגדיל
את תקציב האירועים עבור תושבי חולון על בסיס זה שהיה צריך להעלות את
הארנונה לאותם תושבים .אני חושב שזה הבסיס של הביקורת שלי שאם כבר
יש העלאה של ארנונה היא צריכה להיות עבור שירותים שנצרכים על ידי
הציבור באופן שיש לו גם ביטוי ותפוקה לעתיד .אני רוצה להכנס גם בעמוד
 ,48יש נושא שמאוד חשוב לי לבדוק .טיפול במשפחות שכולות ,רציתי לדעת
אם זה גם לנפגעי טרור או שזה רק למשפחות שכולות מצה"ל.
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אריק מולה:

משפחות שכולות זה ביד לבנים יש,

רועי כהן:

אבל על פי חוק צריך לתת את אותה התייחסות כמו למשפחות השכולות גם
למשפחות נפגעי טרור .היה סעיף בשנת  2009שתוקצב גם ולצערי הוא לא
מופיע ב.2010 -

אריק מולה:

לא הורדנו ,איפה היה סעיף?

רועי כהן:

הנה ,אני מראה לך בשנת .2009

דובר:

 2009היתה אנדרטה,

רועי כהן:

לא אנדרטה ,יש סעיף טיפול במשפחות שכולות ,היה טיפול בנפגעי טרור.
היה באותו מקום.

דובר:

יש לך את  9גם פה.

רועי כהן:

כן אבל נמחק הסעיף.

מוטי ששון  -ראש העיר:
אריק מולה:

אולי היה פתוח מימים עברו,

מוטי ששון  -ראש העיר:
אריק מולה:

לא יכול להמחק,

אבל הוא נמחק

לא היה תקצוב,

מוטי ששון  -ראש העיר:

אחרת  2009לא מאוזן אם חסר לו סכום .ב 2009 -אתה אומר

שזה היה ,הוא חייב להסתכם במספר ה זה .אם הוא לא מסתכם במספר
הזה,
רועי כהן:

אבל למה נמחק הסעיף,

מוטי ששון  -ראש העיר:

הוא לא יכול להיות ב .2009 -הוא לא היה .תסתכל ב,2008 -

 2009ו ,2010 -כל הסיכום בשורה התחתונה,
רועי כהן:

שירותים שונים ,רגע ,אני אראה לך את זה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא יכול להיות ,מה ,שינו לו את השם? אחרת זה לא מסתכם

בסכומים האלה.
רועי כהן:

פעילות נפגעי טרור.

אריק מולה:

ביצוע  2,000שקל בשנת .2006

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

זה בועדת הקצבות.

לא ,היה פעולות ,קודם כל ,אני אסביר לך .על פי חוק סעיף  8לחוק תמיכות,
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קובע שכל תמיכה עבור משפחות שכולות אמורה להיות גם לנפגעי טרור .הם
יושבים על אותו חוק ,על אותו סעיף ,על אותו דבר.
מוטי ששון  -ראש העיר:

תביא את החוק הזה,

רועי כהן:

אני אביא את החוק הזה.

אריק מולה:

בכל מקרה זה שייך לועדת התמיכות.

רועי כהן:

אבל פה זה סעיף תקציבי.

מוטי ששון  -ראש העיר:

תביא את החוק לועדת הקצאות .מה ש ...החוק אומר את

זה .תביא את החוק וגמרנו.
אריק מולה:

מה שרועי מדבר ,קיבלנו החזרים בגין טיפול בפיגועים שהיו ,בנוהל חבצלת.
וזה השאריות האחרונות שהיו.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אמרנו ,תעביר את זה לועדת הקצאות .הלאה.

עמוד  ,82אני הבנתי שהשתנה עכשיו  60-40אחוז ,זה הסיבה לגידול במועצה
הדתית?

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

כן.

אבל זה לא כתוב פה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

כתוב במפורש בדברי ההסבר.

אריק מולה:

בחוברת השניה של דברי ההסבר .זה הפירוט .בסעיפי ההוצאות.

