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אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה ...יום הולדת וליוסי נדלר יום הולדת,
אז אנחנו דואגים כל פעם שיש לחבר מועצה ,תורג'מן ,שאלת מה פתאום? אם
יש יום הולדת,
מוטי ,אף פעם לא הבאת מתנות ,מה פתאום מתנה?

דובר:

)מדברים ברקע(
מוטי ששון:

אז מזל טוב גם לניסן וגם ליוסי נדלר.
ואני עובר ברשותכם לסעיף הראשון ,אישור תקציב העירייה לשנת .2009

.1

אישור תקציב העירייה לשנת 2009

מוטי ששון:

אתם קיבלתם את התקציב .טוב ,אנחנו מגישים את התקציב בתקופה של אי
ודאות ,בהנחות מסויימות ,כאשר אנחנו יודעים שכאשר תיבחר ממשלה
חדשה ונדע בדיוק מה יהיו הוצאות המלחמה ומטבע הדברים נצטרך לקצץ
ומאחר ואנחנו רוצים להגיש את התקציב במועד בינואר ,בדרך כלל אנחנו
מגישים אותו בסוף דצמבר ,השנה מגישים אותו בסוף החודש ,ישנן רשויות
שחיכו עד מרץ להגיש את התקציב רק במרץ אבל כמו בכל מקום אחר ,גם
אנחנו אם נראה שההנחות שלנו שהנחנו אותם הם לא ריאליות ,לא עומדים
במבחן המציאות ,אנחנו מטבע הדברים נעדכן את התקציב .אני לא צופה
שהתקציב יעודכן בצורה חיובית אלא יעודכן בזה שנצטרך לקצץ גם בפעולות
נוספות.
מה שניתן לראות מספר התקציב ,סך הכל התקציב מסתכם ל 835-מיליון
ש"ח ,שזה גידול ריאלי של  4.3בהשוואה לתקציב של .2008

רועי כהן:

במידה והיינו גם עם המים כמה זה היה מגיע בערך?

מוטי ששון:

אם מה?

רועי כהן:

אם עדיין כאילו היה ההכנסות מהמים?

מוטי ששון:

תוסיף  120בערך? וידבקי 120 ,מיליון 120 .מיליון.

רועי כהן:

 120זה אומר ,900

מוטי ששון:

 ,955לא כולל ,ואם אתה מוסיף לזה גם את התב"רים ,שאתה תראה אחר כך
יש לנו גם תקציב לתב"רים ,אתה מגיע כבר ל 1,100-מיליארד ,לא כולל את
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חברות הבת .ואם אתה מוסיף את חברות הבת זה סדר גודל של 1,200
מיליארד .זה היקף הפעילות של העירייה עם חברות הבת .אבל אם אנחנו
ניקח את מרכיבי ההוצאה ,את מרכיבי התקציב ,אנחנו נוכל לראות שמרכיבי
השכר מהווים  33.5%ותקציבי הפעולה  .63%זאת אומרת בין ,תקציבי
הפעולה זה מהגבוהים ביותר מבין הרשויות ,כאשר גם פירעון המלוות .3.4
אני רק מזכיר לחברים שלפי ההוראות והנהלים של משרד הפנים ,אתה רשאי
לקחת לתקציבי הפיתוח עד  60%מהתקציב הרגיל שיש לך .זאת אומרת אם
התקציב שלנו הוא  ,835תכפילו כפול  60%אנחנו מגיעים לחצי מיליארד שקל
שאפשר לקחת בפריסה של  15-20שנה .ותמיד אני נותן את הדוגמה ,אני
אומר את זה לחדשים ,שזוג שגר בדירה של שלושה חדרים רוצה לעבור
לארבע לוקח משכנתא וגם אם הוא לוקח משכנתא ,אז נגיד שהוא מרוויח
לצורך העניין  20,000שקל הוא מחזיר כל חודש  1,000שקל .זאת אומרת יש
לו יכולות לשפר את המצב העכשווי שלו על חשבון ההכנסות העתידיות שלו.
ומה שאנחנו עשינו אם תוכלו לראות כאן לגבי פרעון המלוות ,שפרעון
המלוות מהווה בסך הכל  3.4ש"ח מהתקציב ,עומס המלוות מסתכם ל162-
מיליון שקל ,בהשוואה למה שאמרנו לכם שעדיין אנחנו בעצם מנצלים שליש
ממה שאנחנו יכולים על פי חוק לנצל.
אני אומר את הדברים האלה משום שזה מעיד יותר מכל ,או שהתקציב הוא
מאוזן ,מעיד יותר מכל על החוסן הכלכלי של עיריית חולון .ואני מקווה שגם
השנה איך שאנחנו נגמור את התקציב ,אנחנו נגמור אותו בהתאם לתחזיות,
לציפיות שלנו ,אנחנו נהיה מאוזנים .אם אני לא טועה אנחנו נגמור ביתרה של
 2מיליון ש"ח ,נכון אורי? סביר להניח ב 2-מיליון ש"ח.
אנחנו עם היד על הדופק ,משתדלים כמיטב יכולתנו לעמוד בתחזיות .יש לנו
אנשי מקצוע ,יש את וידבסקי שעושה עבודה יוצאת מן הכלל ויש את אריק
שמכין את התקציב כל שנה ואורי שמכין את המאזנים ודני ,וכל הרפרנטים,
נמצאת כאן שרה .וכל הרפרנטים האחרים של אגף התקציבים .ומינהל
הכספים שעושים באמת עבודה יוצאת מן הכלל.
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אני רוצה להסב את תשומת לב החברים למספר סעיפים בעייתיים .ואולי זה
מעיד יותר מכל על גזרות שמטילים על הרשויות המקומיות .לא אחת אני
טענתי בעיתון ותקפתי את משרדי הממשלה .אני לא סתם תוקף את משרדי
הממשלה ,אנחנו נמצאים בשנים האחרונות במלחמה שקשה לתאר אותה .יש
ניסיון לפגוע ברשויות המקומיות החזקות .יש ניסיון מצד נערי האוצר ,בגיבוי
השרים ,ולא חשוב מי זה השר ,להפוך אותנו לשלוחה של משרד האוצר.
אני אתן כמה דברים שרק יסברו את האוזן .אני בעד הסכמי השכר לציבור
העובדים במדינת ישראל ,אבל לא יכול להיות שמרכז שלטון המקומי אין לו
בכלל נגיעה ,לא שואלים אותו ,לא מדברים אתו בכלל .הסכמי השכר נחתמו
בין ההסתדרות לבין האוצר .המשמעות לתקציב השוטף תוספת של 18
מיליון שקל לשכר העובדים והגמלאים של עיריית חולון .ואני לא נגד ,אני
בעד לתת שכר לעובדים ,אבל מצד שני אתה צריך גם לממן את זה .הממשלה
לא משתתפת במימון הזה של תוספות השכר .היא יוצרת מצב עובדתי היא
אומרת זה ראה וקדש ,אין לך מה להגיד בכלל .מצד שני ,כשאתה בא רוצה
לממן פעולות אתה לא יכול לממן פעולות כי אתה מוגבל בהעלאה של
הארנונה שהם קבעו את זה ב .4.57-ה 4.57-לא מכסה את ההוצאה בכלל.
הוא לא מכסה את ההוצאה של השכר.
עכשיו ,הממשלה החליטה בזמנו על היטל הטמנת פסולת והיא פרסה את זה
לחמש שנים .השנה ירד גם המיליון וחצי ,במשך החמש שנים כמעט 10
מיליון שקל נוספו לנו כהוצאה ,בלי שאף אחד מדבר אתנו בכלל .בזמנו
חוקקו חוק פופוליסטי ממדרגה ראשונה ,ויסלחו לי כאן הגברים מעל גיל ,65
כי אין פה אנשים מעל גיל  ,60קיבלו החלטה ,קיבלו החלטה שתושב ותיק
מקבל  30%הנחה או  25%הנחה על הארנונה שלו ,על דירות של עד  100מטר.
לא לפי מצב כלכלי ,בפקודה כתוב שהנחות תינתנה על פי המצב החומרי של
התושב.
אבל יש אנשים שמקבלים  100אלף שקל בחודש ,למה הוא צריך לקבל הנחה?
למה לא צריך לתת לזה שאין לו לתת לו הנחה גדולה? לא לתת לאלה שיש
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להם .ככה קבעו ,למה? כי זה היה ערב בחירות .והוציאו את התושב ותיק.
עכשיו ,באה הממשלה אמרה טוב ,אנחנו נשפה אותכם .השיפוי כבר נגמר
ונוספו עוד מיליון ,עוד מיליון וחצי ,מיליון וחצי נוסף לעניין הזה של השיפוי
ועוד מיליון וחצי לנושא של ההטמנה.
עכשיו אתה מפרסם מכרזים .טיאוט אשפה ,טיאוט רחובות ופינוי אשפה .על
פינוי אשפה פרסמנו מכרז תוספת של  .30%עכשיו ,זה לא בשליטה שלך,
אתה לא יכול לשלוט בזה בכלל ,אין לך ברירה .ובא וידבסקי ובצדק עם
הניסיון העשיר שלו ,אומר לי מוטי שמע ,אולי ,זה מחייב אולי רביזיה אחרת,
אולי במקום לפנות שלוש פעמים בשבוע נפנה יומיים בשבוע ,במקום שלוש
פעמים בשבוע לטאטא את הרחובות לטאטא פעמיים בשבוע.
זאת אומרת אין לך מקור מימון ועם כל הקיצוצים שאנחנו עשינו ,אין לנו
מקור מימון לכל הפעולות שנכפות עלינו שהם לא בשליטה שלנו .ואני אתן
אולי דוגמה נוספת בחינוך .הם מקצצים .אתה לא יכול להשאיר את זה.
באים לך מנהלים שאני יושב אתם בדיונים וצועקים גוולט ובצדק .אומר ,אם
אתה מוריד לי את השעות שמשרד החינוך הוריד אני לא יכולה לפתוח את
המגמה .אז מה אתה עושה? אין לך ברירה .אתה נכנס לנעלים של משרד
החינוך ואתה ממשיך ללכת בנעלים האלה ,ויש פה איזה ריטואל שחוזר על
עצמו ,הם יוצאים אנחנו נכנסים ,הם יוצאים אנחנו נכנסים ,והשנה זה מגיע
ל 77-מיליון שקל שאנחנו לוקחים מהארנונה לטובת החינוך הפורמלי .זה
הרבה מאוד כסף.
אם אני לוקח את הרווחה ,על פי חוק  75%הם צריכים לממן .למה הם
מממנים רק  ?70%ה 5%-האלה בהיקף של  80-90מיליון זה הרבה כסף ,זה
עוד  4-5מיליון שנופל על הרשות המקומית .ועכשיו יסלחו לי החברים שלי
בש"ס ,היה הנושא של המועצות הדתיות .נושא של המועצות הדתיות ,לפי
חוק ,הממשלה צריכה לתת  60%אני צריך לתת  .40%באו עכשיו עשו חוק,
הפכו את הפרופורציה ,אני צריך לתת  60הם צריכים לתת  .40יומיים שלושה
לפני הבחירות מזעיקים אותי לכנסת לועדת כספים עם ברוורמן ,אני מדבר
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בלילה עם ברוורמן ,הוא אומר ,אתה רוצה לשנות את רוע הגזרה תבוא מחר
בבוקר ,אני אומר לו אני יומיים לפני הבחירות ,אומר לי אתה רוצה? תבוא.
הגעתי וניהלתי מאבק מול חבר טוב שלי ,איציק כהן ,שר הדתות אמרתי לו
מה זה עכשיו אתם מחליטים ערב בחירות לקחת ולחייב אותי ב75%-
מהתקציב של המועצות הדתיות על הרשות ,לא אני קובע את גודל התקציב,
לא אני קובע את התקנים ,שר הדתות הוא קובע ואני צריך לשלם .איפה,
במשטרים ההכי טוטליטרים לא קיים דבר כזה בכלל .וברור שאני חבר
בפורום ה 15-אז אנחנו אמרנו חבר'ה אי אפשר לעמוד בפרץ הזה ,זה משהו
שיטתי שהולך לפגוע חזק ברשויות המקומיות והגדילו לעשות את הנושא של
היטל השבחה.
היטל השבחה לקחת ,זה היה בחוק ההסדרים זה הופיע ,שליש ממה שאנחנו
גובים בהיטל השבחה שר האוצר רוצה לקחת .זו שערוריה .מה זה אתה
לוקח? זה שטחים שבחולון אני גובה היטל השבחה אני מפתח את השכונה.
ורעיון אחר ,לקחת  20מיליון שקל מהכנסות שלנו באזור התעשיה ,עשיתי
חשבון 20 ,מיליון 100 ,מיליון שקל רוצים לקחת מאתנו .מה רוצים לדרדר
אותנו ,לאיזה רמה? שנרוץ למשרדי הממשלה לבקש כסף? עד שאני הצלחתי
לאזן את התקציב ולהיות מאוזן ולקבל פרסים וכל שנה לגמור במיליון2 ,
מיליון שקל ,אתם באים עכשיו מחזירים אותנו  15שנה אחורנית? כשרק
נכנסתי לתפקיד היה גרעון בשוטף שלקחו מהקרנות בסדר גודל שבערכים של
היום ב 80-מיליון שקל .דברים רבותי מטורפים.
אבל מה שהם כן הצליחו לעשות ,שכל משרדי הממשלה לא ישלמו ארנונה
לעירייה .מה אני לא נותן שירותים לבית החולים וולפסון ,הם מגיעים
באליקופטרים לבית החולים? הם לא נוסעים בכבישים ,במדרכות ,בתאורה,
בגינון שאני נותן? משרד הפנים ,ביטוח לאומי ,טאבו ,מס הכנסה .הלא הם
מקבלים שירותים .החליטו לקחת את הכסף הזה ושר האוצר החליט לשים
לו קופה לידו ,ואחר כך אומרים לנו אם אתם תצטרכו ותהיו גרעוניים תבואו
לבקש מאתנו .לוקחים לך את הכסף שלך ואחר כך אומרים תבוא ,איזה מסר
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זה ,איזה מסר זה?
רבותי ,אם היו מספרים לי את הסיפורים שאני חוויתי אותם ,לא הייתי
מאמין .זה נראה לי חלמאות ,רוע לב ,שלומיאליות ,לפגוע בערים החזקות
במדינת ישראל.
עכשיו ,כשאני מדבר אתכם על הדברים האלה זה לעשות איזה קופה של איזה
מיליארד שקל .וזה פוליטיקאים ,זה לא אנשי מקצוע ,אני לא צריך להגיד
לכם מה השיקולים שלהם.
אז כמו שרוצים לקחת ממני ואיציק כהן שהוא חבר שלי ,ואני אתמול אמרתי
לזברלו ,אני לא צריך את המועצה הדתית .נשים אותם מחלקה בתוך
העירייה ,נכון זברלו? תפעל דרך העירייה ,למה אני צריך את המועצה
הדתית? אני אפעל להפעיל אותה בתור מחלקה בתוך העירייה ,ואני אנהל
אותה יותר טוב ממה שהיא מתנהלת היום .אז נכון ,בתקופה עכשיו של ברנס
הוא מנסה לעשות סדר ,מנסה לאזן את הדברים .אבל למה אני צריך לממן
בכסף שלי שמגיע לי ,שיעבירו את זה לאיזה ניהול כושל באיזה נקרא לזה
איזה עיר ,שראש העיר הוא לא יעיל ולא מתאמץ ,כי הוא יודע שהוא יקבל
את זה מהמדינה? וידברו אתי בשם הסולידריות.
אמרתי בשם הסולידריות? איפה הסולידריות של הממשלה לעיירות הפיתוח?
למה אם לא משלמים ממס הכנסה ומביטוח לאומי ומהמע"מ שאתם גובים
מאתנו? שם תשלמו להם .לא ,לוקחים מאתנו ,מהחזקים.
המסר הוא מסר שלילי ,הוא גורם למוטיבציה של אנשים שלילית לא לעבוד,
לא להתאמץ ולקבל כסף מהמדינה .ולהעניש את אלה שמתאמצים ועושים
הכל כדי לאזן את הפעילות הכספית של העירייה.
אני רוצה ברשותכם ,אני לא אאריך בדברים כי אין לזה סוף למה שאני,
הכעס שלי הוא גדול מאוד ,רק שתבינו שההיקפים בפינוי אשפה ובטיאוט
רחובות זה עוד  4.7מיליון שקל .ככה .לא בשליטה בכלל .עכשיו ,אני לא צריך
להגיד לכם שיש דברים שהם לא בשליטה שלי .לא מים ,לא חשמל .שני
סעיפים כאלה  26מיליון שקל שהם לא בשליטה שלך .מחר חברת החשמל
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מעלה את התעריפים אין לך ברירה .מחר מעלים לך את תעריפי המים אתה
צריך לשלם .כשהמים היה אצלנו לא שילמנו ,עכשיו אני צריך לשלם.
עכשיו ,מה עשו כשהקימו את התאגידים? עכשיו אני צריך לשלם מע"מ ,עוד
דרך לאוצר לקחת מאתנו כסף .אז אם אני משלם לצורך העניין  13מיליון או
 14מיליון ,אני צריך להעביר  2מיליון למע"מ .למה?
אמרתי לראש הממשלה בזמנו ,אין לכם אומץ לעמוד מול הציבור ,להעלות
את המס הכנסה ולהעלות את המע"מ ואתם הולכים לדרך הכי קלה שיכולה
להיות ,לקחת מהערים החזקות את מה שמגיע להם על פי חוק.
אני ברשותכם אשאיר ,אבל שני נתונים אני רוצה להדגיש ,ההוצאה פר תושב,
אחרי שהורדנו את הנושא של תאגיד המים הגענו ל ,4,830-גידול של 120
שקל בהשוואה לשנה קודמת ,שזה  2.5%עלייה ריאלית.
ברשותכם אני אעבור לנתון נוסף שאתם ודאי קראתם ראיתם .ההוצאה פר
תלמיד הגיעה ל 9,043-בהשוואה ל 8,203-שזה  ,10%אבל הגידול הריאלי
בסבסוד פר תלמיד של העירייה ,הגענו כבר ל ,2,793-כמעט  2,800שקל ,אנחנו
מוציאים כל שנה על כל תלמיד שלומד במערכת החינוך .וזה הרבה מאוד
כסף ,אני רק מזכיר לכם ,זה לא התפקיד של העירייה .אנחנו זרוע ביצועית
של השירותים הממלכתיים ,אנחנו זרוע ביצועית של הממשלה .חינוך ורווחה
אלה שירותים ממלכתיים .ואם אנחנו מדברים על  77מיליון שקל שאנחנו
מסבסדים את החינוך ,את הנושא של הרווחה אנחנו מוציאים  29מיליון
שקל .אני לא מדבר על החינוך הבלתי פורמלי שזה עוד סדר גודל של סבסוד
של  60מיליון שקל.
אני לא יודע איך נעבור את השנה .זה נעלם אחד גדול ,כי אני לא יודע מי
יהיה שר האוצר הבא ,אני לא יודע מי יהיה ראש הממשלה הבא ,אני רק
מקווה ומאחל שזה יהיו אנשים שפויים שלא יתנכלו לשלטון המקומי
במדינת ישראל ,שיבינו ,וזה מה שאמרתי גם לראש הממשלה בכל הזדמנות,
אמרתי לו אדוני ראש הממשלה ,אל תשכח שאנחנו הזרוע הביצועית שלך.
אנחנו הזרוע הביצועית של משרדי,
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רועי כהן:

הוא היה ראש עיר ,מה?

מוטי ששון:

מה?

רועי כהן:

הוא היה ראש עיר עשר שנים.

מוטי ששון:

כן ,אבל אתה יודע מה,

רועי כהן:

שכח את זה כבר.

מוטי ששון:

בכל המפגשים ,בכל המפגשים אני אומר שהיה לי עם ראש הממשלה ,לא רק
אני עם ראשי הערים ,ושנכחו גם שרי האוצר וגם שרי הפנים ,לא היה מקרה
אחד שראש הממשלה אהוד אולמרט לא תמך ולא צידד בנו ,לא היה מקרה
אחד .ואני לא רוצה להגיד לכם על השיטות שפתאום מודיעים בסוף שנת
הלימודים ,מודיעים על התחייבות ,מבטלים התחייבות שניתנה בינואר .זאת
אומרת קיבלת התחייבות ממשרד החינוך שהוא מעביר לך סכום מסוים
לפעילות מסוימת ,התחייבת על סמך ההבטחה שלהם ,ואתה מבקש את
הכסף ,אתה מגיע לסוף יוני ,אתה מקבל מכתב שההתחייבות שלהם בטלה.
איך אפשר לבטל התחייבות רטרואקטיבית אחרי שכבר הוצאת את הכסף?
רבותי ,זו ההתנהלות של הממשלה.
אז אני לסיום אני שוב רוצה להודות לוידבסקי ולמנכ"לית העירייה ,לכל
צוות העובדים ,אריק ,לכל אלה שהזכרתי גם את דני גם את אורי גם את
שרה דניאלסקי שנמצאת כאן ואחרים ,באמת על כל העבודה שהם עושים כל
ימות השנה ,ומביאים את העיר להישגים גדולים מאוד.
תודה רבה ,עד כאן ,אריק אתה רוצה לומר או שאחר כך אתה רוצה להציג
את התב"ר?

אריק מולא:

במסגרת האישורים אנחנו צריכים לאשר את תקן כוח אדם הרבעוני,

מוטי ששון:

כן ,וגם מצבת כלי הרכב,

אריק מולא:

וגם את מצבת כלי הרכב ,בעמוד  3בחוברת ,אנחנו מדברים על 2195.82
משרות שמפורטות גם בעמודים  ,67-68בעמוד  3יש את התקן העירוני .אנחנו
מדברים על  2195.82משרות .לגבי מצבת הרכבים יש את זה בעמוד ,55
עמודים  ...55-56זהו ,מעבר לזה אני חושב שהשנה תהיה שנה לא כל כך
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גרועה כמו שצופים אותה ,ושבאמת לא נצטרך לקצץ הרבה בתקציבים אבל
צריך להיות עם יד על הדופק ...וכמובן נראה מה יהיה ...אם יש למישהו
שאלות אני אשמח.
מוטי ששון:

יצחק אתה רוצה לומר?

יצחק וידבסקי :רק דבר אחד ,למרות האופטימיות של אריק אני צופה פחות אופטימי ,וכפי
שאתם מניחים במאי-יוני נגיש תקציב מעודכן לאור החלטות ממשלה ומה
שיתפתח .אני שומע מה שקורה בחוץ לארץ זה לא סימפטי .ארה"ב ממשלה
שמסייעת לנו בנקים נופלים אחד אחרי השני .באנגליה לא יודע ,שם טוענים
עוד יותר גרוע מארה"ב .אצלנו בשלב זה אי של מצב כלכלי טוב ,השאלה אם
זה ימשיך.
מוטי ששון:

אני תמיד אומר לכולם יצחק את הגלים ,הגל הגדול שאתה רואה באמצע,
באמצע הים ,ענק ,ככל שהוא מגיע לחוף הוא נעשה יותר קטן .אז אנחנו בגל
הקטן וזה עדיין גל שסוחף אותנו .בבקשה.

