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כמו כן נכחו:
יצחק וידבסקי – גזבר העירייה
אורי צור – חשב העירייה
רחמים בינוני – מנהל אגף תקציבים ובקרה
שרה דניאלסקי – מנהלת ענף תקציב רגיל
יונת דיין – יועצת משפטית
נורית בייסקי – דוברת העירייה
שמשון חן  -מ"מ מנכ"ל החברה לבילוי ובידור
אמנון ארץ קדושה – מנהל מחלקת הכנסות
ניצן ירושלמי  -מנהל המחלקה לשילוט וחזות העיר
דורי בר ניר –

מנכ"ל רשת קהילה ופנאי

-

חשבת רשת קהילה ופנאי

דגנית
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סדר יום:
 .1אשור התקציב הרגיל לשנת .4112
 .4אישור תקציב הפיתוח לשנת .4112
 .3אישור עדכון התקציב לשנת 4113
 .2אישור תוספת לעדכון התקציב לשנת 4113
 .5אישור סגירת תב"רים לשנת .4113
 .6אישור לקיחת אשראי למימון תקציב פיתוח" ,להבטחת הלוואה תמשכן העירייה
ל טובת הבנק את ההכנסות העצמיות של הלווה לרבות ארנונה בסכום ההלוואה
הנ"ל".

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר מן המניין מס'  3פרוטוקול מס' 147
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את התקציב הרגיל לשנת .4141
 .4מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תקציב הפיתוח לשנת .4141
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את עדכון התקציב לשנת 4143
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תוספת לעדכון התקציב לשנת 4143
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את סגירת תב"רים לשנת .4143
 .6מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את לקיחת האשראי למימון תקציב פיתוח" ,להבטחת
הלוואה תמשכן העירייה לטובת הבנק את ההכנסות העצמיות של הלווה לרבות ארנונה
בסכום ההלוואה הנ"ל".
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פרוטוקול
מוטי ששון :אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מס' .3
אישור תקציב רגיל לשנת 32014
מוטי ששון  :תקציב לשנת  4112כפי שקיבלתם אותו ,הוא תקציב הגדול ביותר שהיה אי
פעם בעיר חולון ,אני מדבר במונחים ריאליים .ואני ברשותכם אלך עמוד-
עמוד כדי שתוכלו לעקוב .בסך הכל התקציב המוצע זה מילארד שישים
ותשעה מליון ו 511-אלף .בצד ההכנסות ובצד ההוצאות בהשוואה למיליארד
–  17מליון 911 ,אלף לשנת  4113כך שאתם רואים שיש פה גידול של  54מליון
שקל למרות שעשינו קיצוצים ,אנחנו מדברים אחרי הקיצוץ שעשינו נוספו
עוד  54מליון שקל.
שמעון חזן:

מה עם התקציב הבלתי רגיל ,הוא לא בתוך זה.

מוטי ששון :לא ,אחר כך אני ארחיב עליו .הוא בנפרד.
שמעון חזן:

חוץ מהמילארד ו 81-מליון ,משהו כזה ,67 ,יש לך תקציב בלתי רגיל .כמה
היה בשנה שעברה התקציב הבלתי רגיל?

מוטי ששון :זה אחריו .בדיוק בא אחריו .אז אני אעבור על התקציב הרגיל אחר כך אני
אעבור לפיתוח .אם אנחנו מסתכלים בעמוד  ,4בצד של ההוצאות ,אנחנו
רואים שהשכר מהווה  34%אחוז ,עלויות השכר הן העלויות הכי נמוכות
במגזר המוניציפאלי ,אין עיר ברמה של חולון שיש לה עלויות שכר כל כך
נמוכות ,כי ברגע שעלויות השכר נמוכות ,זה משפיע באופן ישיר על תקציבי
הפעולה שתקציבי הפעולה מהווים  66אחוז .זה המון .ואני אומר את הדברים
רק כדי לסבר את האוזן,
שי קינן:

איפה נעלמו עוד  4אחוז?

מוטי ששון :תראה ,כתוב שם ,פרעון מלוות .אחר כך שאני אדבר על תקציבי הפיתוח ,אני
אסביר את מקורות המימון של פיתוח .אולי אני אגיד במילה כללית ,העיריה
רשאית על פי חוק לקחת  61אחוז הלוואת פיתוח מגובה התקציב הרגיל .זאת
אומרת אם לצורך העניין התקציב הרגיל של עירית חולון הוא מיליארד ,אתה
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רשאי לקחת  611מליון שקל הלוואות פיתוח לחמש עשרה או לעשרים שנה,
תלוי באיזה תנאים .האחוז של העיריה שלנו הוא בערך עשירית ממה שהיא
רשאית לקחת הלוואות פיתוח .אם אני מסתכל על תל אביב ,יתקן אותי
וידבסקי ,יש להם יותר ממילארד,
דוברת:

וידבסקי איננו.

מוטי ששון :אז הלוואות הפיתוח שלהם ,יש להם עומס מילוות של יותר ממילארד שקל .אני
אחזור לעניין הזה של סעיפי שכר מול תקציבי פעולה .כשאנחנו מסתכלים על
תל אביב ,מסתכלים על ראשון לציון ,עלויות השכר שלהם ,על כל שקל שהם
גובים ,בראשון ,כמעט  51אחוז או  51אגורות מכל שקל ,זה הולך לשכר.
שמעון חזן:

לא ברור לי העניין הזה של הלוואות .איך זה יכול להיות שיכולים לקחת 61
אחוז הלוואות מהתקציב הרגיל .אם כל שנה יקחו  61אחוז מהתקציב הרגיל,

שי קינן:

לא כל שנה .עד  61אחוז.