רועי כהן:

עמוד  ,55איפה שהמדיה טק ,יש שם הפרדה שנעשתה שלא היתה בשנה
קודמת ,כל מיני הפרדות ,הפעלת השתתפות בסינמטק בשנת  ,2009אתה
רשמת  ,533בשנת  ,533 ,2010בעמוד  ,71ורשמת שזה גמיש .אם לאורך כל ה,
אז משהו פה,

אריק מולה:

זה הקצבה שאני מעביר למוזיאון,

רועי כהן:

על בסיס מה ,הקצבה על מה?

אריק מולה:

הקצבה על בסיס תקציב ההפעלה של המדיה טק.

רועי כהן:

אבל אני רואה שבהפעלת המדיה טק ,זה גם גמיש 10 ,אחוז עולה כל פעם,
בהפעלת רשת הספריות,

אריק מולה:

זה לא כל פעם ,זה במקרה יצא בשני הסעיפים  10אחוז.

רועי כהן:

אני שואל ,אם השתתפות בסינמטק על בסיס מה? על בסיס שיש שם פעילות?

________________________________________________________________

23

מס'  27/12/2009 20פרוטוקול מס' 358

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין

שכר ,מה ,למה זה קבוע?
אריק מולה:

זה החלק של הסבסוד העירוני בהפעלת הסינמטק .יש להם תקציב משלהם
שנדון בחברה לפיתוח תיאטרון ,שהוא מאשר להם את התקציב ,אני מתקצב
את החלק העירוני על הפעילות של הסינמטק .יכול להיות שהתקציב עלה
השנה בפי כמה,

רועי כהן:

יש סעיפים כמו פסטיבל ישראל מדיה טק ,אתה מעביר בכל מקרה 200,000
שקלים ,קבעת בכל מקרה להעביר  200,000שקלים?

אריק מולה:

הם בונים את התקציב שלהם ,כשהם בונים אותו שאני נותן להם 200,000
שקל .הם יכולים לבנות אותו על  250,000או על  500,000שקל ,תלוי
בהכנסות שלהם יש מהפעילות.

רועי כהן:

אבל כן עשו בזה שימוש ,מה עשו עם זה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

תלך למדיה טק ,תראה שם כל ערב ,יש שם...

לא ,אני לא מתכוון למדיה טק ,אני מדבר על הסינמטק.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הסינמטק הוא במדיה טק .ההקצבה שלך היא קבועה ,זה

 ,533,000הם יכולים להגדיל את הפעילות שלהם כמה שהם רוצים ,כי זו
פונקציה של ההכנסות .אתה מסבסד אותם ,זה התמיכה ש אתה נותן להם.
רועי כהן:

ואם הם מגדילים את הפעולות שלהם ויש להם עוד הכנסות ,אתה בכל מקרה
נותן להם,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אז הם מגדילים את ההוצאות בפעילות.

אבל אם הם מגדילים את ההכנסות שלהם ,והם גוף שהפך להיות כלכלי,
למה אני צריך לתת כל שנה קבוע  533,000שקלים,

דובר:

הלוואי והם היו כלכליים ,אין סינמטק שמחזיק את עצמו.

רועי כהן:

אתה במשך  3שנים נותן אותו סכום.

אריק מולה:

רועי ,בשנים הראשונות הוא בונה את עצמו ,הסינמטק ,הוא צריך את
הכספים האלה ,ככל ש,

רועי כהן:

אני רואה שהם לוקחים שלוש שנים אותו סכום,

גזית אורה:

אבל הסינמטק בקושי קיים שנה .שנה ורבע הוא קיים.

רועי כהן:

אז אם הוא שנה ורבע הוא קיבל גם ב 2008 -וגם ב .2009 -הנה ,ב 2008 -הוא
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קיבל  533,000שקל.
מוטי ששון  -ראש העיר:

רועי יש לך עוד שאלות? ההיפך ,אנחנו נשמח אם הם יגדילו

את הפעילות שלהם ואני כל פעם בודק אותם ,יותר ויותר אנשים באים.
גזית אורה:

האולם מלא כבר .זה אחד הדברים הטובים שיש לי בעיר.