יעקב חרש:

יש לי שאלה כבוד ראש העיר ,ה 149-איש שצורפו בהתאם לחוק ,מה משפיע
בתקציב?

מוטי ששון:

בתוך המערכת רק הם היו עובדי חברות כוח אדם.

דובר:

מה קורה עם הפנסיה שלהם ועם התנאים שלהם?

מוטי ששון:

פנסיה צוברת.

אריק מולא:

גם קודם אם היו בפנסיה צוברת ,קיבלו,

מוטי ששון:

לא ,לא נטל על התקציב השוטף.

יעקב חרש:

כי תראה ,אני רואה למשל בעמוד  ,61בחינוך יסודי ,בשכר הקובע הצוברת,
בחוברת הצהובה ,השחר הקובע בצוברת מ 56,000-שקל עלה ל1,100,000-
שקל.

אריק מולא:

זה בהגלל המעבר מעובדי חברה לעובדי עירייה .תסתכל בסעיף  2.5.3שזה ב,

יעקב חרש:

אז כמה זה משפיע לדוגמה סתם אני אומר ,על תקציב החינוך? כל הצוברת
בכל ה,

אריק מולא:

בגדול זה...
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)מדברים יחד(
מוטי ששון:

הוספת מצד אחד קיזזת בצד שני.

יעקב חרש:

בכסף זה אותו דבר.

אריק מולא:
יעקב חרש:
אריק מולא:

זה פחות או יותר אותו כסף.
במסגרת מה שכתוב ...אין מה לעשות.
גם במעבר אנחנו תמיד שמנו כמובן את ההסכמי שכר שישנם אז כך שהיה
בכל מקרה  5%מהשכר,

מוטי ששון:

יש עוד שאלות חרש? טוב ,רועי.

רועי כהן:

לפני שאכנס לתוך התקציב ,קצת בהצעת התקציב אני רוצה להבין .תכנון
בניין עיר ,מה זה המקורי  2008וגידול של ?360%

אריק מולא:

על מה אתה מדבר ,בהכנסות?

רועי כהן:

בהכנסות ,כן.

אריק מולא:

שנה שעברה ,משרד הפנים אם תקרא בחוברת ,מאפשר לך להעביר
מהפיתוח הכנסות בגין כיסוי הוצאות של מינהל ההנדסה .אנחנו יכולים,
השנה העברנו  12מיליון שקל לכיסוי הוצאות מינהל הנדסה,

מוטי ששון:

מתוך  28שהיינו,

אריק מולא:

עוד  28היו לטובת ...ו 12-מיליון שקל לכיסוי הוצאות מינהל הנדסה .בשנה
שעברה לשמחתי לא היינו צריכים את כל הסכום הזה כי נעזרנו בהכנסות חד
פעמיות ,לא היינו צריכים ,השנה לצערי...

רועי כהן:

הקיטון בהכנסות מיוחדות זה בכלל ש ,ההכנסות המיוחדות ,החד פעמיות,
לא ,בכלל ,יש קיטון של  50%בהכנסות החד פעמיות.

אריק מולא:

אה זה,

רועי כהן:

הכנסות מיוחדות.

אריק מולא:

זה בעיקר החד פעמי שקיבלנו בגין...

רועי כהן:

אבל התאגיד ,קיבלנו בשביל התאגיד נדמה לי  18מיליון,

אריק מולא:

קיבלנו  19מיליון,

רועי כהן:

 19מיליון ,אז מאיפה,
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אריק מולא:

ובנוסף היו לנו הכנסות ,שישית מהכנסות של,

מוטי ששון:

מים נובמבר דצמבר של השנה הקודמת קיבלת אותם בינואר .עכשיו קיבלת
אותם.

אריק מולא:

ששית מהכנסות המים נכנסו לך ב 2008-ויש את ההוצאה .הכנסה חד
פעמית ,על חשבון .2007

רועי כהן:

אז מה ,זה היה רשום,

יצחק וידבסקי :היה לנו  40מיליון שקל יותר ב.2008-
רועי כהן:

טוב .עכשיו ,לגבי ,יש פה בעמוד  95חינוך סביבתי ,שמשום מה נמחק ביחידה
לאיכות הסביבה של,

אריק מולא:

זה כנגד משרד לאיכות הסביבה ,ברגע שהוא יגיד את ...ההקצבה אנחנו
נתקצב את זה .אם תסתכל יש פה גם,

רועי כהן:
אריק מולא:

ראיתי ראיתי כן ,אבל מה זה כאילו למה הפסיקו את זה?
עדיין אין לי את התחייבות שלהם ,ברגע שתהיה לי התחייבות שלהם אז
נתקצב את זה גם בהוצאה וגם בהכנסה.

רועי כהן:

כנ"ל לגבי משרד הקליטה? כלומר בכל המקומות האלה,

אריק מולא:

הם קיצצו גם כן,

רועי כהן:

הם קיצצו או שאתה קיצצת את זה?

אריק מולא:

הם קיצצו וגם אנחנו שנה שעברה אולי קצת הפרזנו בתקצוב אז עשינו את
זה יותר ריאלי.

מוטי ששון:

אני מציע ,תשמע ,תסתכל בעמוד  ,12תראה את הסבסוד שלנו בשירותים
ממלכתיים 12 .בחוברת הזו ,תסתכל ,תסתכל למשל בבריאות ,עולה לך
 1,100מיליון אתה מקבל אפס ,זה שירות ממלכתי ,זה לא שירות עירוני.
ברווחה אתה ראית שזה  ,29תראה בשירותי דת ,תסתכל כמה אתה מוציא
שירותי דת.

אריק מולא:

הימני זה צד הכנסות והצד השמאלי זה המקבילה שלו בצד ההוצאות .אם
תראו אחד מול השני תוכלו לראות את זה.

מוטי ששון:

תסתכלו קליטת עלייה ,אתה מוציא  1,900מיליון אתה מקבל  466מיליון,
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 .466,000איכות הסביבה  785אתה מוציא אתה מקבל רק  .348כל השירותים
הממלכתיים ,אתה מגיע ל 113.1-מיליון ,ואתה מסבסד שירותים ממלכתיים
שזה לא התפקיד שלך .אבל אם לא תעשה את זה אין לך שירותים.
רועי כהן:

לא ,אבל יש כאילו ,יש אופציה שכן יכניסו את התקציבים האלה? כלומר,

מוטי ששון:

במצב של מדינת ישראל ,בשיטה,

דובר:

הם מקטינים לך,

מוטי ששון:

מקטינים ומקטינים ומקטינים ומטילים עליך ,אני אומר לך ,זה הגזרות,
שכל הזמן מפילים עליך עוד ועוד ועוד ,כמה אתה יכול לספוג? על זה אני
מתרעם.

רועי כהן:

כן ,זה הבנתי ,אבל יש דברים שהם מחוייבים ,אני חושב שהדבר הזה זה
פרוייקט ,החינוך הסביבתי זה משהו שנמצא בהחלטה,

מוטי ששון:

ברגע שזה נכנס,

רועי כהן:

כן,

מוטי ששון:

אתה מכניס את זה בתקציב .אבל אם אין לך התחייבות על מה תכניס ,על
האויר? בגלל שיש התחייבות באויר? לא.

רועי כהן:

טוב.

מוטי ששון:

כן ניסן.

ניסן זכריה:

טוב מוטי ,אני דווקא רוצה להתחיל ממה שאתה אמרת .המועצה הקודמת
חטאה חטא גדול שעשתה את המהלך של התאגיד מים .המהלך עצמו גרם
לשני דברים מוטי ,א' ליקור המים לצרכן ב 15%-אתה אמרת את זה ,את
המע"מ.

מוטי ששון:

לא ,רק לעירייה.

ניסן זכריה:

לא,

מוטי ששון:

רק לעירייה.

ניסן זכריה:

אני קיבלתי ,אני אראה לך את החשבון ,תבדוק את זה ,רגע .מה זה ברמת,
אני קיבלתי חשבונית,

מוטי ששון:

רק למוסדות ,למוסדות.
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מוטי ,קיבלתי חשבונית ,תבדקו את זה,

יצחק וידבסקי :אם יש לך עסק,
ניסן זכריה:

לא ,איזה עסק? בית פרטי ,בחייך.

יצחק וידבסקי :בית פרטי לא נכון ,ברמת העובדה זה לא נכון.
ניסן זכריה:

טוב ,אני אראה לך את הזה,

יצחק וידבסקי :תראה לי .יש מע"מ נכון אבל זה הורידו לך מהתעריף שהיה קודם,
ניסן זכריה:

מחיר המים הנוכחי ,יושב פה יו"ר התאגיד הוא רו"ח גם ,מחיר המים
הנוכחי,

יצחק וידבסקי :אתה טועה ברמת העובדה ,מה לעשות?
ניסן זכריה:

וידבסקי ,תן לי רגע .מחיר המים הנוכחי לעומת מחיר המים הקודם ששילם
האזרח ,בכמה הוא עלה?

מוטי ששון:

עשרות אחוזים.

ניסן זכריה:

בעשרות אחוזים.

יצחק וידבסקי :זה לא קשור בכלל ,אנחנו עובדים ,התאגיד גם ,העירייה לו היתה מחזיקה
אותו דבר ,היו מעלים מבחוץ ,לפי תקנות המים אם מעלים התאגיד לא לוקח
אגורה יותר מאשר העירייה היתה לוקחת .ב' ,אין מע"מ לתושבים כפי
שנאמר לך.
ניסן זכריה:

בישיבה,

יצחק וידבסקי :המרכיב של המע"מ הוא בתוך המים .יש מע"מ לעסקים שיכולים לקזז את
המע"מ ,כך שגם שם אין עלייה במחיר ,כך שלגבי מגורים אתה פשוט טועה.
מוטי ששון:

אני רק רוצה לומר לך ניסן ,אני לא התנדבתי,

ניסן זכריה:

מוטי ,יכולת למנוע את המעבר הזה ,לא?

מוטי ששון:

כדאי שתדע ,שכל אותם רשויות,

ניסן זכריה:

נו ,שלא עשו את זה,

מוטי ששון:

שלא עשו את זה ,כולם עכשיו במצב שמשרד האוצר מקפיא להם את כל
ההקצבות שמגיעות להם מכל משרדי הממשלה .נכון ,אם קראת בעיתון היה
כתבה של יעל גרמן ,שרוצה ללכת אתם לבג"צ בגלל שעיכבו לה תקציבים של
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משרדי הממשלה .דיברתי עם שוקי פורר אותו דבר ,הקפיאו ,בא לדבר אתם
בנושא של תחבורה ,מגיע הרפרנט של האוצר ,פרוייקט של כבישים אורכיים
סביב רחובות ,מגיע רפרנט של האוצר ,אומר לו אני מודיע לך ברגע הזה כל
ההקצבות של משרד התחבורה מוקפאות .אז שוקי התעצבן ,הוא מספר לי,
דיברתי אתו ביום חמישי הוא מספר לי מה היה ,הוא פוצץ את הישיבה והוא
הסתלק ,הוא אומר מה זה שייך לזה? אומרים לו זהו ,אין .זו ההחלטה שלנו,
עד שאתה לא מכניס תהליך של תיאגוד של המים ,אין ולא תקבל הקצבה
מהמדינה.
יצחק וידבסקי :זה חוק ,אתה לא יכול לעבוד בנפרד.
מוטי ששון:

עכשיו ,החוק הזה מופיע ניסן ,תפתח את פקודת העיריות ,כתוב בפקודת
העיריות שב 1/1/2008-זה המועד האחרון ,וכל מי שלא יכנס לתהליך של
התאגוד עד ה 1/1-יופעלו נגדו סנקציות .כתוב שחור על גבי לבן.