שמעון חזן:

אבל אם יכולים לקחת עד  61אחוז ונניח שמנצלים את זה ,אז איך אפשר כל
שנה לקחת עד  61אחוז ,מה יהיה?

מוטי ששון:

יש לך החזר .אתה מחזיר החזר שנתי.

שמעון חזן:

לא אמרת מדוייק .זה צריך להיות מספר שנים,

מוטי ששון:

אמרתי ,חמש עשרה שנה ,עשרים שנה.

יצחק וידבסקי :זה הלוואה חיצונית ,מהבנק ,לא מהתקציב עצמו.
שמעון חזן:

אני יודע ,אבל זה לא מתקבל על הדעת שאפשר לקחת  61אחוז מהתקציב
אלא אם כן זה מוגבל למספר שנים .ושנים ,לא חמש עשרה ,עשרים ,שלושים
שנה .מספר שנים מוגבל צריך להיות .אחרת כל שנה לוקחים שישים אחוז,
מה יהיה? אתה לא חייב שישים אחוז אבל יכולים .ואם יקחו שישים אחוז,
זה לא נכון.

מוטי ששון :מי יתן לך? אתה צריך לשעבד דברים .שמעון ,אתה הולך לבנק ,אתה לוקח
משכנתא ,אתה משעבד משהו?
שמעון חזן:

בוודאי.
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מוטי ששון:

יפה .גם פה אתה משעבד .אם אתה לא משעבד לא תקבל משכנתא.

שמעון חזן:

אם לעירייה יש מספיק שיעבוד תיקח .אם לא ,לא.

מוטי ששון:

אני אומר ,אנחנו הכי נמוכים.

שמעון חזן:

אתה לוקח עשירית אתה אומר.

מוטי ששון:

היום עומס מלוות שלי ,תקן אותי וידבסקי ,זה סדר גודל של  61מליון .אני
אומר לך ,אתה יכול לקחת ,אבל מה שאנשים לא מבינים זה שהלוואות צריך
להחזיר .לכן זה מעמיס על התקציב השוטף ,למה? כי את ההלוואה אתה
מחזיר מתקציב הפיתוח .אז אם אתה מחזיר את ההלוואה השנתית שלך
מתקציב הפיתוח ,זאת אומרת שיש לך פחות להוצאות הפיתוח .לכן אנחנו
מאוד זהירים ,לכן אני הכי נמוך בארץ מבחינת האפשרות של ניצול מקור
המימון הזה .בעבר היתה הממשלה משתתפת במימון הוצאות הפיתוח של
הרשויות .אבל מכל מיני תרגילים כאלה ואחרים הם התחמקו ,היום המדינה
לא נותנת כסף או מענקים ,לפיתוח של עיר .רק מפה תוכלו לראות ,מי ששאל
אותי איפה ה 4 -אחוז 1.6% .זה פירעון המילוות .אז היום אם אתה מסתכל,
אותו עמוד ,אתה תראה ש 18 -מליון שקל מכל התקציב שלך אתה מעביר
לפירעון מלוות .למלוות שנלקחו לפני  41 ,15 ,11שנה .אז ברשותכם ,אני
מניח שקראתם את כל החומר ,אני לא אחזור סעיף-סעיף אבל מטבע הדברים
ההוצאות גדלות ולא תמיד בשליטה של העיריה .אם אני מסתכל על הנושא
של עובדי קבלן .מה קרה עם עובדי קבלן? החליטו לתת להם שכר מינימום
וכל מיני הטבות כאלה ואחרות .הממשלה מקבלת החלטה ,מטילה את זה על
הרשות המקומית אבל לא משפה אותה.

יוליה מלינובסקי :מינימום זה חובה .אני מצטערת שאתה מדבר על זה ,שכר מינימום,
החליטו לשלם שכר מינימום ,איזו חוצפה.
מוטי ששון:

מי אמר שחוצפה? לא דיברתי על זה.

מיכאל שמריהו :לא ,הוא מדבר על זכויות סוציאליות שעכשיו הגדילו את קרן הפנסיה ב15-
אחוז לעובד קבלן שלא היה פעם.
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שכר המינימום שלהם עולה מ 2,311 -ל 2,631 -ולמנהלי עבודה  .2,811כלומר
כל המשק זה  ,2,311עובדי נקיון זה  2,631מנהלי עבודה זה .2,811

יוליה מלינובסקי :הקבלנים,
מוטי ששון:

אמרתי .ממשלה שמקבלת החלטות צריכה להתייעץ עם אלה שהיא מטילה
עליהם .אבל היא לא מתייעצת ומנחיתה .טוב ,על זה יש כבר גידול של
מליונים .מרכיב נוסף שהוא משמעותי זה העניין של היטל הטמנה .העלו את
התעריפים של היטל הטמנה .הלא אשפה מטמינים וכדי להסיע את הזבל
לאתר דודאים ,על כל טונה העלו בכמה?

