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על סדר יום:
.1

אישור דו"ח רבעוני לשנת ) 2009רבעון  (2מצ"ב.

.2

אישור עדכון תקציב לשנת  2009מצ"ב.

.3
.4

אישור רשימת תב"רים המצ"ב.
אישור מועצת העיר לצו שימוש ארעי בחלקות  207 ,206בגוש 6750

.5

לשימוש מגרש חנייה לביה"ס אלון.
אישור מועצת העיר לצו שימוש ארעי בחלקות  204ו –  228בגוש ,6757
לשימוש צו גינון  /אלמנט אומנותי.

.6

אישור חוזה החכירה בין עיריית חולון ובין UNUTET ISRAEL
 APPEL INCבהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי עו"ד יחיאל
אטיאס מיום .14/7/2009

.7

אישור מכירה בכינוס נכסים – עיריית חולון – חברת דרור הדרום חברה
לפיתוח בע"מ גוש  6750חלקה  247מצ"ב.

.8

אישור חוזה בין עיריות חולון לעמותת " הצל ליבו של ילד" ,בהתאם
לחוות דעתו של היועץ המשפטי עו"ד רון חלמיש מיום ) ,23/9/09המצ"ב(.

.9

אישור סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לענייני ביקורת לדו"ח מבקר
העירייה לשנת ) 2008מצ"ב(.

.10

אישור דוחות הכספים ליום  31/12/2008של החברה לפיתוח תיאטרון,
מוסיקה ,אומנות ומחול חולון בע"מ.

____________________________________________________________________________________

3

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין מס' 14

18/10/2009

פרוטוקול מס' 352

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המנין מס'  14מיום  18/10/2009פרוטוקול 352

 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את הדו"ח הרבעוני ה  2 -לשנת 2009

 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את עדכון תקציב לשנת .2009

 .3החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות אתרשימת התב"רים.

 .4החלטה -

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את הצו לשימוש ארעי בחלקות 206
ו –  207בגוש  6750לשימוש מגרש חנייה לביה"ס אלון.

 .5החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את הצו לשימוש ארעי בחלקות 204
ו –  228בגוש  6757לשימוש צו גינון  /אלמנט אומנותי.
 .6החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חוזה החכירה בין עיריית חולון ובין
יונטד אייפל ישראל.
 .7החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חוזה החכירה בין עיריית חולון ובין
יונטד אייפל ישראל.
 .8החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את חוזה בין עיריית חולון ובין עמותת "
הצל ליבו של ילד ".
 .10החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את דוחות הכספים ליום 31/12/2008
של החברה לפיתוח תיאטרון מוסיקה אומנות ומחול חולון בע"מ.
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רועי כהן:

רגע ,אפשר לפני הערה לסדר יום?

דובר:

אין עוד סדר יום.

רועי כהן:

אין סדר יום ,על סעיף  ,9הוא לא יכול להתקיים היום הוא צריך
להתקיים בדיון מיוחד ,המלצות לוועדות הביקורת ,הבדיקה שאני
עשיתי גם צריכה להיות בישיבה נפרדת במועד מיוחד ,כי ככה כתוב
בחוק ,לא יודע איך זה קרה .רק שתדעו שזה לא תקף אם אנחנו עושים
את זה לא בצורה של דיון במועד מיוחד.

אורי צור:

אור צור חשב העירייה ,דוח למחצית השנה הראשונה של  .2009מונח
לפניכם ,אני לא אחזור על המספרים ,רק כמה הארות בא' .התקציב
הרגיל נגמר בעודף של כ 6.5-מיליון שקל ,צריך לשים לב לעובדה מאד
מאד בולטת בתקופה המקבילה בשנה שעברה היו לנו הכנסות חד
פעמיות של בערך  41-42מיליון שקל שנבעו מתאגוד מי שקמה ,אז
קיבלנו הכנסה חד פעמית מהממשלה  19מיליון שקל ועוד בתקופה
הראשונה של המים והביוב שההוצאות של רכישת המים היו ברבעון
האחרון של  ,2007זאת אומרת הכנסה ללא הוצאה מקבילה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

ב 1/1/2008-הנושא של הקמת התאגיד נכנס לתוקף ,אבל

התאגיד גרר את ההוצאות של המים של התקופה ,סוף התקופה של
 .2007לכן ההכנסות של  2007נגררו ל 2008-שזה לא יופיעו ב .2009-זאת
אומרת הכוונה שאין יותר הכנסות ממים וביוב ,למעט גביה של פיגורים
בעבר ,חובות.
אורי צור:

בגין התקופה האחרונה של  ,2007פשוט הכנסות ,זה הכנסה חד פעמית.
מנגד בתקופה הראשונה הפדיון הזה שנזכר פה ב 2009-הכנסה חד
פעמית מהממשלה בגובה  9.5מיליון בלבד ,למרות זאת אנחנו עדיין
מסיימים אתה החציון הזה בעודף של,

מוטי ששון  -ראש העיר:

אולי נסביר מה הכוונה ,בזמנו שחתמנו על המעבר לתאגיד

המים אז בגלל המעבר קיבלתי ,נתנו לי מענק  76מיליון .אז אמרתי עם
המענק הזה נחלק אותו חצי לתאגיד וחצי ילך לעירייה .ביקשתי אז
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מהממונה על התקציבים ,בגלל שתהיה לנו ירידה דרסטית באותה שנה
מהכנסות מים ,כי יש פער בין ההכנסות להוצאות של המים והביוב ,סדר
גודל של  25מיליון שהשתמשנו בזה כמו כל הרשויות בארץ לנושא של
חינוך .לקחנו את החינוך ,וועדת תרבות .אז התוצאה מזה חילקנו את זה
לשלוש מנות 9.5 ,19 ,ו ,9.5-כך שזה משתרע על שלוש שנים 9.5 ,19 .ו-
 ,9.5וכך אתה מגיע ל 38-ועוד  38זה  .76אז כך שבשנה הבאה יהיה לנו
עוד  9.5וב 2011-אין ,כאילו הסתדרנו בירידה של  25מיליון,
רועי כהן:

והם העבירו כבר את הכסף הזה?

מוטי ששון  -ראש העיר:

כן ,בטח .כלומר לא ,העבירו  ,19עכשיו העבירו  9.5ובפעימה

השלישית יעבירו את ה ,9.5-ב ,2010-זה כדי להכניס את החברים
לתמונה.
אורי צור:

הארה נוספת ,כמו בכל דוח תקופתי יש בדוח שהוגש לכם אחוז ביצוע
מהתקציב היחסי מאותם הסעיפים שלכאורה יש בהם סטיה גדולה ,לא
צריך להתרגש ,הסעיף הכי בולט בנושא הזה זה הסעיף שאנחנו
מתפעלים אותו ,אם בכלל ,בסוף השנה ,זה העברת כספים מקרנות
הפיתוח שנמצאות בגירעון  4:50) ...קובץ  (1של השנה במנהל ההנדסה,
אם זה נגמר בעודף לא צריך כמובן .אבל זה מתבצע בזה שיש תקציב
ואין ביצוע .הכסף נשאר כמובן בקרנות,

מוטי ששון  -ראש העיר:

רגע ,אולי נסביר כי יש פה חברים ,אני אולי אסביר לחברים

החדשים את ,לא כל אחד יודע ,אנחנו מדברים בשפה שמובנת לנו ולעוד
כמה חברים ,ליואל ולותיקים .הרשות רשאית לקחת עד  60אחוז
הלוואה מגובה התקציב הרגיל שלה .אם לצורך העניין תקציב נגיד עומד
על מיליארד ,רשאים לקחת  600מיליון שקל לפיתוח .עכשיו את
ההלוואה הזאת זה כמו משכנתא ,צריך להחזיר .עכשיו מאיפה תחזיר
את זה ,מאפשרים לך ,כי זה היה לפיתוח ,מההכנסות של פיתוח
מאפשרים לך להעביר את זה בשוטף כדי לכסות את הפירעון על מלוות.
מה שקורה בשנים האחרונות שאנחנו מאד יעילים ומשתדלים גם אם
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אנחנו חושבים  32מיליון שקל שצריכים להעביר מקרנות הפיתוח,
להחזיר את ההלוואה שלקחנו ,עדיין אנחנו מעבירים ברמות של 10
מיליון ונשאר לנו עוד  20מיליון .זאת אומרת אנחנו כאילו אפילו תקציב
הפיתוח שמאשרים אותו בתחילת השנה ,אנחנו במהלך השנה מוסיפים
לו כביכול עוד  20מיליון שקל כי אנחנו לא ניצלנו את כל מה שאנחנו
יכולים להעביר .זה נקרא הנושא של הפירעון מלוות .עכשיו הרמה שלנו
בפירעון המילוות בהלוואות שלקחנו היא מאד נמוכה בהשוואה לערים
אחרות.
דובר:

והעומס?

מוטי ששון  -ראש העיר:
אורי צור:

יש לנו  ,150משהו כזה ,עומס מלוות?

מוטי ששון  -ראש העיר:
אורי צור:

העומס הוא,

הוא  120בערך .הנחה שלי .120

אבל נכון לחציון הזה .150

מוטי ששון  -ראש העיר:

תבין שאתה יכול להגיע עד לחצי מיליון שקל הלוואות .אז

אני מקווה שהבהרתי לכולם את הדברים ,חצי מיליארד.
אורי צור:

שתי הערות לגבי המאזן עצמו .אחד זה עשינו שינוי שהוא חשבונאי ולא
משפיע לא על היתרות ובטח לא על ה ,cash flow-זה על פי דרישה של
משרד הפנים שאנחנו פותחים היום את התב"ר ,מעבירים את כל הכסף
שתכננו להעביר ,שהקצבנו להעביר מקרנות הפיתוח לתב"ר גם אם זה
יוצר עודף זמני כמובן ,כי ההוצאות לוקח להן זמן .משרד הפנים דרש
את זה הרבה זמן ,עשינו את השינוי ב ,2009-זה בא לידי ביטוי בשני
מספרים ,אחד זה גידול עצום ביתרות העודף הזמניות ,בסך הכל
התב"רים רואים את זה ,מצד שני רואים גם מבחינת הקרנות שיש
ירידה .אבל שוב זה משחק איזון של שני מספרים .ההערה השניה
שבינתיים מאז שעשינו את הדוח הזה עד היום רואי החשבון כבר גמרו
פחות או יותר את הסקירה שלהם ואני אוכל להגיד שאומרים תודה לאל
גמרו גם את הביקורת של  ,2008עם תיקון אחד שישנה גם את המאזן
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הזה ,אבל רק על פני המאזן ,לא בתוצאה של תקציב הפיתוח ולא
בתוצאה של תקציב הרגיל .הם התעקשו לרשום את ההשקעה בתאגיד
המים ורק ממש אחרי שגמרנו עם המאזן הזה קיבלנו את המספרים
שאמורים להיות סופיים ,לבטא את ההשקעה .זה יתבטא בצד אחד גם
ב active-של המאזן ,גם ב ,passive-בנטו זה לא משנה שום דבר ,זה רק
מנפח את כל המאזן ל 104-מיליון שקל.
יואל ישורון:

את מה? לא הבנתי את הסוף.

אורי צור:

ההשקעה בתאגיד המים שהתבטאה לא בהזרמת כסף אלא במכירת
הנכסים ,על פי כללים שקבע משרד הפנים ,אמרו זה השקעה בתאגיד.
עכשיו כשגיבשו את המספר כבר ,איך אומרים ,אנחנו כבר היינו הרבה
אחרי אבל התיקון יהיה .טוב אם יש שאלות אני אשמח לענות.

יואל ישורון:

מה ההערכה ,אם אנחנו מגיעים לעודף כזה בסוף השנה ,זה החציון
הראשון ,זה מצוין ,מה ההערכה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יואל ישורון:

כן אבל תראה זה נקודתי.

לא ,אני אומר ה 6.5-מיליון עודף בסדר גמור ,השאלה אם נגיע גם לזה
בסוף השנה זה יהיה מצוין.

אורי צור:

כן ולא .זה עודף ,זה כן ,לא זה גודל ,לפחות אתה נשאר בחצי מיליון של
ההזרמה החד פעמית בלי ההוצאות ,אתה מצפה לראות בתור עודף אם
אתה מאוזן בחציון .אז אתה לא בדיוק מאוזן בחציון .להגיד מה יהיה
בחצי השני ,על פי ניסיון של שנים קודמות זה ייגמר בסדר .אם יישמר
העודף של ,הנפח הזה של  6.5אני לא יודע.

