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על סדר היום:
.1

תקציב העירייה לשנת 2011

.2

תקציב הפיתוח לשנת 2011

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  34מיום  26/12/2010פרוטוקול 372

 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את תקציב העירייה לשנת  2011כולל
תקציב פיתוח.
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אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  .34על סדר היום תקציב
העירייה ותקציב הפיתוח לשנת  .2011סך התקציב מסתכם בצד ההוצאות
ובצד ההכנסות ב 903,800,000-לעומת  874מיליון שקל בתקציב .2010
אם נבדוק ,נוכל לראות שהשנה התקציב גדל ב 30-מיליון בהשוואה לשנה
הקודמת ,כאשר  25מיליון  ₪זה בתקציבי פעולה;  5.5מיליון  ₪בתקציבי
השכר .תוכלו לראות שסה"כ סעיפי השכר מהווים  32.75מהתקציב ,בעוד
שהפעולות מהווה  ,64.1%גידול בהשוואה לשנה הקודמת ,ופרעון מלוות
מסתכם ב.3.1-
ברשותכם ,מה הדברים שעליהם ניתן את הדעת בשנה הקרובה :אתם
יודעים ,יש הסכמי שכר .הסכמי השכר האלה פלוס זחילת השכר ,מהווים
 4%תוספת על מה שהיה .לגבי זחילת שכר מדובר באותם אנשים שאחרי שנה
מתווסף להם עוד וותק ,אנשים שניגשים למכרזים וזוכים ,עולים בדרגה,
משנים תפקיד .הכל עפ"י חוק .מדובר בתוספת של  4%ואנחנו נצטרך
להתמודד עם זה .כרגע יש החלטה של השלטון המקומי לא לשלם את אותן
תוספות שנתנו בהסכמי השכר בין האוצר לבין ההסתדרות .מטבע הדברים,
כאשר חותמים שכר ,צריך לערב את הגורם שהוא רלוונטי – אף אחד לא
עירב את השלטון המקומי ,אף אחד לא התייעץ איתו .מבחינת האוצר
וההסתדרות אמרו 'זה ראה וקדש ,ואין מה לעשות' .מטבע הדברים ,השלטון
מקומי שאל את האוצר ,מאיפה אתם רוצים לממן את התוספות האלה?
להעלות את הארנונה אתם לא מאפשרים אף פעם .הרשויות מבקשות
להעלות את הארנונה ,האוצר עם משרד הפנים בשלו ,לא מעלה את הארנונה.
לפטר עובדים אי אפשר ,אז מה לעשות? אין עם מי לדבר ,לצערי ,גם במשרד
הפנים וגם במשרד האוצר .אגף התקציבים הם אנשים מאוד נוקשים וחבל
שהם לא לומדים מאותם ראשי רשויות שיש להם ניסיון עשיר ,שהם יכולים
קצת ללמד אותם ולהסביר להם מה זה משק ומה זה ניהול תקציבים של
גופים גדולים כמו הרשויות המקומיות.
אם אנחנו נסתכל ,רק תקציבי הפנסיה ,תוספת של  8.2מיליון  ₪בהשוואה

____________________________________________________________________________________

4

מועצת העיר חולון

ישיבה שלא מן המניין מס' 34

 26/12/2010פרוטוקול מס' 372

לשנה קודמת .התוספות שנתנו לגימלאים ,תוספות מאוד מאוד משמעותיות.
אני לא אעבור סעיף-סעיף ואומר איפה נמצאים הדברים הכבדים ,אבל
תוספת של  8.2זו תוספת מאוד מאוד משמעותית ,גם התוספת בשכר
העובדים ,ורק כדי לסבר את האוזן :תשלומי הפנסיה ב 2011-יהיו כחמישית
מסעיפי השכר 80% .זה השכר לאנשים שעובדים ,ועוד  20%אנחנו הולכים
לשלם לאותם גימלאים שזכאים עפ"י חוק ועפ"י כל דין ,והם במסגרת פנסיה
תקציבית .היום קולטים את העובדים בפנסיה צוברת.
אם נסתכל לצד הפעולות ,נוכל לראות שיש שם הגדלה בצד של תקציבי
הרווחה של  5.5מיליון שקל ,שבעיקר התוספת מופנית לנושא של סידור
ילדים ונכים במוסדות ובפנימיות .כנגד הפעולה ,ההוצאה ,יש גם הכנסה של
משרד הרווחה .יש לנו גידול בתקציבי הסייעות והמלווים בהיקפים של כמעט
 5מיליון שקל וזה עפ"י חוק .גם בחינוך ,אנחנו מוסיפים עוד  2מיליון שקלים
לנושא של יוזמות פדגוגיות .בנושא של אשפה ,מדברים עכשיו על נושא של
הטמנת אשפה )אנחנו עוד לא הכנסנו את זה כאן( ,אנחנו מדברים שמ50-
שקלים הטמנה לטון – אנחנו מדברים על  150שקלים .פי  3ממה שהיה עד
עכשיו.
ברור שעם כל הגזירות האלה אנחנו נצטרך להתמודד .אם אנחנו מסתכלים
על אותם אנשים שזכאים להנחות ,אם סה"כ ההנחות והפטורים עפ"י חוק
היום  74מיליון  ,₪הרי יש בשנה הזאת עוד תוספת של עוד  13מיליון .₪
אנחנו מדברים על פטורים והנחות ,בסדר גודל של  87מיליון שקל שזה סכום
מדהים.
יעקב חרש:

ממה נבעו ה?13-

מוטי ששון:

אנשים שנכנסים בקטגוריה – יש הנחות עפ"י חוק .גיל ,בריאות ,הכל.

יעקב חרש:

זה תוספת של כמעט ?17%

מוטי ששון:

זה תוספת של  13מיליון .זה המון .זו הנחה שלנו שזה מה שאנשים ינצלו.
תראה ,נגיד שעכשיו אחוזי אבטלה יעלו .מטבע הדברים ,אדם הזה-

חיים זברלו:

או אדם שפיטרו אותו מעבודה ,אין לו עבודה ,מגיעה לו הנחה.
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יקבל הנחה .אדם שממציא שיש לו אבטחת הכנסה ,יקבל הנחה באופן
אוטומטי .ועם זה צריך להתמודד ,אנשים מקבלים את זה עפ"י חוק .מגיע
להם.
עכשיו ,אדם שהגיע לגיל  ,67גבר או אישה בגיל  ,62הנכס רשום על שמם ,לא
חשוב בכלל אם הם עובדים-לא עובדים ,אוטומטית מקבלים הנחה .30%
סה"כ ההכנסות העצמיות שלנו – בוא ניקח את ההכנסות של משרדי ממשלה
ייעודיים כמו רווחה וחינוך ומשרדים אחרים שהם חסרי משמעות מבחינת
ההשתתפות שלהם ,אנחנו נראה שיש ירידה בהשתתפות של משרדי ממשלה
בסדר גודל של  4מיליון  ₪בהשוואה לתקציב של השנה הקודמת .סה"כ
האחוז של משרדי ממשלה זה פחות מ .26%-משנה לשנה יש ירידה ושחיקה
בכל מה שקשור להשתתפות משרדי ממשלה באותם משרדים ייעודיים
והמגמה הזאת ,לצערי ,תמשיך ותגדל גם בשנים הבאות .ברגע שחסר למדינה
כסף ,הכי פשוט זה לפגוע ברשויות המקומיות ולנסות לקחת להם את הכסף.
אחד הדברים שנוכל לראות ,את הנושא של תאגידי המים .כשהחליטו להקים
את תאגידי המים ,הרציונל שעומד מאחורי תאגידי מים הוא נכון :שכל כסף
שייגבה לנושא של מים וביוב ,יוצא למים וביוב .אבל האוצר מה רצה לעשות?
האוצר רצה לנתק את משק המים והביוב מהרשות המקומית למרות שיש
 100%בעלות של העירייה .אבל יש רגולטור שזה רשות המים ,שהוא קובע
את המים .הוא קובע כל דבר .זאת אומרת ,העירייה בפועל ,דה-פאקטו היא
לא בעלת הבית .והקימו את החברות האלה ,והחבות של הדירקטורים ,היא
לחברה ולא לעירייה ,בשונה מאותן חברות-בת עירוניות ,ששם חבות
הדירקטורים היא לעירייה.
אז אני לא רוצה לספר לכם איזה בעיות יש בין התאגידים לבין העיריות
השונות .הם החליטו פתאום שהם עצמאיים ולא מתחשבים בעירייה :פתאום
מחליטים לפתוח במקום מסויים ולהחליף צנרת מים ,לא מתואם עם
העירייה .זה בדיוק כמו בזק וחברת החשמל ,שהם מכתיבים .ואז ,אתה
באופן טבעי צריך להיגרר אחריהם ,ואם אתה רוצה לבוא לשפץ מתחום
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מסויים ,הם אומרים לך זה לא בתוכנית העבודה .אז מה ,אתה תעשה ,בעוד
שנה-שנתיים הם ייכנסו ,עוד פעם יפתחו את המדרכות והכבישים?
לגבי תוכנית העבודה ,בזק וחברת חשמל מה הם עושים? אם אני אומר להם
זה לא בתוכנית העבודה ,הם שומעים לי? הם נכנסים לבד אם אני לא נותן
להם את האישור .ולצערי ,כל השמיניות שעשיתי באוויר ,לנסות לתאם
עבודות עם חברת חשמל ועם בזק ,עלו בתוהו .יש להם תוכנית עבודה
משלהם ,הם לא מתחשבים בתוכניות העבודה של העירייה.
עכשיו ,אני נתתי רק את הדוגמא הזאת ,כמה הנושא הזה של -בוא ניקח
תעריפי המים .מה הקשר בין תעריפי המים ,שהיום מדובר שנצטרך לשלם
בין  12ל 14-שקל לקוב ,כשעלות ההפקה של קו"ב ,עולה  3שקלים – פחות מ-
 3שקלים .בשנתיים! איך אפשר להסביר דבר כזה? מה זאת אומרת ,אני
עכשיו אייבש את הגנים ואת הפארקים? מי נמצא שם ,האוכלוסיה החלשה
שאין לה וילה ,אין לה דשא .היא רוצה ללכת לפארק ,רוצה ללכת לעשות