רחמים בנוני 44 :אחוז.
מוטי ששון :כשהמדד עולה  3אחוז בלבד .יש רק הדברים האלה ,עכשיו האיגוד ,גם האיגוד
דרש תוספת ,רק הנושא של היטל ,זה למעלה מעשרה מליון.
יוליה מלינובסקי :איזה איגוד?
מוטי ששון :איגוד ערים לתברואה .אלה דברים שהם לא בשליטה שלך .אני לא מדבר על
דברים אחרים שמחליטים ולא מקיימים .יש המון דברים שמחליטים ולא
מקיימים .אבל איך שאת לא הופכת את ה דברים יש גידול בהיקף הפעילות
של העיריה .אחד הדברים שהם חשובים אמרתי ,זה עלויות השכר שהן
נמוכות שמאפשרות לנו יותר לתת תקציבי פעולה ולהתמודד עם כל הקשיים.
יוליה מלינובסקי :עלויות שכר נמוכות בגלל שמשלמים משכורות לא גבוהות לאנשים או
בגלל שהמערכת יעילה ,וכל אחד ממלא מקום של שניים?
מוטי ששון:

לא ממלא לא מקום של שניים ולא של שלוש .כל אחד ממלא את מקומו
ואנחנו יעילים ,השכר של העובדים הוא לפי חוק ,התקנים הם לפי חוק וזה
לא שכל אחד עושה מה שבראש שלו .אבל יש מנגנונים מנופחים ברשויות
אחרות כשבחולון אין .נושא נוסף,זה נושא של זחילת שכר .עובד שעובד,
עברה שנה ,מקבל באופן אוטומטי תוספת ותק .ואם הוא מחליף תפקיד או
עלה על מכרז אז הוא מקבל גם תוספת כי עכשיו הוא לא מנהל ענף ,עכשיו
הוא יכול להיות סגן מנהל מחלקה .מסגן מנהל מחלקה למנהל מחלקה .אלה

7

מועצת העיר ה –  11חולון ישיבה שלא מן המניין מס' 3

22/12/2013

פרוטוקול 411

מסוג הדברים שכל הזמן קורים בתוך המערכת ולמרות ,כמו שאני אומר,
למרות כל הקשיים,
שי אבידן:

זה מתקזז ,בגלל שיש פרישות.

מוטי ששון:

ויש קליטות .ואתה משלם פנסיה ,ואתה קולט בנאדם אחר.

יוליה מלינובסקי :מה הפנסיה התקציבית אצלנו במדינה?
מוטי ששון:

לפחות  91אחוז .וידבסקי?

יצחק וידבסקי 61:מליון שקל.
יוליה מלינובסקי :בשנה .לפנסיה תקציבית.
מוטי ששון:

 68מליון שקל,

יצחק וידבסקי :אנחנו משלמים  68מליון שקל ...של הפנסיה התקציבית.
מוטי ששון:

לעובדים שפרשו.

יוליה מלינובסקי :כמה זה בכסף?
יצחק וידבסקי 68.3 :מליון.
דובר:

לאט לאט יוליה זה ירד .פנסיה תקציבית כיום לא,

יוליה מלינובסקי :עוד כמה שנים?
יצחק וידבסקי :עוד ארבעים שנה ,לא יהיה אף אחד עם פנסיה תקציבית ,שיחיו הרבה,
יוליה מלינובסקי :ברור .אבל מה הצפי ,כמה שנים?
יצחק וידבסקי :זה ילך וירד ... ,הולכת ויורדת.
יוליה מלינובסקי :עכשיו אנחנו נמצאים בשיא או שזה מתחיל לרדת?
מוטי ששון:

בירידה .כל העובדים החדשים זה פנסיה צוברת.

יוליה מלינובסקי :אנחנו כבר התחלנו בירידה ,כי דווקא בממשלה אמרו שב 4131 -זה יהיה
השיא של הפנסיה התקציבית.
יצחק וידבסקי :אבל אנחנו התחלנו יותר מוקדם מהרגיל בפנסיה צוברת ,לכן,
מוטי ששון:

יוליה ,תני לי לסיים את הסקירה שלי ואחר כך תשאלי שאלות .כמו שאמרתי
לכם ,רק שתבינו ,עוד לפני שמתחילים לפתוח את העיריה 68 ,מליון שקל
צריך לשים כבר בתיבת הפנסיונרים ,שעבדו בעבר בעיריה ומקבלים את
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הפנסיה לפי חוק .אם אני עובר לראות בעצם מאיפה הבעיות,
דובר:

מה זה עוז לתמורה?

מוטי ששון :עוז לתמורה זה הפרויקט של ארגון המורים .יש את הפרוייקט של הסתדרות
המורים ,אופק חדש ,ויש עוז לתמורה .בקיצור ,זה כל מיני תכניות שהם
עושים להיטיב עם המורים ,תנאי עבודה יותר טובים בבית הספר ,פינות
עבודה ,אתה יודע ,אמרו להם תישארו יותר שעות בבית הספר ,ניתן לכם
תוספת שכר .
יעקב אחדות :אנחנו מממנים את התוספת הזאת? העיריה?
מוטי ששון :תראה ,מי שצריך לממן זה משרד החינוך אבל מיד אני אקח אותך לעמוד
שתוכל לראות את המשמעות,
יעקב אחדות :אני ראיתי הרבה מקומות  ...עוז לתמורה,
מוטי ששון :כן .זה כסף קטן .זה לא משמעותי בהשוואה למה שאתה תראה כמה עירית
חולון מממנת שירותים ממלכתיים 421 .מיליון שקל מהארנונה .כי חינוך זה
לא שירות מוניציפאלי .חינוך זה שירות ממלכתי .רווחה זה שירות ממלכתי.
דת ,שירות ממלכתי ,רווחה ,ממלכתי .איכות סביבה– ממלכתי ,קליטה,
ממלכתי .זה שירותים ממלכתיים .הארנונה שאתה גובה מיועדת לשירותים
מוניציפאליים שזה ניקוי רחובות ,פינוי אשפה ,תחזוקת גינות ציבוריים,
כבישים ,מדרכות ,תאורת רחוב .לדברים האלה .אבל בפועל ,כל הארנונה של
התושבים ,של התושבים בלבד ,כמעט ,הולכת לממן את החינוך הפורמלי.
שזה גני ילדים ,בתי ספר ,חטיבות ביניים וחטיבות עליונות .ואם אני אלך
איתך לעמוד  ,14תעברו כולם לעמוד  ,14בעמוד  14יש סעיף  ,3הכנסות
משירותים ממלכתיים ,ויש הוצאות .בואו נסתכל על העמודה של  .4112בצד
התקבולים 329,111,163 ,ש"ח .ראיתם את זה? בעמודה בצד השני איפה
שכתוב תשלומים ,העמודה של  589,111,218 ,4112ש"ח .תחסיר אחד בשני,
תקבל  421מיליון  ₪שאתה מממן מהארנונה .וזה לא התפקיד שלך .אבל
בוא אני אלך איתך סעיף-סעיף.
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יוליה מלינובסקי :זה לא חד משמעי .כי כשאתה  ...זה מצ'ינג.75-45 ,
מוטי ששון:

את יודעת מה ,שיעמוד ב.75-45 -

יוליה מלינובסקי :גם בחינוך ,אתה מוסיף.
מוטי ששון:

בחינוך לא.

יוליה מלינובסקי :אין מצ'ינג?
מוטי ששון :לא .מה פתאום .תראי ,מה שהם עושים ,אולי אני ארחיב ברשותכם .יש את
הנושא של תיקצוב דיפרנציאלי בחינוך וברווחה .מה זה ,זה די מתקשר אחר
כך להלוואה שאנחנו צריכים לקחת .מה המשמעות של הדבר ה זה? באה
הממשלה ואומרת ,ילד בחולון יקבל פחות מילד באופקים ,ירוחם ,בית שמש.
למה? ואנחנו אמרנו בואו תעשו סל בסיסי לכל ילדי ישראל ,וכל רשות שיש
לה את היכולות שלה ,תוסיף .אבל למה אתם לוקחים מילדים שגם להם אין.
או מה ההבדל ברווחה ,תסבירי לי ,אם חד הורית שגרה בכפר שלם שיש לה
אותם צרות ובעיות כמו אם חד הורית באופקים .אותן בעיות .להתמודד
ביום יום ,למה הילד שלה או היא צריכה לקבל יותר מאותה אישה וילד
שנמצאים בכפר שלם .זה המדינה ,זה החוק שהממשלה הלכה להעביר .כדי
שלא יעבירו את החוק הזה ,הלכנו עם הצעה של דב צור ,ראש עיריית ראשון
לציון ,ש אמר בואו ניתן להם הלוואה חד פעמית ,להוריד אותם מזה .הם קנו
את הרעיון הזה ואז אילצו אותנו לקחת הלוואה שנחזיר אותה ב 15 -שנה לכן
תראו פה שיש בקשה להלוואה של  17מליון או  18מליון ,זה רק לצורך הזה
שלא יתקצבו את ילדי חולון ולא את המשפחות הזקוקות לרווחה ,פחות
מאשר כל משפחה אחרת באותם תנאים בעיר אחרת .לצערי מדברים על
תיקצוב דיפרנציאלי בפריפריה ,אבל לא מדברים על פריפריה חברתית אלא
רק פריפריה גיאוגרפית .למה? מי קבע? לכן אנחנו מתמודדים עם הרבה מאוד
קשיים ,הרבה מאוד בעיות ,הרבה מאוד הנחתות ,של משרדי הממשלה כלפי
הרשות המקומית .אני אתן לך דוגמה של גני הילדים .כמה הם אמרו שיחזירו
לנו? קודם כל גני ילדים הם צריכים לממן  111אחוז בבניה .הם לא משלמים
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 111אחוז ,אמרו לנו אתם  ,45%הרשות 75 ,אחוז הממשלה .אתה יודע כמה
הוציאו בפועל?
דובר:

 51-51אמרת בהתחלה.

מוטי ששון :יפה .ניקח את הסייעת? הם אמרו  75אחוז יממנו ,הם מממנים בפועל  51אחוז,
אבל לא אמרו לנו את האמת ,שאי אפשר סייעת אחת בגן ילדים.
יוליה מלינובסקי :לא אמרו את האמת .כל מי שיש לו ילד לא צריך להגיד לו את האמת .זה
ברור מאליו.
מוטי ששון:

אז למה הם לא תקצבו? תסבירי לי את?

יוליה מלינובסקי :כי זה השיקול של הממשלה וכל ראש העיר שרוצה לעשות טובה לתושבים
שלו יתקצב את זה מה,
דובר:

גיל שלוש זה טובה? זה חובה .זה לא טובה ,זה חובה צריך להיות.

יוליה מלינובסקי :יש נ הלים שלא צריך לדבר על זה ,זה ברור .ילדים בני שלוש ,סייעת אחת
זה לא מספיק.
דובר:

למה הם לא עשו את זה אז.

מוטי ששון:

למה את קבעת את זה והם אחר כך אמרו סייעת אחת?

יוליה מלינובסקי :זה לא מספיק.
מוטי ששון:

אני יודע .זה בדיוק הבעיה .אז מה עשינו ,מה עשו ראשי הרשויות? ישבנו
בינינו ,אמרנו מה עושים ,לתת לפחות להתרגל .לשלושה חודשים ראשונים עד
שיעברו את גיל שלוש ,ואני התחלתי לדבר עם הממשלה ,כי לא נוכל לתקצב
בכלל.

