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גב' רבקה עדן  -חבר מועצה וסגן ראה"ע
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סדר יום:

22

אישור הצעת התקציב הרגיל והתקציב הרגיל לשנת הכספים 1/20

21

אישור הצעת תקציב פיתוח לשנים 1/20-1/24

רכוז החלטות מישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  66מיום  30/12/2012פרוטוקול 404
 .1החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את הצעת התקציב הרגיל
והתקציב הרגיל לשנת הכספים 2013
 .2החלטה  -מועצת העירייה מחליטה לאשר ברוב קולות את אישור הצעת תקציב
פיתוח לשנים 2013-2014
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פרוטוקול
מוטי ששון:

ערב טוב לכולם ,אני פותח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס' .66
על סדר היום אישור הצעת תקציב רגיל ותקציב פיתוח לשנת .2013

יעקב חרש:

אני רוצה להגיד משהו ,אני מבקש את נושא תקציב החינוך תוציאו.

מוטי ששון:

למה?

יעקב חרש:

כי כרגע לא נעשה שום דבר .רק מר סיטון והמורים הוציאו באורט  .90עירית
חולון לא השתתפה בכלום.

מוטי ששון:

קודם כל אין  90%באורט ,זה דבר ראשון .אין  90%באורט.

דובר:

כמה יש?

מוטי ששון:

 80%וכמה ,85% ,בשנים האחרונות.

עזרא סיטון :יש לו בעיה עם עצמו .הוא גם שוכח מה הוא  ...וזה משהו אחר.
מוטי ששון:

חרש ,זה מה שאתה רצית להעלות?

יעקב חרש:

כן .זה מה שרציתי להעלות ,לכן אני מבקש למחוק את נושא החינוך
מהתקציב .אם אתם לא נותנים כסף אז אין מה להעלות.

חיים זברלו:

חרש אתה טועה ,אנחנו נותנים מעל  100מליון ,אתה אומר אנחנו לא נותנים?

מוטי ששון:

חרש תקשיב ,אם יש איזה מישהו שרוצה להתהדר בנוצות לא לו ,זו בעיה
שלו .מחר תגיד אתה עשית את המחלף .תגיד עשית את המחלף ,אז מה אתה
רוצה ממני? מי שעושה את החינוך בחולון זה העיריה ,זה מינהל החינוך .ומי
שמתקצב את זה ,זה העיריה שמועצת העיר מאשרת והיום אתה תראה כמה
כסף אתה מאשר לטובת החינוך .אז ,כל מורה בחולון יכול לבוא ולהגיד בבית
הספר שלו עלה אחוז הבגרות ,זה בזכותו .מה אני יכול להגיד לו?

עזרא סיטון :סליחה שאני מתערב ,כנראה שהוא לא קרא את הכתבה ,אל תדאג ,בעוד שנה
גם ככה הוא ...
יעקב חרש:

איזה כתבה? בעתון זה כתבה ,זה מדד בכלל ,עיתון?

עזרא סיטון :לא משנה ,עוד שנה גם ככה הוא לא יהיה ,אל תתייחס.
מוטי ששון:

אז יש מורה אחד ,יש מורה אחר ,שכל אחד יגיד מה שהוא רוצה .אני יכול
לשלוט עליהם?
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עזרא סיטון :מוטי ,כל מה שנאמר שם ,גם ,אני מזכיר את זה ,אמרתי זה רכזים ,זה
מורים ,זה מחנכים ,אנשי מקצוע ,האיש יש לו בעיה עם עצמו,
רבקה עדן:

היה כתוב  ...המורים .זה מה שהיה כתוב.

עזרא סיטון :קראת את כל הכתבה?
רבקה עדן:

את כל הכתבה.

עזרא סיטון :אז יש לך בעיה.
רבקה עדן:

ממש אין לי בעיה .ותודה על האיבחון.

מוטי ששון:

בוא נאמר ככה ,מי שאחראי זה מינהל החינוך,

עזרא סיטון ... :את זה היום לבית הספר ,אז תן לי שניה לקרוא .את רוצה שאני אקרא לך
שניה משהו? תן לי רגע .השותפות המלאה של כולם בתהליך ,אני אקרא את
זה ,סליחה ,החל ממנהלת בית הספר ,המנהלת הפדגוגית ,היועצת ,רכז
השכבה ,אנשי החינוך ,מורים מקצועיים וכל גורם רלוונטי חינוכי אחר עשו
ועושים את ההבדל ,זהו אתגר עצום .תודה רבה .תקראי את הכתבה .איש
קטן ,תמיד היה קטן,
מוטי ששון:

לא ברמה האישית .זה לא יפה.

רבקה עדן:

מה שהועלה פה כרגע זה שעירית חולון לא נמצאת שם ,זה הכל.

עזרא סיטון :היא נמצאת ,היא משקיעה המון כסף ,מוטי יודע את זה .נו באמת.
מוטי ששון:

מי שמק בל ציון הכי גבוה בחולון זה תיכון ק"ש ,לאורך שנים .בית ספר אורט
היו לו נפילות ,אני מקווה שאתה לא לוקח את הנפילות אליך ,אבל היו לו
נפילות בבגרויות,

עזרא סיטון :זה לא בתקופה שלי.
מוטי ששון:

כמה שנים אתה מורה?

עזרא סיטון 20 :שנה כבר.
מוטי ששון:

בתקופה שלך שתי נפילות היו.

עזרא סיטון :לפני שהגעתי לשם.
מוטי ששון:

לא ,כשאתה שם.

עזרא סיטון :מתי זה היה?
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היתה נפילה שאני אפילו כעסתי וסירבתי לתת להם את הפרס הכספי.

עזרא סיטון :מתי זה היה מוטי?
מוטי ששון:

אתה רוצה ,תכנס אלי מחר אני אתן לך ,קודם כל סיטון ,אלה עובדות ,כי
היתה שנה שהיה לי ויכוח עם אבינועם גרנות .אמרתי מה החוכמה? הם ירדו
לי ב 10% -עכשיו הם מעלים  .15%אבל הם נפלו ב 10% -אז כל התוספת
לשנתיים זה .5%

עזרא סיטון :מוטי ,אני חייב להגיד לך משהו ,באתי לפתוח ישיבה כרגע ,תראה מה האיש
הזה פותח את ה ...מה צרם לו ,איזו שהיא כתבה קטנה באיזה עיתון,
מוטי ששון:

אבל עזוב ,חרש שאל שאלה בנוגע לחינוך.

עזרא סיטון :איי-איי-איי,
מוטי ששון:

סיטון ,תקשיב לי ,אני לא נכנס לבעיות של הליכוד .הוא שאל שאלה ,אני יכול
להגיד לו לא עונה לך ,ואז בקטע של החינוך הייתי עונה לו .אבל הוא שאל
שאלה ,קיבלת תשובה ,אז אני אומר לך חרש ,אנחנו עובדים קשה מאוד כולל
עבדך הנאמן ,ליצור משאבים כדי להעלות את רמת החינוך ואני מודיע לך
שהשנה הגענו נדמה לי ל 112 -מיליון שקל סבסוד ,חרש ,תפתח בעמוד ,12
אם אתה כבר רוצה ,אבל אתה יודע מה ,תן לי לסקור את זה ,ואחר כך,

יעקב חרש:

תתקדם.

מוטי ששון:

אני רוצה להתחיל בתקציב .חשבתי שחרש רוצה לתת הצהרה שהוא עובר
למפלגה אחרת או ,אז רק שתדע ,השנה מוציאים מהארנונה לחינוך הפורמלי,
 112.6מליון שקל ,לחינוך הפורמלי .מהארנונה .זה טירוף .אם אני אציג את
התקציב ,אתה תראה מה קורה בחינוך .ברשותכם ,תרשו לי ,אחרי ההערה,
אז אמרתי לך כל חבר מועצה שרוצה להתהדר בנוצות כאלה ואחרות,
שיתהדר .הוא אישר גם את התקציב .אל תשכחו שאת התקציב שאני מביא
כל חברי המועצה מאשרים את זה .ולא יגידו ראש העיר עשה וזה ,אני צריך
אישור של המועצה ,אם לא האישור של המועצה לא הייתי יכול להוציא את
זה .רק לידיעתכם .זה כדי להיות  100אחוז בסדר עם כולם.
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מאחוזי בגרות אסור אף פעם להסתנוור .אני מאחל לרשת אורט ולכל בית
ספר בחולון שיגיעו למירב האחוזים ,אבל הסיפור זה אחוזי ההנשרה וזה
העבודה בעיניים על תלמידים .לכן הדרך היחידה לבדוק באמת עד כמה
אחוזי הבגרות עלו ,זה ברמה עירונית .כי תלמיד שנשר מאורט הולך לשם,
הולך לפה .לכן אתה לא יכול לדעת .אם אחוזי ההנשרה הם נמוכים ,ההישג
הוא נפלא .אם אחוזי ההנשרה הם גבוהים אז..

מוטי ששון:

יניב ,אתה התחלת עם החינוך.

יעקב חרש:

גם אחוזי ההנשרה הם נמוכים .בחולון .ברמה ה...

מוטי ששון:

חרש ,ההערה שלך היתה שהעיריה לא הופיעה ,כאילו שהעיריה לא משחקת
פה תפקיד ,לכן אתה רוצה לבטל את התקציב של העיריה ,נכון?

יעקב חרש:

כן.

מוטי ששון:

אז אני אומר לך ,שזה תוקן .בראש ובראשונה זה העיריה .בוא לא נשכח לרגע
שעם כל התקציבים שאני אתן לטובת החינוך ,אם אלפי המורים לא יעשו את
העבודה שלהם נאמנה והתלמידים לא יתאמצו ,לא נגיע להישגים האלה .אני
רק מזכיר לכם ,כשנכנסתי לתפקיד ,בשכבת גיל היו ( 40%זכאים לבגרות),
בשכבת גיל ,אני מדבר על כל הילדים .כי בתקופה של קודמי היו מפרסמים
את אלה שניגשו ומתוך זה כמה זכאים .ולא ספרו את כל אלה שהנשירו.
ובשכבת גיל היו מפרישים יותר מ ,50% -בשכבת גיל ,יש לי נתון כזה ממשרד
החינוך ,אבל אצלנו אין הנשרה ,היא בשוליים,2-3% .

רבקה עדן:

 1.6%או  .1.9%פחות טוב בארץ.

מוטי ששון:

ויש לנו גם בתי ספר שקולטים את אותם ילדים שנושרים.
חברים ,אני מתחיל בתקציב הרגיל .הוא מסתכם למיליארד ,זה פעם ראשונה
שאנחנו חוצים את המיליארד 1,017,000,000 ,שקלים.

רועי כהן:

עם המים היינו מעל.

מוטי ששון:

לא ,אתה לא יכול .ברגע שהוצאת את המים ,זה לא כולל את המים,

רועי כהן:

לא ,פעם שהיינו בשלב ה..