ניסן זכריה:

בסדר ,יופעלו סנקציות ,בכל מקרה מקצצים לך ,מורידים לך תקציבים ,זה
חלק מהתהליך .אבל אני חושב שברמת העובדה כרגע יצחק ,כל הויכוח,
תושב בחולון משלם הרבה יותר על מים בעשרות אחוזים .בעשרות אחוזים.
מה חבר'ה? באמת נו ,אל תגזימו.

)מדברים יחד(
יצחק וידבסקי ... :אגורה אחת יותר מאשר תקנות המים,
ניסן זכריה:

אני לא אמרתי שאתה לוקח לכיס שלך ,ריבונו של עולם ,נו באמת.

יצחק וידבסקי :אבל לא קשור לתאגיד ,לא קשור.
ניסן זכריה:

בכמה ,בכמה עלה? רגע יצחק ,בכמה עלה המחיר לאזרח לפני הקמת
התאגיד? רגע ,תענה על זה ,מה זה לא קשור? תענה.

יצחק וידבסקי :אומרים לך זה לא קשור.
ניסן זכריה:

תענה בכמה זה עלה ,בכמה אחוזים?

יצחק וידבסקי :לפי כמה שהעלו בממשלת ישראל,
ניסן זכריה:

בכמה אחוזים ,ב?30%-

יצחק וידבסקי :מחר הם יכולים להכפיל.
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יצחק ,בכמה זה עלה? אני שואל שאלה פשוטה.

יצחק וידבסקי :אין לי כרגע מולי,
ניסן זכריה:

בסדר ,אני אבוא אליך ,אני אבוא,

מוטי ששון:

ניסן ,ניסן,

ניסן זכריה:

אני אגש אליו,

מוטי ששון:

תן לי ,רק רגע וידבסקי .מה שעלה ,רגע ,מה שעלה לאלה שלא נמצאים
בתאגיד ,בתאגוד של המים עלה בדיוק לאלה שנמצאים בתאגוד.

ניסן זכריה:

מוטי ,האם תושב הרצליה משלם היום כפי שמשלם תושב חולון?

יצחק וידבסקי :אחד מול אחד,
ניסן זכריה:

או.קיי .בסדר.

יצחק וידבסקי :אחד מול אחד.
ניסן זכריה:

בסדר או.קיי .אני אביא לך את השוברים אני אראה לך שיש פה טעות.

יצחק וידבסקי :מעלה דבר שהוא לא,
ניסן זכריה:

אני אראה לך את הזה,

דובר:

ניסן ,מים בכל המדינה אותו דבר.

ניסן זכריה:

אני אבוא אליו עם השוברים שלי ושל תושבי הרצליה ,רציתי לדעת את
התשובה הוא אמר אותו דבר אני אראה לו .בסדר אני בא ,אז אני בא אליך
עם השוברים.

מוטי ששון:

גמרנו ניסן,

ניסן זכריה:

גמרנו ,מה,

דובר:

מי שגר קרוב לכנרת משלם פחות.

ניסן זכריה:

זה אני יודע .אני עוד פעם חוזר על הנושא של התאגיד ,אתה בעצמך אמרת
שזה היה משגה כי הוסיפו  15%לעירייה ,עזוב את התושב כרגע.

מוטי ששון:

מי אמר משגה?

ניסן זכריה:

בדברים שלך מוטי,

מוטי ששון:

איפה כתוב משגה ,אני אמרתי משגה?

ניסן זכריה:

אני חושב שעדיין היה אפשר...
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מוטי ששון:

אמרתי משגה?

ניסן זכריה:

אמרת שזה הוסיף הוצאה נוספת לעירייה מכספי העירייה ,שזה תוספת של
 15%מע"מ שצריך לשלם.

מוטי ששון:

לא אמרתי שזה משגה ,חוק זה חוק ,אני חייב לקיים חוק .אני רק אמרתי
שזה עכשיו ,בעבר ספגתי את זה את המים ,כי אני הייתי הבעלים של המים,
עכשיו אני צריך לשלם לתאגיד .אל תשכח שהתאגיד הוא בבעלות של 100%
של העירייה,

ניסן זכריה:

אני יודע שזה,

מוטי ששון:

אבל מה שקרה שבגלל שאני משלם ואני נחשב עסק אז אני צריך לשלם
מע"מ זה הכל.

ניסן זכריה:

בסדר,

מוטי ששון:

אז נוספו לי עוד  2מיליון שקלים.

דובר:

אבל מה זה לטובת התושבים מה?

יצחק וידבסקי :קיבלת  76מיליון שקלים לכל תב"ר 76 ...מיליון שקל ...עושה הרבה מאוד
דברים ,והעירייה הזמין שירותים כולל חינוך כולל נושאים אחרים ,קיבלה
את יתרת המענק ב 38-מיליון ש"ח .בנוסף קיבלנו לפיתוח שלנו עוד  70מיליון
ש"ח .אז תחבר את שני הסכומים האלה  70מיליון ש"ח ו 38-מיליון ש"ח,
ניסן זכריה:

יצחק ,אני זוכר את הכל,

יצחק וידבסקי :אז תראה לאיזה סכומים אתה מגיע.
דובר:

זה לא רק זה ניסן ,כל הכסף שנכנס,

ניסן זכריה:

לא לא ,אני באתי בתלונות לכסף? אני כרגע שאלתי שאלה ,הוא נתן לי
תשובה ,אני אבוא אליו עם מסמכים ונעשה את הבירור .עכשיו מוטי ,לגבי
הנושא שנקרא העברת עובדי חברות כוח אדם לעובדי עירייה .קודם כל אני
רוצה לברך את אריק על זה שהוא אמר ,שבעצם העסקת עובדי הקבלן ,דרך
קבלן עלתה לנו תוספת של עוד  15%מע"מ.

יצחק וידבסקי :מה פתאום?  4.5%עמלה.
ניסן זכריה:

לא ,אבל מה עם מע"מ?

20

מועצת העיר חולון

ישיבה שלא מן המנין מס' 5

25/01/2009

פרוטוקול מס' 343

יצחק וידבסקי :לא קשור.
ניסן זכריה:

מה לא קשור? או.קיי .אבל באופן עקרוני העסקה דרך קבלני כוח אדם ,כוח
אדם,

אריק מולא:

זה חברה של מרכז השלטון,

ניסן זכריה:

לא החברה הזאת ,חברות כוח אדם רגילות שעובדות.

אריק מולא:

לא ,לא היה...

ניסן זכריה:

או.קיי .שלושה חודשים ,לא משנה ,בקיצור להעסיק עובד דרך העירייה זה
קצת יותר זול מאשר להעסיק אותו דרך גורם חיצוני ,נכון?

אריק מולא:

בטווח המיידי והקצר ,בטווח הארוך אני לא בטוח.

ניסן זכריה:

למה אתה לא בטוח? אם זה פנסיה ,אם הפנסיה היא לא תקציבית היא
צוברת?

מוטי ששון:

אתה צריך להפריש לו ,גם אם הפנסיה צוברת אתה צריך להפריש לו.

ניסן זכריה:

נו ,אתה מפריש לו דרך ההסכם שאתה עושה אתו ,כמו שאתה משלם לקבלן
כוח אדם אתה משלם אותו דבר ,זה לא משתנה.

רועי כהן:

גם הקבלן הוא חייב להפריש את זה,

ניסן זכריה:

הקבלן גם חייב על פי חוק מוטי.

מוטי ששון:

הבעיה שאתה אין לך שליטה על הקבלן.

ניסן זכריה:

מה זה אין לך שליטה על הקבלן? אתה חייב לשלוט בו ,מה זה אין לך
שליטה?

מוטי ששון:

אני יודע שהקבלן יש כאלה שזרקנו אותם כי הם לא שילמו את התנאים
הסוציאלים לעובדים וזרקנו את החברות האלה ,חברת מתן ביניהם,

רועי כהן:

במידה והכל תקין אז זה אותן הוצאות.

ניסן זכריה:

נכון ,זה אותן הוצאות בדיוק .זה אמור להיות אותן הוצאות ,זה גם מה
שאריק אמר ,בסדר ,רוצה לברך אותו ,גם זה לא בסדר?

דובר:

ככה מברכים? שמים את היד על הראש,

ניסן זכריה:

אני רוצה לברך אותו על האמירה ,שעלות העסקה של עובד דרך העירייה
במסגרת פנסיה לא תקציבית צוברת היא קצת יותר זולה מאשר להעסיק
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דרך חברה,
אריק מולא:

בשלב הראשון,

ניסן זכריה:

בכל השלבים.

אריק מולא:

לא,

ניסן זכריה:

בודאי שזה..

יצחק וידבסקי :אותו הדבר כמו עובד עירייה אבל את ה 4.5%-עמלה אתה לא משלם.
ניסן זכריה:

נכון ,אז זה יותר זול טיפה ,ב.4.5%-

יצחק וידבסקי :כמו שהוא אמר לך בשלב הראשון ,אחרי זה הוא משתווה לעובד עירייה.
ניסן זכריה:

בסדר ,או.קיי .אני מקבל את מה שאתה אומר ואני עדיין חולק על,

דובר:

אתה צריך לשמוח ניסן ,תשמח מה הבעיה?

ניסן זכריה:

אני שמח ,אני רוצה לברך את אריק על זה שהוא נתן איזשהו פן חדש לגבי
תפיסה של העסקת עובדים ,כן ,שזה מבחינה כלכלית גם יותר טוב להעסיק
דרך העירייה ולא דרך קבלנים וזה דבר טוב ,זה מה שאני אמרתי ,לא אמרתי
מעבר לזה.
עכשיו לגבי המסגרת התקציבית עצמה .מי שמתכנן תקציב לאורך זמן
ולטווח ארוך צריך לקחת בחשבון גם תנאים של המשק ,השינויים ,שינויים
פוליטים ,שינויים כלכליים .חלק מהיכולת של התקציב זה להיות תקציב
גמיש ,תקציב גמיש זה שאתה יכול לנייד כספים ממקום למקום .ברגע שרוב
התקציב הוא תקציב קשיח שמבוסס על אחזקה של הרבה מאוד מרכזי
תרבות או הרבה מאוד מוזיאונים או הרבה מאוד דברים שאתה לא יכול
להוריד בעלויות שלהם ,כי זה תקציב שנתי קבוע ,יוצא מצב כזה שברגע שיש
לך ירידה בהכנסות חיצוניות ,מה שנפגע מיידית זה תקציב הפעולות
העירוניות היותר גמישות מה שנקרא.
לכן אני אומר עוד פעם מוטי ,היה צריך אולי לחשוב בצורה קצת יותר חכמה,
אני לא נגד מוזיאונים אם יש תקציב אבל אני חושב שאם יש יותר מדי
מוזיאונים ויותר מדי העמסה על התקציב ,זה יגרום לכך שחלק גדול
מהתקציב הפנוי הולך להוצאה קבועה על כל מיני דברים שהם יפים והם
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טובים אבל יהיה לך קשה מאוד פתאום לסגור מוזיאון ולהגיד אין לי תקציב
רוצה,
יצחק וידבסקי :אני אענה במקום ראש העיר את התשובה הרגילה,
ניסן זכריה:

אה ,בסדר,

יצחק וידבסקי :תקשיב ,הוא דואג שונה מרוב ערי ישראל להוריד את אחוז השכר ,שזה
באמת קשיח ,ומעביר אותו לפעולות בכל תחום.
ניסן זכריה:

או.קיי.