יוליה מלינובסקי :בראשון בשנה הקודמת,
מוטי ששון :את כל פעם זורקת לי ראשון ,אני תיאמתי עם דב ,ודב בדצמבר הפסיק את זה.
על מה את מדברת איתי .שי גם אמר לי.
עזרא סיטון :בנושא הזה ,מוטי ,ה ...באו באמת ממקום כואב,
מוטי ששון :בשביל זה נתנו להם את החודשים הראשונים להתארגנות.
עזרא סיטון ... :פדגוגיה ,כל הזמן בהתחלה ,יש  ...בילדים שנוצר איזה שהוא אוסף ,די
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גדול של ילדים ש ...שם המקום להכניס שתי סייעות .לא בכל הגנים.
מוטי ששון :אבל תקשיב ,באתי למנהלת גני ילדים ,אמרתי לה ,קחי כסף ,תחליטי מה שאת
רוצה ,תחליטי איפה את מעבירה ,למי את נותנת ,איך את מטפלת בהם .אני
לא יכול להכנס לרמה הזאת של גן כזה או גן אחר .כל ראשי הערים הגדולות
כולם רותחים .כי זו לא הפעם הראשונה .כי אם אתה מסתכל על החינוך
הפורמאלי בלבד ,אני מיד אעבור איתך לעמוד  ,51תסתכלו ,מצד אחד יש
הוצאות ,הכנסות ,תסתכלו כמה היו לפני שנה ,מה היה הגירעון ב,4113-
כתוב הוצאות ,הכנסות ,גירעון 115 .מליון  ₪העיריה מימנה לפני שנה .השנה
תסתכלו כמה אנחנו מממנים 142.7 ,מליון  ₪לחינוך הפורמלי בלבד .אתה
לוקח מהארנונה ומעביר לשירות ממלכתי ,שזה לא התפקיד שלך ,תפקיד של
הממשלה .ויש לך את הפירוט ותוכל לראות כמה בתי ספר יסודיים מקבלים,
כמה בתי ספר תיכוניים ,כמה גני ילדים מקבלים סיבסוד מהעיריה .ויש גבול
לכמה שאתה יכול לספוג .כל אחד שיתנו לו תקציב ,כל אחד עם ההעדפות
שלו .הוא יחליט שהוא רוצה לעשות פה יותר ושם פחות .אני הכנסתי את
הנושא של איבחון וטיפול בילדים שיש להם בעיות של קשב וריכוז .לצערי
אני היחיד בארץ .עולה לך מליונים על חשבון העיריה .שקל אני לא מקבל
ממשרד החינוך .הלכתי ,אמרתי בוא נאתר את הבעיות בגילאי שלוש.
ואמרתי אין אפלייה בין ילד שנמצא במעונות של העיריה או נמצא בויצו או
נעמ"ת או אמונה .אמרתי כולם ילדי .ולכולם הקמתי במסגרת הפרוייקט
"מעגן מורחב" ,צוותים שהולכים לגנים עושים תצפית ומטפלים בילדים
האלה בתוך הגנים .בתוך הגנים .שקל אחד משרד החינוך לא נותן.
יעקב חרש:

תדע לך ,זה עושה רווחה,

מוטי ששון :כן .אתה צודק .אבל יש גבול כמה אתה יכול .כל הכסף של התושבים ,נתתי לך
דוגמה ,הולך רק לשירותים ממלכתיים .אין לך עם מי לדבר .לכן תוכלו
לראות פה את כל ההתפלגות של ההכנסות לפי אפילו נושאים .אתה רוצה
לדעת גני ילדים ,כמה אתה מסבסד השנה?  43מיליון ש"ח .אתה הולך לבתי
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ספר יסודיים .₪ 19,257,111 ,אתה הולך ,בוא נלך לבתי ספר תיכוניים שש
שנתיים 44 ,מיליון ש"ח .אתה מוסיף מהארנונה מעבר למה שמשרד החינוך
נותן.
יעקב חרש:

על דברים שהם מחייבים אותך לעשות?

מוטי ששון:

לא ,זה אקסטרה .אתה מוסיף .לכן הגעתי ל 145 -מליון ש"ח ,למרות שהיו
קיצוצים .הוספנו עוד  11מליון לנושא של תקציב החינוך הפורמלי.

יעקב חרש:

זה רבע מהכל.

מוטי ששון :לא ,החינוך הפורמלי .החינוך הפורמלי רבע אבל השירותים הממלכתיים,
יעקב חרש:

חצי.