רועי כהן:

אני רוצה קודם כל להתייחס למשהו סמנטי שאנחנו דנים בדוח רבעון
שני ,למרות שעכשיו היינו צריכים כבר לדון בדוח רבעון השלישי.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

נגמר ,ה 30/9-היה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

איך? עוד לא נגמר.

מה אתה אומר ,אתה כבר עיבדת את כל החומר?

אבל רגע ,תראה ,מה שרשום ,אנחנו היינו צריכים כבר לדון ,אנחנו
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נמצאים באמצע אוקטובר .לפי הזה היה צריך לקבל את הדוח גם של ה-
 .30/9קודם כל תוך  60יום אמורים מהיום של הסיום .אבל אני אומר
אנחנו קיבלנו את זה ,למרות שהיה ,אני רוצה להתייחס לסוגיה שקשורה
לדיווח על פעולות .עלו פה המון שאלות של גם חברי מועצה וגם שלי על
כל מיני דברים שתיכף גם אני אציג אותם ,שלדעתי הפקודה נתנה להם
את התשובה ,שלפי סעיף  140ב' ראש העיר יגיש למועצה אחת לשלושה
חודשים דין וחשבון בכתב על פעולות העירייה .כל השאלות האלה של
חברי המועצה היו ,בוא נגיד ככה ,מקבלים המון בוא נגיד תשובות ,אם
היית מיישם את מה שכתוב בפקודה .עכשיו אני מה שאני רוצה שקודם
כל ייכתב בפרוטוקול שאני ביקשתי לחלק לכל חברי המועצה את הדוח
הזה שעל פי דין ועל פי חוק אתה מחויב לחלק את זה לכל חברי המועצה,
שידעו על כל פעולות המועצה וכל פעולות העירייה אחת לשלושה
חודשים ,והוא ציין בכוונה ,המחוקק ,בכתב .על מנת שיהיה לנו אפשרות
למעקב .בנושא של הדוח הרבעוני מספר  .2אני ,הוא ניסה להסביר לנו
את הפער הזה בסטיה בתקציב בין מה שבוא נגיד ככה ,התקבולים
הממשלתיים האחרים לבין מה שקרה בפועל .יש פה סטיה מאד גדולה.
אני עכשיו קיבלתי ממנו איזה שהוא הסבר אבל אני רוצה להבין מדוע
הכסף הזה שהועבר מאותה תאגיד מים בצורה כזאת או אחרת ,אנחנו
עדים לכך שכל יום יש ויכוח מאד גדול עם תאגיד המים בנוגע לשיקום
תשתיות בשכונות מסוימות .ואני רוצה להבין את הסוגיה הזאת אחת
ולתמיד .אם ניתן הכסף הזה ,כי יש על זה ויכוח ,ראיתי גם ברשויות
אחרות .אפשר היה לקבל את הכסף ואת כל הכסף ,בוא נגיד ככה,
להשתמש לרווחה ,לחינוך והכל ,אפשר היה ,אתה יכולת להשתמש בזה,
העירייה יכלה להשתמש בזה לכל דבר ועניין.
נתי:

אתה מתכוון לפני התאגיד ,לפני הקמת התאגיד?

רועי כהן:

לפני הקמת התאגיד .כל הכספים שהגיעו מהמים היו אמורים להגיע ,זה
היה צריך להיות משק סגור ולהגיע למצב שיהיה פיתוח השקעות
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בתשתיות ,השקעות בבוא נגיד ככה ,לשפר את כל מערך המים.
נתי:

בשביל זה נוצר התאגיד אבל.

רועי כהן:

בסדר ,אבל תראה ,מה שקרה ,ואתה ומי כמוני כל יום מנסה לתפוס את
התאגיד ולהתריע על מקום כזה או על מקום אחר ומה שהם אומרים זה
מה שיש לנו ,מאושר לנו כרגע לפיתוח תשתיות ,תפנה לעיריית חולון
שעיריית חולון,

נתי:

מי אמר לך כזה דבר?

רועי כהן:

מי אמר לי את זה ,תשמע כמה פעמים שאני ,איך קוראים לו ,ציון,
הבחור שאחראי על התשתיות ,אבל רגע ,רגע ,פנינו על קרית מיכה ,הנה
אני רוצה להציג לך ,יש בעיה קשה מאד בקרית מיכה ,שם הנושא של
הצנרת ,שזה הגיע גם לנושא של בת ים וזה גרם להם לפיצוץ מאד גדול
של הצנרת .אני רוצה להתייחס לסוגיה הזאת ולקבל ,מאחר ונתת דוח
על הנושא של,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אבל מה זה רלוונטי?

זה רלוונטי כי אני רוצה לקבל ממנו תשובה מה,

מוטי ששון  -ראש העיר:

את המאזן חצי שנתי ,מאזן שהיה ,מה זה רלוונטי מה

שעכשיו אתה מציג?
רועי כהן:

רגע ,אבל זכותי לקבל ,אני לא הבנתי פה מה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

מה זה קשור בכלל? אתה צריך לאזן מאזן על מה שהיה.

בסדר אבל,

מוטי ששון  -ראש העיר:

אם יש לך איזה הערה לגבי טיפול של מי שקמה תשאל ,נענה

לך .יש יו"ר ,אילן היה יו"ר ,מ"מ יו"ר ,תעלה הצעה ,תבקש ,ניתן לך
תשובות ,מה זה קשור לנושא הזה?
רועי כהן:

אני כרגע רוצה דיווח ,רוצה על מה שהיה להבין את ההשקעות שיש פה
סטיה של  73אחוז,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

במה?

בהשקעות שאמורים היו ,כלומר פיתוח שהיה צריך להיות ודברים שהיו
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צריכים לצאת לפועל.
מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אתה מבין מה הוא אומר?

יש לך פה סטיה מאד גדולה שבביצוע מסתבר בכל התקבולים
הממשלתיים שקשורים לביצוע עבודות שהיו ,בוא נגיד ככה ,מתוקצבות
על ידי משרדי הממשלה ובפועל לא קרו .אני רוצה להבין מה זה
המקומות האלה ואיך ,למה זה לא קרה ,זה מה שאני רוצה לשמוע.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אתה יודע מה זה מאזן? ביום מסוים,

רועי כהן:

הנה ,הוא יסביר.

אורי צור:

מה שאנחנו נשאלים פה זה לגבי הסעיף שמופיע בתקציב הרגיל בכותרת
תקבולים ממשלתיים אחרים ,אין להם שום קשר לכספי השקעות ואין
להם שום קשר לתאגיד המים.

רועי כהן:

לא ,לא ,תאגיד המים זה היה משהו אחר לגמרי ,זה היה הערה שקשורה
אלי.

אורי צור:

תקבולים ממשלתיים אחרים זה אומר תקבולים שאינם ידועים ,זאת
אומרת לא משרד הרווחה ולא משרד החינוך אלא משרדים אחרים.
משרד התחבורה ,כל הדברים האלה .קודם כל צריך להבין ,תקציב זה
לא תורה מסיני ,אנחנו מקווים שאלה יהיו התקבולים על סמך מה
שאנחנו יודעים המגעים עם הממשלה .עכשיו גם כשאנחנו מתקצבים זה
לא מתנהג פרללי על פני השנה ,בדרך כלל במשרד הפנים הרבה מאד
כספים כמו אזרחים ותיקים ,כמו הסכם המעבר מפנסיה תקציבית
לצוברת משום מה נוהג לתת את זה בימים האחרונים של דצמבר .אז
הכסף פה חסר ,זה משהו בסדר גודל של  2.5מיליון שקל כל שנה .אז זה
לא מתנהג פרללי .עכשיו בשביל זה אמרתי בין התקציב לביצוע בדוח
חציוני ,לא שנתי שלם ,בוודאי שיש סטיות באחוזים .אבל צריך להסתכל
על הסעיף הזה,

רועי כהן:

אפשר לדעת איפה הסטיות ,מאיפה הם נובעים?

אורי צור:

בוודאי ,אפשר לדעת כל מספר,
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תושב ותיק ,לקחת תושב ותיק ,תושב ותיק אני אתן לך

דוגמא ,שהמדינה ,משרד הפנים צריך להעביר לרשות המקומית את זה
שהוא נותן הנחה לתושב ותיק .לפעמים מעביר לך את זה לא במנות,
רועי כהן:

מה זה לפעמים? העביר או לא העביר ,הוא יכול לתת לנו את הדוחות,

מוטי ששון  -ראש העיר:

איך הוא יעביר לך? עוד לא הגיעו ,אני מדבר איתך על

דצמבר.
רועי כהן:

אבל תראה עכשיו הוא נותן לנו חצי שנתי ,הוא יודע מה עבר ,מה לא
עבר ,מי לא העביר ,איך הוא לא העביר? אנחנו מקבלים נתון כרגע גולמי.

מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

אבל תגיד לי אתה יודע,

זה לא מתחלק בקו ישר,

מוטי ששון  -ראש העיר:

רועי אתה לא מבין את המטריה ,אתה כנראה בכל זאת,

תלמד משהו .זה שמישהו חייב לך כסף ,הוא מעביר לך את זה בדצמבר.
אתה רשמת במהלך השנה תקבל את הכסף הזה ,אתה לא קבעת מתי כי
האוצר מחליט מתי שהוא רוצה להעביר .ואם אני אגיד לך שהוא החליט
בסוף השנה לא להעביר מה אתה תעשה?
רועי כהן:

זה מה שאני בדיוק בא ,זה השאלה שלי,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אבל אתה לא בסוף השנה ,חצי שנתי.

זה השאלה השניה ,אני רוצה פשוט להבין ,וזה השאלה השניה ,מה קורה
במקרה ולא מגיעים הכספים האלה ,מה קורה,

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא מגיעים .אז יש לך בעיה ,יש לך מצב שאתה מראה

שהכנסה מסוימת שהיתה צריכה להיכנס לא נכנסה.
רועי כהן:

וכתוצאה מזה לא נעשים פעולות?

מוטי ששון  -ראש העיר:

שום פעולה ,צריכה להיות הכנסה ,אתה בינתיים את הפעולה

ביצעת.
רועי כהן:

לא ,אבל כתוצאה מההכנסה הזאת שהיא על בסיס,

מוטי ששון  -ראש העיר:

הפעולה נעשתה ,במקרה של איתן נותן את ההנחה ,לא

קיבלת את ההכנסה ,זה הכל.
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זה לא עוצר ,מה.

ואם זה לא עוצר את הפעולות זה אומר שכרגע מישהו ,אנחנו כביכול,

מוטי ששון  -ראש העיר:

וואלה רועי אנחנו נקבל את הישיבה רק איתך ,עזוב אותך,

אתה רוצה שאני אסביר לך יום אחד בנושא של תקציבים ומאזנים ,נשב
איתך כמה שאתה רוצה שעות ,אבל תבין.
רועי כהן:

אין לי שום בעיה ,אני קודם כל רוצה להבין רק,

מוטי ששון  -ראש העיר:

עזוב ,אתה לוקח דבר שהוא דוח תקופתי ,אין לו משמעות

כרגע ,אין לו משמעות ,אתה יכול לשאול את השאלות האלה והן
רלוונטיות בסוף השנה שתקבל את הדוח ,תשאל את השאלות האלה.
רועי כהן:

אני מבין את זה ,אני רוצה אם ההערכות שלנו כעירייה ,של אגף
התקציבים היא במידה ,כרגע אתה נתת לי תשובה שנעשים הפעולות,
מה במצב שהגיע למצב שאתה עשית את הפעולה ואין הכנסה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אבל זה מה שקורה במשרדי ממשלה,

זה בדיוק מה שקורה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

מה לעשות ,מה תעשה ,אתה רושם בסעיף הזה ,הוצאת את

ה X-ולא קיבלת את ה ,Y-אז יש לך שם ,הוא בגירעון.
דובר:

שתי הדוגמאות שנתתי לאזרחים ותיקים והמעבר מפנסיה תקציבית
לצוברת ,כלומר מישהו יעלה על הדעת שבינתיים הוועדות הנחות
לאזרחים ותיקים,

)מדברים ביחד ,לא ניתן לתמלל(
רועי כהן:

מבחינת האזרח והתושב לא נפגע למרות שכרגע מראה,

מוטי ששון  -ראש העיר:

זה אני לא יודע ,אני יוצא מתוך הנחה שהיא תיתן כי זה על

פי חוק.
דובר:

התושב לא נפגע ,בדיוק.