מוטי ששון:

לא עברנו אף פעם את המיליארד.
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רועי כהן:

אפילו אתה אמרת את זה ,שעם הזה של ה,

מוטי ששון:

אם היה מים .אבל המים לא היה .אמרתי .אם היה המים ,אז היינו עוברים
את המיליארד .אבל אין לנו את המים ,הוציאו את זה ,זה מופיע בתאגיד,

דובר:

תוסיף עוד  130מליון.

רועי כהן:

אה ,זהו.

מוטי ששון:

אז ברשותכם .התקציב הוא מילארד ו 17 -מליון שקל ,ותשימו לב בעמוד ,2
תוכלו לראות שם שהשכר מהווה ( ,32.7%עלויות השכר)מהתקציב ,ותסתכלו
על תקציבי הפעולה שזה דבר שהוא מאוד משמעותי ,תקציבי פעולה זה
כמעט  2/3מהתקציב ,ואת פרעון מילוות אתם יכולים לראות ,זה כנגד
הלוואות שנלקחו בעבר לתקציבי הפיתוח ואנחנו הולכים ויורדים עם הנושא
של פירעון מילוות .היום המילוות שהעיריה לקחה מסתכמים בכ 70 -מיליון
שקל 73.9 ,מיליון  ₪אלה ההלוואות האחרונות .והמגמה הזאת של הקטנה
בפירעון המילוות תלך ותקטן ומטבע הדברים זה מוסיף ומעלה את החלק של
תקציבי הפעולה שאלה תקציבים שנועדו ישירות לפעולות ,לא כולל שכר.
רק כדי לסבר את האוזן ,מתוך תקציב השכר שלנו שמסתכם בכמעט 333
מליון שקל 65 ,מליון  ₪שזה כמעט  6.5%מיועד לתשלומי פנסיה .זאת
אומרת מפרישים לאותם עובדים שעבדו במערכת מהתקציב,

דובר:

צוברת.

מוטי ששון:

לא ,צוברת לא מופיעה פה .פנסיה תקציבית .אנשים של פעם ולא אנשים של
היום .אנשים של היום יש הפרשה שוטפת לקרנות.

יעקב חרש:

כבוד ראש העיר ,כמה אנשים יש?

מוטי ששון:

כל שנ ה עולה .כי זה הגברדיה הוותיקה שמופיעה בתקציב של העיריה וכשהם
פורשים ,הם מופיעים בתקציב .היום הם מופיעים בסעיף שכר ,מחר הוא
פורש ,הוא מופיע בסעיף בפנסיה על חשבון התקציב השוטף .אבל החדשים,
בוא נאמר ב 10 ,8 ,6 ,5-שנים ,אלה אנשים שיש להם פנסיה צוברת ,אתה כבר
לא משלם להם כל חודש ,אתה מפריש להם עכשיו וברגע שהוא פורש ,אין לך
הוצאה.
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יעקב חרש:

כבוד ראש העיר ,כמה אנשים יש?

מוטי ששון:

למעלה מ 1000 -ומשהו ,אפילו יותר 1,100 ,אנשים שמקבלים פנסיה שוטפת
כי זה כולל שארים .כי אם אחד עבד בעיריה והוא נפטר ,אשתו מקבלת70% .
מ .70% -הוא מקבל  ,70%היא מקבלת  70%מ ,70% -זה יוצא  .50%יש 485
משרות ,אני דיברתי על אנשים .אני מדבר על שארים שמקבלים פנסיה,

דובר:

שיחיו וימשיכו לקבל.

מוטי ששון:

כן .לכן,

רועי כהן:

ביחס לערים אחרות ,איפה אנחנו עומדים בעומס מילוות?

מוטי ששון:

הכי נמוך בארץ .רק כדי לסבר את האוזן ,אתה יכול  60%מהתקציב השוטף
לקבל הלוואות פיתוח 60% .מהתקציב שלנו ,אני אעגל את זה 600 ,מליון
שקל אתה יכול לקחת הלוואות פיתוח .אנחנו נמצאים כרגע ברמה של 10%
ממה שאנחנו יכולים לקחת .אני לא לוקח את תל אביב וחיפה וירושלים,
עומס המילוות שלהם זה מיליארדים .וזה ,אין פטנט .כשלוקחים הלוואה לא
מחזירים אותה? הכי קל לקחת הלוואה ,לעשות את כל מה שאתה רוצה,
והשאיר לדורות הבאים להחזיר.

יואל ישורון :זה מה שעשה להט.
מוטי ששון:

נכון .והיה לי סיפור עם רון חולדאי שאמרתי לו תשמע ,מקטרים עליך שאתה
עושה תרגילים .שאתה במקום להחזיר את ההלוואה שלקחת בפירעון
מילוות ,אתה הולך ולוקח הלוואה .אז הוא אומר לי ,תגיד לי ,אני צריך
להחזיר את החובות של הקודמים שלי? אם אני אחזיר את החובות של
הקודמים שלי אני לא אעשה שום עבודות פיתוח .אז מה אני עושה? פירעון
מלוות  300מליון? הוא הולך לוקח הלוואה של  300מליון מהבנק ,מחזיר את
זה ,ובינתיים בכסף שיש לו הוא עושה פיתוח .לכן הוא נשאר ברמה של
המיליארדים .ירושלים זה בכלל ,אי אפשר לתאר מה קורה שם ,אבל חיפה
גם כן ,יש לה מיליארדים .פירעון המילוות שלהם ,אני לא חושב שהם ירדו
מהמיליארד ,פעם הם היו שניים .אתם מכירים או לא? טוב .אז זה המצב
שלהם .החכמה היא לחיות עם מה שיש ולא למשכן את העתיד של הילדים
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שלנו ,ולחיות ולעשות דברים שהם חיוניים והכרחיים .אגב ,ביום חמישי
קיבלתי עוד פעם פרס על ניהול תקציבי תקין ,אני חושב שאני ראש העיר
שקיבל הכי הרבה פרסים ,גם כן הופתעתי ,אני פתאום ,הקרינו את
השקופיות ,פתאום אני רואה שקיבלנו פרס ראשון באמנת שירות .כשבעבר
כבר קיבלנו את זה ,פתאום אני רואה על המסך עירית חולון מקום ראשון
בנושא של אמנת שירות .בעבר קיבלנו את זה ועכשיו כנראה שעשו איזה
בדיקה ,וקיבלנו גם על זה פרס כספי וגם על הנושא של ניהול תקציבי תקין
ומאוזן ,אני חושב שקיבלתי כבר  15או  16פעם את זה ,אני כבר לא סופר ,לא
סופר כמה שקיבלנו ,אבל זה הודות לעובדי העיריה ,לגזבר העיריה,
למנכ"לית העיריה ,לכל צוות העובדים ,למנהל אגף התקציבים ,לחשב,
באמת כולם עושים עבודה ברוכה ,לכן אנחנו חיים עם מה שיש .לא חיים
ממה שאין ולא ממשכנים את העתיד .אז נתתי לכם רק דוגמה לסבר את
האוזן ,כי  65מיליון הולכים לפנסיה .כמעט  20מיליון או  18מיליון שקל זה
רק תוספות השכר שהממשלה חתמה עם ההסתדרות ,שאף אחד לא שאל את
ראשי הערים .אף אחד לא שאל אותנו להעניק את ההטבות האלה שנותנים,
כולל את העניין הזה של עובדי קבלן.
יואל ישורון :אתה מדבר על ה?2%-
מוטי ששון:

כן .אף אחד לא שאל אותנו וגם אין מקור מימון.

בית דגן:

אם היו שואלים אותי זה היה יותר או פחות?

מוטי ששון:

תשמע ,לא יכול להיות שמנהלים משא ומתן ואתה הבנקט.

משה בית דגן :אם היו שואלים אתכם ,זה היה יוצא יותר ביוקר או יותר בזול? זאת
השאלה.
מוטי ששון:

משה ,אתה היית בצד של ההסתדרות .אתה ניהלת את המשא ומתן .אבל אי
אפשר לנהל משא ומתן בלי שהצד שנוגע בדבר יושב שם .עכשיו תבין ,אל
תקח את עירית חולון ,אל תיקח את תל אביב ,לא ראשון ,בוא תקח את
עיירות הפיתוח שהן גרעוניות בלאו הכי .איך אתה מעמיס עליהן? אתה רוצה
שהן יתמוטטו? זה לא חכמה לבוא ולשבת ההסתדרות והממשלה ולסגור
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עניינים ביניהם .זה לא חכם.
יואל ישורון :מוטי ,בחינוך מה היחס בין התקצוב של הממשלה לעומת הרשות המקומית?
מוטי ששון:

אתה מיד תראה את זה .60% - 40% ,שזה שערוריה .חינוך זה שירות
ממלכתי .רווחה ,שירות ממלכתי .הגענו למצב כזה שהעיריה וההורים,
ההורים לא הרבה ,והקרנות ,קרן רש"י וקרן קרב ,אנחנו  39%מול  61%של
המדינה .איפה נשמע דבר כזה? ועכשיו בחוק ההסדרים יש הצעה מטורפת
לבוא ולהוריד את ההשתתפות של הממשלה בנושא של פר תלמיד .וברווחה
הם רוצים להגיע ל .50%-מדובר כאן מיד אחרי הבחירות בחוק ההסדרים,
אם הוא יעבור ,אני אומר לכולם חבר'ה ,או לשים את המפתחות ,או להשבית
את המערכת עד להודעה חדשה .זה דבר מטורף .המשמעות לעירית חולון זה
בין  30ל 50-מליון שקל שאתה צריך עכשיו לגייס .מאיפה תגייס? מה הם
אומרים כולם ,החכמים בממשלה? אומרים מה הבעיה? נאפשר לך להעלות
את הארנונה כמה שאתה רוצה .באחת ההזדמנויות אמרתי לשר האוצר תגיד
לי ,למה שאני אהיה הרשע? תהיה אתה הרשע ותעלה את מס הכנסה ,תעלה
את המע" מ ,רק אם אתה מעלה את המע"מ באחוז אחד אתה מביא 4
מליארד שקל .אז אמרתי תעלה ,אמרתי לו תשמע ,אני מקבל משכורת טובה,
אני מודיע לך ואני לא מייצג אף אחד ,אם היו מעלים לי את מס ההכנסה
בעוד  5%לא הייתי פוצה פה .אני מבין שיש תקופות שהן קשות ,ושצריך
לשנס מתניים ,וצריכים אלה שיש להם משכורות טובות לתרום לטובת אלה
שאין להם .מה קרה? אז תעלה להם,

יואל ישורון 60-40 :זה היחס היום?
מוטי ששון:

כן .וזה הולך להיות מטורף ,יואל .אחרי הבחירות נראה מה יקרה .עכשיו כל
העניין הזה של ילדים שיש להם בעיות של קשב וריכוז ,ילדים בעלי צרכים
מיוחדים ,כל מיני דברים שזה רק מיוחד לעירית חולון .זה הולך ,אני פוחד
שזה ייפגע .מה לעשות? הלכנו על הדברים האלה,

עמוס ירושלמי :שם הולכים אחד על אחד .אני מכיר את ה,
מוטי ששון:

וזה כואב הלב .אבל אנחנו עשינו דבר ,עמוס ,עשינו דברים שאף עיר לא
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עושה" .מרכז מאור" ,מרכז לאיבחון וטיפול בלקויי למידה ,נתנו עד 90%
הנחה להורים .על הטיפול ועל האיבחון .שזה עולה לך מליונים .רצינו "מרכז
מהות" שזה בתוך בתי הספר ,חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים ,אתה
לוקח ילדים שהם יוצאים מהכיתה ,הם לא מבינים את מערך השיעור .הם
ילדים אינטליגנטיים ,אבל הם לא מבינים את מערך השיעור .לקחנו ,הכשרנו
מורים ונתנו  80שעות לבית ספר כפול  6,000שקל ערך שעה שבועית ,אתה
מגיע כמעט לחצי מליון שקל לבית ספר ,והם עושים נפלאות .הם מצילים
ילדים.
עזרא סיטון :לזכותה של אורה.
מוטי ששון:

אורה היתה הראשונה ,והרחבתי את זה לכל חטיבות הביניים ,שש חטיבות
ביניים ,ולכל התיכונים .אתה מבין? מכל הארץ באים היום ללמוד מאיתנו.
אני עכשיו עושה להם סיור ,לכל ראשי מנהלי החינוך שבאים ,אמרתי תגבילו
אותם ,אחרת אם באים לך  100איש אתה לא יכול להסביר להם .כי אנחנו
רוצים להכנס למרכז ,היום באה מישהי רצתה לראות מה זה מרכז מהות.
היה אצלי מוטי רוחם היום .חבר שלכם .ראש המטה של סילבן .היה.
ואמרתי אני אקח אותם ,מישהי גם כן מהליכוד ,אני לא יודע בדיוק מה
התפקיד שלה ,סיפרתי לה על מהות .אמרה לי אני מתה לראות את זה.
לקחתי אותה באמצע היום ,הלכנו ברגל לביה"ס עתידים ,לראות את המקום
הזה .היא היתה בהלם .היא לא האמינה ,היא דיברה עם הילדים היא לא
האמינה שיש דבר כזה בכלל .אנחנו היום אור לגוים בהרבה מאוד נושאים
בתחום החינוך.

עזרא סיטון :מוטי יש רשויות שהקימו מכון כמו מכון מאור ,מכון פסיכו דידקטי רשותי?
מוטי ששון:

אף אחד .רק אני ,זה היה שגעון שלי שאני אומר בכל הכנות שמי שמכר לי את
הרעיון זו רבקה עדן.

עזרא סיטון :מובילה וחלוצה.
מוטי ששון:

אנחנו צועדים בבוקר ,היא התחילה להסביר לי את הדברים האלה,

עזרא סיטון :הצעתי להרחיב את זה גם מגיל  21והלאה ,לאלה שרוצים להשלים.
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חכה .תן לי לגמור את כל בתי הספר .עכשיו אתה יודע ,יש פרוייקט שקוראים
לו ...מעגן מורחב ,אנחנו מאתרים ילדים מגיל  .3בויצו ,בנעמת ,בגנים
עירוניים ,עושים איבחונים ,קלינאית תקשורת ,מרפאה בעיסוק ,עובד
סוציאלי ,פסיכולוגית ארבעה נכנסים לגן עושים תצפית ומטפלים בילדים.
ו"מאור" עשינו גם בבוקר את האיבחון .חבר'ה ,זה שואב ים של כסף,
מליונים.

עזרא סיטון :אלעד עושה שם עבודה טובה.
מוטי ששון:

קשה מאוד ,ומה שמפחיד אותי שאנחנו באיזה מקום כל הדברים האלה
שהתרחבנו בהם ,החלום שלי ואני לא מתבייש להגיד את זה ,להרחיב את זה
לבת י ספר יסודיים .יש ילדים סובלים בתוך מערכת החינוך ,בגלל שיש להם
בעיות של קשב וריכוז ובעיות של קשיי למידה .והילדים האלה הם ילדים
אינטליגנטיים והתפקיד שלנו לעזור להם ולהציל אותם .משרד החינוך עוד
לא הכיר בחשיבות של הנושא של טיפול ואבחון ליקויי למידה .כי אם הוא
היה מכיר בזה הוא היה מקצה לזה כספים.

עמוס ירושלמי:מה אתה אומר על הריטלין שנותנים להם?
מוטי ששון:

אני לא פסיכיאטר ,אני לא עובד בזה.

עמוס ירושלמי:אני שואל ,כראש עיר.
מוטי ששון:

לא ,אני לא ..מה שקשור לתחום הרפואה עמוס,

עמוס ירושלמי:אני אגיד לך למה אני שואל את זה,
מוטי ששון:

אני לא ..אמנם אח שלי רופא אבל אני לא מבין בזה.

עמוס ירושלמי :בבית ספר ויצמן ,יש הרבה תלמידים ,ואני עם יוסי..
מוטי ששון:

עמוס ,לכולם דואגים .שלא יהיה לך צל של ספק .וכל מה שצריך ,מקבלים
את האישור שלי לתת.

עמוס ירושלמי:אז אני רק רוצה להגיד לך שיש הרבה ילדים ש ...בטראומה מזה שהם עברו
לבתי ספר אחרים .בסדר ,אני אומר,
מוטי ששון:

לנו קל להשתמש במילים כאלה.

דובר:

עמוס ,זה רק לטובתם.
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אבל מה זה שייך לריטלין.

עמוס ירושלמי :כראש עיר אני אומר ,אם אתה נתקל בבעיות האלה ,תנסה,
מוטי ששון:

עמ וס ,הילדים האלה מקבלים יותר מכל ילד אחר בעיר חולון ,ילדי ג'סי כהן,
ויצמן .יותר מכל ילד אחר בחולון .כי תמיד נתתי להם יותר .ומלווים אותם
באופן אישי ילד-ילד ,לפי הנחיה שלי .ותאמין לי ,כל אנשי המקצוע נרתמים
לסיפור הזה ואני מקווה שהכל יהיה בסדר .אבל תשמע ,כשבאה מנהלת
המחוז ,אומרת לי מוטי הילדים נפגעים כשהם נשארים בבית ספר קטן .איך
אני יכול לקחת על המצפון שלי כראש עיר לשמוע משפט כזה ולהגיד לא
מעניין אותי ,זה ישאר בית ספר קטן? אני לא יכול לשקר את עצמי .ברגע
שמנהלת המחוז לא אמרה ,כתבה לי ,מה ,אני עכשיו אגיד ,מחר ישאלו אותי
למה השארת אותם?

עזרא סיטון :במפגש שאמרתי לך ,שאני אפילו לא יודע אם כן או לא ,אני לא יודע מה
להחליט ,שהיינו במפגש שם ,שאלה פדגוגית מאוד משמעותית.
מוטי ששון:

בשביל זה הם אנשי המקצוע ,והם אלה על פי חוק ,הם אלה שקובעים ,ואני
עוד דיברתי עם מנהלת המחוז ואמרה לי מוטי אתה עושה להם עוול אם אתה
משאיר אותם.

עזרא סיטון :חיה?
מוטי ששון:

כן .אמרה לי אתה עושה להם עוול אם אתה משאיר.

חיים זברלו:

 ...לטובת הילדים,

מוטי ששון:

תשמע ,ז ברלו ,אני עושה את העבודה שלי באמונה שלמה מתוך ראייה של
טובת התושבים וטובת הילדים .למה צריך לעשות ? ...למה לקחתי את
אחי"ה?

חיים זברלו:

לטובת הילדים.

מוטי ששון:

יפה .שהם עושים עבודה יוצאת מן הכלל ואתם הבאתם לי אותה.

חיים זברלו:

זה מגיע לועדות מכרזיות,

מוטי ששון:

כן .והם הביאו אותם .מכון אחי"ה.

רבקה עדן:

פרוייקט יפהפה.
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ולקחנו אותם .כן .אז מה שאני רוצה להראות ,אני לא אכנס לפרטי פרטים
איך הדברים האלה משפיעים עלינו ,אבל זה נעשה משנה לשנה קשה ויותר
קשה ,ואני רוצה לעבור ברשותכם ,לא רוצה לדבר על כל הנושא של איסוף
אשפה והנושא של האיגוד ,מעלים את המחירים כל הזמן ,וגם המע"מ עלה
באחוז אחד וזה יוצר עלינו תוספת גדולה וגם זה שלוקחים את עלות הכיבוי,
ואומרים לנו מצד אחד הכיבוי לא שלכם יותר אבל אתם תממנו חמש שנים
את המשכורות .לא ראיתי דבר כזה .ועוד לא קיבלנו פיצוי שקל אחד כשלקחו
לנו את תאגיד המים ,אז פיצו אותנו על שווי הנכסים שיש .פה -כלום .כלום.
אז ברשותכם תרשו לי,

יואל ישורון :לא הבנתי את הקשר לתאגיד המים.
מוטי ששון:

תאגיד המים קיבלנו כסף .ב 80 -מליון שווי נכסים .פה בכלל לא מדברים.
לקחו לנו את הכיבוי ,זה שטחים שלנו ,אני השקעתי בבניינים ,בכלי רכב,

עמוס ירושלמי:מוטי ,לא ראית את זה לפני כן?
עזרא סיטון :הם אמרו שהם ישלמו .יש לי מכתב.
עמוס ירושלמי:על ההכשרה של הגנים ,על זה אתה מדבר?
מוטי ששון:

לא ,אני מדבר על כיבוי אש .אתה מבין מה שקרה עם כיבוי אש? לא קיבלת
שקל אחד .אתה הולך לשלם להם עכשיו את המשכורות ואין לך שליטה
עליהם בכלל .ככה החליטו .אתה מתפוצץ שכל הזמן מעמיסים עלינו עוד
ועוד .לקחת את זה עליך? תטפל בזה אתה ,מה אתה רוצה ממני .זה הבעיה.
טוב .אז אני אעבור אתכם לעמוד  12כדי שתקבלו קנה מידה .בעמוד 12
בסעיף  3.31חינוך פורמלי ,אנחנו מקבלים מהמדינה  ₪ 228,683,000והחינוך
עולה לנו  ₪ 341,338,000זאת אומרת  ₪ 112,600,000אנחנו לוקחים
מהארנונה לטובת החינוך הפורמלי שזה גני ילדים ,יסודיים ,חטיבות ביניים
ובתי ספר תיכוניים .אם אני הולך לחינוך הלא פורמלי ,שזה תרבות ,עולה לנו
כמעט  79מליון שקל .מה זה חינוך לא פורמלי? זה גם התיאטרון וגם
הספורט וגם המתנ"סים ,ואם אני הולך למשרדים האחרים ,ניקח את
הרווחה ,אנחנו מקבלים  88מליון ש"ח ,ועולה לנו  125מליון  ₪שזה סיבסוד
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של  37.6מיליון ש"ח .חבר'ה ,זה מטורף .זה מגמה שיטתית של המדינה
לברוח מהאחריות שלה ולהפיל יותר ויותר לא רק מטלות ,אלא גם אחריות
על השלטון המקומי .אני מאוד מקווה שמרכז השלטון המקומי יתעשת
וישביתו פעם אחת ולתמיד כולם את כל השירותים במדינה .אין דרך אחרת.
אם אני מסכם את כל השירותים הממלכתיים ,תראו למה אנחנו מגיעים,
שהעיריה מממנת מהארנונה  238,400,000ש"ח .זה כמעט כל הארנונה
שאנחנו גובים מהתושבים .תקן אותי בבקשה ,פחות או יותר? זה מה שאתה
מקבל ,אתה מממן שירות ממלכתי,
רועי כהן:

לא ,הארנונה שלנו זה  570,000,000שקל.