פיקניק ,רוצה לעשות מנגלים – היא הולכת לפארקים .איך אפשר להעלות
את התעריפים האלה בסדרי גודל של מ 3-שקלים ל 12-או  14שקלים .זה
מטורף וזה לא הסוף ,והמלחמה שלנו – לפחות לא העלו את התעריפים
עכשיו בינואר .וכל הנושא של היטל בצורת .מה היה היטל בצורת? היטל
בצורת ,היה חסר כסף לאוצר .מה הם עשו? הטילו עלינו לגבות את הכסף
עבורם .לא ראיתי פטנט כזה .אנחנו לא גובים של הממשלה.
אז מה הכעס? הכעס כלפי הרשות המקומית ,כשמי שנהנה מהכסף ,זה
האוצר .וקיללנו את הפקידים ,כאילו שהפקידים אשמים בכל מה שקרה.
אבל יש הרבה מאוד דברים שמתנהלים בצורה שלומיאלית,אין כתובת
במשרד הפנים ,אין כתובת בשום משרד ממשלתי ,וחבל .כי אני חושב
שהשירות הציבורי שאנחנו מייצגים אותו – ראשי הערים – אני חושב ,עם
הפקידות הבכירה והפקידות הזוטרה שמנהלים ,הם בעצם מונעים את
הקריסה של מדינת ישראל .כי בלעדנו הכל יקרוס .אבל משרדי הממשלה לא
מתפקדים ,אין עם מי לדבר .רק כדי שתקבלו קנה-מידה :צו הארנונה של
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עיריית חולון ,ל ,2010-שאישרנו אותו כאן במועצה בנובמבר  .2009השבוע
קיבלנו אישור 13 ,חודש! מי יכול להסביר לי ,מה מסובך לקחת את ספר
התקציב ,את צו הארנונה של שנה קודמת ,להגיד מה אני מאשר בשנה הזאת.
למה זה לוקח  13חודש ,שמשבש לך את כל תוכניות לבנות את תוכנית
העבודה ל .2011-מישהו יכול להסביר לי 13 ,חודש?! לא נעים להגיד ,חבר'ה,
גם אדם שלא מבין בזה ,עושה השוואה אחד מול אחד .ואני ישבתי ,פעמיים
הלכתי למשרד הפנים עם האנשים של אגף התקציבים ,עם האנשים של
משרד הפנים ,כאילו לא אמרתי להם כלום .ישבתי עם וידבסקי ,עם שושנה
שפר עם אביבה שרון שהיא סגן היועץ המשפטי – כאילו שדיברנו לקירות.
שום דבר לא ,אין עם מי לדבר .עצוב ,מצער ,מתסכל שככה מתנהלת מדינת
ישראל.
עכשיו ,אני רציתי רק לסבר את האוזניים של החברים :ההוצאות של החינוך
הפורמאלי ,ההוצאות היו בשנת  – 2010לקחנו  266מיליון  ,₪השנה אנחנו
מדברים על  .271תוספת של  5מיליון .אבל אני רוצה להראות לכם כמה
אנחנו מקבלים ,עם השתתפות ההורים ,וכמה אנחנו מוציאים .עם השתתפות
ההורים ,יש לנו  190מיליון שקל השנה; אנחנו מוציאים  271,5מיליון שקל.
הסיבסוד של העירייה מארנונה לחינוך הפורמאלי ,שזה חינוך עפ"י חוק –
 81,5מיליון כמעט .תשימו לב ,כל שנה באופן שיטתי ,הגרף עולה ועולה.
אנחנו נכנסים לנעליים של משרדי הממשלה ,שזה עפ"י חוק המחוייבות
שלהם ולא ממלאים אותה .ואם אני לוקח את החינוך הבלתי פורמאלי  -ואני
לא בא בטענות לממשלה ,לשום דבר – אנחנו מממנים את החינוך הבלתי
פורמאלי .רק שתקבלו סדר גודל ,עולה לנו  69מיליון שקל .יש לנו הכנסות של
 2מיליון .זאת אומרת 67 ,מיליון שקל אנחנו מסבסדים את החינוך הבלתי
פורמאלי ,אני לא בא בטענות .אבל בואו ניקח את הרווחה ,בואו ניקח גם את
הבריאות – בריאות זה שירות ממלכתי ,למה אני צריך למממן  1.1מיליון
ע"ח העירייה? זה לא התפקיד שלי .אבל אם ניקח גם את הרווחה ,שזה נושא
של שירות ממלכתי ,אנחנו מסבסדים ב 34-מיליון  ₪את הנושא .למה? זה
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התפקיד של הארנונה לממן? לא .אין ברירה.
עמוס ירושלמי :מה היה בשנים עברו?
מוטי ששון:

כל הזמן אנחנו עולים .היה  ,31היה  ,29היה  .27כל שנה עולים.