יצחק וידבסקי :זאת אומרת רוב המערכת היא יותר גמישה .ולכן בגלל שהיא מיועלת בנושא
כוח אדם ובנושאים אחרים ,אנחנו בעצם מפיקים מכל שקל של ארנונה
ושקלים אחרים יותר וזה בזכות היעילות של העיר חולון ,אבל זה ראש העיר
צריך,
ניסן זכריה:

לא ,אתה ענית זה בסדר .אבל אני עדיין חושב שאם אנחנו הולכים לכיוון,
אני לא ,תראה ,אני דווקא בקטע של העובדים יש לי מחלוקת ,כי אני חושב
שזה לא חוכמה להעסיק עובד שמבצע פעולה  Xדרך קבלן כוח אדם או
להעסיק דרך העירייה ,זו אותה הוצאה ,זו הוצאה של פעולות הלא.

יצחק וידבסקי :זה כבר לא,
ניסן זכריה:

מה זה לא? למשל אני אתן דוגמה ,לא שאני בא לשנות כרגע את הזה ..אם
אתה מעסיק למשל קבלני ניקיון ,לא חברות כוח אדם ,קבלני ניקיון ,אתה
משלם לו כסף עבור הוצאות ,זה נקרא הוצאה ,זה במכרז ,אתה משלם לו
נניח מיליון שקל בשנה הוצאות אבל במיליון שקל הוצאות לפעולות יש פה
בעצם שכר של עובדים שזה לא מגולם כשכר של עובדים .אבל זה לא נכון,
חלק גדול מהעובדים של העירייה עברו במרוצת השנים בתהליכי הפרטה
לסעיף משכר עובדים לסעיף של הוצאות של פעולות ,זה משהו שונה ,זה
משחק .אז בסדר ,אז אין פה ,בוא ,אף אחד לא הפך את העירייה ,אני לא
אמרתי שרע בזה חבר'ה ,אני לא אמרתי שרע.

יצחק וידבסקי :ניסן ,אתה רוצה להפוך דרכי עולם?
ניסן זכריה:

אני לא רוצה להפוך,
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יצחק וידבסקי :אתה מקבל שירות יותר טוב בפחות כסף.
ניסן זכריה:

אני חולק עליך יצחק לגבי דרכי עולם .דרך העולם שלך זה שאפשר לעשות...
עם עבדים אולי ,אני חושב שזה לא נכון .אני חושב שעובד שמנקה את
האשפה בעיריית חולון ,אחד מקבל  3,500ואחד מקבל  10,000שקל ויש פה
עיוות נוראי ,אותו עובד עושה את אותה עבודה מוטי דרך אגב .עובדי עירייה
ועובדי קבלן הם עושים את אותה עבודה ,אבל השכר ביניהם הוא כמעט פי,
ב 30%-לעומת השכר של עובד רגיל.

יצחק וידבסקי :שיש תפיסה של עירייה ...בשכר ועם מכרזים,
ניסן זכריה:

נכון,

יצחק וידבסקי :אנחנו מאמינים שזו התפיסה הטובה .אני מאמין שרוב חברי המועצה
חושבים כך.
ניסן זכריה:

אני חושב שתפיסה לאורך ,התושבים בודאי שחושבים שצריך להגיע למצב
כזה שיהיה כמה שפחות הוצאות על שכר של עובדים ושהדברים יעשו על ידי
רובוטים ,זה גם דבר שהוא לגיטימי אבל אני חושב שאי אפשר לעשות את זה
יצחק עם כל הכבוד.
בסופו של דבר ,בסופו של יום ,כשאתה בא ורואה עובד תברואה שעובד דרך
קבלן מקבל  15שקלים לשעה על טאטוא רחובות ומצד שני עובד אחר שעובד
דרך העירייה מקבל  30או  40שקל לשעה,

דובר:

אין אפשרות שזה פחות מ 15-שקל לשעה,

ניסן זכריה:

יש יש ,תתפלא.

דובר:

פחות זה פחות מהשכר מינימום נו באמת,

ניסן זכריה:

אני לא אומר סתם ,אני לא אומר סתם ,אני אומר לך בודאות ,אני אומר לך
בודאות .יש קבלני כוח אדם ,קבלני ניקיון ,לא כוח אדם ,שים לב ל ,הוא
משלם  15שקל לשעה .עובד בעיריית חולון ואני לא רוצה לנקוב בשמו כרגע.

יצחק וידבסקי :ניסן ,אם ...את זה תאמין לי שהקבלן הזה ...ואם לא נפסיק את העבודה
אתו.
מוטי ששון:

יאיר אל תדאג ,יאיר ,אם כל הצדדים נהנים אף אחד לא...
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נכון ,נכון ,כנראה יש סיבה הוא צודק ,והוא יודע על מי אני מדבר גם מה
לעשות? חבר'ה ,אי אפשר לטמון את הראש בחול ,הוא יודע בדיוק על מה אני
מדבר אז כולם נהנים ושותקים.

דובר:

אבל אף אחד לא מוכן לדבר.

ניסן זכריה:

נכון ,ואתה יודע את זה .אז אני לא ממציא דברים יאיר עם כל הכבוד ,אל
תזלזל באיטיליגנציה הקטנה שיש לי ,בסדר?

דובר:

חס וחלילה.

ניסן זכריה:

אני לא אומר סתם דברים .לגבי ,זברלו בוא כנס.

דובר:

הוא יודע מה אתה רוצה להגיד ,מה זה משנה?

ניסן זכריה:

לא ,עליו אני לא רוצה להגיד כלום .יצחק ,אז יש עובדים שמקבלים  15שקל
לשעה ,יצחק ,מה לעשות? גם ראש העיר יודע את זה .זה לא המצאה שלי ,אני
לא ממציא דברים יצחק מספיק .אני חושב שבתפיסה,

יצחק וידבסקי :אתה מדבר לא לעניין ואני לא מבין,
ניסן זכריה:

למה לא לעניין? זה תקציב העירייה ,זה כסף של משלם המיסים ,למה לא,

מוטי ששון:

הוא אמר דבר שגם אני שמעתי אותו אבל אף אחד לא בא להגיד לי.

יצחק וידבסקי :מה קורה בערים אחרות? תבדוק ,ומה קרה,
ניסן זכריה:

יצחק ,אני לא יושב במועצת עיריית בת ים ,ריבונו של עולם ,מה אתה רוצה?

יצחק וידבסקי :אבל אתה לא שואל.
מוטי ששון:

וידבסקי ,וידבסקי,

ניסן זכריה:

אני לא בועדת הפנים של הכנסת.

יצחק וידבסקי :אתה קובע עובדות שהן לא נכונות.
ניסן זכריה:

למה לא נכונות?

יצחק וידבסקי :אני אסביר לך .תלך לעיר אחרת שנניח עובדי הניקיון הם עובדי עירייה.
מתברר שהם עובדים שעה ויושבים שבע שעות ,האם ככה אתה רוצה שנעסיק
 200עובדי ניקיון ,העיר לא תהיה נקייה וזה אין מה לעשות .עובדי עירייה
שמוגנים בהסכמים ,בתחום הניקיון בפרט ניקוי הרחובות וראינו את זה ,כי
היו עובדי ניקיון גם לא ...רוב הזמן הם עבדו ,מה לעשות? זו דרך העולם ,זה
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לא יצחק וידבסקי אומר .תבדוק בערים אחרות שיש עובדי ניקיון ,אני לא
חושף דרך אגב עובדי ניקוי רחובות אף אחד ...אבל תבדוק את מה שאני
אומר.
ניסן זכריה:

רמת גן ,רמת גן,

מוטי ששון:

טוב ניסן ,תמשיך.

ניסן זכריה:

מוטי ,יש פה ויכוח ,אול ויכוח הרבה יותר עמוק יותר שורשי ,לא ניכנס
לתקציב עצמו ,יש פה ויכוח אידיאולוגי בין אדם שתפיסת העולם שלו היא
ליברלית,

יצחק וידבסקי :מה זה קשור?
ניסן זכריה:

מה זה מה זה קשור? בודאי שזה קשור ,מה לעשות? לבין תפיסה שאומרת
שאם אתה תיתן לסינים לבנות דירות לישראלים ולא יעבדו בבניין אז מי
שיקנה את הדירות בסוף זה יהיה הסינים זה לא ,צריך לחשוב גם על ,כל דבר
יש לו תשובה גם ,מה לעשות? הלא כסף שלא בא למשק ולא חוזר חזרה אין
סיבוב של הכסף .אז אני לא מתווכח אתך זו תפיסת העולם שלך וצריך להגיע
למצב כזה שכל העובדים יעבדו בשכר מינימום כמובן ,ב 3,800-שקל
והמנהלים יקבלו  50,000שקל ,זו תפיסת העולם והיא תפיסה לגיטימית,
למרות שאני לא מקבל אותה.
לגבי התקציב עצמו ,אפשר לדבר על התקציב?

אריק מולא:

בשביל זה התכנסנו.

ניסן זכריה:

לגבי התקציב עצמו ,מוטי אני לא ראיתי באמת ,ואני אקח רק את החינוך
כדוגמה ,אני לא רוצה להיכנס לשאר הדברים ,אני לא ראיתי בחינוך איפה
באמת יש עלייה בנושא של הפעולות ,לא בנושא של מעבר של מורים מסעיף
כזה לסעיף אחר ,משחקי הגדרות .אני מדבר כרגע כמה כסף מקציבה עיריית
חולון השנה ,ועל זה תענה יצחק אם לא קשה לך,

יצחק וידבסקי :אני סיימתי,
מוטי ששון:

יש לך פירוט,

ניסן זכריה:

אריק? אריק.
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מוטי ששון:

יש לך פירוט שלם.

ניסן זכריה:

לא לא ,אני רוצה לשאול שאלה פשוטה ,אני רוצה להבין רק.

מוטי ששון:

בבקשה ,אני מוכן להגיד לך באיזה עמוד,

ניסן זכריה:

כמה היה תקציב החינוך הפורמלי בנושא של פעולות ובכמה הוא עלה
מבחינת פעולות והשקעה בילדים? ולא במעבר במשרות.

מוטי ששון:

אני מציע שתסתכל בעמוד ,51

ניסן זכריה:

אני ראיתי מוטי ,אני קראתי.

מוטי ששון:

תקרא את הכל ,אתה מגיע ל 77-מיליון שקל.

אריק מולא:

חלק מהתקציב של מערכת החינוך זה גם לתת שעות הוראה ,אתה לא יכול
לראות שכר שאתה משלם למורים לא כחלק,

ניסן זכריה:

אני לא אמרתי את זה ,לא אמרתי את זה.

אריק מולא:

אז בגלל זה צריך לראות את כל מכלול התקציב של החינוך .את כל פרק 8.1
לראות כמה השקענו בשנה שעברה וכמה משקיעים השנה .ואם תסתכל טוב
תראה בעמוד,

ניסן זכריה:

מה הגידול?

דובר:

 30מיליון.

ניסן זכריה:

זה לא  30מיליון ,רק המעבר בשכר זה קרוב ל 20-מיליון.

אריק מולא:

לא לא לא ,זה לא קשור,

ניסן זכריה:

מה לא נכון?