רועי כהן:

אם נותנים תמיכה ,היא לא על בסיס ,תמיכה קבועה וידועה מראש ,אז זה
צריך להבחן ,זה לא יכול להיות ש,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אתה חשבת שלא דנים על זה בדירקטוריון? באמת.

אבל אני רוצה להבין ,יש פה איזה סעיף ,אירועי שנות ה ,60 -מה זה הדבר
הזה?

גזית אורה:

המדינה היא בת .60

רועי כהן:

אבל לא היה פה שום ביצוע בשנת  ,2009למה נשאר הסעיף הזה?

אריק מולה:

כי ב 2008 -היה ביצוע אולי.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אני ראיתי את זה לאורך כל ה ,ואתה אומר שסעיף,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

רק כדי שיהיה לך ,ב 2009 -ו 2010 -לא מופיע כלום.

נכון ,לכן זה מופיע ,בסדר.

אני ,לאורך כל ההשתתפויות ,אני חושב שאפשר לראות ,מי שרק מסתכל,
שההשתתפויות הן קבועות,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

מה רע ,אני לא מבין ,מה רע בזה?

זה רע ,כי אתה נותן להם להיות נסמך על תקציבי העיריה ,אתה נותן להם
לא להתפתח ,ולעומת זאת במקומות אחרים מקצצים ,במקומות אחרים לא
מגדילים ,אם אתה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אתה כבר חצי שעה מדבר.

קודם כל ,אפשר ,כמו שאתה יודע ,על כל סעיף לדבר ,ואני לא רוצה ,אני
אגמור את זה ,אני בא ומחדד ,וזה בדיוק רציתי את התשובה הזאת ,שיש פה
החלטה ,היה חשוב לי לשמוע שאתה נותן תקציב קבוע לאותם אנשים,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

קבוע ,קבוע.

גם כל הנושא של תמיכות במקומות אחרים זה לא קבוע ,וחבל ,וזהו ,זה מה
שרציתי לשמוע ,תודה ר בה.
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מישהו רוצה לשאול עוד שאלות?

יוסים סטניסלב :כן .אני ,על התרבות .אני תושב חולון ,תרבות יופי ,מוזיאון ,תיאטרון ,אבל
אי אפשר לשים מוזיאון במדבר .אצלנו מוזיאון במדבר .אני הולך עם ילדים,
הם רוצים אחרי המוזיאון קפה ,עוגה ,אין לנו.
מוטי ששון  -ראש העיר :בתיאטרון חולון?
יוסים סטניסלב :כן.
מוטי ששון  -ראש העיר :איפה? היית במוזיאון הילדים? אין קפה ,אין עוגה ,אין
סנדוויצ'ים?
יוסים סטניסלב :אין קפה.
מוטי ששון  -ראש העיר :יש אוהל ,עלה  200,000דולר ,קיבלנו מתנה .ממוזג.
יוסים סטניסלב :יש  ..שם.
דובר:

מזנון בתוך מוזיאון הילדים .מזנון יש.

מוטי ששון  -ראש העיר :מה שאתה רוצה לילדים יש שם .עכשיו אתה הולך למדיה טק,
יוסים סטניסלב :יש קפה ,לא לילדים כמעט.
מוטי ששון  -ראש העיר :אתה יודע שיש קיוסק לילדים? יש מסעדה ובפסג' יש קיוסק
לילדים.
יוסים סטניסלב :אין אזור לילדים ללכת ,בין הקפה ,אין לנו קולנוע.
גזית אורה:

למה ,הסינמטק זה קולנוע .חוץ מיום ראשון יש כל יום סרט.

יוסים סטניסלב :סינמטק עושים בראשון.
רועי כהן:

איזה סרטים באים לסינמטק ,למה ,באים סרטים חדשים?

גזית אורה:

כן .הנה ,עכשיו הסרט של וודי אלן .אני אביא לך את החוברת.

יוסים סטניסלב :התכנון בעיר לא כל כך נכון .על החניות ,הוא צודק  100אחוז .אין חניות
במרכז.יש לנו ארכיטקט,
מוטי ששון  -ראש העיר:

מה אתה רוצה לעשות ,יש לך הצעה קונקרטית מה לעשות

עם החניה?
יוסים סטניסלב :אפשר לתת לפרוייקט ,לבקש לעשות כמה פרויקטים ,לשמוע כאן מה
אפשר,
מוטי ששון  -ראש העיר:

כמו ,מה אתה מציע?