מוטי ששון:

מהתושבים .לא דיברתי על כולם .מהתושבים ,התושבים משלמים .אתה יודע
שזה מקביל לקנסות ולחניות של עירית תל אביב ,שהיא מקבלת?

רועי כהן:

תביא ,אני לוקח  19מליון שקל מהתושבים,

מוטי ששון:

מי?

רועי כהן:

בעיר חולון 19 ,מליון שקל.

מוטי ששון:

ראית כמה בתל אביב 260 ,מליון?

רועי כהן:

בסדר ,אנחנו לא תל אביב.

מוטי ששון:

למה? מי שעובר על החוק בחולון לא תגבה ממנו כסף? מותר לך לחנות בחניה
של נכים?

רועי כהן:

 ...שיעשה לו חניות.

מוטי ששון:

סליחה ,נתנו חניה חינם .מי שחונה בחניה של נכים ,אתה רוצה לתת לו פרס?

רועי כהן:

לא,

מוטי ששון:

מי שחונה במעבר חציה לתת לו פרס?

רועי כהן:

להיפך.

מוטי ששון:

אז זה מה שקורה .מי שלא שומר על החוק שיקבל דו"ח.

רועי כהן:

קודם כל חניית נכים זה לא אתה ,זה המשטרה,

מוטי ששון:

חניה כפולה שא תה עושה ,אדום לבן אתה לא עושה? תתפלא ,גם כשנכה חונה
בצומת וסותם צומת או שהוא חונה באדום לבן ,אין לו פטור מזה .אין לו
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פטור על פי חוק ,הנה ,יושבת פה פקחית.
יעקב חרש:

מוטי לבחירות הבאות אל תתחייב חניה חינם ,והתקציב יתיישר לך.

מוטי ששון:

למה להכביד על התושב ,חרש? בשביל מה? אני עומד בזה ,תאמין לי ,יכולנו
להרוויח הרבה מאוד כסף .בשביל מה?

משה מועלם :מוטי ,איפה התשלום לסייעות שאתה משלם? לא הזכרת את זה בכלל.
מוטי ששון:

הכל נמצא פה .בעמוד  51תוכלו לראות את כל ה 115 -מליון  ,₪בעמוד  51על
מה הולך הכסף .אבל אם תפתחו בעמוד  ,53רק תראו את ההוצאה פר
תלמיד ,ההוצאה פר תלמיד עלתה מ ₪ 10,676 -ל ₪ 11,489 -פר תלמיד,

יעקב חרש:
מוטי ששון:

כמה תלמידים יש?
 33.5אלף ,עכשיו תראה ,אם אתה הולך ובודק מה החלק של העיריה מתוך
זה ,תסתכל חרש ₪ 3,847 ,עולה לך ילד מהארנונה במערכת החינוך .זאת
אומרת ,שאם,

יעקב חרש:

איך זה מגיע ל?11,000 -

מוטי ששון:

ההפרש זה הממשלה ,על פי חוק .אמרתי מה החלק שלנו ושאלו מה החלק
שלנו ,לא יודע מי שאל או עמוס או יואל ,החלק שלנו זה עם ההורים וקרן
קרב וקרן רש"י ,יוצא  39%והחלק של הממשלה  .61%כשזה הולך ומחמיר
משנה לשנה ואני אומר לך ,זה רק עניין של זמן שאנחנו נגיע לחצי-חצי .וזה
שירות ממלכתי ,זה לא ארנונה .אתה לא יכול לקחת מהארנונה .ארנונה זה
שירות מוניציפאלי שיש לו הגדרה בחוק ,למה הוא מיועד.

יעקב חרש:

אם אנחנו מפרידים את ההכנסות מהמדינה ,רק מה שהעיריה משקיעה ,מול
עיריות אחרות ,איך אנחנו יושבים?

מוטי ששון:

גבוה מאוד .תראה ,כל ראש עיר יש לו את האג'נדה משלו .לי החינוך המיוחד,
החינוך של ילדים עם בעיות שיש להם צרכים מיוחדים ,נוגע יותר ללבי ,זה
יותר מדבר אלי .אז אני באופן טבעי הולך לכיוון הזה .משקיע יותר בזה .ויש
אנשים שדברים אחרים הולכים ,בגרויות ,בגרות זה לא חזות הכל .חזות הכל
זה ילד שיבוא לבית הספר שלא יהיה עצוב ,שיהיה מאושר ,ושיטפלו בו מי
שצריך לטפל בו ,תראה ,אין עיר במדינת ישראל שמחזיקה פסיכיאטר על
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חשבונה .תגיד לי מה זה התפקיד שלך ,מה ,אתה רופא? אני לא רופא .אני גם
לא פדגוג .אבל אני יודע שיש צרכים שהילדים לא מקבלים אותם .בסדר? אז
אני הלכתי ואמרתי נשיג פסיכיאטר כי אם יש ילד או ילדה שרוצים להתאבד,
ניסו להתאבד ,תפסו אותם .קובעים להם תור בעוד שלושה חודשים .מה
יהיה מחר בבוקר? הם יכולים עוד פעם לנסות להתאבד והם ימותו .אמרתי
לא מעניין אותי .SOS .אני מחזיק על חשבון העיריה פסיכיאטר .אין עיר
בארץ שמחזיקה את זה .אני מחזיק פסיכולוגים על חשבון העיריה מעבר
לתקן של משרד החינוך .אתה יודע את זה? תסתכל פה .פסיכולוגים מעבר
למה שהם נותנים.
עמוס ירושלמי:אחד יכול לעשות את העבודה של הכל?
מוטי ששון:

לא ,הוא בחירום .כי אם מישהו ניסה להתאבד או יש אינפורמציה שהולך
להתאבד ,האמא לוקחת אותו לתרצ"ו ,או למקומות אחרים .בוא ניקח את
הנושא של המרכז לספורט טיפולי .יכלו לבוא להגיד לי מה זה עניינך בכלל?
זה לא ענייני .מה פתאום אני נכנס למשהו שהוא בריאותי? אמרתי לא .היתה
לי תרומה של מישהו ,השגתי כסף מהביטוח הלאומי ,אמרתי גם העיריה
תתן .מי האנשים שמטופלים ,זה לא הילדים שלנו? זה לא התושבים שלנו?
ביקשתי מהביטוח הלאומי תאפשרו לי להרחיב את זה לא רק לילדים,
להרחיב את זה לכולם .היתה לי מלחמת עולם ,בסוף השקיעו ,תראה עכשיו
איזה מקום נפלא ,מטפל בתושבים שלנו .אתה יודע כמה זה עלה לנו? עולה
לנו אני מעריך לפחות במליון וחצי שקל סיבסוד על חשבון העיריה .אבל
תושבים מקבלים שירות .זה מה שאני רוצה ,שהתושבים יקבלו שירותים
שאנחנו לא מחוייבים על פי חוק.

דובר:

מליון כללי וחצי מליון...

מוטי ששון:

תשמע ,יואל ,התקציב לחוץ .התקציב להערכה שלי יעבור שינוי ,אני מאוד
מקווה שיהיה שינוי קוסמטי אבל לא שינוי דרמטי ,כי הכל יהיה תלוי
בבחירות ומה יהיו הגזירות שיטילו עלינו .אני אומר ,הלוואי שנגמור ב10-
מיליון  ₪גזירות.
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ולא משנה מי שיעלה ,בכל מצב יהיה.

יואל ישורון :זה שיש בור תקציבי של בין  15ל 20 -מליארד,
מוטי ששון:

איך הוא יכסה את זה?

יעקב חרש:

העיריות יממנו הכל.

מוטי ששון:

לצערי ,זה מה שקורה בפועל .תשמע ,אם הם מסוגלים להגיע ברווחה ל,50%-
תשמע ,אני הייתי מנהל אגף התקציבים של הביטוח הלאומי  10שנים.

יואל ישורון :זה לא חכמה לשלב את כל אלה שמבקשים כסף ואחר כך להגיד מאיפה
אנחנו מתקצבים .כשהמחאה קפצה כולם אמרו תנו להם.
דובר:

לך תראה מה הם עשו עם גני הילדים לגילאי .3

דובר:

ביבי לא אמר מגיל ... 3

מוטי ששון:

תשמע ,כשביבי אמר מגילאי  ,3-4לא יצאו לבדוק ,לא שאל אף אחד מראשי
הערים .עכשיו אתה יודע מה קורה?

עזרא סיטון :אם הוא לא היה עושה את זה מתי היו עושים? היה צריך להתחיל באיזשהו..
מוטי ששון:

אתה אומר את דעתך ,אני אומר את דעתי .ראשי הערים בדעה שאי אפשר
לעשות דברים ולהנחית עלינו מבלי להתייעץ איתנו .כי אם היה מתייעץ
איתנו היינו אומרים לו תתחיל מגילאי  ,4שנה אחרי זה תרד ל .3-אז מה
קרה? שפתחנו בבתי ספר גני ילדים.

עזרא סיטון :במדינה הזאת כך זה עובד ,אין מה לעשות .עובדה שהסתדרנו.
ההורים כרגע מרוויחים מזה ,אז מה?  ...קצת נטל ,ראש הממשלה עשה מה
שאף אחד לא עשה ,הוא מממש את החזון של הרצל,
מוטי ששון:

אמרת את דעתך ,אני אומר את דעתי,אי אפשר לנהל את המדינה בצורה של
חלטורה .ולא בחנות מכולת.

עזרא סיטון :זה לא חלטורה .אני לא מסכים איתך.
מוטי ששון:

זה חלטורה ,לא יעזור לך ,הוא גם ראש ממשלה שלי ,שלא תמכתי בו ,אבל
הוא ראש ממשלה שלי .אני חושב שהוא עבד בצורה ,ככה לא עובדים .אם
אתה בא מנחית על הרשויות בלי להתייעץ איתם? בלי לשמוע מה יש לנו
להגיד? מה זה להנחית עלינו גילאי ?3-4
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עזרא סיטון :בשיקולי רווח והפסד אתה רואה..
משה מועלם :סייעת שלישית בגני ילדים ,מי מממן?
מוטי ששון:

הוא לא ידע בכלל שיש,

עזרא סיטון :בכל דבר שתעשה יהיה מה לתקן ומה לעשות ,תתחיל,
משה מועלם :איזה לתקן ,אתה הופך הכל ,זה לתקן?
מוטי ששון:

אתה מגן על זה ,אנחנו לא נמצאים פה מבחינה פוליטית .מבחינה עניינית.

עזרא סיטון :אני גם רואה את זה מבחינה עניינית .זה רווח להורים.
מוטי ששון:

אתה טועה בגדול .האחיינית שלי כבר רוצה להוציא את הילד מהגן.