אריק מולא:

כל המסגרת של התקציב שהיתה בשנת,

ניסן זכריה:

האם גדל תקציב החינוך ב 30-מיליון שקל?

אריק מולא:

עלה ב 31-מיליון שקל.

ניסן זכריה:

זה לא נכון נו באמת ,זה מעבר של משרות נו באמת.

אריק מולא:

זה לא משנה ,אותם אנשים נספרו ,בין אם היו בכוח אדם ובין אם היו בשכר
של עובדי עירייה ,זה באותו מסגרת הזו של פרק ,8.1

רועי כהן:

אעבל מקודם הוא שאל אותך ,מקודם הוא שאל אותך שאלה ענית להפך.
הוא שאל אותך שעל הגידול של  1,600מיליון,
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אריק מולא:

הוא שאל ...ספציפים,

רועי כהן:

נו ,אז היה שם גידול של  1,600מיליון כמעט בשכר ועכשיו אתה אומר,

אריק מולא:

יש שמה סעיף ספציפי מול סעיף ספציפי,

רועי כהן:

נו,

אריק מולא:

אז אותו סעיף של כוח אדם הוא באמת קטן והסעיף של עובדי עירייה הוא
גדל .אבל כשאתה מסתכל על כל פרק  8.1תקציב שמופיע בטבלה בעמוד ,12
תסתכל ,אתה רואה שם  ?8.1סך התקציב הוא  248.9מיליון שקל מצד
שמאל ,אתה רואה את ?8.1

מוטי ששון:

הוא גדל.

אריק מולא:

תסתכל.

מוטי ששון:

בעמוד  12תסתכלו ,בצד ימין זה צד של התקבולים ,בצד שמאל צד של
התשלומים ,תחסירו אחד מהשני או תעשו שנה מול שנה תראה גידול.

אריק מולא:

אתה יכול גם לראות יותר מפורט בעמוד  .51בעמוד  51יש לך את ההוצאות
מול ההכנסות .בחוברת הצהובה כן .בחוברת הצהובה תראה את כל
הגידולים .שנה מול שנה תראה,

מוטי ששון:

כן ,יש עוד שאלות?

ניסן זכריה:

כן.

מוטי ששון:

כן ניסן.

ניסן זכריה:

בעמוד ,9

יעקב חרש:

בעצם הוא שואל ,כמה מתוך ה 31-מיליון ,כמה לחינוך גופו לחינוך,

אריק מולא:

הכל לחינוך.

מוטי ששון:

הכל חינוך .זה פרופר חינוך.

אריק מולא:

הכל לחינוך.

יעקב חרש:
אריק מולא:
יעקב חרש:
אריק מולא:

רגע ,יש שמה כל מיני תקציבים שהם בשכר ,שינוי בשכר,
אני מבחינתי שכר זה חינוך.
לא ,אני שואל,
כי זה ,אם אני משלם למורה זה,
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יעקב חרש:

אם תנכה את השכר כמה הולך פרופר לחינוך?

ניסן זכריה:

לא לא,

יעקב חרש:

לשעות חינוך ,לשעות חינוך כמה עולה?

דוברת:

שכר של מורה זה שעות חינוך.

מוטי ששון:

יעקב ,זה למורים.

יעקב חרש:

האם הוסיפו בתוך התחום הזה שעות חינוך ,האם בתוך התחום הזה הוסיפו
למורים שעות חינוך? האם הוסיפו בבתי ספר שעות לימוד?

אריק מולא:
יעקב חרש:

יעקב ,יש גידול מסוים בשעות החינוך,
זו השאלה,

אריק מולא:

אבל יש עדיין תקציב גידול של שעות הוראה,

ניסן זכריה:

כמה?

יעקב חרש:

זו בעצם השאלה לא כל המספרים,

ניסן זכריה:

אז תראה אני מסתכל בעמוד ,9

מוטי ששון:

אבל חרש תסתכל על העוגה ,העוגה זה עוד  77מיליון שקל,

ניסן זכריה:

מוטי ,אני מסתכל בעמוד ,9

מוטי ששון:

מהתקציב של העירייה ,סבסוד .סך הכל ההיקף גדל.

יעקב חרש:

מוטי ,מה שמוכרחים מוכרחים,

מוטי ששון:

לא מוכרחים,

יעקב חרש:

השאלה אם מתוך הסכום הזה ,מתוך הסכום הזה האם הלך לשעות חינוך,
האם הלך לשעות הוראה?

מוטי ששון:

הלך לכל ,קח פירוט,

אריק מולא:

הכל זה חינוך ,מה?

מוטי ששון:

חרש ,פתח עמוד זה ,עמוד  51תראה לאן הלך הכסף.

אריק מולא:

תראה איך הוא מתחלק,

מוטי ששון:

תראה איך ה 77-מיליון שקל מתפלג בין הסעיפים השונים .כן ניסן ,עוד
שאלות?

ניסן זכריה:

אני מסתכל בעמוד  ,9עמוד  ,9כן ,הגידול נובע בעיקרו מרישום שכר גננות
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חובה ,הן בצד ההוצאה והן בצד ההכנסה .מה זה בסדר? אבל נו באמת,
אריק מולא:

או.קיי.

ניסן זכריה:

אבל כמה זה? זה  11מיליון שקל,

אריק מולא:

של  30ומשהו מיליון,

ניסן זכריה:

אבל  11מיליון שקל זה רק מעבר של שכר מרובריקה לרובריקה אבל השכר
היה גם שנה שעברה .רגע ,ומה עם הנושא של  7.2של התיכוניים ,גידול מספר
התלמידים? יש פה בערך  22מיליון שקל שזה רק משחקים של סעיפים ,זה
לא גידול אמיתי בתקציב .הגידול האמיתי ,התוספת האמיתית לחינוך היא
לא מגיעה ל 30-מיליון שקל ,נו באמת.

אריק מולא:

התוספת האמיתית היא  76פחות  ,69זה  8מיליון שקל נוספים מעבר,

ניסן זכריה:

יפה ,אז לא  30מיליון שקל.

אריק מולא:

רגע רגע .וזה בגרעון ,זה בגרעון .עוד  8מיליון שקל.

ניסן זכריה:

תראה ,מה שאני אומר כל הזמן זה שהגידול שכרגע מוצג בחינוך הוא לא
בדיוק הגידול האמיתי ,התוספת שאתה מדבר עליה ,כי התוספת שאתה
מדבר עליה היא הרבה יותר פחותה כי חלק גדול,

מוטי ששון:

ניסן הבנו ,בסדר.

ניסן זכריה:

או.קיי .אז זה דבר שלדעתי צריך להציג אותו בצורה קצת יותר ברורה,
שאנשים יבינו גם ממה נובע הגידול בחינוך ,זה לא פתאום תוספת של עוד 30
מיליון שקל לחינוך כדי לחזק את המערכת .ודבר שני,

אריק מולא:

סליחה ,לפני שאתה ממשיך ,עמוד  9זה הכנסות הממשלה ,אתה לא מדבר,
אתה מדבר,

ניסן זכריה:

אני מדבר,

אריק מולא:

יש הכנסות ויש הוצאות,

ניסן זכריה:

אני יודע שזה,

אריק מולא:

עיקר הגידול בהכנסות הממשלה זה היה באמת,

ניסן זכריה:

נכון ,ואז זה תוספת התקציב של החינוך.

אריק מולא:

אז אתה מדבר על ההוצאות ,תדבר על אותו נושא,
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ניסן זכריה:

אבל זה אותו דבר,

אריק מולא:

אם זה הוצאות אז הוצאות ,אם הכנסות אז הכנסות.

ניסן זכריה:

אבל זה אותו דבר ,אני מדבר כמה גידול,

מוטי ששון:

טוב ,ניסן ,אתה מתווכח עם אנשי הכספים,

ניסן זכריה:

מוטי ,זה הפירוט ,מה אני יכול לעשות?

מוטי ששון:

בסדר,

ניסן זכריה:

אני שואל שאלות הם עונים לי.

מוטי ששון:

תשאל שאלות ,הוא ענה לך.

ניסן זכריה:

אז או.קיי .אז יש גידול של  12מיליון ולא של  30מיליון.

מוטי ששון:

אז מה ,אז מה? טוב בסדר,

ניסן זכריה:

מוטי ,הלא,

מוטי ששון:

ניסן ,מסבירים לך אתה בשלך,

ניסן זכריה:

אני רוצה להבין עם כל הכבוד ,בטוח שגם החברים שלי רוצים להבין את זה,
לא רק אני רוצה להבין את זה .אבל אני אומר עוד פעם ,אם פורסם ,אם
פרסם גוף אובייקטיבי שעיריית חולון משקיע  1,800שקל בתלמיד ,לא בחינוך
הלא הפורמלי בחינוך הפורמלי ,כמה משקיעה היום עיריית חולון באמת פר
תלמיד?

מוטי ששון:

הנה קיבלת ,יש את הטבלה תראה אותה .זה מה שיש בטבלה,

אריק מולא:

 2,800היתה עלייה.

ניסן זכריה:

איך ?2,800

מוטי ששון:

תסתכל.

ניסן זכריה:

כמה תלמידים יש במערכת החינוך?

מוטי ששון:

אוי,

ניסן זכריה:

לא מוטי ,כמה תלמידים?

מוטי ששון:

קח ,תפתח את הספר,

ניסן זכריה:

עזוב אני ראיתי את הכל ,אני קראתי את זה,

מוטי ששון:

כתוב לך תלמידים ,כתוב הוצאה,
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ניסן זכריה:

אבל אני שואל שאלה מוטי,

מוטי ששון:

עלות ,תסתכל ,פתח את הספר,

ניסן זכריה:

מוטי אני עיוור צבעים ,אני לא רואה את הצבעים השונים ,תן לי תשובה רגע,

מוטי ששון:

עמוד  50תפתח,

ניסן זכריה:

מוטי ,כמה תלמידים יש במערכת החינוך?

מוטי ששון:

עמוד  ,50בוא תקשיב רגע .יש לך סך הכל ב,30297 2009-

ניסן זכריה:

נכון ,לחלק,

מוטי ששון:

תחלק אותם בהוצאה ,תקבל שאתה מסבסד אותם ב ,2,793-מה אתה רוצה?
אריתמטיקה פשוטה.

ניסן זכריה:

מוטי ,התוספת ,אם התוספת היתה  10מיליון שקל,

מוטי ששון:

טוב ניסן ,גמרנו,

ניסן זכריה:

מוטי ,אני רוצה להבין ,נו מה ,באמת,

מוטי ששון:

אמרת את מה שאמרת ,קיבלת תשובה ממני,

ניסן זכריה:

רגע ,אם התוספת,

מוטי ששון:

תשובה מאריק ,תעבור לשאלה הבאה.

ניסן זכריה:

אם התוספת בחינוך היתה  10מיליון ולא ,8

אריק מולא:

לא ,התוספת לא היתה  10מיליון ,אתה משווה את ההכנסה מול הכנסה,
בהכנסה,

מוטי ששון:

אבל ניסן אתה רוצה לעבור ,קיבלת תשובה ,אתה בשלך והם בשלהם,

ניסן זכריה:

 12מיליון שקל,

אריק מולא:

 12מיליון שקל מתוך הגידול שהיה בהכנסות ממשלה זה עבור הגנים ,אבל
אנחנו מדברים על ההוצאה ,סך ההוצאה היתה ,היה מינוס של  30מיליון
שקל כמעט ,אז אתה אל תשווה לי את ה,12-

ניסן זכריה:

אתה בין ,אתה משווה בין הכנסה לבין הוצאה,

אריק מולא:

מוטי ,אני מחלק את סך הכל הגידול,

ניסן זכריה:

טוב ,אתה מוכן להמשיך הלאה? גמרנו ,קיבלת תשובה.