חיים זברלו:

זה שאתה משלם .... ,אם הייתם עושים רעש,

מוטי ששון:

זברלו ,אני אשאל אותך שאלה פשוטה :צריך להוציא ילדים מהבית ,ילדים
בסיכון .או קשישים שצריך להוציא אותם למוסדות ,אתה יכול להגיד
שהקשישים האלה נוציא אותם ,נממן אותם – את הקשישים האלה או את
הילדים האלה לא נממן?

חיים זברלו:

כולם נממן.

מוטי ששון:

יפה ,הבנת למה זה עולה? אני לא אעשה סלקציה ,אני אוציא את כולם .אם
יש תקציב ,אין תקציב ,את כולם אני אוציא .אני לא אעשה אפליה בין ילד
לילד.
חבר'ה יש הרבה מאוד בעיות שהציבור הרחב לא יודע .יש לנו גידול ,למשל,
בחינוך המיוחד .בגלל השירות הגבוה והאיכותי שאנחנו נותנים ,יש יותר
אנשים שמוכנים לבוא לחולון בגלל מה שאנחנו נותנים .אבל אח"כ אתם
תראו ,בנושא של החינוך ,כמה עולה לנו הנושא של ההסעות .אם יש ילד
בחינוך המיוחד וצריך להסיע אותו לת"א ,הוא יכול לעלות לי בשנה  60אלף
שקל .כמה אנחנו יכולים לקבל ממשרד החינוך?  .6,000אז בגלל ה6,000-
שקל אני אמנע מהילד הזה לנסוע לבי"ס שמתאים לו ,בת"א או בר"ג או
בראשון? לא .יש הסעות במיניבוסים ,יש הסעות במוניות ,שצריך להפריד בין
הילדים .עסק מסובך ומורכב .אני לא רוצה להיכנס איתכם לכל המשרדים
הגדולים של משרדי הממשלה ,אבל בסה"כ אם אני מסתכל ,ואני צריך
להוריד בעצם מהחלק של משרד החינוך את ההשתתפות של ההורים ,אנחנו
על כל שקל שמשרד החינוך נותן – אנחנו נותנים  70אגורות .בקצב הזה ,תוך
כמה שנים הפרופורציה תהיה אחד לאחד .ואני חוזר ואומר ,זה לא התפקיד
שלנו לממן חינוך ,אני לא יכול להוציא ילדים היום ,לשלוח אותם בשעה 11
או  12הביתה .לכן ,ההחלטה של השלטון המקומי בגלל כל הדברים האלה,
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להכריז על השבתה ביום שלישי ,ומפה אני אצא אחרי הישיבה ,לישיבה
דחופה של פורום ה 15-אצל רון חולדאי ,להחליט אם גם אנחנו מצטרפים.
אני בכל מקרה ,אני חושב שאנחנו חייבים סולידריות עם כל הרשויות
האחרות .נכון ,אני מתמרן .אני מתמרן וזה קשה לנו משנה לשנה ועושים
שמיניות באוויר ,איך לגמור את השנה מאוזן.
עמוס ירושלמי :מה יעשו הרשויות החלשות?
מוטי ששון:

על זה אני מדבר .למשל ,היה להם  3.5מיליארד ,עכשיו ,המענק איזון זה
שאם משרד הפנים מכיר בהוצאה ובהכנסה שלך ,ויש גרעון ,הוא חייב לכסות
את זה עפ"י חוק .זה מענקי איזון .היה להם  3.5מיליארד ,ירד ל ,2.4-עכשיו,
מאיפה הם יביאו את זה? מאיפה הם יביאו את ה 1.1-מיליארד שקל? זה
המון כסף .אז עכשיו תאגידי המים הטילו עליהם עונש .עכשיו אתן לך
לדוגמא בתאגיד המים )אני חוזר לתאגיד המים( ,תאגיד המים הרוויח 10
מיליון שקל 25% .מס חברות אתה צריך לשלם  -את ה 2.5-מיליון שקל
מעביר לאוצר .נשאר לך  .7.5החלטת לחלק דיבידנד ,את כל ה – 7.5-עוד 25%
לאוצר .עכשיו ,מעלים את תעריפי המים ,אז במקום שתשלם מע"מ על סכום
קטן ,עכשיו אתה משלם את המע"מ על סכום גדול יותר פי כמה ,אז המע"מ
יותר גדול ,אז נכנס להם יותר כסף .הם הכניסו בטריקים שלהם למעלה
ממיליארד שקל .אתה מבין? חסר להם כסף ,אז הם מנסים להתלבש על מי?
על האזרח הקטן .איך? דרך הרשויות .כמו היטל בצורת – היה חסר להם
כסף ,היטל בצורת.
טוב ,רבותיי ,זה התקציב שאנחנו מגישים לשנה הבאה .הוא לחוץ ,ואני
מראש אומר ,מה שלא יהיה ואם לא נקבל את האישור שביקשנו בנושא של
צו הארנונה ,לקראת אמצע השנה אני אצטרך לשבת עם החברים בגזברות
ונצטרך לקצץ בהוצאות .נראה מה אנחנו עושים.