רועי כהן:

אין רווח להורים .מה רווח להורים? למה רווח להורים? בזה שההורים
שולחים לבית ספר בן צבי שיש שם מגיל  4וילדים אחרי זה אולי  ....זה
הרווח להורים?

מוטי ששון:

סיטון ,מי שיכול להוציא ,יש כאלה שמוציאים .האחיינית שלי הזמינה אותי
לגן ,באתי לגן .סייעת אחת לא יכולה לטפל .זה להחליף לו חיתול ,ההוא
חיתול ,זה בוכה,

עזרא סיטון :מוטי אני יודע את זה מוסרמן שרצה להשבית ,אני מכיר את הכל אבל בסופו
של דבר שאני רואה את הכל,
מוטי ששון:

אבל אף אחד לא אמר שהרעיון לא טוב .אתה טועה .הרעיון טוב .הביצוע
לקוי וגרוע .חסר אחריות גם.

רבקה עדן:

פופוליסטי.

דובר:

ככה נבנתה המדינה שלנו ,אין מה לעשות.

מוטי ששון:

טוב רבותי ,זה התקציב .איפה התב"רים? בבקשה ,אני פותח את הדיון.

תב"רים:
מוטי ששון:

אנחנו עושים את זה בצורה חברית ועניינית ,רועי דבר.

רועי כהן:

זו הישיבה הכי חשובה במהלך השנה ,הישיבה שקובעת את המדיניות של
עירית חולון .אני רוצה להתייחס הן ברמה הכללית ואחרי זה לרדת גם לרמה
הפרטנית של לשאול שאלות שקשורות לתוך הצעת התקציב .ברמה הכללית,
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אני רוצה קודם כל לומר גם מילה טובה לגזברות ולהנהלת העיר על זה
שבאמת הציגו בפנינו תקציב מאוזן ,תוך שמירה על ריסון תקציבי ,אבל אני
גם מחוייב להגיד ,לכל אדם יש את ,זה הדמוקרטיה ,וחלק מהדמוקרטיה זה
גם לשמוע דעות אחרות ולשמוע הצעות אחרות ,וכל דבר שאני אומר הוא
ברמה עניינית ,ברמה שבסופו של דבר משקפת גם את השקפת עולמי וגם את
השקפת אלה ששלחו אותי להיות פה במועצת העיר .אני חושב שהתקציב פה
בסופו של דבר מבטא פה איזה שהוא סדר עדיפויות מסוים שאני אתן כמה
דוגמאות למה הוא סדר עדיפויות שלדעתי ולדעת רבים צריך להשתנות ,ואני
אסבר לכם את האוזן כחברי מועצה שבשנת  2009תקציב התרבות של העיר
חולון עמד על  62מליון  ₪וכעת מוצע  82מליון  ,₪עליה של  20מליון ₪
בארבע שנים ,למעלה מ 30% -כאשר מקודם ראש העיר בצורה כזאת או
אחרת ריסון תקציבי ,ואני חושב שבסופו של דבר לביצוע של עליה כה גדולה
ואני לא ,מפאת ה ,אני לא אמנה את מספר המוסדות שנוספו בשנים האלה
וכמה עולה לנו כל שנה לתחזק אותם ,כי אני חושב שהדברים ידועים לכל,
אבל אני חושב שהגידול הלא פרופורציונאלי בהוצאות הנוגעות פחות בתושב
אלא ברמת המעטפת יותר ,אני חושב ש,
מוטי ששון:

תבין ,זה לא תקציב,זה תקציב פיתוח .זה המעטפת ,זה פיתוח ,תבדיל בין
שוטף לפיתוח.

רועי כהן:

תן לי להסביר ,תאמין לי ,אני יודע מה אני מדבר .לתחזק את מוזיאון העיצוב
ב 7 -מליון שקלים בשנה ,כאשר אני לא יודע כמה תושבי חולון ביקרו
במוזיאון העיצוב,

דובר:

אני כל יום שישי נמצא שם.

רועי כהן:

אני לא אפריע לאף אחד ,לא הפרעתי לראש העיר,

מוטי ששון:

זה חוזר על עצמו כל שנה תן לו לדבר ,ככה נגמור יותר מהר.

רועי כהן:

אני לא אחזור ,ותאמין לי שאני אהיה עקבי ,ובסופו של דבר האמת מנצחת.
הגידול הלא פרופורציונאלי בהוצאות הנוגעות פחות בתושב ,כמו חגיגות
פסטיבלים תערוכות מוזיאונים ,ומנגד ,אתם יכולים לראות לבד ,עליה
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מינורית ולפעמים קיצוץ בשירותים הנוגעים בחיי היום יום של התושבים.
אם זה באיכות הסביבה ,אם זה במלחמה בזיהום האויר ,אם זה במלחמה
במחסור בחניה,פיתוח כלכלי ,בריאות ,תכנון ,הדברה לשירות התושב
שבוטלה ,ניקיון ,תאורה ,איזורים רבים בעיר חולון שהתאו4רה בהם
מינימלית .בטיחות בדרכים שלא משקיעים בה משאבים נכונים ואני חושב
שעם כל הכבוד ,ואני מכבד את הדמוקרטיה ,יש ראש עיר ,הוא זה שקובע
ומביא לפנינו את ה ...אבל יש גם לשמוע את הדעה האחרת שבאה ואומרת
שבסופו של דבר התושב רוצה שירותים שנוגעים בו באופן היום יומי ואני
מעלה את הסוגיה הזאת נכון ,בעקביות ,ואי אפשר להגיד שאני לא עקבי ,אני
עקבי בנושא כי אני פוגש ,כמו שאתה פוגש ראש העיר ,אני פוגש המון
תושבים שבסופו של דבר מענין אותם התאורה ,הנקיון ,המלחמה בזיהום
האויר,
דובר:

למה אנחנו לא פוגשים את התושבים האלה?

רועי כהן:

המלחמה במחסור בחניה ולכן אני ,קודם כל אני גם אתייחס לעובדה ,תראה,
בואו נשמור גם ,כל אחד יש לו את הדעה האישית שלו ,אני חושב שדווקא
בשנת  2013שזה שנת בחירות ,אני חושב שגם הנתון הזה צריך אישור לדעתי
של משרד ה פנים ,להגדיל את תקציב האירועים ב ,30% -זה נראה לא טוב,
זה משדר לא טוב ,זה משדר מסר מאוד שלילי לתושבים שבשנת בחירות יש
גידול ,וזה עוד מתחבר לדברים של ראש העיר שאומר שהשנה אנחנו נצטרך
ריסון תקציבי ויכול להיות שגם יפלו גזירות ,ולכן אני רואה מספר מוקדים
שהיתה עליה מאוד גדולה בהוצאות ,שלדעתי אפשר לשקול שוב את הגידול
בה .אני חושב שמיסים של תושבי העיר שמופנים לסיבסוד גופים כלכליים
שאמורים לכלכל את עצמם ,הם משהו שאנחנו צריכים לתת עליו את הדעת.
אנחנו צריכים לדעת בסופו של דבר מה אנחנו רוצים .האם אנחנו רוצים
להמשיך ולעודד שכל תושבי העיר חולון יסבסדו גופים שהם אמורים להיות
כלכליים ,ואני חושב שבהצעת התקציב הזאת,

מוטי ששון:

הוא חוזר כל שנה ואני חוזר על ההסבר שלי ,ועולם כמנהגו נוהג .אז תן לו
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לדבר.
רועי כהן:

עובדה שאני מביא גם עובדות .מ 62 -ל 82 -זה עובדות .בארבע שנים לא
ראיתי באף עיריה שהגדילו ב 20 -מליון שקלים ומצד שני צימצמו בכל
האלמנטים האחרים שקשורים בשירות לתושב ומניתי פה את השורה ,מפאת
העובדה שאתה באמת ,אז אני לא נכנס לכל סעיף וסעיף מה הקיצוץ .אני בא
ומציג איזו שהיא תפיסת עולם שלי ,אין שום דבר אישי ,זה מה שאני חושב,
זה מה שאני בא להביע .כל מה שבסופו של דבר ,הרי אתה יודע שבסופו של
דבר תהיה הצבעה ואנחנו מקבלים את הדמוקרטיה .ולכן אני בא ואומר
שאנחנו כחברי מועצה צריכים לשקול לייעד תקציבים למשאבים עירוניים
לטובת הענקת שירותים נוספים לתושבים ,ושיפור איכות החיים והסביבה
עבורם .אין לי ספק שתושבי העיר חולון מגלים יום יום עיריה שפועלת
למענם בצורה מסודרת ובצורה תקינה .אבל אני חושב שחברי המועצה
צריכים להוביל לחשיבה אחרת ושינוי סדר עדיפויות בעיר חולון ואני חושב
שהתפקוד של העיר חולון מאפשר לנו להכין איזה שהוא תכנית חומש לחמש
השנים הקרובות שבהם אנחנו נוגעים בתושב ברמה היום יומית .ברמה
הנקודתית ,אם זה החלפת התאורה ,אם זה החלפת המדרכות ,אם זה
השירותים הנוספים שאפשר לתת ,המלחמה בזיהום האויר ,המלחמה
במחסור בחניה ולכן ההצעה שלי לייעד תקציב שבו יופנה לתכנית רב שנתית
להענקת שירותים נוספים לתושבי העיר חולון .אני רוצה להזכיר ,בוא נגיד,
הדברים שלי משקפים איזה שהוא מהות של דמוקרטיה אמיתית שבאה
להגיד שיש גם את הצד האחר שמביע את עמדתו וחושב שסדר העדיפויות
שהיום מוצע בתקציב הזה הוא סדר עדיפויות שלא נותן ביטוי לרצון של
התושב .אני אומר לכם שאני חושב שיש להשקיע בתושבים ובאנשים לפחות,
ואני אומר את זה גם לראש העיר ,לפחות באותה פרופורציה כמו שמשקיעים
בתיאטראות ,בתערוכות ,בפסטיבלים ובמוזיאונים ולכן אני הייתי שמח אם
היה חשיבה נוספת .עכשיו אני אראה את הרמה ,מאחר והתקציב נשלח
אלינו ..יש שאלות פה לדעתי שחבל שראש העיר לא נתן עליהם את דעתו ,יש
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פה מספר דברים שקשורים לשינוי מהותי במה שקרה ,אם זה הצעת 2012
היתה של הכנסות מימון של למעלה מ 26-מליון וירדו ל 17 -מליון שקלים ,אז
זה משהו שצריך לתת כמובן הסבר לחברי המועצה ,אני חושב שזה שינוי די
דרסטי,
רחמים בינוני :זה גם המלוות שאתה מחזיר .זו התשובה.
רועי כהן:

זה מה שאני אומר ,אז אני מבין ,בדיוק ,אבל הם צריכים לדעת את זה והם
צריכים לדעת מה זה,

מוטי ששון:

הוא מסביר לך.

רחמים בינוני :זה כתוב בהסבר.
רועי כהן:

ריבית והחזר הוצאות משנים קודמות ,אנחנו ,כמו שאתה רואה בשנת 2012
היה לנו  5מליון הכנסות ובשנה הזאת  .18מאיפה מגיע הכסף הזה?