מוטי ששון :רק תושבים אמרתי .זה חצי חצי ההתפלגות.
עמוס ירושלמי :מוטי ,המעמסה נופלת בעצם על האזרח.
מוטי ששון :כן ,אבל המזל שלנו שאנחנו לא מנופחים במנגנון שלנו ,יש לנו את היכולות,
אנחנו מתמודדים בשיניים ,חורקים שיניים ומתמודדים עם זה .לא כל רשות
יכולה להתמודד עם ההיקפים האלה .אם אני לוקח ,ובוא נראה את ההוצאה
פר תלמיד ,הוצאה פר תלמיד תסתכלו בעמוד  ,53ההוצאה פר תלמיד היא
 14,363ש"ח .החלק של משרד החינוך  8,457ש"ח .החלק של העיריה בחינוך
 2,116ש"ח ,בהשוואה ל שנה קודמת  3,916ש"ח .הכל עולה ועולה כל הזמן,
זה מראה באופן שיטתי מה עושה משרד החינוך .אין לך ברירה ,אתה מוסיף,
מוסיף ,מוסיף ,אבל זה לא נגמר .ברשותכם נהפוך את הדפים ,דיברו גם
הרבה על הצפיפות בכיתות .אם נלך לעמוד  ,57נסתכל ,ממלכתי ,אני מדבר
על מה שיש .מופיע כאן .הצפיפות בכיתות ,בגני ילדים בממלכתי הרגיל .31.5
ההפרש עד  ,35העיריה מממנת ,בממלכתי דתי  47.1בגני ילדים ,אני עובר
לעמוד הבא ,בתי ספר יסודיים ,הממוצע בממלכתי רגיל  ,31ממלכתי דתי
ועצמאי ,44.4 ,אם אני הולך לבתי ספר תיכוניים בשורה התחתונה בחטיבות
הביניים תראו  47.6תלמידים בכתה .זה הממוצע ,יכול להיות שיש תלמידים
שהם  21ילד בכיתה .אבל יש תלמידים שהם  41ילד בכיתה .הכל במסגרת
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מבנה בית הספר ,אם יש לו כיתות או אין לו כיתות ,אם יש ביקוש לאותו בית
ספר .לכן יש בתי ספר שרבתי עם משרד החינוך ,.אחרי שרבתי איתם ובית
הספר ניבנה ,עכשיו הם פתאום מוכנים לתת לי כסף לבנות עוד שש כיתות
בשמיר ועוד שש כיתות בשרון,
עזרא סיטון :את אותה אמא בבית ספר שמיר שיש לה  21תלמידים בכיתה ,הסטטיסטיקה
הזו לא מעניינת.
מוטי ששון :אמרתי ,יש  21תלמידים ,אם אין לך כיתות מה אתה עושה? אין כיתות שם,
מה את רוצה?
יוליה מלינובסקי :יש שם שתי כיתות עם  ...ילדים.
עזרא סיטון :על פניו זה נראה די נוח ,אבל זה לא באמת,
מוטי ששון :מה זה נראה ,אני מציין לך עובדות.
עזרא סיטון :בסדר ,אבל כשיש לך כיתות כמו של  ...אומץ ואתגר ,מספר התלמידים שם
הוא מאוד קטן ממה שמצוין ,אבל אין לו מאזנות,
מוטי ששון :כמה כיתות כאלה יש לך? זה משפיע בשוליים .כיתות אתגר מב"ר ואומץ יש
לך ,איך תחלק אותם לכל התיכונים?
משה מועלם :תיקח שני בתי ספר יסודיים קטנים עם  311תלמיד ,תראה כמה כיתות
ריקות יש להם ,זה משפיע.
עזרא סיטון :מוטי ,אני שואל ,אם אנחנו יודעים ,יש לנו איזו סטטיסטיקה יותר מדוייקת
לגבי מספר הכיתות בבתי הספר בחולון שמעל  38תלמידים.
מוטי ששון :בטח שיש לך נתון .יש לך נתון בכל בית ספר .אבל תקשיב רגע מה שקורה ,ברגע
שאין לך כיתות ,בשמיר אי אפשר היה לדבר עם ההורים .הם רוצים את
שמיר .אבל אין מקום ,לא מעניין אותם ,רוצים את שמיר .אבל מה אתה יכול
לעשות להם? הוא אומר אני גר פה ואני רוצה פה .אז כיתות היו מלאות.
עכשיו כדי להתמודד עם השנה שמנו תוספת כיתה ,הגשנו בקשה ,עד שאני לא
יושב להם על הראש ,נתנו לי שש כיתות פה בשמיר ושש כיתות בשרון חדש.
אתה מבין ,עכשיו ,כשדיברתי איתם ,בוא ניקח דוגמה קלאסית שהיתה בית
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ספר קוגל .נלחמתי איתם על שש כיתות לשכבת גיל 36 .כתות התעקשו איתי
כל הזמן .אמרתי חברה' ,זה שכונה בהתפתחות .יבואו לפה זוגות צעירים.
בשום פנים ואופן לא היו מוכנים .התפשרו על  31כיתות אם .כמה אתה צריך
היום? אנחנו הולכים לבנות עוד שש כיתות אם לא שמונה כיתות .כי יושבים
לך אנשים עם לפ-טופ .הוא יושב ,עושה לי תחשיב מה יהיה בעוד  15 ,11שנה.
אומר לי מה אתה יודע מי יבוא לגור פה? אתה יודע מי יבוא לגור פה? למה
אתה קובע שמספר הנפשות יהיו  1למשפחה? אולי יהיו שלושה? אבל מצד
אחד אני מבין אותו כי הוא צריך לעשות את זה בכל הארץ ,צריך לקחת מודל
מסוים שיהיה אחיד .אבל לא עזר שום דבר .נלחמתי איתו ,עכשיו מה אנחנו
עושים .עכשיו כשאני בא אליהם ,כולם התחלפו ,אני נשארתי ,הם התחלפו.
אני אומר תבדקו בניירות שלכם מה ביקשתי אז .לפחות יש אנשים שבדקו
ואמרו אתה צודק .אז עכשיו יאשרו לי את התוספת לבית הספר קוגל .אז
עכשיו אנחנו צריכים להרחיב את בית ספר קוגל כדי לפנות את גולדה,
שגולדה יהפך לעוד יסודי בח.311-
עזרא סיטון :כי הם הולכים הרי לקוגל ,ז' ,ח'.
מוטי ששון :זה מראה לך שאין תכנון במשרד החינוך ,אני לא יודע לגבי ערים אחרות ,לגבי
ח ולון לא קולע למטרה .זה מה שהראיתי לכם .אני לא ארחיב כי יש פה גידול
גם כן ברווחה אבל אני אשאיר לוידבסקי ,בואו ניתן לחברים,
יעקב אחדות :לגבי הרווחה ,בחולון ...אני השבוע קיבלתי טלפון משיקום האסיר ירושלים,
יש שמונה אסירים חולוניים שמחכים לצאת לשיחות פרטניות ,הם לא
משתחררים ,שיחה שהוא צריך לעשות עם אדם שיושב ברווחה ,שהוא
אחראי על  ...בעיר חולון .אומר לי איך זה יכול להיות ,עיר כזאת גדולה ,ראש
עיר כזה טוב,
מוטי ששון :מאחר ואני לא יודע ,אני אבדוק לך באופן אישי .אתן לך תשובה.
יוליה מלינובסקי :גם אני קיבלתי הרבה תלונות על הרווחה שהם לא עושים את  ...צווים של
בתי משפט ,לא נותנים תשובות,
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מוטי ששון :מעניין שאני לא קיבלתי תלונות אלא מחמאות .טוב .מישהו רוצה להוסיף?
חשבתי אם אתם רוצים שוידבסקי או רחמים ידברו,
יצחק וידבסקי :אני אגיד רק משפט אחד ,אנחנו לא רק רוצים להסתמך על הארנונה ,ראש
העיר נתן הוראה לנסות למצוא מקורות הכנסה נוספים .אתם בטח שמעתם
על ההסכם שלנו עם עזריאלי ,אנחנו מרוויחים שני דברים ביד אחת.
דובר:

את הקומבינציה של,

דובר:

זה לא קומבינציה ,זה מה שמעניין.

יצחק וידבסקי :עיריית חולון ניסתה לבצע מכרזים מספר פעמים ,עיסקה לא נורמלית,
הרווחנו פעמיים .קודם כל מביאים לחולון חברות שעד היום לא היו פה.
סאפיינס ,חברות מרחובות ,חברות ענקיות ,בנקים .הכל מגיע לחולון בזכות
שעזריאלי לקח את הפרוייקט הזה ואמת ,לא הצלחנו להשיג בעבר ,גם
בפחות .יצאה לנו עסקה מעולה שנרוויח עשרות מליוני שקלים לשנה בעתיד.
שוב לצרכי התושבים שלנו,
דובר:

אתה מדבר על בעלות של עירית חולון בתוך המבנה ,בכמה אחוזים?

יצחק וידבסקי .17% :ומעבר לסכום מסוים 51 ,אחוז .כשאתה עובר גבול מסוים אתה לא
מקבל  ,17תקשיב טוב .אתה מקבל  51אחוז מההכנסות .אתה רוצה ,תבדוק
את הח וזה .אין לך ,תבוא תראה .שמעת טוב? עד גבול מסוים ,אתה מקבל
בהכנסות  17אחוז ,מגבול מסוים ומעלה  51אחוז.
יעקב חרש:

מעל תפוסה מסוימת.

מוטי ששון :לא ,מעל מטר .אני אתן דוגמה .נגיד לצורך העניין ,רק לדוגמה 111 ,מ' ,אנחנו
מקבלים  17שקלים ו 83 -שקלים עזריאלי .לצורך העניין נגיד עכשיו קיבלנו
 ₪ 411למטר .אז ה 17 -שלך זה לא עוד  17זה עוד  .51על ההפרש נהפכת ל-
( 67 .67מתוך  )411וכמה עזריאלי? תעשו חשבון.
שמעון חזן:

בשביל זה הגדלתם לו את אחוזי הבניה.

מוטי ששון:

זה מראה לך שאתה יכול להגיע ל 31 -אחוז ויותר .תקשיבו טוב .העמדנו
מגרש ,שנים פרסמנו מכרז ,אף אחד לא ענה ,אף אחד לא ניגש .עוד מכרז
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ועוד מכרז ואף אחד לא ענה .עד שהגיעה חברת עזריאלי ,הגישו את ההצעה
שלהם ,יחד עם חברת אמות משפט ,ועדת המכרזים בחרה בעזריאלי ורק
לסבר את האוזן סדר גודל של ההשקעה שלו  911מליון שקל שאנחנו
מעמ ידים רק את הקרקע והוא את כל הכסף .וברור שתהיה חברת אחזקה
שמתחזקת את המקום ,אנחנו נתחיל לקבל את הכספים השוטפים הגבוהים
החל מ,4115-
זאב ניסים:

מה האמדן להכנסות בעתיד?

מוטי ששון :אמר לך וידבסקי עשרות מליונים ,עכשיו בשלב האכלוס .מה עשה עזריאלי?
בנה שני מבנים ,ומתחיל ,עוד שניים
זאב ניסים:

כשהפרויקט יסתיים אני אומר .הרי אנחנו יודעים כמה מטרים יש,

מוטי ששון:

 31-21מיליון יכול להגיע.

יוליה מלינובסקי :זה בלי הארנונה?
מוטי ששון:

שכירות וארנונה ביחד .עכשיו ,הרבה מתעניינים ,אנחנו גם קנינו ,בקשתי
מדני פדר ,שא נחנו רצינו למכור שטח ,התעקשתי לא למכור אותו ,יש לנו ליד
עזריאלי חטיבה של עוד  9דונם .קנינו שטח ,זה לא שטח ראשון שאנחנו
קונים ,ואנחנו מתכננים כל מיני עסקאות כאלה ,כמו שוידבסקי אמר ,אנחנו
מחפשים מקורות השקעה .לא למכור ולאכול את הכסף ,אלא להשאיר את
זה כמקורות הכנסה גם לדורות הבאים .ודבר כזה זה מאוד משמעותי וכל
הזמן א נחנו מחפשים הזדמנויות כאלה ואחרות לרכוש קרקעות ולאחד אותם
ולעמוד במצב שאפשר לעשות עסקאות עם אנשים שיש להם יכולות.

שמעון חזן:

תעבור לתקציב הרגיל והבלתי רגיל.