אריק מולה:

אני עוזר הגזבר .המועצה גם מאשרת ,למעשה ,במסגרת אישור התקציב ,גם
את התקן של כ"א .אנחנו מדברים על  2,219.29משרות )כפי שמופיע בחוברת,
בעמ'  .(3אנחנו מאשרים למעשה את תקן כ"א .נושא נוסף שצריך לאשר,
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)בעמ'  35ו ,(36-את מצבת רכבי העירייה .אלה שני הנושאים שהמועצה
מאשרת במסגרת החומר שהוגש לתקציב.
לגבי הפיתוח ,אנחנו מאשרים כרגע את מסגרת הפיתוח בהיקף של
 ₪ 173,700,000כמובן שזה בצד ההוצאות ובצד ההכנסות .עיקר הכסף מגיע
מהמקורות העצמיים – אם אני לא טועה ,זה  130מיליון .יש את הפירוט
במסמך שוידבסקי הפיץ .הנתח הגדול ,כ 42%-מתוך התקציב ,עובר לטובת
התשתיות שזה כבישים ,מדרכות ,תיעול ,גנים .אם נעבור על רשימת
הפרויקטים שמתוכננת לשנתיים הקרובות ,בגדול כמו שאמרתי ,הנתח
העיקרי הוא בתחום התשתיות .השנה נכנסים בצורה מאסיבית בפרוייקט של
'מגדלים בשדרה' מי שמכיר את הפרוייקט ,או שבטח שמעתם על זה כבר,
זכתה במכרז עבודות התשתית ,חברה שמתחילה לעבוד שם בימים אלה .יש
לנו כמה פרויקטים גדולים באיזור התעשיה ובאיזור עזריאלי ,שזה על בנאי,
הכישור ,באיזור הזה שם; יש לנו שצ"פ בשד' ירושלים; תשתיות של M & H
ברח' המשביר; צומת המלאכה-פלד שם ,הולכים לעשות עבודה מאסיבית
בהסדרת הצומת; נושאים נוספים הם מרכז בילוי ופנאי בפארק פרס,
העירייה תשקיע משהו כמו  3מיליון שקל השנה ועוד  5בשנה הבאה ,אבל
החברה לבילוי ובידור תשקיע שם משהו כמו  30מיליון שקל בפיתוח המתחם
שם.
מוטי ששון:

איפה שהגשר ,כניסה למוזיאון הילדים .יהיה שם מתחם של בילוי ,בתי קפה,
מסעדות – כדי לעודד הקמת בתי קפה ומסעדות ,אנחנו בונים את המעטפת,
נוציא זיכיון וזה שיזכה ,יצטרך לעצב את בית הקפה או המסעדה מבפנים.
יהיו שם גם חנויות .אני מקווה שזה יתפוש ,זה סמוך לעזריאלי אז אחד יגבה
את השני.

אריק מולה:

פרוייקט נוסף גדול ,זה המובל השלישי מהלוחמים לצומת חולון ,משהו כמו
 12מיליון שקל; יש לנו השלמת גן הרצל ,שלב ב' שנדחה משנים קודמות
והגיע הזמן שנשלים אותו; גן ציבורי חדש בח ,300/באיזור מתחם ביאליק;
שרון כבר אישרנו; במוזיאון הילדים אנחנו הולכים להוסיף מבנה נוסף,
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לשדרג את מסלול החייזרים ,את קומת הכניסה הולכים לשדרג; יש את
הבריכה ההידרו-טראפית שתוקם ,אני מקווה ,כבר בשנה הקרובה .התחילו
כבר לעבוד עליה.
מוטי ששון:

היום הייתי שם ,באפריל-מאי היא תפתח.

אריק מולה:

זה באיזור בי"ס הרצפלד.