רחמים בינוני :יש את זה גם בהסבר ,אנחנו מקבלים  10מליון מתאגיד המים,
מוטי ששון:

אם היית קורא עד הסוף,

רועי כהן:

קראתי ,מקבלים  3מליון .כתוב  3מליון,

רחמים בינוני 3 :מליון זה מהנוסף מאור יהודה.
רועי כהן:

כתוב  3מליון מענק מאור יהודה ורשום עתיד להגיע  10מליון שקלים .אבל
אתה צריך להסביר מאיפה מגיע ה 10 -מליון,

רחמים בינוני :אני מסביר ,לא קיבלנו בשנת  ..מתאגיד המים,
רועי כהן:

לא קיבלת בשנת ,2012

רחמים בינוני :בשנת  2012לא קיבלנו ,אנחנו מקבלים  10מליון .יש לך  5שנים פטור ממס
הכנסה.
רועי כהן:

אז אני יודע ,אבל מה שאני אומר ,תראה ,בסופו של דבר צריך לתת הסבר.
אני הלכתי וקראתי ...את ה 3-מליון,

מוטי ששון:

אתה הקשבת להם?

רועי כהן:

אני הקשבתי להם.

מוטי ששון:

יפה .אז יש לך עוד שאלות בהקשר הזה?

רועי כהן:

בטח שיש לי עוד שאלות,
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רחמים בינוני :רועי ,אני אקרא לך בעמוד  8סעיף  .9הכנסות ...לציבור 18 ..מליון  8 .₪מליון
תוקצבו כריבית 10 ,מליון תוקצבו כדיבידנדים מתאגיד מי שקמה .הכל
רשום,
רועי כהן:

למה לא קיבלנו בעבר מהתאגיד ,מותר לי לשאול?

מוטי ששון:

כי עכשיו הפטור נכנס.

רועי כהן:

אז אני לא ידעתי שעכשיו יש פטור ממס הכנסה .אז תאמין לי ,אני פתאום
רואה  10מליון שקל .למה לא קיבלנו את זה בעבר? עכשיו אתה אומר שיש
פטור ,אז תגיד לחברים שיש פטור.

רחמים בינוני :אבל יש הסבר.
רועי כהן:

אין הסבר .לא רשום שיש פטור .אני אומר ,משהו לא קיבלת בשנים קודמות,
התאגיד קם מ ,2009 -פתאום אתה מקבל  10מליון שקלים ,צריך להסביר
לחברי המועצה פה לא בובות ,צריך להסביר להם למה מקבלים  10מליון
שקלים ,בגלל שהם ...אז אני שואל שאלה ,אז גם ,לא קראת ,תאמין לי שאני
קראתי את הכל ובין הבודדים שקרא ותאמין לי ש,

מוטי ששון:

טוב ,קראת ולא הבנת ,יאללה .תמשיך.

רועי כהן:

קראתי והבנתי .אתה אולי לא מסרת את האינפורמציה ,אבל אני קראתי
והבנתי.

מוטי ששון:

עכשיו הבנת.

רועי כהן:

עכשיו הבנתי.

מוטי ששון:

אז תמשיך הלאה.

רועי כהן:

בעמוד  30יש עליה של  40%בשכר המנגנון .מאיזו סיבה זה מגיע? כל הדברים
האלה לא פורטו ,כמו שאתם אומרים ,יש  40%בשכר המנגנון ,בעמוד .30
מאיזו סיבה זה מגיע?

רחמים בינוני :תשים לב מה קורה פה ,יש שכר ...תקציבית ויש  ...צוברת .אתה שם לב מה
קרה פה? אם אתה תאחד את שניהם ,תחבר את שני אלה ביחד ,יש פה
אנשים שפורשים מתקציבית ועוברים לצוברת .ולכן..
רועי כהן:

זה לא תוספת של,
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רחמים בינוני :לא ,לא .תסכם את המספרים,
רועי כהן:

יש שני סעיפים ,ראיתי .אבל אני לא הבנתי מה זה,

רחמים בינוני :זה מה שמוטי הסביר ,אנשים יוצאים מפנסיה תקציבית ואז הם יוצאים
מהתקציבית ועוברים לצוברת.
דובר:

מי שנכנס היום הוא רק בפנסיה צוברת.

רחמים בינוני :הוא עובר מ 110 -ל.119 -
רועי כהן:

בעמוד  41יש בתקציב מינהל השמירה והבטחון אירועים עירוניים של
.1,500,000

רחמים בינוני :יש לנו ,פעם זה היה בתוך ה ,הפיקוח והבטחון היו ביחד ,היום זה נפרד ולכן
התקציב עבר משם והגיע לכאן .עכשיו אתה תראה הקטנה ,ונוסף ,המשטרה
הגבירה מאוד את הדרישות שלה ואנחנו צריכים לתקצב את הדרישות ,היום
הם רוצים יותר סדרנים ,יותר שומרים יותר שוטרים ,צריך לתקצב את זה.
מוטי ששון:

שעת שוטר עולה לך  100שקל.

רועי כהן:

בסדר ,אבל אתה מבין שכל הדברים האלה לא צוינו ,פתאום מופיע סעיף
חדש,

מוטי ששון:

תאמין לי ,כתוב.

רחמים בינוני :יש פה הסבר ,אני אראה לך הסבר שהועבר מהתקציב .כי פה אני לא יכול
לכתוב הסברים.
רועי כהן:

עמוד  48יש ציפוי כבישים מ 700,000 -שקל ירד ל.0-

מוטי ששון:

זה עבר לתקציב הפיתוח.

רועי כהן:

מתקציב רגיל לתקציב פיתוח? מאיזו סיבה?

רחמים בינוני :יש לנו כרגע תב"ר שיש שם יתרה של  5.4מליון  .₪ולכן אמרנו פה לא צריך
לתקצב את זה ,ולכן שמנו ב 2014 -גם את ה.700,000 -
רועי כהן:

עמוד  ,51היתה פה עליה של קרוב ל 400% -שאני לא יודע איך לא היה ניתן
לצפות א ותה ,בתקציב של משלחות נכנסות ויוצאות .סדר גודל של כמעט חצי
מליון שקל שיצא על משלחות בצורה כזאת או אחרת .איך לא צפיתם את זה
בהצעה ב?2012 -
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מוטי ששון:

כי ב ,2012 -יש ככה ,חמש שנים ועשר שנים,

רועי כהן:

אבל אתה יודע מראש מה יש לך.

מוטי ששון:

ב .2013 -ב .. .2013 -עכשיו יש לך ככה ,חמש שנים ועשר שנים נוהגים לעשות
בערים התאומות כנסים גם פה וגם שם .ב 1988-אם אני לא טועה כרתו ברית
ערים תאומות עם העיר האן-מונדן? האן-מונדן עכשיו חוגגים  25שנה,
לדוגמה ,בין עירית חולון לבין האן-מונדן ומתחילים להגיע משלחות.
חותמים על הסכם גם פה וגם שם.

רועי כהן:

אני הלכתי אחורה עד ,2000

מוטי ששון:

אני מסביר לך .אני נותן לך דוגמה למשל את האן-מונדן .אז כל הכנסים
האלה הם כנסים עגולים שאחת לחמש שנים ,אחת לעשר שנים ,זה קורה .לא
הקפדנו לא עם ארצות הברית ולא עם סין והקשרים שלנו עם סין ועם דייטון
אוהיו בארצות הברית ,בגלל שלא הקפדנו ,אז הקשרים שלנו ירדו וכמעט לא
קיימים .נשארו הערים התאומות בגרמניה ובצרפת .ובכנסים האלה אנחנו
שולחים הרבה בני נוער ,ובאינטרס שלנו שיבואו בני נוער מצרפת ומגרמניה,
שיבואו לפה ושיהיו השגרירים הכי טובים של מדינת ישראל והעיר חולון,
אצלהם במה שקורה באירופה .אני לא צריך להגיד לך מה מידת
האנטישמיות במקומות האלה ,ועד כמה העולם המערבי נטוע בתוך תוכו
ויוצר תעמולה נגד מדינת ישראל.

עזרא סיטון :זה הדלק שמניע את האנטישמיות החדשה באירופה .חד משמעי.
רחמים בינוני :יש כאן תקצוב יתר בהמשך להערה שלך שבדקנו ,טעו בכרטיסי טיסה ויש
כאן  120,000תקציב יתר שזה ירד בהמשך .פשוט לא יכלתי לתקן ב...
מוטי ששון:

רק שתבין ,זה משלחות ,תסתכל על חברי המועצה ,אנחנו הכי צנועים בנסיעה
של חברי מועצה .כך שזה מיועד למשלחות מקצועיות של נוער ,ולא לאיזה
כיבודים .לחלוטין.

רועי כהן:

יש לי הערה בסעיף  53שלדעתי זה נגד הדרישה בחוק שפעולות נפגעי טרור,
שבמקרה גם אני יו"ר הועדה לא מתוקצב ,ובחוק ישנה דרישה לקיים פעולות
למען ציבור זה ,ואני מבקש שראש העיר ימצא לנכון כן לתקצב את הדבר
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הזה,
מוטי ששון:

אם זה על פי חוק ,ויש תקציב אירועים ,שיעשו את זה משם ,שאתה התלוננת
למה זה גדל .אז אני לא יודע מה זה...

רועי כהן:

לא גדל ,אין כלום .אפס .אני גם שנה שעברה העליתי את זה,

מוטי ששון:

אתה אמרת תקציב אירועים,

רועי כהן:

אבל אתה צריך לייעד את זה לפעולות נפגעי טרור.

רחמים בינוני :אתה לא יודע כמה ,אם צריך ,יש לנו רזרבה ,אנחנו לוקחים מהרזרבה .אני
לא יודע כמה לתקצב פה כי אין פה משהו...
מוטי ששון:

אין פה איזו דרישה ספציפית .לא היה.

רועי כהן:

לקשר עם חיילים  350,000שקל ואפס לנפגעי פעולות איבה .זה נראה לי
לדעתי טעם לפגם .הערתי את זה בפעם שעברה ,אמרו לי שיתקצבו את זה,
והפעם עוד פעם לא תקצבו את זה.

מוטי ששון:

אין שום מסמך שהגיע אלי שצריך לתקצב נושא של פעולות איבה .ברגע
שישלחו מכתב נתייחס אליו.

רועי כהן:

אני שלחתי ,תאמין לי ,יש גם ועדה ויש..

מוטי ששון:

תביא החלטת ממשלה ,כנסת ,תביא לי .שיביאו לי מכתב ,יתקצבו.

רחמים בינוני :הנוהל הזה אם יש פעולת איבה ,הולכים לתת עזרה למשפחה ...אם חלילה
יקרה ,העיריה...
עמוס ירושלמי:מוטי ,מה הכוונה  350,000שקל לחיילים?
מוטי ששון:

קשר עם החיילים.