מוטי ששון  -ראש העיר:

מי בעד אישור הדוח הרבעוני לשנת  2009רבעון  2בצורה

כזאת?
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אושר פה אחד ,רגע ,נספור.
 19בעד,
אין נגד,
אין נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא ,אישור עדכון תקציב לשנת  .2009אריק או יצחק?
אריק מולא:

ערב טוב .העדכון כאן הוא למעשה עדכון די מינורי ,הוא בסך הכל באחוז
וחצי מול התקציב המקורי .כאשר ההוצאה וההכנסה אנחנו מגדילים
אותם ב .12,890,800-התקציב המעודכן החדש יהיה  849,210,000שקל.
אם אנחנו ניכנס לפירוט של העדכונים אז בהתחלה יש לנו את רישיונות
שילוט ,אנחנו גבינו יותר ממה שתכננו .תכנון עיר אנחנו הקטנו ,הרי
מותר להעביר בתקציב הרגיל מהפיתוח לכיסוי הוצאות של ההנדסה,
מותר להעביר כסף .אנחנו הקטנו את ההעברה מהפיתוח לרגיל כדי
לפנות יותר קצב בתקציב הפיתוח .אז לכן אני מקטין פה את תקציב
התכנון עיר ל 2.5-מיליון בערך .דברים חשובים נוספים ,יש לנו עוד
הכנסות מקנסות חניה בערך  3.5מיליון שקל ,יותר ממה שחזינו .עבדו,

רועי כהן:

תגיד בדיוק מה קורה פה בעניין החניה בעיר חולון.

אריק מולא:

אוקי.

רועי כהן:

כי יש לך גביה של כמעט  30אחוז יותר ממה שחשבת שיהיה גביה.

אריק מולא:

בחינוך הפורמלי יש את השתתפות של משרד התחבורה ואת פרויקט
זהירות בדרכים .גני ילדים ובבתי ספר אנחנו בתקציב ,במהלך התקציב
חזינו וצפינו שיהיה קיצוץ בתקציבי הממשלה ,בפועל התבדינו לשמחתנו
ואז אנחנו עדכנו פה את תקציבי ההשתתפות של המשרד בהפעלות של
בתי הספר וכן במלווים בהיסעים שזה נושא שהתפתח ותראו את זה גם
בהוצאות .בקטע של תרבות זה סכומים לא משמעותיים ,ברווחה כנ"ל,
זה בהתאם לתקן של משרד העבודה והרווחה .אנחנו מעדכנים את
התקציב ,ברגע שאנחנו מקבלים תקציב ממשרד העבודה והרווחה אנחנו
באופן אוטומטי מאשרים אותו ומוכנים לקבל בברכה כל תקציב שיגיע.
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בנוסף יש לנו במים גבית חובות עבר ועמלות מהתאגיד ,אנחנו מגדילים
ב .2.9-סכומים נוספים משמעותיים אין עוד ,זהו .סך הכל .12,890,000
בצד ההוצאות סכומים משמעותיים הם במנהל כספי אנחנו מעדכנים
את הטיפול המשפטי בהכנסות ב 1,300,000-שקל .הוצאות מימון
 1,100,000אנחנו עדכנו איזה שהוא פקדון שהיינו חייבים לשלם אז
עדכנו,
יעקב חרש:

לא ,לא הבנתי ,ברשותך האדיבה ,לא הבנתי .בשומה ,בגביה יש
 1,315,000תוספת.

אריק מולא:

כן ,אמרתי.

יעקב חרש:

עבור מה זה?

אריק מולא:

הוצאות עבור הגביה ,הליכי הגביה.

יעקב חרש:

מי מקבל את הכסף הזה?

אריק מולא:

כנגד ההכנסות ,זה ההכנסה שבאה אלינו וכנגד יש את ההוצאה שלא את
כל הכסף אבל חלק מהכסף החברות מקבלות ,מי שגובה.

יעקב חרש:

הגובים?

אריק מולא:

הגובים ,מודדים ,יש ,ויטבסקי יכול לפרט לך פה מגוון ,אני לא כל כך חי
את זה אבל מגוון ענק של פעולות שמתבצעות שם.

מוטי ששון  -ראש העיר:
אריק מולא:

יש חברות שמודדות את השטחים.

יש מדידה ,יש אכיפת גביה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יש חברות שעושות את האכיפה ויש עורכי דין שמוציאים

מכתבים וחייבים.
אריק מולא:

על בסיס של הצלחה ,אנחנו,

דובר:

זה עדכון יחסית גדול.

יעקב חרש:

זה גדול ,זה  10אחוז.

אריק מולא:

 10אחוז על מה?

יעקב חרש:

זה  10אחוז על התקציב המקורי ,זה כמעט  9 ,10אחוז.

אריק מולא:

בסדר.
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יעקב חרש:

זה המון.

אריק מולא:

אוקי.

יעקב חרש:

התשלום ,זאת אומרת הגידול היה  14מיליון והפך להיות .15

זוהר נוימרק:

אבל תחשוב שיש לך ,קרה משהו אבל במשק ,יש פה ,הגביה היתה הרבה
יותר קשה .יש פה שנה שהיא שנה חריגה בכל קנה מידה .יש לך עלויות
גביה הרבה יותר גבוהות.

דובר:

הגדלת את ההכנסה שלך מהגביה.

יעקב חרש:

זוהר זה כמעט  2אחוז מהתקציב.

זוהר נוימרק:

זה כולל ההכנסות מהקנסות חניה,

יעקב חרש:

זה כמעט  2אחוז מהתקציב ,מה  ,1,300,000כל התקציב עצמו שהוא 15
מעליון הוא כמעט  2אחוז מהתקציב.

דובר:

זה לא נכון.

זוהר נוימרק:

טוב ,אתה אומר לא נכון אני אומר לך שכן.

אריק מולא:

 2אחוז זה לא המון בכלל .משרד הפנים יש לך ,הוא לא מתייחס לסטיות
שהן פחות מ 10-אחוז ,כלומר הוא מתחיל לשאול אותך שאלות רק אם
יש לך סטיות מעל  10אחוז .אז בוא נגיד שאחוז אחד זה בכלל לא2 ,
אחוז אפילו זה עדיין לא נחשב לסטיה גם במשרד הפנים ,עם כל הכבוד.
לגבי מנהל התברואה יש לנו הקטנה בהשתתפות באיגוד ערים לתברואה.
אז יש לנו פה  434,000שקל הקטנה.

יעקב חרש:

לא ,לא ,ברשותך ,אתה רץ קצת מהר מדי בשבילי .יש פה הוצאות מימון
עוד מיליון שקל שזה  25אחוז גידול.

דובר:

הוא הסביר לך ,יש ,היה פה פיקדון ,אני יכול לפרט לך .העירייה קיבלה
כסף שלא מגיע לה והחזיקה בפיקדון .עם הזמן צברו ריבית והצמדה.
הריבית ההצמדה הכסף היה אצלנו ,זה המשמעות .זה לא כסף שלך
בקיצור.

אריק מולא:

אז החזרנו אותו ברמה ריאלית.

מוטי ששון  -ראש העיר:

שמת אותו בצד ,בית המשפט קבע שזה לא שלך ,החזרת
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אותו אבל הוא בינתיים היה צמוד ונשא ריבית.
דובר:

הרווחנו יותר ,זאת האמת.

אריק מולא:

אפשר להתקדם ברשותך?

יעקב חרש:

כן ,כן.

אריק מולא:

דיברתי על ההקטנה של תקציב איגוד ערים לתברואה של  ,430,000כנ"ל
את ההשתתפות בהג"ה הקטנו ב 190,000-שקל .הגדלנו קצת בהנדסה
לטובת מבנים מסוכנים ,זה בעיקר במבנה באזור  4ארצות שם ,היה שם
איזה שהוא מבנה מסוכן שטיפלנו בו והסרנו את המפגע.

מוטי ששון  -ראש העיר:
אריק מולא:

זה ברור שאנחנו אחר כך מחייבים את התושבים.

אנחנו אמורים לקבל את הכסף בחזרה ,אני מניח שזה ייקח קצת זמן
אבל,

מוטי ששון  -ראש העיר:

נתנו להם הוראה ,קודם כל התרעה שזה מבנה מסוכן ,אחר

כך הוצאנו דרישה שישפצו ולא עשו את זה ,אנחנו נכנסנו ,שולם מכספי
העירייה ואנחנו עכשיו מחייבים אותם,
רועי כהן:

תובעים ,לא בטוח שהם ישלמו ,אתה תובע אותם.

מוטי ששון  -ראש העיר:

הולך איתם לבית משפט.

רועי כהן:

כן.

אריק מולא:

בתשתיות הגדלנו את תקציבי האחזקה בהשתתפות לעיריית תל אביב על
השימוש במובל שנמצא באזור וולפסון שם .יום העצמאות עדכנו את
התקציב לרמה של לפני שנתיים למעשה .השתתפויות ,את ההקצבה
למרכז השלטון המקומי ותקציב השתתפויות הגדלנו ב 280,000-שקל,

יוליה מלינובסקי :למה?
אריק מולא:

כי היו לנו הוצאות ,פעולות.

יוליה מלינובסקי :אנחנו בכלל צריכים אותם?
אריק מולא:

מרכז השלטון המקומי?

דובר:

זה חוק ,מה זה.

יוליה מלינובסקי :יש חלק מהעיריות שלא משלמות.
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הן לא מקבלות.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יש כאלה שלא משלמות את צודקת ,שאין להם.

יוליה מלינובסקי :לא ,השאלה אחרת ,עד כמה זה ,זאת אומרת,
מוטי ששון  -ראש העיר:

אני לא יכול לפרוש כדי לא לשלם.

יוליה מלינובסקי :אתה חייב כאילו? הבנתי.
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל את צודקת שיש כאלה שלא משלמות כי אין להם.

יוליה מלינובסקי :אז בוא גם אנחנו נגיד שאין לנו .לא ,כי,
מוטי ששון  -ראש העיר:

אם תל אביב ,חולון ,חיפה ,כל הרשויות ה 15-הגדולות לא

ישלמו אין בכלל שלטון מקומי.
יוליה מלינובסקי :אז שלא יהיה ,מה התועלת ממנו?
אריק מולא:

יש תועלת.

יוליה מלינובסקי :יש תועלת?
אריק מולא:

הם עושים כל מיני עבודות ,הם מרכזים לנו כל מיני פעולות ,נושאים.

יוליה מלינובסקי :לא ,אני רק שמעתי פשוט כמה מקרים מה שקורה שם בפנים וכל שקל
שנכנס לשם.
מוטי ששון  -ראש העיר:

יש הרבה בעיות שם עכשיו ,בשביל זה לא רציתי להיות שם.

יוליה מלינובסקי :טוב מאד .סליחה ,אני מצטערת.
מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

אמרו לי אילון היה תהיה גם אתה ,אמרתי לא תודה.

היית פותר להם את הבעיות.

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ,לא ,לא ,תודה רבה .אני אלך להגן על כל האלה

שמתנהלים בצורה שלומיאלית ולא יעילה וכל אותן רשויות במגזר
הערבי שגובים  10 ,8 ,7אחוז 20 ,אחוז ארנונה? אחר כך באים לבכות
לממשלה? שיגבו קודם כל את הארנונה שלהם .אז אני צריך לייצג
אותם? מה פתאום.
יוליה מלינובסקי :טוב ,סליחה.
אריק מולא:

לא ,המועצה היא שלכם לא שלי.

מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב ,מי בעד עדכון,
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רגע ,רגע,

מוטי ששון  -ראש העיר:

אה יש שאלות ,בבקשה.

דובר:

יש עוד הרבה.

אריק מולא:

יש בהמשך השמטה שיש פה חבר מועצה שטען איך זה קורה שמשמיטים
סעיפים מסוימים במהלך הכנת תקציב .אז את ה 80,000-האלה של בית
המשפט של תקציב השמירה ,בעת הכנת התקציב בטעות לא תוקצבו
ועכשיו אנחנו מעדכנים את התקציב.

יעקב חרש:

יש הבדל בין המילה השמטה ועדכון.

אריק מולא:

אז יכול להיות שהנוסח לא היה נכון.

יעקב חרש:

נכון.