מוטי ששון:

הפרוייקט עולה למעלה מ 8-מיליון שקל ,כשהעירייה בונה אותו והוא מיועד
לאותם אנשים שזקוקים לבריכה ההידרו-טראפית .הבריכה גדולה בהשוואה
למה שמקובל ,ואנחנו רוצים להפעיל אותה לא רק לגבי אותם האנשים ,אלא
בזמן הפנוי ,לתת לאוכלוסיה הבוגרת יותר להשתמש בה עפ"י הצרכים .זה
יהיה מסובסד ,אני מניח ,סדר גודל של  400אלף שקל נצטרך לסבסד אותו
בשנה ,ובשנים הראשונות קצת יותר.

אריק מולה:

פרוייקט נוסף הוא הקמת מועדון פיס לקשיש בקרית רבין ,במימון מפעל
הפיס.

מוטי ששון:

לא ,זה כסף שמגיע לעירייה והעירייה החליטה – כל רשות מקבלת עפ"י
מפתח את התקציב שלה .היא רשאית לעשות כל פרוייקט שהוא במסגרת סל
הפרויקטים של מפעל הפיס .סל הפרויקטים כולל מועדון נוער ,מועדון
לקשיש ,אולם ספורט .הנה ,מימנו את אולם הספורט של בי"ס שמיר מפה.

דובר:

זה לא כולל 'כולל'.

מוטי ששון:

לא ,זה לא בסל שלהם .למרות שהיה ניסיון להכניס מקוואות ,אבל אף רשות
לא ביקשה מקווה ולפני כמה שנים הורידו אותו מהסל .ניסו גם להכניס גינות
ציבוריות – ירד מהסל .יש הגדרה ברורה בסל של מה שאתה יכול .אתה רק
מודיע להם.

אריק מולה:

נושא נוסף שאני מבקש פה -למעשה זה ללא תקציב ,אבל צריך לאשר אותו
ברמה העקרונית – זה הקמת רשת בתי הקפה בגנים .זה פרוייקט שאישרנו
בעבר ,עם החברה לבילוי ובידור .בזמנו אישרנו את זה כהעברה כהון מניות
לחברה לבילוי ובידור .האישור הזה לא מסתדר .מה שאנחנו מבקשים עכשיו,
לפצל את ה 3.4-מיליון שאישרנו ,כאשר להגדיר  350אלף מתוכם כהון מניות
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שיופרש לחברה לבידור ובילוי ,ו 3.050-מיליון ,יועברו לעבודות קבלניות
כשהעירייה תבצע את העבודות עצמן .אז זה שינוי של ההגדרה של התב"ר.
מעבר לזה ,הכל מופיע בניירות פה.
מוטי ששון:

אני פותח את הדיון .בבקשה.

יעקב חרש:

אני מבין שמס הארנונה ל 2010-לא אושר ,נכון אני אומר?

מוטי ששון:

התוספת שביקשנו ,לא אושרה.

יעקב חרש:

עכשיו ,כשאני רואה פה את ההכנסות מארנונה בנוי על  6.07שזה כולל-
)מדברים יחד( זאת אומרת ,המספרים צריכים להשתנות .כאשר הצפי הוא ל-
 518מיליון ,הצפי לא יהיה ל?518-

יצחק וידבסקי :אם אתה זוכר ,צו הארנונה התייחסנו לנקודה זו ,והסעיף של  2.34שדובר
עליו בתוספת לשנת  2010אמרנו )כתוב שם במפורש ,ותבדוק .אתה אישרת(
שאם זה לא יאושר ,אנחנו מכניסים את זה כתוספת בשנת .2011
יעקב חרש:

ומה קורה אם ב 2011-זה לא יאושר?

יצחק וידבסקי :בעזרת השם ,מקווים שזה יאושר.
מוטי ששון:

עניתי לך ,אם באמצע השנה זה לא יאושר ,נעדכן את התקציב בהתאם.

יעקב חרש:

והמיסים שיוגשו לציבור ,יהיו?

אריק מולה:

לפי האישורים ,רק .1.4

מוטי ששון:

יש מנגנון אוטומטי ,מנגנון אוטומטי מאשר לך  .1.4%זה נשלח לתושבים.
אנחנו ביקשנו תוספת חריגה – בגבעתיים אישרו ,כי הם גרעוניים ,וגם
ברעננה אישרו )זה מה שהם מספרים( ,לא יודע ,לא יאשרו – נקצץ .אין
חוכמות.

יעקב חרש:

מדובר פה על הבדל של עשרות מיליונים?!

מוטי ששון:

כל החיים שלי הגשתי תקציבים ,עוד לא הגשתי תקציב אחד שהוא גרעוני.
אל תדאג.