________________________________________________________________

26

מס'  27/12/2009 20פרוטוקול מס' 358

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין

יוסים סטניסלב :יש פתרון לחניות במרכז העיר.
מוטי ששון  -ראש העיר:

איך אתה הולך לעשות חניות במרכז העיר?

יוסים סטניסלב :לתת לסטודנטים לעשות כמה פרויקטים ולשמוע אותם.
מוטי ששון  -ראש העיר:

למה סטודנטים ,תגיד לי אתה ,מה אתה עושה ,יש לך כביש

נתון ,יש לך בתים ,נתון .הכל נתון ,איך אתה יוצר חניות שם.
יוסים סטניסלב :יש לנו מכללת חנקין ,מה הם לומדים שם ,ארכיטקטים?
רועי כהן:

עושים דיון ,למראית עין עושים דיון לפחות ,במועצה ,תביא דיון עם אנשי
מקצוע.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הבנתי את השאלה שלך .יושבים ,יש לנו מהנדס תנועה ,יש

מהנדסי תנועה במשרד התחבורה ,יושבים על זה אנשי המקצוע,
יוסים סטניסלב :אבל למה אנחנו לא יכולים לעשות כמה פרויקטים? שסטודנטים עושים,
מוטי ששון  -ראש העיר:

תעזוב אותי סטודנטים ,מה אתה מציע ,אנחנו עובדים עם

אנשי מקצוע ,למה סטודנטים ,אני עובד עם יועצי תנועה ,מהנדסים אני
עובד .למרכז חולון אין פתרון ,במרכזי הערים אין פתרון.
רועי כהן:

יש פתרון ,ואמרו לך את זה גם.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אין פתרון .רק לקחת חניה בתשלום.

בהרצליה יש פתרון,

יוסים סטניסלב :זה קיבלתי בדואר ב .17.12 -יש שתי הזמנות לאירועים ,אחת הזמנה ל-
 ,4.12השני ל.7.12 -
מוטי ששון  -ראש העיר:

קיבלת את זה הביתה?

יוסים סטניסלב :לא ,בדואר רשום .הלכתי לדואר קיבלתי בדואר.
רועי כהן:

אחרי התאריכים .זה תמיד אחרי התאריכים .תמיד .אני כל פעם,

מוטי ששון  -ראש העיר:

קיבלת שני אירועים ,אני אבדוק לך את זה .זה מגיע לו

בדואר רשום ,מגיע לו הביתה.
יוסים סטניסלב :זה קיבל דואר ב .17.12 -האירועים ,אחד ב 4.12 -והשני ב .2.12 -יש
חתימה.
דובר:

הם שמים את זה בתיבה,

רועי כהן:

הם ממתינים שבוע לראות אם אנחנו לוקחים ,הם שולחים את זה רשום
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הביתה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

הבנתי ,אז נשלח גם הביתה .ישר מההתחלה) .מדברים ביחד(

יעקב תורג'מן :מוטי רציתי כמה דברים .קודם כל אני מצטרף לרועי בעניין באמת לשבח את
החבר'ה מהתקציבים על העבודה הנהדרת שהם עושים ,אני כחבר בועדת
כספים באמת משבח את העניין .אבל אני רוצה גם להתייחס לעוד נקודה ,לא
נשכח שכל הפעילות התרבותית אי אפשר תמיד לכמת אותה רק בכסף .אתה
מקבל פניות מאנשים ,אני עובד מחוץ לחולון ,אני לא גר בחולון ,ואני מקבל
פניות מאנשים מחוץ לעיר על מה הם חושבים על העיר ,על המיתוג של העיר,
על הצבע השונה של העיר ,על כך שהיא מושכת לכאן כוחות טובים ,אי אפשר
כל דבר לכמת בכסף .זה הכי קל בכסף .נכון ,תקציב אף פעם לא יכול להיות
מושלם אבל גם לפעילות תרבותית יש ערך מוסף פר אזרח .אז נכון שאולי
יותר טוב להוריד מהתקציב של החינוך ,אולי מהתקציב של התרבות ,אבל
גם לתרבות יש ערך ,אין מה לעשות.
רועי כהן:

שים לב כמה היא עלתה בשנים האחרונות לעומת כמה שמשקיעים
בתושבים.