אריק מולא:

זה תוספת של  300שקל לתלמיד ,איך אתה מגיע ל?2,800-
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מוטי ששון:

אבל ניסן קיבלת ,קיבלת תשובה ,הלאה ,מה השאלה הבאה?

ניסן זכריה:

אז התשובה היא לא נכונה והיא לא מספקת כי הגידול הוא סך הכל ב300-
שקל.

מוטי ששון:

אז בוא תעבור לשאלה הבאה.

ניסן זכריה:

אז למה מוצג פה ?2,800

מוטי ששון:

אז תעבור לשאלה הבאה.

ניסן זכריה:

שאלה אחרונה .לגבי ההיטלי פיתוח ,זה ביחד נכון?

מוטי ששון:

לא ,עוד לא הגענו לתב"רים .טוב ,יש עוד שאלות? או.קיי .אם אין שאלות,
מי בעד אישור התקציב לשנת  2009כפי שהוגש על ידי גזבר העירייה במכתבו
מה 11/1/2009-שמסתכם ל ,835-דני ,היינו צריכים לעשות תוספת ,להודיע,
 835מיליון ש"ח .מה שקורה שהחברות ,התקציב של חברות הבת לא היה ,לא
נסגר אלא נסגר רק אחרי שספר התקציב הוכן והתקציב יהיה במקום ,835
לא לא ,אז אני מבקש להוסיף במקום ,836,319 ,835

אריק מולא:

אתה צריך להוסיף גם להכנסה,

מוטי ששון:

כן ,גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות ואנחנו נאשר את התקציב הזה .אני
חוזר 86,319,200 ,ש"ח,835,319,200 ,

אריק מולא:

,36

מוטי ששון:

אמרתי  ,836אני חוזר 836,319,200 ,מיליון בצד ההכנסות ובצד ההוצאות,
מי בעד?  20בעד אישור התקציב .מי נגד?  1נגד .מי נמנע? אין נמנעים.
התקציב אושר.

בעד:

20

נגד:

1

נמנע/ :
אושר ברוב קולות

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 20בעד( את תקציב העירייה
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לשנת .2009

מוטי ששון:

אני עובר לסעיף הבא ,אישור תקציב הפיתוח.

 .2אישור תקציב הפיתוח
מוטי ששון:

קיבלתם את ה ,אנחנו נוהגים להגיש את תקציב הפיתוח שמסתכם ב-
 129,553מיליון הן בצד התקבולים והן בצד התשלומים .יש כאן פירוט של
ההכנסות ופירוט,

רועי כהן:

למה מאשרים פעם ל 2010-ופעם ל,

מוטי ששון:

זה על פי דרישה של משרד הפנים .אריק ,אתה רוצה או שיצחק ,מי אתם
רוצים שידבר?

אריק מולא:

אין לי הרבה פה מה להוסיף .הפרוייקטים מפורטים הרי בטבלה .במכתב
של וידבסקי יש שם את החלוקה בין ...של ההוצאה .זה מתחלק לתברואה,
לביטחון ,לתכנון ובניין עיר ,לתוכנית ציבורית שזה כל התשתיות ,כפי
שמפורט פה וכמו שאתה אמרת  129,553,000מיליון ההוצאה וההכנסה .אם
יש למישהו שאלה אנחנו נשמח לענות.

ניסן זכריה:

יש לי הערה .תקציב הפיתוח אמור היה לשקף פחות או יותר ,גם לדעתי
השקעה של העירייה באזורים מוזנחים .באמת ,איזשהו ניסיון של העירייה
לקדם מקומות שסבלו מהזנחה של הרבה שנים .אני חשבתי שבתקציב הזה
לפחות יהיה איזשהו ביטוי קטן לקצת ,באמת קצת אפילו קצת קוסמטיקה
דברים מינימלים ,לצערי לא מצאתי את זה .ניסיתי לחפש את זה ,חוץ
מהחניה של בית הספר תלפיות שזה בג'סי כהן שם אין שום דבר ,אין שום
ביטוי לבאמת,

מוטי ששון:

ניסן ,יש גם עבודות בג'סי כהן ,יש עבודות בחניה,

ניסן זכריה:

אבל זה לא מופיע,

מוטי ששון:

חניה בתלפיות,

ניסן זכריה:

תלפיות זה חניה של בית ספר שפתחו אותו בניגוד לחוק מוטי .אתה פותח
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בית ספר ,אין חניה שם ,אנשים חונים אחד על השני,
משה מועלם :למה? היה בית ספר לפני כן גם ניסן.
ניסן זכריה:

אדוני לא תלפיות ,לא ,זה תלמידים ,תלפיות זה מבוגרים ,מועלם ,תלפיות
זה מבוגרים עם מכוניות ,על מה אתם מדברים? לא הייתם צריכים לפתוח
את המקום הזה בלי חניה.

מוטי ששון:

ניסן ניסן ניסן ,יש פה,

ניסן זכריה:

לא דיברתי על זה,

מוטי ששון:

ניסן יש פה ,כל שכונה ושכונה,

ניסן זכריה:

אבל מוטי באמת ,עזוב נו ,מוטי אני חושב,

מוטי ששון:

קיבלה את הנתח שלה כולל ג'סי כהן,

ניסן זכריה:

רגע מוטי ,איזה נתח קיבלה ג'סי כהן?

דובר:

עושים חניה מאחורה בגן.

ניסן זכריה:

תגיד לי אתה רציני? מה זה קשור חניה לבית ספר שפועל בלי רישיון
למדרכות שבורות ,לתאורה לקויה?

מוטי ששון:

אנחנו מדברים על תב"ר ,מדברים על תב"ר ,דבר על התב"ר,

ניסן זכריה:

אני מדבר על חניה ,עזוב את זה בצד ,אני הזכרתי את החניה,

יעקב בבלי:

אמרת חניה אני עניתי לך על חניה.

ניסן זכריה:

אבל החניה עצמה זה לא ג'סי כהן ,החניה זה הבית ספר שפועל בניגוד לחוק
בחייך ,ואתה גר שם אתה רואה מה הולך שם ,כל ערב,

יעקב בבלי:

אני גר שם אני יודע ,בגלל הבית ספר של טומשין ,אז עושים מאחורה בגן,
עושים שמה מגרש חניה גדול.

ניסן זכריה:

אבל בבלי ,אני לא באתי ואמרתי למה עושים חניה ,אני אומר שאם
מסתכלים על תקציב הפיתוח שלדעתי היה צריך ,היה צריך גם לשקף קצת
איזשהו קצת ,לזרוק קצת פירורים לעניים ,זה לא בא לידי ביטוי בתקציב
הפיתוח עם כל הכבוד .דבר נוסף,

יצחק וידבסקי :תראה ,זה לא מדויק ,הקימו את חווידע ,אתה שוב לא,
ניסן זכריה:

מתי הקימו את חווידע?
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יצחק וידבסקי :מה זה חשוב? אבל פיתחו שכונה,
ניסן זכריה:

אבל או.קיי .בג'סי כהן מתי הקימו חוויידע? לא הקימו חווידע ,אז יש
מקומות ,פתחת פה חווידע תשים פה משהו ,מה אתה צריך קצת ל ,בסדר
אבל אני חושב ,היה צריך ,חבר'ה ,בתקציב הפיתוח הזה אין שום ביטוי
לאזורים המוזנחים עם כל הכבוד ,זה אחד.

מוטי ששון:

ואת הגנים שעושים שמה ,את הגנים,

ניסן זכריה:

מוטי ,עושים ברמה של הגנים וברמה של לצבוע את המתנ"ס ,זה לא פיתוח
תשתיות מוטי עם כל הכבוד .אנשים שם משלמים מסים ,ביוב אין שם ,מים,
צנרת מים רקובה ,מדרכות שבורות .אני לא מדבר על לצבוע מתנ"ס באמת.
יחליפו גם ,אז אני חושב שבמסגרת תקציב הפיתוח הזה היה צריך להביא
תוכנית חומש לחמש שנים ולהראות מה העירייה תעשה בחמש שנים ולא
להראות לי קטע קטע .תראה לי בחמש שנים מה אתה הולך לעשות בפריסה
של חמש שנים ,תקציב חומש שמראה בשנה הזאת משקיעים  Xפה ,Y ,X
לחלק את זה להראות איזושהי שוויוניות מסויימת.
זה גם לא הוגן שאנשים שמשלמים מסים ,ווידבסקי יודע את זה וגם ראש
העיר יודע את זה ,שאחוז הגבייה בג'סי כהן הוא לא נופל מאזורים אחרים,
חוץ ממשפחות מסויימות שהם בעייתיות ואנחנו מכירים אותם,

יצחק וידבסקי :גם בזה אתה לא מדייק.
ניסן זכריה:

למה לא מדייק? מה אחוז המשלמים בג'סי כהן?

יצחק וידבסקי :בשני פרמטרים אתה לא מדייק.
ניסן זכריה:

כן ,מה הפרמטרים?

יצחק וידבסקי :זה אחד המקומות היחידים שהארנונה משמעותית נמוכה יותר משאר ,אבל
זה לא קשור ,רק שתדע אתה לא מדייק.
ניסן זכריה:

למה אתה ,למה אתה נותן ציונים סתם?

יצחק וידבסקי :אבל ארנונה,
ניסן זכריה:

תגיד לי ,מי שם אותך לתת ציונים? אני מדבר כרגע על עובדות.

יצחק וידבסקי :לא.
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זה שבג'סי כהן משלמים  30%באזור ב' אני לא קבעתי את זה.

יצחק וידבסקי :אבל זה פחות,
ניסן זכריה:

אתה רוצה לשנות את זה תשפץ את השכונה ,תן לאנשים להרגיש שהם חיים
באזור מגורים.

יצחק וידבסקי :גם עושים את זה,
ניסן זכריה:

יאיר היה שם ומשה רינת היו במרכז המסחרי,

מוטי ששון:

טוב,

ניסן זכריה:

באמת וידבסקי ,אני לא ממציא דברים.

מוטי ששון:

המרכז המסחרי אתה יודע שזה שטח פרטי,

ניסן זכריה:

מה מועלם לא ראה את ג'סי כהן,

מוטי ששון:

אתה יודע שהוא שטח פרטי המרכז המסחרי,

ניסן זכריה:

מה זברלו לא מכיר ,מה ראש העיר לא מכיר?

מוטי ששון:

טוב ,ניסן ,בסדר הבנו שאתה,

ניסן זכריה:

מה הבנו? מה ,רגע מה ,אני ממציא גם עכשיו? באמת,

מוטי ששון:

או.קיי.

ניסן זכריה:

גם בתל גיבורים יש אזורים מסויימים שמשלמים  60%ארנונה כי זה
החלטה לא שלי ,זה החלטה של העירייה ,של מועצת העירייה הקודמת לפני
הרבה מאוד שנים .זה אזור ב' ,אני קבעתי אזור ב'? אבל אם אתה רוצה
לשנות את השכונה ואתה רוצה להעלות את רמת הארנונה אז תעשה משהו
לתושבים ,באמת.

מוטי ששון:

טוב ,ניסן ,משקיעים בכל השכונות,

ניסן זכריה:

איפה משקיעים בדיוק? מוטי,

מוטי ששון:

אתה יודע שמשקיעים,

ניסן זכריה:

בתב"ר מה משקיעים? תראה לי מה משקיעים.