אריק מולא:

אוקי.

יעקב חרש:

נכון ,ישנו הבדל בהגדרה.

אריק מולא:

מר חרש יכול להיות שהנוסח לא נכון ,המשמעות של שלושת הסעיפים
האלה שכתוב שם השמטה היתה שבמהלך הכנת התקציב או שטעינו ויש
שם באחד הסעיפים ששיכלו ספרות או שלא ,בטעות לא תקצבנו,

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

חרש אתה יודע כמה סעיפים יש?  5000סעיפים.

מוטי מי כמוך יודע שמתמטיקה זה מתמטיקה ,יכולים להיות ,7000
המספר בסוף צריך להתאים.

אריק מולא:

המספר מתאים ,אין בעיה ,אבל פשוט שלושה סעיפים .טעות סופר,
קולמוס .אז אני מצטער אם המילה השמטה גרמה לכם לאיזה שהיא אי
הבנה ,טעות סופר ,קולמוס בוא נקרא .בחינוך יש קצת תקציבים של
זהירות בדרך כנגד משרד התחבורה ,ראש העיר הוסיף עוד כסף
למלחמה באלכוהוליזם .יש לנו פרויקט חזק של עמותה החיאה לטיפול
בילדים חריגים .עוד היתה עוד השמטה ,טעות סופר ,בתיאטרון בובות
בגני הילדים אז החזרנו את התקציב.

יעקב חרש:

ברשותך ,תראה ,יש פה אספקת ספרים וציוד ,למה זה קשור?

אריק מולא:

בוא ,בפרק הזה ,באספקת ספרים וציוד אנחנו מכניסים את כל נושאי,
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כל הדברים שקשורים באגרת שירותים ,מה שהחבר'ה פה מכירים
באגרת שירותים אתה גובה את הביטוח ,את אגרת ספרים ,את,
יעקב חרש:

אז למה לא יכתבו אגרה ,למה כתוב אספקת ספרים?

אריק מולא:

כי זה נקרא הפרק ,הפרק המשמעותי שמה זה אספקת ספרים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

תראה לכל סעיף יש תת סעיפים.

יעקב חרש:

אז זה ראש פרק?

אריק מולא:

לא ,זה הראש פרק ,זה נקרא אספקת ספרים וציוד .אבל בפרק הזה נכנס
גם נושא שמירת מוסדות ,נכנס בריאות השן ,הקטע של בריאות השן.

מוטי ששון  -ראש העיר:
אריק מולא:

אריק תקשיב ,קודם כל השם הזה מטעה.

אבל זה שם שבא לי ממשרד הפנים ,אבל אני אראה מה אפשר לעשות.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אז תעשה פלה ותכניס עוד משפט אחד ,עוד מילה תכניס

ביטוח ,תכניס אגרות ,תכניס משהו שיהיה יותר כללי ,זה לא ציוד.
אריק מולא:

אוקי .אז הסעות ילדים ומלווים כמו שראיתם גם בהכנסות יש לנו
הגדלה ,זה סכום מאד משמעותי הופך בשנים האחרונות .בתרבות,
הליווי הוא חובה על פי חוק ,אבל לצערנו זה הולך וצובר יותר ויותר
תאוצה .עדכנו את תקציב המדיאטק.

יעקב חרש:

מה זאת אומרת ,מה זה עדכנו?

אריק מולא:

התקציב שתוקצב הוא היה נמוך כי אנחנו הפעלנו לחץ לקצץ,

יעקב חרש:

זאת אומרת סעיף ההוצאות גדול שם יותר?

אריק מולא:

סעיף ההוצאות בפועל הוא גדול יותר.

יעקב חרש:

גדול יותר.

מוטי ששון  -ראש העיר:

בתחילת השנה אני קיצצתי בכל אותם גופים ששייכים

לעירייה ,סמוכים על תקציב העירייה ,כמו רשת קהילה ופנאי,
המדיאטק ,התיאטרון ,לכולם הורדתי .יצאתי מתוך הנחה שהשנה
הזאת תהיה שנה קשה ומאחר ואנחנו בשנה קשה אני הולך לומר שכבר
אני מקצץ .מה שהסתבר לי שהמצב לא היה נורא והצלחנו להתמודד עם
המשבר הכלכלי בצורה טובה .אחר כך שהצלחנו להתמודד בצורה טובה
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והמצב שלנו הוא טוב אין שום סיבה שלא נחזיר את המצב למה שהיה
בשנה הקודמת .לכן החזרתי בנושא של מניעת אלימות ואלכוהול נתתי
תקציב ,אמרתי חברים יש הכנסות ,יש כנגד זה אני רוצה הוצאות של
זה ,החזרנו להם ,אין טעם להדק חגורה כשאתה לא צריך להדק חגורה.
יצאנו מתוך הנחה שיהיה קשה ,מסתבר שהיינו מאד זהירים ,בפועל
אנחנו מסתדרים .אז אם אנחנו מסתדרים בבקשה בוא נחזיר את
הפעילות לאותו היקף .אז לכן החזרנו גם למדיאטק וגם ,לא יודע אם
לרשת קהילה ופנאי אבל בכל מקום שיכולנו להחזיר קיצוץ החזרנו
אותו.
אריק מולא:

זה התרבות .ברווחה אנחנו עדכנו כמו שגם בהכנסה,

יעקב חרש:

רגע רק דקה ברשותך ,יש פה מוזיאון העיצוב ,עליו אני רוצה לעמוד.

אריק מולא:

כן?

יעקב חרש:

מוזיאון העיצוב לא ברור לי מי מתקצב אותו ,החברה הכלכלית?

אריק מולא:

אנחנו מתקצבים ומפעיל אותו החברה לפיתוח תיאטרון ,אומנות.

יעקב חרש:

הקופה הזו בידי מי נמצאת?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

בידי העירייה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

העירייה.

העירייה מממנת,

את מה?

מוטי ששון  -ראש העיר:

היא מממנת את הבניה ,היא מממנת את החלוקה ,את הכל

היא מממנת .החברה הכלכלית היא גורם מבצע ,קבלן מבצע של
העירייה .הוא לא משלם.
יעקב חרש:

שאני אבין ברשותך.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

כן?

בישיבת הדירקטוריון האחרונה של החברה הכלכלית סוכם ,אני חושב
שאפילו בנוכחותך ,שעלות המוזיאון הוא  64מיליון .האם זה  64מיליון
ועוד שלושה?
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לא ,זה לא קשור .אתה מדבר על הבניה שזה תב"ר וזה ההפעלה
השוטפת.

יעקב חרש:

לא ברור לי ,זאת אומרת,

אריק מולא:

יש תקציב תב"ר שהוא מיועד לבניה,

יעקב חרש:

זאת אומרת שזה עלה ?67

מוטי ששון  -ראש העיר:

חבר'ה ,אני מבקש ,הוא שואל שאלה ובצדק ,הוא רוצה

לדעת .אם זה ביחד מתחבר ל ,67-לא חרש ,יש תקציב פיתוח שזה אופרה
אחת ,יש פעילות שוטפת ,זה שייך לפעילות השוטפת של מוזיאון העיצוב.
מוזיאון העיצוב עובד ,הוא לא עובד בתפוקה מלאה ,הוא עדיין יש
מנהלת ,יש אחראית על תוכן ,צריך להכין את כל העבודות.
אריק מולא:

יש ספריית חומרים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יש ספריית חומרים ,יש הרבה מאד עבודה שמתבצעת.

דובר:

ולפני שהוא נפתח הוא עולה  3מיליון ,מה יהיה אחרי שהוא ייפתח?

אריק מולא:

אתה תראה את זה עוד מעט בתקציב.

מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

זה החלטה שלנו ,קיבלנו החלטה.

זה הסדרי עדיפויות ,בסדר ,צריך שידעו אותה התושבים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא קשור ,יודעים כולם ,רק אני אומר לחרש ,רצית לדעת מ-

 64ועוד  ,3לא שייך .זה פעילות השוטפת .זה כמו שבנינו את המדיאטק
עלה בסביבות  100וכמה מיליון ,103 ,102 ,אני לא זוכר ,וחוץ מזה יש את
הסבסוד שלנו שהעירייה משלמת עבור סבסוד של רשת הספריות.
יעקב חרש:

זאת אומרת שזה הוצאה בעצם ,בוא נגיד ככה ,זו הוצאה קבועה ,נגיד
שאין שינוי ,זו הוצאה קבועה שיש לה,

אריק מולא:

זה נכון להיקף פעילות כזה.

יעקב חרש:

זה הוצאה שוטפת שיש לנו.

מוטי ששון  -ראש העיר:

ברגע שהוא ייפתח יש תערוכות ,התערוכות עולות הרבה

כסף ,תערוכות מחוץ לארץ ,עולות הרבה כסף ,התקציב יגדל באופן
טבעי .עכשיו הוא לא עובד בתפוקה מלאה ,עוד לא פתחנו אותו .אבל כדי
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להכשיר אותו לפתיחה אתה צריך לעשות עבודת מחקר רצינית מאד,
אתה צריך לעשות עבודת חומרים ,עבודות מחקר ולהכין את כל
התשתית לקראת הפתיחה שלו ,כדי שיעבוד אחר כך ברוטינה.
יעקב חרש:

תחת איזה משרד זה עובד?

מוטי ששון  -ראש העיר:

חברה לפיתוח תיאטרון .הבעלות ,אני רק רוצה להסביר

חרש ,יש כמה חברות ,הבעלות  100אחוז של העירייה .רק זו חברה
שהיא חברה שהיא מבצעת של העירייה.
אריק מולא:

טוב ,אז דיברנו על הרווחה שאנחנו מעדכנים בהתאם להבהרות
מהמשרד,

יעקב חרש:

רק סליחה ברשותך שאלה ,כשאתה בונה חברה כמו החברה הכלכלית,
וזה רק בשביל האינפורמציה שלי ,מה זכויות המע"מ שלהם?

אריק מולא:

החברה הכלכלית עובדת כעוסק מורשה לכל דבר ,החברה הכלכלית של
ג'קי ,היא מקזזת תשומות אבל שאר החברות ,וגם החברה לבילוי ובידור
היא עוסק מלק"ר ,לא מלק"ר היא עוסק מורשה .והחברה לפיתוח
תיאטרון ורשת קהילה ופנאי הן חברות ללא כוונת רווח ומלק"ריות ,בלי
מע"מ ,הן לא מתקזזות על מע"מ?

יוליה מלינובסקי :מה עם המוזיאון? אתה זוכר דיברנו על זה שרצו לגבות מע"מ
מהמוזיאון?
מוטי ששון  -ראש העיר:

עדיין עומד ותלוי ,הביאו מישהו ,פרופסור ,איך קוראים לו,

פרופ' עומר .ועדיין זה שהיה פעם מנכ"ל ,מוטי איילון ,הוא עורך דין,
הוא היום מייצג אותנו להסביר להם שכל הנושא הזה הוא נושא
אומנותי ,זה הויכוח.
יוליה מלינובסקי :עדיין זה,
מוטי ששון  -ראש העיר:

עדיין בויכוח הזה.

דובר:

רשויות המס לוקחות את זמנן.

אריק מולא:

טוב ,עוד משהו מר חרש? רווחה ,טוב זהו ,שאר הדברים ,שירותי דת יש
פה עדכון בעקבות החלטת ממשלה לשינוי מקורות מימון ,השתנה ל-
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 .60:40זה השתנה היחס של המימון,
דובר:

מה פתאום היה  60הממשלה  40אנחנו.

אריק מולא:

היה  60:40לטובתנו.

מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב חברים ,למישהו יש שאלות ,יש לנו עוד סדר יום ארוך

חבר'ה .כן רועי?
רועי כהן:

בדיון שעבר אמרנו שזה עניין של התקציב בעניין של סדרי עדיפויות
במדיניות .אני רוצה להתמקד בנושא שאמר פה שמשהו כאילו ,בוא נגיד
שנתון שמספרית שהיתה עליה של למעלה מ 35-אחוז כמעט בקנסות
חניה מתושבי העיר חולון .ואני חושב שזה לא פעם ראשונה שאני מעלה
את זה ,וגם בקדנציה הקודמת וגם בקדנציה הזאת .חברים העניין הזה
צריך להיפסק ,העניין הזה שלא מייצרים פה פתרונות חניה עבור תושבי
חולון ושכל שנה ,אנחנו התחלנו את תחילת הקדנציה ואני מביא לך את
זה במספרים ,בשנת  2003על  4מיליון שקלים.