עמוס ירושלמי:לא הבנתי.
מוטי ששון:

מסיבת גיוס ,מסיבת שחרור ,מתנות לחג ,שי לחיילים בודדים ,יש חיילים
בודדים ,חיילים בודדים זו פעולה שהאגודה למען החייל עושה .נותנים להם
שי לחג ודברים נוספים.

עמוס ירושלמי :יש כאלה שגרים ב ..חיילים בודדים ,גרים בקומונות ,קבוצות.
מוטי ששון:

כן .אלה .אבל זה לא העיריה ,זה יותר האגודה למען החייל וזאת שאחראית
אצלנ ו ,בזמנו ז"ל היתה אמירה יוגב ,עכשיו זהבה ביטון .עכשיו למשל
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מארגנים להם ארוחת ערב ,נדמה לי בשבוע הבא ,או השבוע ,ארוחת ערב עם
גמלאי העירייה ,עושים ארוחת ערב ועושים כל מיני פעולות
עמוס ירושלמי :אתה יודע שמגיעים אלי כל ה חיילים האלה.
מוטי ששון:

עושים להם פה ,תוי קניה הם מקבלים מהאגודה למען החייל בחולון ,הם
נותנים להם בגדים,

עמוס ירושלמי 4,000 ...:שקל בשנה מהעיריה וגם את זה לא מקבלים כי תמיד חסר איזה
מסמך .אבל,
מוטי ששון:

עזוב ,אנחנו הולכים לפי חוק.

רועי כהן:

בעמוד  58כמו שגם הצטרפתי מקודם לדברים שאמרת ,לברך על התקצוב של
מרכז איבחון בוקר ,וגם לברך על הנושא של מרכז לתינוקות בתיאטרון
חולון ,ראיתי שהקצבתם  ₪ 500,000להקמת מרכז לתינוקות ,אז אני קודם
כל מברך ,אני לא יודע אם אנשים ראו את זה ואני לא יודע אם ציינת את זה
אבל זה דברים שהם באמת יחודיים לעיר חולון וכשצריך להגיד גם מילה
טובה אנחנו יודעים להגיד .אני רוצה לשאול שאלה מקצועית ,אני מכיר את
התכנית הזאת של עיר ללא אלימות והיא מתוקצבת רק ב ₪ 140,000 -בשנה
הבאה ,אני יודע שבעבר היא תוקצבה בסדר גודל של מליון שקלים,

מוטי ששון:

לא ,אל תבלבל .יש הבדל בין מה שהעיר ללא אלימות נותנת ,לבין מה שאנחנו
צריכים לתת .זה החלק של העיריה .זה לא החלק של העיר ללא אלימות.

רועי כהן:

אבל בשנת  2011אנחנו נתנו מליון שקל .ובשנה  2012לא נתנו בכלל,

רחמים בינוני :נתנו  1,300,000לעיר ללא אלימות,
רועי כהן:

רשום אפס .תקרא בעמוד  ,59רשום .0 – 2012 .0

רחמים בינוני :זה מניעת אלימות וסמים?
רועי כהן:

לא .עיר ללא אלימות .רשום  .0אני מסתכל על עיר ללא אלימות.

רחמים בינוני :יש לך בפעולות  .1,630,000מה שמוטי אמר ,כשאנחנו מקבלים מהם מסמך,
הם אומרים אנחנו מעבירים לכם כך וכך ,זה אנחנו נעשה במהלך השנה
 ,2013נעשה עדכון תקציבי ,מהכסף שנקבל מעיר ללא אלימות .זה התקציב
 ...מה שאתה רואה כאן,
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מוטי ששון:

זה החלק שלך .זה לא החלק שלהם.

רועי כהן:

בסדר .אבל בשנת  2011היה קרוב למליון שקל .בשנת  ,2012זו השאלה.

מוטי ששון:

לא העבירו.

רועי כהן:

כלום .יש אפס.

דוברת:

זה לא הביצוע של .2012

רועי כהן:

זה מה שרשום?

רחמים בינוני :בפעולות ,ה ?1,630,000 -יש פה פעולות.1,630,000 ,
דוברת:

אבל מה שכתוב פה זה לא הביצוע של  ,2012זה ההצעה של .2012

רחמים בינוני :היה לנו פה עובד שהוא עבר ,ה 140,000 -ש,ח שאתה רואה כאן זה לא
הפעילות ,הפעילות זה  .1,630,000זה עובד שעובד דרך הרשת,
רועי כהן:

אז אתה צריך להכניס את זה לפה ,אתה רשמת אפס,

מוטי ששון:

יש שכר ויש פעולות.

רועי כהן:

אתה צריך לרשום את זה אם אתה אומר שזה כן שייך לפרוייקט,

רחמים בינוני :הפרויקט זה .1,630,000
מוטי ששון:

הפעולות זה התקציב .יש לך עובד שהעבירו אותו לרשת .דרך הרשת.

דובר:

מי אחראי על הנושא הזה ,סרג'?

רחמים הבינוני:זה ...וסרג' עובד דרך ה,
רועי כהן:

בעמוד  66אני רוצה להבין מה זה ,זה מופיע לאורך כל ה ,אומץ מדריכים.
בכמעט כולם זה עלה בסדר גודל ,באיזה מקום ב ,240%-מה זה הדבר הזה?
שאני אדע ,בחלק מהמקומות זה עלה בסכומים מאוד גבוהים.

דובר:

נדמה לי שזה פרוייקט התנדבות בכיתות ח'?

רחמים בינוני :זה פרויקט תגבורים,
רועי כהן:

קיבלנו תקציב?

מוטי ששון:

לא ,אנחנו מוציאים .זה מופיע ב 115 -מיליון ש"ח ,נכנס לעוד בתי ספר ,ורק
שתקבל קנה מידה ,הוא דיבר על בית ספר אורט ,אני אספר לך ,בית ספר
תיכון קריית שרת ,כיתת אומץ קיבלה בבגרות ,זה חבר'ה ,שיש להם מ11 -
שליליים ומעלה ,חרש ,מ 11-שליליים ומעלה שזרקו אותם ,לא נתנו לזרוק
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אותם ,נשארו 100% ,הצלחה בבגרות .אתה קולט מה שאני אומר לך חרש?
כל ה 100% -של הילדים בכיתת אומץ שהיו צריכים לזרוק אותם לרחוב
נשארו והביאו בגרות מלאה.
דובר:

זה שני מתרגלים ,זה שעות תיגבור,

דובר:

עבודה שעה-שעה ,יום –יום ,עבודה מתישה אבל סיפוק עצום.

רועי כהן:

לגבי עמוד  ,72 ,71אני רוצה להבין את המעמד של תיכון כרם שלמה .מה
המעמד שלו ,כי כמעט ולא תקצבנו אותו לכלום,

מוטי ששון:

הוא עכשיו מתוקצב על ידי הרשת ,שלהם.

רועי כהן:

ישיבת בני עקיבא מתוקצבת פה ב.₪ 650,000 -

מוטי ששון:

זה החלק שלנו.

רועי כהן:

התיכון עצמו עבר לידיים שלהם?

מוטי ששון:

בתפעול של בני עקיבא .ישיבה תיכונית.

רחמים בינוני :זה היה של העיריה והעיריה העבירה את זה לישיבת בני עקיבא ,את ה-
 650,000ש"ח .זה ההסכם.
מוטי ששון:

זה מה שהיה לי 650,000 ,ש"ח .אמר לנו תן לנו אנחנו ננהל את זה .עכשיו יש
בעיה של בריחת ילדים .חשבנו לעצור את הילדים של הכיפות הסרוגות שלא
ילכו לכל מיני מקומות אחרים ,והקמנו ישיבה גם בחולון .למה שירוצו לבתי
ספר אחרים? אנחנו רוצים שילמדו בחולון.

רועי כהן:

כל שנה יהיה?

מוטי ששון:

כן .זה ההסכם .החלק שלי היה  ₪ 650,000הוא נשאר .הם מביאים עוד כסף.

רועי כהן:

כלומר בצורה כזאת או אחרת יש פה קיטון של כמעט  3מליון שקלים שאנחנו
לא מתקצבים יותר את הבית ספר הזה?

רחמים בינוני :לא ,זה היה הכנסות ממשרד החינוך ,החלק שלך היה  650,000ש"ח.
מוטי ששון:

אתה נותן את החלק שלך .משרד החינוך לא יתן לך וגם להם .הוא נותן להם
את הכסף במקומם להעביר לך.

רועי כהן:

בעמוד  77יש פה משהו מאוד מאוד מוזר .משהו שהיה ביצוע ב,2011 -
פסטיבל ישראל עלה  ₪ 200,000וההצעה ב 2013 -היא  .₪ 900,000גידול של
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 400אחוז בערך משנת  .2011כאשר רק משנת  2012זה גידול של .125%
רחמים בינוני :בעדכון תקציבי שעשינו ב 2012 -זה עודכן ל 900,000 -שקל ,היה משחקי
שחמט שזה היה במקום אחר ואז העברנו לכאן ואתה תראה בשחמט שזה
ירד לאפס ,פשוט עשינו פה ניודי סעיפים,
מוטי ששון:

ניודי סעיפים ואיחדו אותם לסעיף אחד.

רחמים בינוני :זה קרה גם ב 2012-בעדכון הסופי.
רועי כהן:

אני רוצה להבין בעמוד  79המופעים לצעירים  +21עבר למקום אחר .לאן
עבר?

רחמים בינוני :זה עבר למחלקת הנוער ,עבר מליון  ,₪אם אתה רואה השתתפויות עלה
ממליון ל ,1 ,350,000 -ו 1,150,000 -זה עלה למחלקת הנוער ,כי זה אירועים
לנוער.
רועי כהן:

אבל מחלקת הנוער חייבת לעשות את הדברים האלה או שהיא קיבלה את
התקציב ואז..

רחמים בינוני :בטח.
רועי כהן:

אבל זה לא מופיע שם על מופעים לצעירים .איך אתה יכול לוודא?

מוטי ששון:

מחלקת הנוער ,למי היא עושה אירועים?

רחמים בינוני :רועי סליחה ,אירועי צעירים ,סעיף  9.8.2נקרא אירועי צעירים.1,150,000 ,
רועי כהן:

נכון אבל זה לא ,צעירים ,+21

רחמים בינוני :קודם כל זה היה צבוע בבית שטיינברג .אמרה אני רוצה לתת למחלקת הנוער
היא תחליט איפה לעשות את זה .לא רק בבית שטיינברג.
רועי כהן:

 +21זה לא נוער.

מוטי ששון:

למה לא? בשבילי זה נערים .נוער .צעירים.

רועי כהן:

צעירים בסדר ,אבל אתה אומר נוער .נוער במדינת ישראל זה עד גיל .18

מוטי ששון:

אחרי הצבא,

רועי כהן:

בסדר ,השאלה אם אתה מייעד את הכסף הזה,

מוטי ששון:

אבל הוא אומר לך ,אין הגדלה ,לקחו כמה סעיפים ואיחדו,

רחמים בינוני :כתוב אירועי צעירים ,לא כתוב אירועי נוער.
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אני סיימתי.