עמוס ירושלמי :אז לפי ההערכה שלך ,ב 2011-לא קיבלת את העליה ,אז אתה מקצץ מכל
מיני מקומות?
מוטי ששון:

צריך לקצץ באמצע השנה ,לראות .יש דיונים איתם .אני מוכיח להם שאני
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הכי זול בגוש דן .נותן להם דוגמא שבת-ים יותר יקרה ממני ,ראשון יותר
יקרה ממני ,אני אומר להם אבל למה? פשוט מאוד ,אין עם מי לדבר .אני
אומר את זה בצער גדול מאוד ובכאב גדול מאוד.
)מדברים יחד(
ניסן זכריה:

אני רוצה קודם להתחיל עם התאגיד מים .אנחנו בזמנו ,בקדנציה הקודמת,
התנגדנו לתאגיד בטענה שזה ייקר את תעריפי המים ,המע"מ ,לא צריכים
שהמדינה  ....אני חושב שראשי הרשויות המקומיות שקיבלו מענקים בגין
המעבר הזה ,לא מעט כסף ,היו צריכים לחשוב מלכתחילה על המעבר ולא
עכשיו ,אחרי שנוצרה הבעיה ,מוטי ,לנסות להתמודד איתה .אז זה למען
התיקון ההיסטורי.

מוטי ששון:

ב 1-לינואר היה חוק ,בחוק ההסדרים כתוב-

ניסן זכריה:

יכלת לעשות מאבק אז ,למה לא התעוררת? הבאתם למועצה ואישרתם את
זה.

מוטי ששון:

המאבק התנהל שנים ,שנים ,עד שהגענו למועד האחרון ,זה היה .1.1.2008

ניסן זכריה:

אבל היום אתם עושים מלחמה ,אחרי שזה כבר מעשה מוגמר? אני לא רואה
בזה טעם.

מוטי ששון:

לא ,אתה צריך להבין שהיום במציאות שנוצרה ,בדעת הקהל שיש היום ,יש
סיכוי לבוא ולהגיד :סטופ רגע ,עד כאן ,להחזיר את זה שיהיו חברות-בת של
העירייה.

)מדברים יחד(
ניסן זכריה:

נושא נוסף ,יש פה דבר מעניין :בסעיף ) 8בעמ'  4בחוברת( ,אני רואה שחשבון
החשמל יורד כל הזמן .זאת אומרת ,התעריפים במדינת ישראל יורדים .זה
ההסבר לכך ,לא?

יצחק וידבסקי :לאו דווקא.
אריק מולה:

אנחנו עושים פעולות לצמצום .בין היתר הקמנו שעונים אסטרונומיים
במרכזיות ברחוב .החלפנו את כל המרכזיות עם דימרים שהם מפחיתים את
העוצמה של הזרם בשעות שלא צריך להשקיע בהם ,וגם מתקינים נורות
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חסכוניות.
מתי לרנר:

תוכנה ,תוכנה ששווה לכולם לבוא לראות ,ואולי נעשה אפילו סיור בחדר
החשמל הזה .יש תוכנת בקרה ניסן ,מדהימה בסוגה.

ניסן זכריה:

אני לא שואל את השאלה סתם ,כי לצערי ,בהרבה מאוד מקרים אני נתקל
בהחשכה מוקדמת של איזורים,

מוטי ששון:

אין דבר כזה.

)מדברים יחד(
ניסן זכריה:

בינתיים לא ראיתי בחולון אפילו פנס אחד חכם ,שעובד על סלולאר.

מוטי ששון:

איך אתה אומר דבר כזה?

ניסן זכריה:

תראה לי מקום אחד בחולון שיש לך תאורה חכמה ,רחוב אחד .אני מדבר על
ירוקה-

)מדברים יחד(
אריק מולה:

אי לא ראיתי אף עיר שהתקינה חשמל סולאר,

ניסן זכריה:

אבל זה היה הסבר ,של תאורה חכמה .תאורה כחמה זה סללוארי.

אריק מולה:

לא ,יש  ...להתקין נורות מיוחדות שבלחץ גבוה שהן מורידות את הצריכה של
החשמל.

ניסן זכריה:

אני רק מבקש שזה יהיה בכל העיר ולא רק באיזורים מסויימים ,ששם גרים
'אינדיאנים' .מה לעשות ,זה העובדה .אם מדליקים ב 7-בערב את התאורה,
זה רק ב...

יעקב בבלי:

אתה היית בכל העיר ,וראית שלא,-

ניסן זכריה:

אני לא הייתי בכל העיר ,אולי בכל העיר עושים את זה .אני יודע איפה שאני
גר ,איפה שאני מסתובב .שם יש החשכה.
דבר נוסף שלא הגיוני ,אני חוזר לדו"חות חניה .זה נראה לי צורם ,שמעלים
צפי של הכנסות מדו"חות חניה ,מ 10-מיליון ל 16-מיליון .זה נראה לי קצת
מוגזם ואני אגיד לך גם למה זה מוגזם.