)מתווכחים(
רועי כהן:

אני רוצה להתמקד בדבר הזה ולא להעביר את זה לסדר היום ושכל
המועצה גם תקדיש לזה איזה שהיא מחשבה .אנחנו התחלנו בשנת 2003
עם סדר גודל של ארבעה ,אני לא זוכר 4 ,מיליון שקלים קנסות חניה
והיום אנחנו עומדים על סדר גודל של כמעט  12מיליון שקלים קנסות
חניה .וזה לא הגיוני שאנחנו לא נותנים לזה פתרון ,שנה הבאה אנחנו
נמצא את עצמנו עם  15מיליון ועם  16מיליון ובסופו של דבר ממי אנחנו
לוקחים את זה מהתושבים שלנו ,מהאנשים שאין להם פתרון חניה ואף
אחד לא מייצר עם הכסף הזה פתרונות חניה לאנשים האלה ,לא
מייצרים לא חניונים ,לא מייצרים לא פתרונות של מדחנים ,לא מייצרים
כל פתרון אחר .פיתוח ,כל לא נעשה ,אנחנו לוקחים פשוט מהתושבים
כסף ולא מייצרים עבורם שום פתרון ואני חושב שזה לא הגיוני ,זה היה
צריך להדליק נורה אדומה לכל מי שמתעסק ,כל מי שמתעסק בנושא
הזה שכמעט ,גידול כזה גדול מהתחזיות ממה שהיה למה שבפועל זה
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מראה על איזה שהוא מצוקה מאד גדולה .מי שעובר היום ברח' סוקולוב
ומי שעובר בכל הסביבה אין חניה ,אתה חייב בצורה כזאת או אחרת
לעבור על חניה .אילן יגיד לך את זה כמי שיש לו ,קודם כל אני מציע
שהמועצה תקבל החלטה ,תקבל החלטה שהכסף שמגיע מהקנסות יופנה
למציאת פתרונות חניה ,אפילו חלק יחסי מהכסף .אם יש לך גידול פה
של  30אחוז ,לפחות  10אחוז או מיליון ,מיליון וחצי ילכו לנושא של
פתרון תשתיות לחניה עבור התושבים .נושא נוסף שרציתי להדגיש ,אתה
אמרת שאתה קיצצת כמעט בזה וראינו את הקיצוץ ,היה קיצוץ של 5
אחוז רוחבי ועם לא אף גידול .ואתה יודע שמה שיקר לי ולחלק מזה זה
הנושא של הספורט .העדכון היחידי שהיה פה בספורט זה סל ספורט
שאתה מחויב לו על פי חוק .אם אתה באמת אומר שאתה יכול ויש לך
תקציבים כספיים שלא חשבת שיתקבלו למה הנושא של הספורט לא
מקבל אצלך סדרי עדיפויות? למה כל הפיתוח של אגודות הנוער ,למה כל
מה שמחלקות הנוער לא מקבלים פיתוח תשתיות ,למה הנושא הזה לא
מגיע לידי ביטוי? אם יש באמת גידול אתה יכול לתת את זה בצורה
כזאת או אחרת עבור הזה .יש לנו מנהל מחלקת ספורט שיודע לחלק יפה
מאד את הכסף ,יש קריטריונים ברורים ,הכל מסודר וזה רק שאלה של
סדרי עדיפויות .וחבל מאד שהגידול היחידי שהושג פה שהוא על פי
החוק .ועוד דבר ,אני אתעסק בנושא של המדיאטק .נכון ,יכול להיות
שזה היה על נושא של צמצום ולכן נרשם  14מיליון ובפועל עכשיו אנחנו
נעמוד על  16מיליון .אבל לך תשים לב ושזה לא יקרה עוד פעם ,הנושא
של מוזיאון עיצוב ,אתה אמרת שזה גם המוזיאון עיצוב וגם מוזיאון
הילדים בסופו של דבר אמורים להגיע לגוף שיכלכל את עצמו .אתה
אמרת,
מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

איזה שטויות אתה מדבר? אני אמרתי דבר כזה?

אתה אמרת שהגוף הזה,

מוטי ששון  -ראש העיר:

אז בוא תלמד מה שאמרתי ותצטט אותי,
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שהגוף הזה אמור להביא ,הגוף הזה אמור להביא הכנסות בנפרד
ולהיבחן כל שנה על פי ההכנסות שלו ועל פי בדיוק הפעילות שלו.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אל תגיד דברים שאני לא אמרתי אותם ,תצטט ,ואני אלמד

אותך מה שלא קלטת ולא הבנת עוד עד עכשיו אחרי שנים שאני מטפטף
לך ואני מצטער שאתה לא קולט את זה .תלמד ,חינוך ,תרבות זו
השקעה,
רועי כהן:

גם ספורט זה השקעה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

ולא מדברים במושגים של רווח או איזון .אני משקיע בדור

העתיד ואני קובע את סדרי העדיפויות כי אני נבחרתי להיות ראש עיר.
רועי כהן:

אין לי בעיה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

מועצת העיר אישרה את ספר התקציב .במסגרת ספר

התקציב יש שם סדרי עדיפויות .רוב המועצה אישרה את זה .כאשר
עכשיו מביאים עדכון ברמה של אחוז וחצי אתה מתחיל לדבר איתי על
דמגוגיה ועל קביעת סדרי עדיפויות ,על חניה ,על מה אתה מדבר איתי על
חניה?
רועי כהן:

על חניה ,כן.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

כן ,שאין להם חניה ,אין להם חניה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אתה מדבר איתי על אנשים שחונים בחניה של,

אבל אני לא מנהל איתך דיאלוג אני עונה לך ,אני עונה לך.

אין לכם חניה ,לא סידרתם.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אני עונה לך ,זו העיר היחידה שלא גובה כסף בכחול לבן ,זו

המדיניות,
רועי כהן:

קנסות היא גובה ,מה היא גובה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

כן.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אבל תשמע אתה אמרת על תרבות דיון?

אני עונה לך ואתה מפריע לי.

סליחה.
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אני כראש עיר שנבחרתי בתחילת הקדנציה הראשונה שלי

קבעתי בחולון לא ישלמו התושבים דמי חניה.
רועי כהן:

גם לפני זה,

מוטי ששון  -ראש העיר:

מה שאני ,למה אתה מדבר ,למה אתה אומר דברים שאתה

לא יודע אותם ולא מבין אותם?
רועי כהן:

טוב.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אני נכנסתי לתפקיד היו תווי חניה ,נקודה .אני החלטתי אין

יותר תווי חניה בכחול לבן ,למה ,כי חשבתי שאני לא צריך להקשות על
התושבים .ייצרתי אלפי מקומות חניה בעיר ,הצרתי מדרכות ,קצב
הגידול של כלי הרכב לא עומד בשום סדר גודל שאתה רק יכול לדמיין
לעצמך כמה עשרות אלפי כלי רכב נוספים ,כשיש משפחה שהיום
בממוצע לוקחת שני כלי רכב אתה לא יכול להזיז בתים .ייצרנו ואנחנו
מייצרים כל הזמן מקומות חניה .אבל אני חושב שגם התפקיד שלי
לאכוף חוק ,מה שאתה לא מבין ,אתה חבר מועצה,
רועי כהן:

אני מבין

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אבל אני כראש איש שעומד בראש הרשות המבצעת,

אבל התפקיד שלך זה כדי למצוא פתרונות.

מוטי ששון  -ראש העיר:

לא ,אני כל הזמן מייצר חניות והתפקיד שלי ,אין לך מושג

ליד התיאטרון עכשיו בניתי ,למה אתה לא ראיתי שמה?
רועי כהן:

אני אומר ברח' סוקולוב ,הצענו לך כמה פעמים,

מוטי ששון  -ראש העיר:

תשמע אני לא ,רועי ,אני לא ,אתה מפריע לי ,אתה כל הזמן

מעיר ,מדבר על תרבות דיון ואתה מדבר כל הזמן .רק אתה בא ואומר,
אתה בא ואומר ליצור מקומות חניה ,תגבה כסף מהתושבים .ואני אומר
לך שאני לא רוצה לגבות כסף מהתושבים .אבל אם מישהו חונה בחניה
של נכה,
רועי כהן:

אז הוא צריך לשלם קנס ,גם משטרה מקבלת קנס.

מוטי ששון  -ראש העיר:

זה בדיוק הבעיה.

____________________________________________________________________________________

27

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין מס' 14

רועי כהן:

18/10/2009

פרוטוקול מס' 352

נו בסדר אבל אתה לא פה ,אתה,

מוטי ששון  -ראש העיר:

אני מבקש לאשר את זה כי אתה אין לך תרבות דיון

מינימאלית כי אתה עונה לי לכל משפט .אז אני מבקש אל תענה לי.
רועי כהן:

לגבי הנכים רק עניתי לך.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אני מבקש אל תענה לי כי אחרת אנחנו לא נקיים פה דיון.

אתה כל הזמן מדבר ואתה לא נותן לחברים להתבטא .אני חוזר ואומר
לך שאתה אומר דברים דמגוגיים והתפקיד שלנו זה להתמודד ביום יום.
אני מייצר אלפי מקומות חניה מאז שאני ראש עיר ,שמעת מה שאני
אומר לך? לך להנדסה,
רועי כהן:

אני חי בעיר אחרת?

מוטי ששון  -ראש העיר:

לך ותראה מה שקורה ,כולם מדברים על זה שהעיר חולון

היחידה בארץ שלא גובה בכחול לבן .אתה בא ואומר שאל תגבה כסף
ממי שחונה בחניה של נכה,
רועי כהן:

תגבה ,למה אתה מכניס לי מילים לפה?

מוטי ששון  -ראש העיר:

אוקי ,מי בעד אישור עדכון התקציב הרגיל לשנת  ?2009מי

בעד?
 17בעד,
מי נגד? אחד נגד ,תודה רבה,
אין נמנעים ,ההצעה אושרה.
אני עובר לסעיף הבא.
יעקב חרש:

אני רוצה רק ברשותך הערה לסעיף הקודם ,למרות שהיתה הצבעה.
תראה יוצא פה 12 ,מיליון יוצא בסביבות  33,000שקל ביום דוחות חניה
בחולון 33,000 ,יום.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יענקל'ה ,מה אתה מדבר איתי? תל אביב גובה 150-180

מיליון ,על מה אתה מדבר איתי בכלל?
יעקב חרש:

רגע מוטי תקשיב,

מוטי ששון  -ראש העיר:

על מה אתה מדבר יענקל'ה?
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מוטי ,באמת חולון לא גובה חניה ,בוא בנחת ,חולון באמת לא גובה
חניה .אבל אין מספיק.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

כמה פעמים הסיפורים האלה עם ,הם גם אמרו את זה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

יש כבר סעיף ,אני מזהיר .יש את הסעיף או לא? נכנס הסעיף?

יש ,אושר ,בטח.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

בסוף יהיה סעיף להוציא אותך מהישיבה.

לא ,לא יהיה שום סעיף.

מוטי ששון  -ראש העיר:
ליפא קמינר:

אתה מפריע עוד פעם.

אתה אל תכניס לי מילים לפה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

יענקל'ה ,אני אענה לך על חניה .באו אלי חבר'ה מסוקולוב,

אוקי אז אני מזהיר אותך פעם ראשונה.

תזהיר פעם ראשונה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

מזהיר אותך פעם ראשונה .יגיד לך היועץ המשפטי שיש

סעיף ,הנה היועץ המשפטי יש סעיף?
רועי כהן:

אין שום סעיף.

ליפא קמינר:

יש עדכון ,בטח.

דובר:

יש סעיף שראש העיר יכול להוציא?

ליפא קמינר:

כן .הנה יש לי את העדכון בוא תראה ,אתה צריך לראות מה צריך לעשות
כדי להוציא חבר מועצה וזה רק לסעיף אחד והוא חוזר לסעיף השני .אז
יצא לסעיף השני.

מוטי ששון  -ראש העיר:

רוצה שאני אוציא אותך? אז אל תפריע ואין לך זכות דיבור,

שב בשקט.
חיים זברלו:

אני יודע אישית שמוטי מחפש פתרונות לחניה ,עכשיו אם זה אפילו יעלה
יותר כסף ממה שהוא גובה הוא מוכן.