מוטי ששון:

אתה יודע שמשקיעים ,אתה יודע ש...

ניסן זכריה:

אני יודע שמשקיעים ,אולי אני לא רואה אותם ,בלילה הם עובדים.

מוטי ששון:

ויש גם לחברה ,לחברה ,לתאגיד המים גם תוכנית עבודה,
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ניסן זכריה:

בלילה ברחוב העבודה...

מוטי ששון:

אתה לא רוצה להקשיב ,אתה רוצה רק להשמיע.

ניסן זכריה:

רגע ,רגע מוטי ,אני קראתי את התב"ר הלא ,אני קראתי את התב"ר הזה,
אני יודע לקרוא .אתה יודע במה משקיעים מוטי? ובבלי גר שם במקרה,
ברחוב העבודה פינת יוטבתה יש את הניקוז המרכזי של העיר חולון של
הביוב .יש שם פעמיים בשבוע שם משאית שכל הזמן דופקת לך בראש ,בגלל
שהיא חייבת לשטוף את הצנרת ,הצנרת הרקובה שם .זה כן משקיעים,
בנושא של פתיחת סתימות.
בנושא של סתימות ברחוב משימת העולים כל הזמן יש תלונות למוקד
ותבדקו אותם ,כל הזמן הביוב עולה שם .אני מדבר על שכונה שלא הושקע
בה שקל הרבה מאוד שנים ואתם יודעים את זה ,אז למה להיתמם?

יצחק וידבסקי :התקציב של הפיתוח לא נמצא פה ואני אומר לך חד משמעית ,תאגיד
המים ...יש לו תקציבים ולא פה ,התקציב שלו נמצא בתאגיד המים והפיתוח
פה זה רק חלק,
ניסן זכריה:

אני יודע,

יצחק וידבסקי :תאגיד המים זה עשרות מיליונים,
ניסן זכריה:

אני דיברתי וידבסקי על תשתיות נוספות ,רגע ,אני דיברתי על מדרכות
שבורות ,דיברתי על תאורה ,על בלטות ,אני לא מדבר על רק מים.

דובר:

זה לא ,ברגע ...את הצנרת,

ניסן זכריה:

זה לא פר זברלו ,במשך חמש השנים האחרונות תגיד לי מה השקיעו ב,

דובר:

אתה רוצה שיעשו מדרכה לפני שעושים את הצנרת? אני לא מבין ,מה?

ניסן זכריה:

אז יש לי הפתעה בשבילך ,ברחוב ויתקין ומי שגר שם ,עשו לפני שנה מדרכות
אספלט ועכשיו פותחים את הכל ושמים את הצנרת למים ואתם יודעים את
זה ,אז מה? אז באמת ,ריבונו של עולם.

דובר:

זה לא שמעתי ,זה משהו מוזר.

ניסן זכריה:

מה זה קשור? אני מדבר כרגע ,תיקח בעשר שנים האחרונות ,לא בחמש שנים
מוטי ,אבל תציג,
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מוטי ששון:

ניסן הבנו ,הבנו ,ניסן ,הבנו את מה שאתה אומר,

ניסן זכריה:

אבל תציג מוטי ,לחמש שנים תוכנית חומש ,זה עושים לחמש שנים ,זה יראה
גם יותר ציבורי לדעתי.

מוטי ששון:

טוב ,מישהו עוד רוצה לשאול שאלות? אם לא ,מי בעד אישור תקציב
הפיתוח כפי שהוגש במכתבו של הגזבר שמסתכם ,למה אין תאריך? מה-
 25/1/2009שמסתכם ב 129,553,000-מיליון ,הן בצד התשלומים והן בצד
התקבולים .מי בעד?  19בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע? אין נמנעים.
בעד:

19

נגד:

1

נמנע/ :
אושר ברוב קולות

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 19בעד( את תקציב הפיתוח
לשנת  2009של העירייה.

מוטי ששון:

אני אומר שהתקציב שאושר ,התקציב ,אני רק רוצה להדגיש ,התקציב
שאושר אושר בהתאם לגבי מה שאריק מולא אמר לגבי תקן כוח האדם ולגבי
תקן הרכבים .אושר גם תקציב הפיתוח.

 .3אישור דו"ח רבעוני לשנת  2008רבעון  ,2אישור דו"ח רבעוני לשנת  2008רבעון 3
מוטי ששון:

אישור דו"ח רבעוני לשנת  2008רבעון  ,2אישור דו"ח רבעוני לשנת 2008
רבעון שלישי ,אורי צור בבקשה.

אורי צור:

קודם כל התנצלות קלה על זה שלא הספקנו להפיץ בזמן,

מוטי ששון:

אורי ,אתה צריך להתקרב למיקרופון.

אורי צור:

קודם כל התנצלות קצרה על זה שלא הספקנו להפיץ את הדו"ח של דצמבר
 2007בזמן ,פשוט ההדפסה התעכבה .הספקנו לדון על זה בועדת הכספים לא
הספקנו להפיץ את זה מספיק זמן לפני ישיבת המועצה ,נדון בזה בישיבת
המועצה הבאה.
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לגבי הרבעון השני ,חציון של  ,2008כמה נתונים בסיסיים בולטים .ההכנסות
היו גבוהים ב 3%-מהתקציב היחסי ,הסתכמו ב 423-מיליארד שקל .אם
נשווה את זה לחציון של  ,2007הביצוע שם היה  9%פחות מהתקציב היחסי.
ההכנסות הסתכמו ב 386-מיליון שקל .ההוצאות היו דומות מאוד לתקציב
היחסי ,סטייה של חצי אחוז ,לא מהותי .הסתכמו ב 401-מיליון שקל .החציון
של  2007הביצוע היה כ 7%-פחות מהתקציב היחסי וההוצאות היו די דומות,
 396מיליון שקל .הכנסות פחות ההוצאות מסתכמות בעודף של  21מיליון
שקלים ,לעומת התוצאה של החציון של  2007שהיה גירעון של  10מיליון.
הסיבה לכך פשוטה מאוד והוזכרה כאן קודם בדיון ,אותן הכנסות חד
פעמיות שהיו  19מיליון בגלל נושא התאגיד והכנסות נוספות שהיו לנו ממים
וביוב שהעירייה שילמה עבורם בדצמבר  ,2007התקבולים היו ברבעון
הראשון של  ,2008לכן יש פה הכנסה ללא הוצאה ,מעין הכנסה חד פעמית
ואלה הסיבות לעודף.
נושא של תקציב הפיתוח ,ההכנסות היו  54מיליון לעומת  102מיליון בשנה
קודמת .צריך אבל לזכור שבשנת  2007העירייה לקחה בחודש מאי הלוואה
של כ 54-מיליון שקל ,כך שההכנסות הם דומות למדי .ההוצאות היו 24
מיליון ,סליחה ,ההוצאות היו  54מיליון שקל לעומת שנה שעברה  64מיליון
שקל ,זה הביא לעודף זמני בתב"רים ,אני מתכוון ב 2008-של  24מיליון שקל,
בעוד שהעודף בשנה קודמת היה  44מיליון שקל .איפה נעלם הכסף? הכסף
נשאר בקרנות הפיתוח ,שהיתרה שלהם ביוני  2008היתה  174מיליון שקל ,ב-
 2007זה היה  104מיליון שקל .זאת אומרת יש פה העברה שבמסגרת כל סוף
שנה בין קרנות הפיתוח לבין התב"רים שממומנים באמצעות קרנות הפיתוח.
בדרך כלל היתרה באחד באה על חשבון השני ,זה מסביר ,אם האחד עולה
למה השני יורד .שאלות לגבי הרבעון הזה?
רועי כהן:

רק ב ,ההוצאות כמו שאומרים שכר ,אגף תשתיות זה בגלל שהוא יצא
לפנסיה או משהו כזה? כי יש פה משהו מדהים,

ניסן זכריה:

כן פנסיה,
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רועי כהן:

יש פה עלות שכר ,זה כל העלויות,

ניסן זכריה:

כן כן כן,

אורי צור:

זה הביטול משרה.

רועי כהן:

תסתכל 527,000 ,שקלים .מה זה תוספות וזה?

מוטי ששון:

כן ,יש שאלות? אם לא תעבור לדו"ח הבא.

אורי צור:

רבעון של ,הרבעון השלישי של שנת  ,2008תקופה שנסתיימה ב.30/9-
ההכנסות בתשעת החודשים האלה היו דומות מאוד לתקציב היחסי,
הסתכמו בכ 608-מיליון שקל .שנה שעברה ההכנסות היו דומות 602 ,מיליון
שקלים .ההוצאות בתקופה הזאת  596מיליון שקל .שנה קודמת  609מיליון
שקל .זה ,התוצאות האלה הביאו לעודף בתקציב ...של למעלה מ 12-מיליון
שקל ,שבשנה שעברה המספר המקביל הוא גרעון של כ 7.5-מיליון שקל.
זאת אומרת הפער בין השנים הוא משהו כמו  20מיליון שקל ,שוב תודות
לאותן הכנסות חד פעמיות שגורמות גם לכך שנהיה ...לגבי התוצאה בסוף
השנה ,כמו שאריק הזכיר קודם ,לא נידרש להעביר כספים מקרנות הפיתוח
לכיסוי הוצאות של מינהל ההנדסה והחזרים של מלוות פיתוח.
אם אני אהיה קצת יותר פסימי אז ההעברה תהיה מינימלית אבל בכל מקרה
לא בסכומים כמו שתוקצבו ל 2009-שמה ,כיוון שלא יהיו ההכנסות החד
פעמיות ,העברה כזאת תהיה הרבה יותר משמעותית.
לגבי התקציב הרגיל ,ההכנסות היו כ 79-מיליון שקל לעומת  138מיליון שקל
שכוללים את מה שהזכרתי קודם הלוואות בסכום של  54מיליון שקל.
ההוצאות בשתי התקופות היו דומות 98 ,מיליון שקל בתשעת החודשים של 8
לעומת כ 100-מיליון שקל בתשעת החודשים של  .2007הגרעון בתקציב
הפיתוח בתקופה הזאת היה כ 19-מיליון שקל ,בשנה קודמת היה עודף של 38
מיליון שקל ,שוב ,הכל תודות לאותן הלוואות.
העודף הזמני בתב"רים בסוף ספטמבר  8היה כ 5-מיליון שקל ובסוף 43 2007
מיליון שקל .שוב המספר שמרכך כאילו את הנתון הזה זה היתרה בקרנות,
שבסוף  8היה למעלה מ 75-מיליון שקל וב 2007-היה  103מיליון שקל.
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שאלות?
מוטי ששון:

אם אין שאלות אז אני מביא את זה ,זה רק אישור פורמלי ליפא? מי בעד
אישור הדו"ח הרבעוני לשנת  2008רבעון  17 ?2בעד .מי נגד?  1נגד .אין
נמנעים.
בעד:

17

נגד:

1

נמנע/ :
אושר ברוב קולות

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 17בעד( את הדו"ח הרבעוני
ה 2-לשנת .2008

מוטי ששון:

מי בעד אישור דו"ח רבעוני לשנת  2008רבעון  ?3מי בעד?  18בעד 19 ,בעד,1 ,
מי נגד?  1נגד .אין נמנעים.
בעד:

19

נגד:

1

נמנע/ :
אושר ברוב קולות

החלטה:

מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות ) 19בעד( את הדו"ח הרבעוני
ה 3-לשנת .2008

מוטי ששון:

הדו"חות הרבעוניים אושרו .תודה רבה .הישיבה נעולה.
מוטי ששון
ראש העיר

נתי לרנר
ע/ראש העיר
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