דובר:

מה זה משנה,

רועי כהן:

זה משנה ועוד איך.

גזית אורה:

בשנים האחרונות,

יעקב תורג'מן :עוד דבר ,גם בתור אחד שפעיל במערכת החינוך וחי שם ,אני לא יודע כמה
אתה בקיא ,אבל ה מדינה כל הזמן מתנערת ומתנערת מהחובות שלה
והגידול פה בתקציב של החינוך הוא גם איזשהו ערך שאפשר לקחת אותו
כבפני עצמו ולהגיד כמה הוא חשוב למערכת כאן .ואני חושב שפה בעניין הזה
כן יש חשיבות ,ולראות גם את התמונה בצד הזה ,לא לקחת רק את התרבות
שהיא עולה ,ולהגיד החינוך זה בסדר ,ולקחת לתרבות זה לא בסדר .הכל זה
מכלול ,זה לחנך אדם לאסתטיקה לחנך אדם לתרבות ,ובתוך מערכת
החינוך,
רועי כהן:

אף חשב לא היה מתלונן אם היו לוקחים לו את הארנונה עבור חינוך.

יעקב תורג'מן :גם בתרבות ,אני יושב ,אני מלמד תלמידים ,ואת הבורות שלהם ,צר לי לומר
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כמה היא .אז אם בנאדם מגיע פעם ,ותלמידים שלנו דרך אגב ,אני עובד
ברמת גן ,תלמידים שלנו מגיעים פה למוזיאון בחולון .ואני חושב שיש לזה
גם ערך ,אי אפשר לכמת כל דבר בשקל כזה או אחר .יש תקציב ואני שמח
שתקציב החינוך פה לא רק שלא נפגע אלא הוא גדל .עכשיו אני רוצה מוטי
שאלה ,מה המקום של כל נושא שיפוץ של מוסדות החינוך בתוך תקציב
החינוך.
מוטי ששון  -ראש העיר:
אריק מולה:

זה הפיתוח.

תכנס תראה בפיתוח.

יעקב תורג'מן :האם יש איזשהו גידול,
דובר:

אפילו אולם ספורט חדש יהיה ,קרוב למליון שקל.

מוטי ששון  -ראש העיר:

שבעה מליון ,העלות של האולם? או קיי .יש עוד שאלות? אם

אין שאלות אני אסכם.
לב פנחסוב:

לגבי רועי ,לגבי הספורט שהוא דיבר ,אני חושב שהשנה הגענו שרועי היה
שותף להם ,שני דברים חשובים ,גם לגבי קבוצה שלוקחת אליפות וכל הכסף
עובר אליה ,למעשה ,מהתמיכות לקבוצות הקטנות ,גם חצי מזה ירד מהפרק,
ועוד דבר שהפרדנו בין קבוצות הנוער לבוגרים ,בנוגע לתקציב ,זה שני דברים
שלא היו ,ב .הוא דיבר על מתקנים ,עכשיו הולכים להקים עוד שני מגרשי
מיני  ...הדשא הסינטתי הזה .אז עוד שניים כאלה .הקימו אחד בקרית שרת
וזה מה ש ,הנה ,הספורט בעיניך ,רועי ,הכדורגל או הכדורסל ,אז אני לא
חושב שגם צפרירים וגם הפועל חולון ,אילו צפרירים היה לה ניהול תקין אז
כסף הם היו מקבלים אבל הם לא מביאים את הניהול התקין .ואתה יודע את
זה .יש כסף שמיועד להם והם לא מביאים את הניהול התקין ואי אפשר לתת
כסף אם אין ניהול תקין .אני חושב שבינתיים ,בהתחלה עשינו שני צעדים
טובים ,ואני מקווה שההמשך יהיה אותו דבר ,ואתה יודע את זה ואתה שותף
לזה.