מוטי ששון  -ראש העיר:

חרש ,אתה יודע לבד ,חרש ,שגם את המגרש שלך בסוקולוב

בזמנו,
יעקב חרש:

נכון ,נתתי את זה לעירייה.
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מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

לקחתי והעירייה שילמה,

גם היום נתתי בלי כסף ,נתתי את זה לחניה.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:
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לא ,תקשיב ,המגרש שלך לקחנו אותו ,העברנו אותו במועצה,

נכון.

מוטי ששון  -ראש העיר:

ושילמנו את המס רכוש שאתה צריך לשלם לממשלה ,אנחנו

שילמנו ,כי המגרש הזה עומד .כמוך יש עוד מגרשים שאנחנו שילמנו.
ברגע שביטלו את מס רכוש ולא צריך לשלם אנחנו עדיין משתמשים
במגרשים ואנחנו מעבירים את זה במועצה .אני לא יכול לקחת בלי .אז
גם המגרש שלך ,גם מגרשים אחרים אנחנו מאפשרים את החניה שם .כל
מקום שרק אפשר ,לפעמים אני הולך ורב עם התושבים ,כולל מאחורי
התיאטרון .יש שם מקום מוסדר באתי אמרתי תצרו את זה ,הוספתי עוד
 30פה ,עוד  30שם ,אבל אתה לא יכול להתמודד עם קצב הגידול .אני לא
מתכונן כרגע ,ואני אתן לך דוגמא שקרה לי לאחרונה לפני חודשיים
שלושה ,בא אלי אחד שיש לו עסק בסוקולוב ,אמרתי לו תחתים לי את
כל הסוחרים שרוצים שאני אשים חניה ,לעשות את החניה בתשלום .ולי
יש תוכנית מוכנה עם גבולות מוגדרים .ואני אומר תביא לי ,הביא לי
חתימה של  100 ,100סוחרים .אני אומר תביא לי ,עברת את כל סוקולוב,
תביא לי את כל סוקולוב .כי מה קורה חלק רוצה חלק לא רוצה .יכול
להיות שהיום הרוב רוצה ,אבל אני לא יכול ,אני לא צריך להיכנס
ביניהם ואני לא רוצה לקבל החלטה חד צדדית כי יש לי עיקרון ,כי ברגע
שאני אפר את העיקרון ואת השוויון ולהגיד שאני הולך רק על סוקולוב
יבואו שכונות אחרות ובצדק יטענו למה אתה עושה שם ולא באזור
שלנו? למה לא באזור של מכללת חנקין ,למה לא באזור של תיאטרון
חולון? למה לא באזור המכון הטכנולוגי? כל אחד יגיד את זה .יבואו
השכנים שלי יגידו לי למה לא ברחוב שלנו ,כי ברחוב שלי באים בבוקר,
אני רואה אנשים חונים ,עולים על האוטובוס .באים ,הולכים לסוקולוב
חונים ליד הבית שלי .באים השכנים שלי ,באים מקטרים ,אמרתי חבר'ה

____________________________________________________________________________________

30

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין מס' 14

18/10/2009

פרוטוקול מס' 352

לא יעזור ,מדיניות אחת אחידה לכולם ,לא גובים אז לא גובים ,גובים אז
גובים מכולם .עכשיו אני לא רוצה את ההכנסות האלה ,זה מיליונים.
אם אני אומר לך שתל אביב  150או  180מיליון שקל הכנסות יש לה
מחניה אני לא רוצה את זה ,אני לא רוצה להקשות .אבל אם אתה חונה
בחניה של נכים יענקל'ה ,אם אתה חונה בתחנת אוטובוס ,אתה חונה
באדום לבן שזה בטיחותי ואתה חונה,
יעקב חרש:

על זה לא מדובר.

מוטי ששון  -ראש העיר:

רק על זה הקנסות .זה הקנסות יענקל'ה .חניה שאתה עומד

אדום לבן ,בעיה בטיחותית .אנשים חונים על המדרכה ,אתה לא יכול
לעבור.
יעקב חרש:

ישנו מגרש גדול וענק שאני יודע שיש לך את הכוח לקבל אותו לשימוש.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

ברח' קראוזה פינת סרלין ,של משרד העבודה .שהוא עומד ריק.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

במקום הזה אין לי בעיות של חניה יענקל'ה.

מה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

אה נמיר?

נמיר .למה לא תיקח אותו לחניה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

מי?

יש שם מגרש ענק.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

איפה?

שמה אין לי בעיות של חניה.

לא ,ואז תזיז את סוקולוב ,ילכו  200מטר ברגל.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יענקל'ה ,אנשים לא רוצים ללכת .אני אלך איתך לשדרות

ירושלים ,בוא איתי לקראוזה ,אני אלך איתך ,עשיתי חניה אנכית ,לא
אלכסונית ,אנכית .בוא איתי לשם תראה כמה חניה יש שמה .אלך איתך
לשדרות ירושלים ,אלך איתך לסרלין ,תראה כמה חניה יש שם .אנשים
לא הולכים.
יעקב חרש:

אז אתה יודע מה האלטרנטיבה ,מדחן ,בלי לשאול ,בלי לשאול ,מדחן

____________________________________________________________________________________

31

מועצת העיר חולון ישיבה שלא מן המניין מס' 14

18/10/2009

פרוטוקול מס' 352

בלי לשאול יש להם חניה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

רגע ,אני לא רוצה כסף .טוב ,אני רוצה לסעיף הבא ,אני עובר

לסעיף הבא ,אישור תב"רים .אריק אישור תב"רים.
יוליה מלינובסקי :יש לי רק הערה אחת.
דובר:

יש לי רק הערה טכנית אחת ,מספר קנסות החניה לא עלו ,שתדעו את זה
רק ברמה העובדתית .היתה השנה אכיפת גביה כולל,

מוטי ששון  -ראש העיר:
דובר:

שנים קודמות.

שניים ,חלק ניכר מדוחות החניה הם לא מתושבי חולון אלא מתושבי
ערים אחרות.

יוליה מלינובסקי :יש לי רק הערה אחת לכל מה שקשור לחניה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

הסכום היה כי היתה אכיפה לגבי חובות העבר.

יוליה מלינובסקי :מוטי,
מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל עברנו את זה.

יוליה מלינובסקי :לא ,אני מסכימה ,אין לי בעיה ,אין לי בעיה עם זה ,אני שמעתי כבר הכל,
הצעקות היו עד לשם .רק הערה קטנה ,שהרכבים של עיריית חולון גם
פיקוח וגם את הסיירת שלנו,
מוטי ששון  -ראש העיר:

הסיירת לא עושה דוחות ,עזבי.

יוליה מלינובסקי :לא ,אתה לא שומע מה אני אומרת ,אני לא מאשימה אותך בשום דבר,
אני רק אומרת שלא יחנו בחניה כפולה .כי כנראה הם צריכים לתת את
הדוחות לעצמם במצב כזה.
מוטי ששון  -ראש העיר:

הערנו להם.

יוליה מלינובסקי :כן.
דובר:

אם את רואה דבר כזה דווחי.

יוליה מלינובסקי :אני מה זה רואה .אני גם כן אומרת.
מוטי ששון  -ראש העיר:

בסדר .אישור רשימת התב"רים ,אתם יודעים רוב התב"רים

שאתם רואים פה הם כנגד הכנסות או השתתפות של גופים חיצוניים
למערכת .סך הכל התוספת היא .2.055
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מה הכוונה תוספת?

מוטי ששון  -ראש העיר:

כנגד ,באים אומרים לך יש לך ,נותנים לך  Xכסף ואתה צריך

להשלים .ברמות כאלה או ברמות אחרות .יש לך פירוט במפורש ,אם
אתם רוצים לקחת שיפוץ ומיגון ,נושא של מיגון אנחנו מבקשים תוספת,
קיבלנו ממשרד החינוך  260אנחנו מוסיפים עוד  .200מקור המימון
בהשלמת תכנון בתשתיות וגינון ,מקורות המימון ,הורדנו  132וזה על
חשבון הממשלה במקום המקורות העצמיים שלנו .סידורי נגישות בפרק
פרס ,קיבלנו  420,000שקל ,אנחנו מוסיפים עוד ,470
דובר:

הרוב זה .matching

מוטי ששון  -ראש העיר:

 ,matchingכן ,נגד השתתפות של גורם חיצון ,אנחנו תמיד

שמחים .בסך הכל אתם רואים כמה אנחנו מקבלים מגורמי חוץ .טוב מי
בעד אישור התב"רים?
רועי כהן:

מה זה בחצי מהחלק של העמותה ,מה זה עם עמותת חוץ מרכז ,איך
העירייה יכולה להתקשר עם העמותה שזה לא דרך,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

שזה לא דרך וועדת תמיכות או משהו כזה ,אם זה עמותה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

העמותה הזאת היא,

קודם כל זה תב"ר.

כן ,בסדר ,בכל מקרה כל תקציב,

מוטי ששון  -ראש העיר:

והעמותה הזאת פועלת ואנחנו מעבירים לה כספים ישירות

על פי חוק.
רועי כהן:

זה מותר על פי חוק? אני לא יודע ,בשביל זה אני שואל ,אני יודע שיש
הנחיה של משרד הפנים שכל הנושא של עמותות והכל זה הכל צריך
לעבור דרך וועדת,

מוטי ששון  -ראש העיר:

יש הסכם איתם וידבסקי אתה גם חתום עליו ,תסביר לו.

רועי כהן:

אני כמעט בטוח שאני צודק גם.

יצחק:

אתה לא צודק ,יש מקרים שיש הכתבה,

רועי כהן:

יש לך החרגה של זה?
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יצחק:

כולל עמותות למען הקשיש.

דובר:

אבל זה גם עובר יצחק.

מוטי ששון  -ראש העיר:
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לא חשוב ,בלי שום קשר אבל זה הכתבה ,לא באים ואומרים

לך אתה מתנדב .מחייבים אותך גם כמה לשלם.
רועי כהן:

אני יודע ,שאלתי אם נעשית הפעולה הזאת כי אני ראיתי את הנייר.

מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב ,אני עובר ,מי בעד? אישור התב"ר לפי הרשימה

המצורפת במסמך של וידבסקי מ 24/9/09-בסך  .2,055,000מי בעד?
אושר פה אחד,
 18בעד,
אין נגד,
אין נמנעים ,אושר.
אני עובר לסעיף הבא ,אישור מועצת העיר לצו שימוש בחלקות .אפרופו יענקל'ה ,לשימוש
בחלקות  207 ,206בגוש  6750לשימוש מגרש חניה ובמקום בית ספר
אלון ,זה לא הרן ,יש שמה מגרש ,אתה רואה לפי חוק אנחנו עושים את
זה.
יעקב חרש:

האם העירייה מכוסה בביטוח פה?

מוטי ששון  -ראש העיר:

לנכס שמישהו נכנס במישהו אחר?

יעקב חרש:

לא ,ילד נפצע.

דוברת:

ילד מכוסה בכל מקרה.

יעקב חרש:

זה חניון.

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

זה לא חניון ,למה זה חניון? מגרש חניה.

מגרש חניה ,יגיד היועץ אם לא צריכים ביטוח .זאת אומרת יש ביטוח?
אם אתה אומר שהעירייה מכוסה ,מכוסה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

טוב .מי בעד? עוד פעם אני אמרתי בתיקון ו-
 19בעד,
אין נגד,
אין נמנעים.
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אני רק מזכיר לכם ,לתקן את זה זה לא הרן זה אלון ,זה מול חומוס מסה ,ליד חומוס מסה.
אחר כך אישור הסעיף הבא .אישור מועצת העיר לצו שימוש ארעי
מטולה ,מי שלא יודע .קרית שרת.
מי בעד?
 19בעד,
אין נגד
אין נמנעים.
מוטי ששון  -ראש העיר :אני עובר לסעיף הבא ,אישור חוזה חכירה בין עיריית חולון ובין
יונייטד יזראל ,בהתאם לחוות דעת היועץ המשפטי של עו"ד יחיאל
אטיאס ,אתם זוכרים גם בישיבות הקודמות אנחנו הבאנו ועשינו סדר
ואנחנו לא גמרנו את הכל .וכאן זה מדובר על תיכון הרצוג .אז החוזה,
כמו שאתם רואים ,אנחנו חייבים להביא את זה לפי חוות דעת שמצורפת
כאן .בעבר זה היה של המנהל והעירייה הפקיעה את זה ואז צריך את
ההסכם מול החברה הזאת ,מה שהיה להם מול המנהל.
יעקב חרש:

גם פה העירייה מגובה? כיוון שחכירה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
יעקב חרש:

מגובה ממה?