אריק מולה:

אם אתה זוכר ,בעדכון תקציב שהיה לפני חודש או חודשיים ,ב 7-לנובמבר
ליתר דיוק ,עדכנו שם את התקציב ל 15-מיליון אני חושב .זה אומר שבפועל,
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ב ,2010-הגענו כבר לגביה של  15מיליון .על בסיס הביצוע הזה ב,2010-
תקצבנו את  .2011התעריפים השתנו ועלו,
)מדברים יחד(
ניסן זכריה:

מוטי ,באמת ,היום הגיעה במקרה לאלי נעים גברת שקיבלה דו"חות )אני
מוכן מחר בבוקר לשלוח לך למשרד( ,היא קיבלה דו"חות משנת  .1999ריבונו
של עולם ,זה כבר לא יפה .כי כשנגשה לשם ,אתה יודע מה היה שם? אף אחד
לא התייחס אליה ,אתה מבין שיש פה גביה של דו"חות שהם לא חוקיים ועל
זה מבססים את התקציב,

מוטי ששון:

אני אומר לך ,אף אחד לא יגבה דו"ח שהוא לא חוקי.

יצחק וידבסקי :ניסן אמרתי לך בפעם הקודמת ,מקרה ספציפי יש לך – שיגיע אליי .איך
אמר כב' ראש העיר :לא חוקי ,לא נגבה.
ניסן זכריה:

מוטי ,באופן כללי אני מבין את האילוצים של התקציב ,אני מבין שיש בעיה.
אבל אני ,לאורך כל השנים ,לא רואה עדיין ניסיון שלך או של הנהלת העיר
)לא ברמה האישית( ,לנסות ולגייס את הממשלה לפחות להשתתף בהחזקה
של המוזיאונים .תשמע ,זה יהפוך להיות נטל משמעותי ,השנה זה עוד 5
מיליון שקל.

מוטי ששון:

אבל יש להם כללים .אחרי פרק זמן מסויים של שנים ,אתה מתחיל לקבל.

ניסן זכריה:

אבל מוזיאון הילדים קיים כבר שנים,

אריק מולה:

אם תסתכל על מוזיאון הילדים ,תראה שלאורך השנים הסבסוד העירוני
הולך וקטן ,הנפח פעילות שלו הולך וגדל ,אתה יכול לראות את המאזנים של
זה .הוא מגייס כספים מכל העולם ,הוא מגייס כספים גם מהמדינה .יש
כללים גם במדיאטק וגם במוזיאונים האחרים ,אחרי כך וכך שנות פעילות,
הם הולכים ומעלים בהדרגה את ה-

יצחק וידבסקי :המדיאטק ,התמיכה הולכת ועולה כל שנה.
יעקב חרש:

האם זה מוגדר כמוזיאון? יש לו ממשרד התרבות אישור לכתוב את המילה
'מוזיאון'? בהגדרה 'מוזיאון' ,יש עזרה של משרד התרבות .בהגדרה מאושרת,

מוטי ששון:

יש הגדרה מה כן מקבל ומה לא מקבל.
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)מדברים יחד(
עמוס ירושלמי :רציתי לדעת ,בזמנו -כיכר סירני מופיעה פה? העיניים לא קלטו את ה -כיכר
סטרומה) ,מדברים יחד(
אריק מולה:

לא ,יש פה תכנון ועיצוב אדריכלי לשימור  ..כיכר סטרומה עד כיכר סירני.
כרגע הקצינו פה את החצי מיליון שקל לטובת התכנונים וה .-יש שם בלגן עם
המון בעלים והמון-

עמוס ירושלמי :מה שזכור לי מהקדנציה הקודמת ,מוטי אישר בזמנו  7מיליון שקל לשיפוץ
האיזור הזה ,ומאז לא עשו שום דבר.
מוטי ששון:

זה שטח שהוא בבעלות הסוחרים ,פרטית .אסור לנו להיכנס לשם .כל
המרכזים המסחריים האלה ,כמו בקרית שרת ,בזמנו עשינו פרוייקט משותף.
גם בצמרת עשינו פרוייקט משותף עם הסוחרים .המקום היחידי שלא מוכן
להשתתף במימון ,זה היה כיכר סירן .כל השטח הוא שלהם ,אני לא יכול
להיכנס לשטח שהוא לא שטח ציבורי.

)מדברים יחד(
עכשיו שמנו כסף בצד ,לתכנן ביחד איתם .יש וועד חדש.
יש עוד שאלות? מי בעד אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת  ,2011עפ"י
מכתבו של גזבר העירייה מה 9.12.2010-כולל את תקציב הפיתוח כפי שהוגש,
 ?173.007,000כולל מה שאריק אמר לגבי מצבת כלי הרכב ,מצבת כ"א ואת
השינוי שמוגדר בתב"רים –
אריק מולה:

הייעוד של בתי קפה בגנים ציבוריים.

מוטי ששון:

או.קיי .מי בעד?
)נערכת הצבעה(
בעד – 11
נגד – אין
נמנע – 5
ההצעה אושרה.
תודה רבה .אני נועל את הישיבה.
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נתי לרנר
ע/ראש העיר
ומרכז ישיבות המועצה

 26/12/2010פרוטוקול מס' 372

מוטי ששון
ראש העיר
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