גזית אורה:

יש גני ספורט ,זה גם ספורט.

מוטי ששון  -ראש העיר :אני רוצה לסכם .רבותי ,הצעת התקציב שמוצעת כאן היא מבטאה
תפיסת עולם באילוצים הקיימים עם סדרי עדיפויות .רק לפני שנה היו
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בחירות ,והציבור אמר דעתו על תפיסת העולם של ראש העיר ושל הנהלת
העיר ושל מועצת העיר ,אמר בצורה חד משמעית וברורה מה הוא חושב ,לא
רק לגבי בחירה של ראש עיר ,אלא גם לגבי בחירה של ראש מועצה .אז כל
אחד יכול לקחת את התקציב ,וכל אחד יפרש את זה אחרת .בשבילי
הבחירות אומרים לי ,הלכתם בדרך הנכונה ,תמשיכו כך .אני לא מדבר על
אחוז אחד כזה ,אחוז אחד פחות ,אני חושב שבצורה מסיבית אמרו התושבים
את דעתם .אז אתה יש לך תפיסת עולם משלך ,כנראה תפיסת העולם שלך
לא תפסה בקרב הציבור הרחב .לכן ההצעה הזאת שמוגשת כאן היא הצעה
שנבנתה ואני רוצה להודות למנכ"לית העיריה ,אני רוצה להודות ליצחק
וידבסקי הגזבר המסור שלנו ,אני רוצה להודות לאריק מולה ,באמת על
המסירות ,על המקצועיות ,גם שרה דניאלסקי ,שעובדת כבר הרבה מאוד
שנים ולכל הרפרנטים באגפים השונים ,במינהלים השונים שעושים עבודתם
נאמנה וכמו שאמרתי ,במסירות ,במקצועיות ,והראיה היא שאנחנו כל שנה
גומרים את התקציב בצורה מאוזנת ,אנחנו לא משתוללים ,מישהו אמר פה
שאני צנוע ,יכול להיות שאני צנוע אבל אין שום קשר בין הצניעות שלי לבין
מה שמגיע לתושבים .לתושבים אני אתן את הכל ,בכל תחום ,מה שאני רק
יכול ,מה שקשור לעצמי ,אז אני ,אין לי בעיות עם הסעיפים שלי ,אפילו לא
משתמש בסעיפים שכתוב לשכת ראש העיר ,אני לא נוגע ,לא מתקרב לשם.
אז יש הבדל בין הרמה האישית של ראש עיר ויש הבדל מה התושבים ,אני
רוצה לעשות את הטוב ביותר לתושבים .וכשיש תכנית בניין עיר שמתכננים,
אז זה בשלבים .אני לא יכול לתכנן את המרכזים .למשל יש לנו תכנית
להרחיב את פארק פרס ,עם מסעדות ,עם בתי קפה ,תכנית של  25מליון שקל.
אני עובד עליה כבר הרבה זמן ,ואנחנו פחות או יותר אישרנו אותה במועצת
המנהלים.
דובר:

אבל כמה שנים?

מוטי ששון  -ראש העיר :תראה ,אתה לא יוזם ולא יזם בתחום העסקי והמסחרי .זה לא
התפקיד שלך .התפקיד שלך כרשות לתת שירותים .שירותים מוניציפאליים
ושירותים ממלכתיים שאתה הזרוע המבצעת של המדינה ,של הממשלה.
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אתה זרוע מבצעת בחינוך ,בתרבות ,ברווחה ,בדתות ,בקליטה ובאיכות
הסביבה ,אתה זרוע ,אז אתה מבצע מה שהממשלה קובעת ואומרת.
רועי כהן:

אתה יכול להוסיף.