השכרה וחכירה זה אותו ,זה באותו משקל ,יש לעירייה אחריות,
אחריות שילוחית יש לה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

של מה?

יעקב חרש:

האם העירייה גם פה מגובה בביטוח?

דובר:

זה בית ספר.

יעקב חרש:

לא משנה .זה לא משנה ,כל זמן שאתה אחד הבעלים.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אני רק חוזר ואומר לכם זה קרקע שהיתה של המנהל ,אנחנו

הפקענו אותה כי המנהל מה שקשור לצבע חום שזה מבנה ציבור הוא
מעביר את זה לרשויות המקומיות .אנחנו העברנו את התהליך הזה,
עכשיו ההסכם נעשה ישירות בינינו לבין החברה ובזה,
מי בעד?
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מישהו יצא נכון?
 16בעד,
אין נגד,
אין נמנעים.
 16מתוך  ,25יש פה איזה נוסח שצריך להקריא אותו .שהוא רוב מוחלט
מתוך סך הכל  25חברי המועצה.
אוקי אני עובר לסעיף הבא .אישור מכירה בכינוס נכסים עיריית חולון
חברת דרור הדרום ,חברה לפיתוח בע"מ גוש  675חלקה  ,247אתם
צירפתם את זה .זה היה בכינוס ,היתה הצעת יחיד.
דובר:

אנחנו מחויבים למכור את זה.

מוטי ששון  -ראש העיר :זה כינוס היה ,מי בעד?
אוקי  16בעד,
אין נגד,
אין נמנעים.
בעד החלטת האישור הצביעו  16מתוך  25חברי המועצה שהם הרוב רגיל
מתוך כלל חברי המועצה .אוקי אושר,
מוטי ששון  -ראש העיר :אני עובר לסעיף אישור חוזה בין עיריית חולון לעמותת "הצל
ליבו של ילד" בהתאם לחוות דעתו של היועץ המשפטי עו"ד רון חלמיש
מיום  .29/3מי בעד?
אוקי בעד החלטת האישור הצביעו  16מתוך  25חברי המועצה שהם רוב
רגיל מתוך כלל חברי המועצה ולא רק מהנוכחים
אין נגד ,אין נמנעים.
אני עובר לסעיף הבא .אישור סיכומיה והמלצותיה של הוועדה לענייני

ביקורת לדו"ח מבקר העירייה לשנת .2008
רועי כהן:

הוא לא יכול להיות נדון היום מאחר והוא צריך להיות במועד מיוחד.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אנחנו יכולים לעשות את זה במועד אחר ,זה בסדר מבחינת

יואל?
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אני רוצה לעשות את זה אז ב 1-לחודש.

מוטי ששון  -ראש העיר:

יואל זה בסדר?

יואל ישורון:

אם מתעקש על זה רועי.

רועי כהן:

מה זה מתעקש ,אתה לא יכול להפוך מועד,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אם רוב חברי המועצה ,אבל לא רובם נמצאים פה.

לא ,אבל למה לעשות משהו,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:
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אין בעיה.

לא ,אבל צריך להיות מועד מיוחד ,צריך לעשות את זה במועד מיוחד ,זה
פוסל את הזה ,מה אתם רוצים לעשות.

דובר:

זה נעשה אבל אם מראש יודעים על זה אז אפשר.

מוטי ששון  -ראש העיר:

תראה ,אנחנו יכולים לקבל החלטה וברגע שחבר אחד מערער

אז בשביל מה? אז נדחה את זה לישיבה הבאה.
אישור דוחות כספיים ליום  31/12/2008של החברה לפיתוח תיאטרון,
מוסיקה ,אומנות ,מחול חולון בע"מ .אתם יודעים אנחנו אישרנו את כל
החברות האחרות ,אצלם היתה קצת התמהמהות ,היו בעיות שם
בחברה .בבקשה .בבקשה זה יידחה .בבקשה תציג את עצמך.
דורון עברי:

שלום כן ערב טוב ,שמי דורון עברי ,אני רואה החשבון של החברה
לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה,

רועי כהן:

אבל זה נדחה לא בגלל זה ,זה נדחה כי זה לא נעשה זה ,שלא יחשבו
שבגללי זה נדחה ,זה בגלל שזה לא,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

לא חשוב ,זה נדחה.

זה נדחה כי זה לא נעשה לפי מועד מיוחד ,צריך להבין את זה ,אני לא
נציג זה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

אבל מה זה,

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

רועי ,אם אתה לא היית מעלה את זה,

אז אני הייתי.

מה זה עצימת עיניים?
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לא ,אם מישהו אחר היה מערער אחרי הייתי עושה את זה

עוד פעם.
רועי כהן:

אז למה ,כאילו,

מוטי ששון  -ראש העיר:

זה לא פסול ,עזוב ,בדיוק ,עזוב ,אבל אתה מתעקש על זה,

נגמר.
רועי כהן:

אני דורש שזה יהיה מועד מיוחד.

מוטי ששון  -ראש העיר:
רועי כהן:

בכל מקרה אתה צריך להיות פה ב 1/11-אז מה זה משנה?

מוטי ששון  -ראש העיר:
דורון עברי:

בסדר ,הלאה.

טוב בבקשה ,קדימה.

טוב למי שלא שמע עוד פעם שמי דורון ואני הרואה חשבון של החברה
לפיתוח תיאטרון .אנחנו דנים לגבי הדוחות הכספיים לשנת  2008ואני
רוצה מיד כבר להתחיל בקצרה את הסקירה אז אני מעביר אתכם ,למי
שיש לו את הדוחות הכספיים ,אז נעשה את הסקירה לפי כל מוסד
ומוסד ולדלג על הדוחות המאוחדים ובסוף למי שיש שאלות לגבי
הדוחות המאוחדים אני אשמח לענות לו .אז נתחיל עם תיאטרון חולון
בעמוד  .15בשנת  2008תיאטרון חולון ,מבחינת הנכסים אפשר לראות
שסך הכל הנכסים של התיאטרון גדלו בשנת  ,2008אם אנחנו מתייחסים
לנכסים השוטפים ,דהיינו לרכוש השוטף של התיאטרון שכולל את
המזומנים ,כולל את הלקוחות וכולל את החייבים .סך הכל היה גידול
במזומנים וגידול בחייבים .סך הרכוש השוטף היה כ 4-מיליון שקל בשנת
 ,2008גידול של כמעט פי שתיים ביחס לשנת  .2007לאחר מכן אם אנחנו
נסתכל על הרכוש הקבוע אנחנו רואים ירידה של הרכוש הקבוע וזאת
מהסיבה שהתיאטרון העביר את הנכסים ,את הרכוש הקבוע שלו של
מוזיאון הקריקטורה מתחת ניהולו לניהולה של הנהלת המדיאטק ,ולכן
נעשתה פה העברה של מצבת הרכוש קבוע מהתיאטרון למדיאטק .סך
הכל מצבת הנכסים בשנת  2008של התיאטרון היא  .6,271,000נעבור
להתחייבויות של התיאטרון בשנת  ,2008אז סך הכל ההתחייבויות
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השוטפות של התיאטרון עמדו על  4,400,000שזה רואים קיטון ירידה
ביחס לשנת  ,2008דהיינו רואים ירידה בזכאים ורואים ירידה בעיקר
בספקים של התיאטרון ,זאת אומרת ירידה בהתחייבויות לספקים.
לאחר ההתחייבויות השוטפות אנחנו נעבור להתחייבויות לזמן ארוך,
ההתחייבויות לזמן ארוך בעצם של התיאטרון ב 2008-הן כוללות את
ההתחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד דהיינו עתודה לפיצויים שיש
לתיאטרון .ב 31/12/2008-ההתחייבות עמדה על  235,000שקל שזאת
אומרת זה התחייבות נטו ,התחייבות בניכוי קופת פיצויים מרכזית
ובניכוי התחייבויות שיש לביטוחי מנהלים לעובדים .זה לגבי זה ,יש לנו
גם את ההון שהונפק בזמנו 800,000 ,שקל שזה עובר איתנו משנה לשנה.
לאחר מכן אנחנו עוברים לסך הכל נכסים נטו ,מה שנקרא ההון של
התיאטרון .אנחנו יכולים לראות שבשנת  2008סך הכל ההון של
התיאטרון עמד על כ 800,000-שקל ביחס ,זאת אומרת אנחנו רואים פה
הון חיובי ,להבדיל משנת  2007ששם היה גירעון בהון אוקי? יפה .זה
לגבי המאזן .ברשותכם אני רוצה לעבור לדוח רווח והפסד ,עמוד 17
ובעצם לדוח על הפעילויות נקרא .והדוח הזה כולל ,קודם כל נתחיל
מההכנסות .סך הכל ההכנסות ,מחזור הפעילויות שהיה לתיאטרון בשנת
 ,2008אנחנו רואים גידול בהכנסות מפעולות עצמיות של התיאטרון ,מ-
 6,600,000ל 7,600,000-כמיליון שקל גידול ,סך הכל כ 13-אחוז גידול
בפעולות העצמיות של התיאטרון .לאחר מכן אנחנו רואים שיש גם גידול
בהקצבות 9.5 ,מיליון שקל ,מה שמוביל אותנו סך הכל להכנסות למחזור
הפעילויות של התיאטרון בשנת  2008ל 17-מיליון שקל מ14,800,000-
שהיה בשנת  .2007לאחר מכן נעבור לעלות הפעילות הישירה שהיתה
לתיאטרון בשנת  .2007אז העלות הזאת היא בעצם כוללת שלושה
מרכיבים .את הוצאות השכר שהיה לתיאטרון וזה עומד על .2,290,000
לאחר מכן אנחנו רואים הוצאות מופעים ואירועים ,6,895,000 ,גידול של
 22אחוז ביחס לשנת  ,2007זאת אומרת שניתן לראות שהכספים
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שהתקבלו בעצם לתיאטרון תועלו לצורך הפעילות השוטפת ,בעצם
לליבת הפעילות של התיאטרון .לאחר מכן יש לנו ,לאחר הוצאות
המופעים ואירועים יש לנו הוצאות תפעול ואחזקה  1,894,000יחסית
דומה לשנת  2007והסך הכל  11מיליון שקל הוצאות גידול של כ 10-אחוז
ביחס לשנת  .2007סך הכל הכנסות נטו מפעילויות עומד על 6,148,000
ומשם בעצם ההוצאות שיורדות זה הנהלה וכלליות והמכירה והשיווק.
ההנהלה וכלליות כ ,1,600,000-אנחנו רואים ירידה ביחס לשנת .2007
ולאחר ההנהלה וכלליות אנחנו עוברים למכירה והשיווק כ 3-מיליון
שקל ,די דומה ביחס לשנה קודמת .סך הכל מוביל אותנו להכנסות פחות
הוצאות ,לפני הוצאות מימון לעודף של כמיליון וחצי שקל שהיה
לתיאטרון בשנת  .2008מזה אנחנו מורידים את הוצאות המימון מה
שמוביל אותנו לסך הכל עודף בשנת  2008של התיאטרון של כ1,600,000-
שקל.
רועי כהן:

הוא חוזר כהשקעה?

דורון עברי:

כן ,הוא חוזר לעודפים של התיאטרון ומזה כמובן ממשיכים ליצור
פעילויות ,השקעות וכו' .זה לגבי תיאטרון ,שאלות? נעבור למוזיאון.

רועי כהן:

למה זה טיוטה לדיון זה לא אושר עדיין ב,-

דורון עברי:

לא ,אצלכם זה הטיוטה.

רועי כהן:

אבל רשום פה טיוטה ,זה לא אושר בדירקטוריון.

דורון עברי:

זה מה שהועבר אליכם אבל הדוח כבר אושר.

רועי כהן:

יש חתימות?

דורון עברי:

כן .אוקי אני עובר בקצרה למוזיאון .אז ככה לגבי המוזיאון ,מוזיאון
הילדים בעמוד  .26במוזיאון הילדים ,אני אעבור רק אולי על השינויים
שהיו,

דובר:

מה קרה במדיאטק ,למה אתה מדלג על זה?

דורון עברי:

אנחנו נגיע למדיאטק ,מדיאטק הוא אחרון חביב.