יואל ישורון :אני לא העמקתי בתקציב ,אז אני רוצה קודם כל לשבח את הקיטון
המשמעותי בעומס המילוות ,לא רק לעומת  2012אלא בכלל היו תקופות
שעומס המילוות היה קרוב ל 150 -מליון ,הקיטון הוא ללא ספק משמעותי,
הן ביחס ל 2012 -והן ביחס לשנים קודמות .אז אני פותח באמת ביישר כח
לסוגיה הזאת לכן שאלתי את ההשוואה לערים א חרות,
מוטי ששון:

כולם מקנאים בנו.

יואל ישורון :מלבד תל אביב לא ידעתי את הנתונים לגבי כל ה 15 -הערים הגדולות ,אז לא,
יש שתי שאלות ,שאלות הבהרה שהייתי רוצה לשאול שהן למעשה מצביעות
על ,ניתן מהן ללמוד .היחס שבין ההוצאה הריאלית לתושב שגדלה במעט
לעומת הגידול בהכנסות מארנונה מה שנקרא הכנסות מתושב ,כשיש קיטון
בהנחות.
מוטי ששון:

אם יש קיטון בהנחות? אין.

יעקב חרש:

לא .יש גידול בהנחות .ב 9 -מליון.

יואל ישורון :הדבר השני ,יש גידול שאני רואה אותו משמעותי במיוחד השנה ,גידול
במספר התלמידים .האם בשטח העיריה נותנת מענה מבחינת כיתות ,בתי
ספר?
מוטי ששון:

מבחינת בתי ספר אין לי בעיה ,הבעיה שלי זה גילאי  .3-4ברגע שתחליטו לא
לעשות חצרות ,תעשו בית ספר אחד ,אין לי בעיה .נכון ,הציבור החרדי לומד
בחוץ.

יעקב חרש:

יש לי שאלה ,כבוד ראש העיר .הגירעון המצטבר ל 30.9 -הוא  20מליון שקל.
זה הגרעון המצטבר כשהעבירו משנה  11מליון .ב 30.9 -יש דו"ח ממשרד
הפנים על גירעון של  20מליון שקל.

מוטי ששון:

מה השאלה?

יעקב חרש:

אנחנו עכשיו בונים תקציב ל,2013 -

מוטי ששון:

הוא יקטן ,הגירעון יצא יותר קטן.

יעקב חרש:

שזה נראה לי היום לא רציני .למה לא רציני? אני אגיד לך למה .כי אנחנו לא
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יודעים איזה מטלות יהיו עליך ועלינו.
מוטי ששון:

עזוב ,זה שייך לעבר .גירעון מצטבר שייך לעבר.

יעקב חרש:

בסדר ,השאלה אם אנחנו בודקים את עצמנו,

מוטי ששון:

נו באמת ,שאלה מיותרת.

יעקב חרש:

אתה רואה חשבון .לפי ה 20 -מיליון שזה מתקדם ,זה עשוי להגיע ל25 -
מיליון שקל.

מוטי ששון:

מה פתאום.

יעקב חרש:

למה?

מוטי ששון:

הוא יורד .כל שנה הוא יורד .תבדוק .תבדוק את ספרי התקציב כל שנה
ותראה שכל שנה הוא יורד.

יעקב חרש:

ב 30.6 -היה גירעון  15מליון.

מוטי ששון:

אתה מדבר על השוטף ,אל תבלבל בין השוטף לבין הגירעון המצטבר .גירעון
מצטבר זה של שנים עברו.

יעקב חרש:

מוטי ,אתה יודע איך סוחרים אומרים? כמה כסף יש לי בקופה.

מוטי ששון:

כמה יש לך בקופה זה לא צריך להטריד אותך .הגירעון המצטבר הכי נמוך
במדינת ישראל ,זה עירית חולון.

דובר:

היו תקופות שהיה  50ומשהו מליון ,ב.1998 -

מוטי ששון:

חרש ,כל שנה יורדים ב 2 -מליון .כן .אין שאלות? או קיי.
מי בעד אישור הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים ?2013
 20בעד 2מי נגד?  2נגד 2אין נמנעים.
ההצעה אושרה.
אני עובר לתקציב הפיתוח.

רועי כהן:

צריך לאשר גם את מצבת כח האדם,

מוטי ששון:

כן .הצעה הזו כוללת גם את מצבת כח האדם וגם את מצבת כלי הרכב .ברור?
יפה.
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תקציב פיתוח לשנת :1/20
מוטי ששון:

ההצעה שמסתכמת ב ₪ 238,737,000 -הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות,
אתם רואים שזה תקציב שהוא מאוזן ,הוא גדול יותר בהשוואה לשנה
שעברה .יש פירוט של כל התקציבים שתוכלו לראות בנספח שמצורף לזה,
כמה אנחנו מוציאים בנושא של תברואה ₪ 8,900,000 ,בנושא הנדסה אנחנו
מוציאים  ,₪ 15,737,00אם אני ממשיך בעמוד שאחריו אנחנו מגיעים לנושא
של דרכים .שימו לב בנושא של דרכים אנחנו מגיעים ל .₪ 8,800,000-אני
ממשיך הלאה ,בנושא בטיחות בדרכים ,₪ 7,400,000

רחמים בינוני :זה  16מיליון פשוט יש לנו יתרה במחלף על כביש  ,4לכן כשאמרת  ,8זה יותר,
אם תראה יש פה הקטנה של  ...בתב"ר כדי להכניס את זה לעבודות פיתוח
של  16 ...מליון.
מוטי ששון:

או קיי .מקבל את ההערה שלך .נושא של תיעול תראו בשנה הקרובה  6מיליון
ש"ח ,נמשיך הלאה ,גנים ונוף  17,800,000ש"ח  ,אני עובר לחינוך הפורמלי,
בחינוך הפורמלי תראו כמה הוצאה ₪ 57,901,000 ,לגני ילדים ,בתי ספר
בבנייה  , ₪ 13,400,000שירותים מיוחדים בבתי ספר 15,726,000 ,ש"ח חינוך
בלתי פורמלי – אנחנו מגיעים ל ₪ 14,065,000 -ואם אני הופך לדף הבא,
נעבור לנושא של הספורט ,הספורט  ₪ 11,319,000אחר כך נדבר על נושא של
נכסים עירוניים ₪ 11,800,000 ,סך הכל כללי  ₪ 238,737,000זה תקציב
הפיתוח לשנת  ,2013וב ,2014 -כי אתם יודעים ,הממשלה אישרה תקציב
לשנתיים 124,866,000 ,ש"ח ,אני מסתכל על הרב תכליתי ,זה סעיף ,2.055
אנחנו כבר אישרנו אתם רואים סך כל התקציב מאושר על ידי משרד הפנים,
 113מליון מתוך התקציב .או קיי .סך הכל התקציב כפי שאמרתי ,האם יש
למישהו שאלות? בבקשה רועי.

רועי כהן:

קודם כל תוספת בניה בית ספר עמל ,מה זה בית ס פר עמל?

מוטי ששון:

זה חינוך מיוחד.

רועי כהן:

חלץ?

מוטי ששון:

לא ,עמל בתל גיבורים.
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רועי כהן:

יש פה שיפוץ ושיפור תיאטרון חולון תוספת של  11מיליון . ₪

מוטי ששון:

זה הקצבה ממפעל הפיס.

רועי כהן:

אנחנו אישרנו שיפוץ גם ,זה מתחבר לשיפוץ הזה?

מוטי ששון:

כן .זה שיפוץ גדול ,רציני ,זה בניין ישן כבר ,ובית הקפה בכניסה ,זה משם .זה
הולך לשם.

רועי כהן:

מה זה שיפוץ מועדון "עמך"?

מוטי ששון:

זה מבנה של העיריה ,זה קשור לניצולי שואה ,המבנה הוא של העיריה ונדמה
לי שרוצים לעשות שם מעלית.

דובר:

רוצים לעשות מעלית לטובת ניצולי השואה,

מוטי ששון:

שיוכלו לעלות למעלה ,זה קומה שניה.

יעקב חרש:

ברחוב הרצוג.

רועי כהן:

יש את אולם הספורט הרב תכליתי שמשרד הפנים אישר  113מליון ,ואנחנו
עכשיו כאילו אמורים לאשר עוד  17מליון ?₪

רחמים בינוני :ב.2014 -
רועי כהן:

כן .ראיתי .ב.2014 -

מוטי ששון:

היתר זה הטוטו.

רחמים בינוני 50 :מיליון מתוך זה,
מוטי ששון:

זה יכול להיות גם  57מילש"ח.

רועי כהן:

אני רוצה להבין ,אני חושב שכל המקום ,כל האולם צריך לעלות 130מילש"ח.

מוטי ששון:

לא 160 ,מילש"ח .זו ההערכה שלי .פלוס מינוס .רועי ,עזוב ,אני אומר לך,
כשזה ייגמר ,ייגמר ב,

רועי כהן:

אבל כשאנחנו ניגשנו למכרז ,כשאתה ניגשת למכרז היה רשום בסך הכל
לדעתי  120מליון שקל,

מוטי ששון:

לא 130 ,ומשהו.140 ,

רועי כהן:

משהו בסביבות  130מליון שקל ,כאשר  36או  38מטעמם.

מוטי ששון:

לא ,מהתחלה הם .50

רועי כהן:

אבל מה שאתה אומר פה שנוסף עוד .50
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לא .כל מה שאתה יודע ,מה שאנחנו הגשנו ,הגשנו אותו לפי ,יש הבדל בין
אמדנים ראשוניים לבין כשאתה בונה אותו במפרט שאתה רוצה לבצע אותו,
אתה בונה אותו ,הגענו לשורה תחתונה ,אני אומר לך 160 ,מליון.

רועי כהן:

ועדיין נשאר אותה פרופורציה?

מוטי ששון:

הוא נשאר בערך הקבוע שלו .זה לא פרופורציה שהוא כך ואני כך .אין .הוא
נותן ,תשבור את הראש שלך .אתה רוצה יותר מפואר ,אני אתן לך דוגמה.
אני רוצה אולם ספח .אולם ספח לידו לאימונים ולפעילות דיסקוטק של בני
נוער .יש לי שני אולמות ,לא רק אולם של  5,000מ"ר אלא עוד אולם של
 1200מ"ר.
יש עוד שאלות?

רחמים בינוני :אם אפשר להוסיף פה  ,₪ 300,000יש את האגרות.
מוטי ששון:

עזוב ,הוספת  300,000תגיד לאיזה סעיף.

רחמים בינוני :הוספתי סעיף  9.3.1שיפוצים במוסדות עירוניים.₪ 300,000 ,
מוטי ששון:

או קיי .אנחנו מוסיפם גם את זה .מי בעד אישור תקציב הפיתוח לשנת 2013
כולל תוספת של  ,₪ 300,000מסתכם בצד התקבולים ב 238,737,000 -וגם
בצד התשלומים כך שאם מוסיפים עוד  300,000ש"ח אנחנו מגיעים ל-
 ₪ 239,037,000בצד ההכנסות וההוצאות.
מי בעד?  24בעד 2אין נגד 2אין נמנעים.
תודה רבה .אושר.
תום הישיבה

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
ע0ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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