מוטי ששון  -ראש העיר :אתה ראית כמה אספנו .אנחנו בתחום של פארק פרס כשכל
המתחם הזה הוא מתחם של הציבור ,אפשר לבוא ולעשות דבר שאני מתנגד
לו בתפיסת העולם שלי .אני לא מוכן להכניס למקום שהוא עירוני ,כמו פארק
פרס ,להכניס לשם איזה יזם שלא בשליטה שלי .אני יכול להגיד מחר ,למה
אני צריך לבנות? אני אנצל את החברה הכלכלית ,החברה לבילוי ובידור,
אנחנו הולכים על פרוייקט יפהפה ,אני אציג אותו 24 ,מליון שקל ,ואמרתי
אם צריך לקחת הלוואה ,ניקח הלואה ,החברה לבילוי ובידור ,ונעשה את
הפרוייקט הזה .ואני יכול לבוא ליזם ולהגיד לו תשמע ,קח את השטח ,בשלב
מסוים יכולים להכנס שם עבריינים .אני לא מוכן שיהיו גופים כאלה
שייכנסו ,לכן אני אומר אני בונה ,לא אני מוטי ,אלא העיריה בונה .גם אם
אני בונה מסעדה או בית קפה שהחלטתי ,אנחנו בונים ,כי אני נותן את
המעטפת ,שיבוא כמו שראית במדיה טק ,אנחנו נתנו את המעטפת ,בא יזם
קיבל את זה לחמש שנים ,לארבע שנים .הוא לא טוב – הוא הולך הביתה.
אבל אם אני מכניס יזם שהוא בונה ואני אפזר לך פה בחולון קיוסקים שנתנו
להם שטח ,הם בנו ,לך תוציא אותם עכשיו  30שנה והם מפגעים .בחולון לא
יהיה דבר כזה .העיריה תבנה את המעטפת ותתן את ההפעלה ליזם .לכן
עכשיו תראה ,תכנית הזו של פארק פרס היא תכנית גדולה מאוד ,עולה הרבה
מאוד כסף ,לא העיריה ,אני מדבר על החברה ,כי החברה קיבלה את כל
השטח ,את ימית  ,2000את פארק פרס ,ואת כל השטח הפנוי ,כולל המוזיאון
שנמצא שם ,זה בהפעלה של החברה לבילוי ובידור .גם המדיה טק ,זה הפעלה
של החברה השניה ,החברה לתרבות ואמנות .אני חושב שככה צריך לעבוד.
אז אפשר גם להתווכח על הגישה שלי ,אבל אני הולך על הבטוח .עכשיו אתה
מדבר על הנושא של חניה .אם אתה תבדוק ,אני הוספתי אלפי מקומות חניה
בעיר חולון .אתה יודע איך? לקחתי מדרכות ,הצרתי אותן ,ואפשרתי חניה
בשני הצדדים .יש מצבים נתונים שאתה לא יכול לעשות שום דבר .את הבניין
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אתה לא יכול להזיז ,הרוחב של הכביש ידוע ,הרוחב של המדרכה ידוע .אתה
יכול לשחק רק עם המדרכה .במרכז העיר יש בעיה בכל מרכזי הערים כי הן
נבנו בקונספט של שנות השישים ,שנות השבעים ,כשתקן החניה היה חצי
חחניה לבית .אני גר ברחוב שנקר ,אצלי זה  .1:1אפילו לא .תשע מקומות
חניה על  10דיירים .בבבית של אמא שלי 12 ,דיירים 4 ,מקומות חניה .עכשיו
לכל משפחה אז היה התקנים האלה .ואמא שלי גרה ,הבית של אמא שלי
ברחוב שנקר ,אותו דבר ,מרחק של  50מ' .עכשיו מה תעשה ,כל הבניינים
ככה .למשפחות יש שני מקומות חניה ,שני כלי רכב .איפה יש? רק דרך אחת.
להתחיל לעבוד בשיטה שבדקתי אותה עוד פעם ,יש לי תכנית מוכנה של חניה
בתשלום עם מדחנים .בדקתי אותה .נפגשתי עוד פעם ,אחרי מה שאמרתי
כאן ,נפגשתי עוד פעם עם סוחרים ,במקרה אח של רבקה ,אמרתי לו תביא לי
חתימה של כל הסוחרים ,תתחיל ללכת ולהחתים אותם .הביא לי חתימה,
אמרתי לו זה מה שיש לך רק? כמה עשרות ,100 ,אמרתי לו זה כל החנויות
שהצלחת להחתים? כל סוקולוב ,זה מה שהבאת לי ,שהם מוכנים ,כי אני
כשאני שומע ,אומרים תשמע ,תעזוב אותנו ,טוב לנו ככה .יש בעיה .אתה
מבין? אם אתה הולך לקרית בן גוריון יש מצוקה .אז לקחתי את החניה של
הנופשנית ,הוצאתי את המסוף של אגד ,קח תראה מה עשיתי בקרית שרת
איפה שמרכז הפיס .קח את המגרש שנמצא מול בית שטיינברג ,הפכתי אותו
לחניה .כל הארץ),אין דוגמאות כאלה(
רועי כהן:

ברמת גן פתרו את זה ,בפתח תקוה פתרו את זה,

מוטי ששון  -ראש העיר :איזה פתרו את זה ,לוקחים כסף.
רועי כהן:

תראה ,אין דקה שאתה לא מגיע לרחוב ביאליק ויש לך חניה .בפתח תקוה,

)מדברים ביחד(
מוטי ששון  -ראש העיר :חברים ,אני רק עניתי ,לא פתחתי דיון.
דובר:

בעלי העסקים לא יחנו שם ,אז יהיה מקומות,

מוטי ששון  -ראש העיר :לכן התפיסה ,לכן כל אחד עם הגישה שלו .אני עדיין בעמדה
שצריך לאפשר לתושבי חולון ,לא לקבוע להם כחול לבן .אני מוותר על
ההכנסות של החניה ,כל אחד עם התפיסת עולם שלו .אני אומר כרגע עוד לא
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השתכנעתי .אם ישכנעו אותי שאין ברירה ,ואני לא פותח דיון על זה .אני
רוצה לסכם .לכן התקציב כמו שהוא מוגש לכם הוא מוגש אחרי עבודה
מאומצת שעשו אגף התקציבים עם גזבר העיריה ,מנכ"לית העיריה ,עם כל
המנהלים ,זה העבודה ,זו התוצרת ,הסבירות והסיכוי שאנחנו נסטה היא
קטנה מאוד .הנסיון פה הוא נסיון עשיר מאוד של כולנו ולכן אני מבקש את
האישור של המועצה להצעת התקציב שמסתכמת לפי מכתבו של גזבר
העיריה מה 9.12.2009 -שמסתכמת ב ₪ 874,000,000 -בצד ההכנסות ובצד
ההוצאות ,כולל את המשרות כמו שאריק הציג אותן ,הצגת את העמודים
נכון ,מה שאריק הציג הן לגבי מצבת כח האדם והן לגבי מצבת כלי הרכב.
אני רק מבקש ,אנחנו החלטנו גם לבנות שני מגרשים ,אני מבקש שזה יופיע
בתב"ר ,שני מגרשים ליד בית מכבי .שני מגרשים פתוחים ,בפרופ' שור ,איפה
שאנחנו אמורים להעביר את תנועת הצופים ,יש שם את המגרש הפתוח ,את
המגרש של מכבי חולון ,ברחוב פרופ' שור ,אנחנו רוצים לבנות שם עוד שני
מגרשי ספורט פתוחים לקהל הרחב שיוכלו לשחק שם ,כולל החבר'ה של
הצופים,
רועי כהן:

תפריד את ההצבעה.

מוטי ששון  -ראש העיר :אני מציע להוסיף את זה לתב"ר.
רועי כהן:

בואו נסגור תקציב ונעשה את זה.

מוטי ששון  -ראש העיר :אבל קודם לפני זה ,אני רוצה להוסיף את זה ,מישהו מתנגד
שנוסיף את זה לתב"רים? לא מתנגדים .כולם פה אחד אושר .עכשיו לגבי
הצעת התקציב .מי בעד?  14בעד .מי נגד?  2נגד .מי נמנע? אין נמנעים .הצעת
התקציב הרגיל לשנת  2010אושרה ,תודה רבה .הישיבה נעולה .אני מבקש
לשלוח מפה תנחומים שלנו ליעקב בבלי ,חבר המועצה ,שאביו נפטר.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז המועצה
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