דובר:

הוא הלפתן.
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למוזיאון בעמוד  26סך הכל נכסים שוטפים עומד על כ 4-מיליון שקל,
שוב פעם אין הרבה שינוי ביחס לשנת  .2007הרכוש הקבוע עומד 6.5
מיליון ,אין הרבה שינוי ,הירידה נובעת בעיקר מהוצאות פחת שהיה
בשנת  2008עבור הרכוש .זה לגבי הנכסים .לגבי התחייבויות בעמוד
הבא,

יוליה מלינובסקי... :
דורון עברי:

כן ,בגלל שיש להם ,יש רכוש גדול בעיקר זה הפחת על הבניה שהם בנו
אותם ,הזמנה לשקט שזה עלה הרבה כסף .יש פחת ,הפחת פה נקבע לפי
תקנות של מס הכנסה .אוקי עמוד  27זה בעצם ההתחייבויות .במוזיאון
אנחנו רואים ירידה בהתחייבויות מ 2,400,000-ל .1,649,000-זה
התחייבויות שוטפות .לאחר מכן התחייבויות לזמן ארוך שזה בעצם ,עוד
פעם התחייבויות לסיום יחסי עובד מעביד ,לפיצויים ,יש לנו גידול מ-
 387ל.565,000-

יעקב חרש:

למה הוסיפו עובדים?

דורון עברי:

איך?

יעקב חרש:

הוסיפו עובדים?

דורון עברי:

לא ,מה שקרה זה שמכיוון שבשנת  2008כל הקופות ספגו הפסדים אז
כשהקופה סופגת הפסד היא מצטמקת וההתחייבויות שומרת על עצמה
וגודלת אז החשיפה יותר גדולה.

יעקב חרש:

החלות היא על העירייה.

דורון עברי:

על החברה שבסופו של דבר,

יעקב חרש:

כן ,זה העירייה.

דורון עברי:

העירייה.

מוטי ששון  -ראש העיר:

אבל השנה זה כבר התהפך ,ב.2009-

יעקב חרש:

כן ,כן ,זה התהפך ,זה נכון.

דורון עברי:

טוב .סך הכל נכסים נטו ,ההון של המוזיאון אפשר לראות שהוא כמעט
ולא השתנה כל כך ,אנחנו עדיין נשארים על  8פלוס 8 ,מיליון פלוס.
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מכאן אנחנו נעבור לדוח על הפעילויות בעמוד  .28סך הכל ההכנסות של
המוזיאון בשנת  ,2008אנחנו רואים שהן גדלו מ 13,300-ל.14,600-
הגידול נובע ,יש גידול שנובע גם מהפעולות העצמיות גדל ב 8-אחוז וגם
מהתקציב שנובע ,הגידול בתקציב שנובע בעיקרו ממשרד הרווחה ,נכון.
אוקי לאחר מכן עלות הפעילויות היא כ 11-מיליון שקל שבעצם נובעת
מהשכר והתפעול .סך הכל הכנסות נטו  .3,700,000הוצאות הנהלה
וכלליות והוצאות מכירה ושיווק כמעט אין הרבה ,אין פער ביחס לשנת
 ,2007מה שמוביל אותנו לסך הכל עודף לפני מימון של  164,000שקל.
במוזיאון להבדיל מהמוסדות האחרים יש הכנסות מימון וזה בעצם נובע
מעודף מזומנים שהיא מחזיקה ולכן בשנת  2008ההכנסות נטו,
ההכנסות בניכוי הוצאות היה כ 60,000-שקל .מה שמעביר אותנו לעודף
משנת  2008ל 222,000-שקל .זה לגבי המוזיאון ,להמשיך הלאה?
מדיאטק.
מוטי ששון  -ראש העיר:
דורון עברי:

הוא מצליח להביא תרומות.

כן .מדיאטק עמוד  .36אוקי ,במדיאטק אנחנו רואים בנכסים השוטפים
סך הכל עומד על  3,766,000לפי ההרכב שאתם רואים ,גידול בלקוחות,
גידול בחייבים יתרות חובה וגידול קטן במזומנים מביא אותנו ל-
 3,796,000גידול ביחס לשנה קודמת.

יעקב חרש:

מה זה חייבים ברשותך ,מי זה חייב?

דורון עברי:

חייבים ,הגידול בעצם בחייבים נובע בעיקר מגידול במשרד החינוך ,הוא
נותן שוברים והשוברים גדלו בשנת  2008וב 2009-הם יגדלו עוד ,זה
בעצם מה שהביא את הגידול בשנת  2008ביחס ל 2007-אוקי?

מוטי ששון  -ראש העיר:

חרש בעבר היית לוקח ,גובה כסף עבור ההפעלות .ואז ביטלו

לך את זה .כשביטלו לך אמרו עכשיו אנחנו נשלם לך ,ומעלים את
התקציב משנה לשנה ,את ההשתתפות שלהם.
דורון עברי:

להמשיך? אוקי .סעיף הבא זה רכוש קבוע .הרכוש הקבוע בשנת  2008של
המדיאטק עומד על  4,300,000ביחס ל 2-מיליון שקל ב ,2007-יש פה
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גידול .הגידול בעצם נובע בין היתר מנכסים שהועברו ,אם אתם זוכרים
בתיאטרון העברנו  800,000מהתיאטרון לניהול המדיאטק ,אז 800,000
עבר .יש ספרים שנקנו לספריה החרדית שהוקמה בשנת  2008כ50,000-
שקל ועוד ציוד לספריה ,ציוד בכלל לספריות  300,000שקל ,ציוד
למוזיאון העיצוב ,הצטיידו ב 225,000-שקל .מוזיאון הקריקטורה
הצטייד בשנת  2008בעוד  230,000והתיאטרון בעוד  ,700,000סך הכל
מביא אותנו לגידול של כ 2-מיליון שקל כמו שראינו בין  2007ל.2008-
יעקב חרש:

הנכסים האלה שאתה קורא להם נכסים זה נכסים שמישים גם מחר או
שזה שימוש חד פעמי?

דורון עברי:

זה שמיש לאורך כמעט ,כל נכס ונכס יש לו חיים ,תוחלת חיים.

יעקב חרש:

כמה יש בלאי?

דורון עברי:

תוחלת החיים היא שלוש שנים.

יעקב חרש:

אתה עושה עליו פחת?

דורון עברי:

בהחלט .זה הנטו.

יעקב חרש:

פחת מואץ או פחת רגיל?

דורון עברי:

לא ,פחת מואץ זה סיפור אחר ,פחת מואץ נותנים לחברות תעשייתיות
שמשתמשות לצורך,

יעקב חרש:

לא ,אבל אם לדוגמא זה לתיאטרון שזה משתמשים בזה ואחרי תקופה
הציוד הולך מה תעשה?

דורון עברי:

אז יש ציוד שנקבע לו ערך בלאי הרבה יותר גבוה מאשר נניח ציוד אחר.
למשל סתם דוגמא שיפורים במושכר אז זה  10אחוז,

יעקב חרש:

 6-10אחוז כן .אבל מה עם מנורות?

דורון עברי:

איך?

יעקב חרש:

פרוז'קטורים ,מנורות?

דורון עברי:

פרוז'קטורים ,אז כל אחד יש רשימה ארוכה וכל ציוד יש לו את הפחת
שלו ,זה לפי התקנון אוקי? טוב .סך הכל נכסים של המדיאטק לשנת
 2008מסתכמים ב 8-מיליון שקל .אנחנו עוברים לצד ההתחייבויות .צד
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ההתחייבויות של המדיאטק לשנת  ,2008בעמוד  37אנחנו רואים
התחייבויות שוטפות ,יש גידול גם מכ 5-מיליון שקל ל 7,900,000-בערך
התחייבויות שנובע מגידול חובות לספקים והתחייבויות אחרות שנוצרו
למדיאטק נכון ל ,31/12/2008-סך הכל  .7,800,000זה ההתחייבויות
השוטפות .לאחר מכן התחייבויות לזמן ארוך ,שוב פעם זה יחסי עובד
מעביד .אצל המדיאטק ההתחייבות עומדת על  400,000שקל ב-
 .31/12/2008לאחר מכן אנחנו עוברים להון ,בעצם המדיאטק הוא מוסד
שבעצם יש לו איזה שהוא גירעון שלילי בהון ועומד בשנת ,ב31/12/2008-
סך הכל על  208,000שקל גירעון בהון.
יעקב חרש:

אבל איך קרה כזו קפיצה גדולה בגירעון מצטבר של  2.5מיליון שקל?

דורון עברי:

נעבור עוד מעט על דוח רווח והפסד ואז אפשר יהיה לראות את הפעילות
שבעצם בין היתר צברה ,היא חלק ,לפחות חלק מהגירעון .זה לגבי
המאזן ,נעבור לגבי דוח על הפעילויות .דוח על הפעילויות בעמוד  .38סך
הכל אנחנו רואים הכנסות מהקצבות ,יש לנו כ ,18,800-לאחר מכן ,יש
גידול מהקצבות מעיריית חולון ,יש גם ממשרדים ממשלתיים .אפשר
לראות שכל המשרדים כמעט העניקו כספים למדיאטק ,משרד החינוך,
משרד המדע התרבות והספורט ,משרד התמ"ת ,משרד הרווחה וכו' .סך
הכל  .65,000סך הכל יש לנו הכנסות ,סך הכל מחזור הפעילויות שלה
המדיאטק לכל שנת  2008הוא כ 26,600,000-ואנחנו רואים גם גידול
שהיה בפעילות של המדיאטק מ 5,800,000-ל ,7,800,000-כשני מיליון
שקל גידול מפעולות עצמיות של המדיאטק .הלאה ,לגבי עלות
הפעילויות ,עלות הפעילויות בעצם מורכבת מהוצאות שכר ונלוות של כ-
 10מיליון שקל ,ההוצאות שכר ונלוות הישירות .יש  9,900,000ביחס ל8-
מיליון שקל ,הגידול הזה בעצם נובע מהוצאות של המוזיאון
הקריקטורה שנכנס לניהולה של המדיאטק והיה קודם בתיאטרון ,יש
את הסינמטק שהיה בשנת  2008ולא היה קודם.

יעקב חרש:

הם היו בגירעון?
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הפעילויות האלה? אז זהו ,פה אנחנו מסתכלים על כל הפעילויות שתחת
המדיאטק ,עוד לא חילקנו בדוחות הכספיים כל פעילות ופעילות לדעת
אם היא גירעונית או לא ,זה תמחור פנים חברתי שאפשר לעשות אותו.
ואנחנו מסתכלים בעצם במקשה אחת על כל הפעילות במדיאטק .אפשר
לעשות חיתוכים ,אין בעיה.

דובר:

זה עדיף בשביל ללמוד.

דורון עברי:

אפשר ,בהחלט ,אפשר לעשות לצורך ,לא כדאי להלאות את קורא
הדוחות הסביר בדוחות האלה שהוא יאבד את עצמו ,אפשר כנספחים
לצורך ,אם תרצו להעביר לכם כדי שתוכלו לדעת כל פעילות מה מצבה,
אפשר יהיה להעביר את הדוח פעילות של כל אחד ,אין בעיה .אוקי לאחר
מכן אנחנו רואים ,לאחר השכר הוצאות מופעים גדלו מ 5-מיליון ל8-
מיליון שנבע בעיקר ,הגידול נבע בעיקר מהפקות עצמיות של אירועים
והצגות .לאחר מכן יש גידול גם בהוצאות תפעול ואחזקה מ 5-מיליון ל6-
מיליון .סך הכל ההוצאות הישירות של המדיאטק עלה בשנת  2008מ18-
מיליון ל 24-מיליון .מה שמוביל אותנו להכנסות נטו מפעילויות של
 .2,300,000לאחר מכן יש לנו את ההוצאות הנהלה וכלליות והוצאות
המכירה והשיווק שהן פחות או יותר כמו שנת  2007וזה מעביר אותנו
במדיאטק לגירעון של  1,400,000פלוס הוצאות מימון ל1,436,000-
לגירעון אוקי? שאלות לגבי המדיאטק?

מוטי ששון  -ראש העיר:

מי בעד אישור הדוחות הכספיים ליום  31/12/2008של

החברה לפיתוח תיאטרון ,מוסיקה ,אומנות ,מחול חולון בע"מ
מי בעד?
 18בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
ברשותכם אני נועל את הישיבה ופותח את הישיבה הבאה.

מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
מרכז המועצה
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