מוטי ששון:

עכשיו אני אעבור לתקציב הבלתי רגיל.

שמעון חזן:

אנחנו יכולים להגיב על התקציב הלא רגיל?

מוטי ששון:

בבקשה.

שמעון חזן:

אני רוצה להגיד שהתקציב הזה חסר בו סולם עדיפויות .ודווקא הייתי רוצה
לראות בסולם העדיפויות האלה פחות קומיקסים ,פחות בובות ,יותר דברים
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רציניים מאוד לחינוך ,לרווחה של הזקן ,אני רוצה להגיד ,שסולם העדיפויות
הזה מקפח את השכונות ,יש בחולון כ 31-שכונות ,רק שכונה אחת והיא ח-
 311עומדת בראש סולם העדיפויות כאשר שאר השכונות מוזנחות כבר
עשרים שנים .אני מדבר על תל גיבורים ,על ג'סי כהן ,אני מדבר על קרית
שרת הישנה ,אני מדבר אפילו על קרית בן גוריון שיש הזנחה רצינית מאוד.
אני מדבר על מרכז העיר ,אני מדבר על רחוב סוקולוב ,אני מדבר על כיכר
ויצמן ,אני מדבר על העזובה ,אני מדבר על החולדות ,אני מדבר על כך שלא
משקיעים בעיר בכל השכונות האחרות חוץ מאשר ב-ח 311-ואני רוצה להגיד
שאני גר בח 311-ואני לא רוצה לראות שרק השכונה הזאת היא תהיה בראש
סולם העדיפויות .אני לא רואה שום תקציב בתקציב של הפיתוח שמדבר על
הדברים האלה שצריך להרים את השכונות האלה .ואני מתפלא בכלל שחולון
זכתה באיזה פרס יופי אחרי שמי שיראה את החצר ה אחורית של חולון .אין
לזה בתקציב שום דבר .למשל ,אתה ביקרת מר ששון ברחוב התותחנים בתל
גיבורים ואתה הבטחת להם שם הבטחות ,אם אתה זוכר .אני לא ראיתי
בתקציב את הקיום של ההבטחה .אולי אתה מתכוון שנה לפני הבחירות
לעשות את זה .אני מדבר על שוק העסקים של העירקים ,ככה הוא נקרא ,לא
יודע ,אולי סדאם חוסיין היה שם ,אבל שוק העירקים ,בג'סי כהן שהבטחת
להם גם כן הבטחות .אני לא רואה את זה בתקציב של ההבטחות האלה .אני
רוצה להגיד לכם ,החניות .יש בעיות ,כאן העלה שי קינן בעיה של חניות ,אבל
הוא העלה את זה לא מבחינת התקציב ואני מסכים איתו בכל פה ,הוא לקח
את זה מגרוני ,לא שהוא ראה את זה ,אבל אני גם מסכים איתו בכל דבר
בעניין החניות .אפשר להגדיל את נפח החניות בחולון אם מישהו ירצה הצעה
ממני איך לעשות את זה,אני מוכן לעשות את זה ,אבל צריך תקציב מיוחד
בשביל הגדלת נפח החניות בחולון ולפתור ב 21-51-אחוז את בעיות החניה
שישנן בעיר הזאת וזה מתחיל להיות יותר ויותר אקוטי מפעם לפעם .אני לא
רואה שום תקצוב לעניין של החניות שהוא ממש בנפשנו והוא קריטי מאוד.
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אני מסתכל ורואה שיש יותר מדי מה שנקרא "תרבות" כאשר התרבות הזאת
היא לא מעולה ,לעומת ,אני בכלל לא מבקר עניין של תרבות .האחרון שיגיד
על תרבות זה אני .אבל אני מסתכל כל דבר ודבר בעסקי הוא ברווח ובתועלת
שלו .ומה סולם העדיפויות .לדעתי מתעסקים פה בדברים שוליים ומדובר
בקרוב ל 81-מליון שקל ,השנה הוא ירד ל 72 -מליון ,והתרבות והתרבות ,ואני
לא מסתכל מה קרה פה בעיר הזאת מבחינת תרבות וחינוך ,איך עלינו ,איזה
סולם אנחנו נמצאים ,ושוב אני מזכיר לכם שזה מקום  54בחינוך .מוטי אמר
שהרבה מהתקצוב הממלכתי נופל בעול של עירית חולון .אני רוצה להגיד
לכם שכל העיריות נמצאות במצב הזה .וככל שהעיריה מקצה יותר משאבים
מעבר למה שהתקציב הממלכתי נותן ומקציב ,אנחנו רואים את התוצאות
האלה .רואים את התוצאות כמו בערים הרצליה ,רעננה ,הוד השרון ,מודיעין,
שהם ,אלה מקומות שהגיעו למקומות הראשונים והעיריה והמועצות
מקציבים ולא מתבכיינים .לוקחים ועוד מוסיפים .אני מצפה שיהיה פתרון
נאות ללא  21תלמיד בכל כיתה .אלא שיהיו  .31הממוצע שיהיה  31בכל
הכיתות וככה נוכל לעשות הרבה,
יעקב חרש:

הממוצע מדבר על .31

שמעון חזן:

עוד דבר אחד .היום אני מסתכל ורואה שיש במקום בגרות ,מנסים לעשות
מיזמים .זה דבר לא רע .לוקחים את התלמיד ואומרים לו אתה תהיה עצמאי
במחשבותיך ,תעשה עבודה ,תעשה פרוייקט ,במקום ללכת לבגרות .אבל
לדעתי זו התחמקות כי אנחנו נמצאים במקום ירוד בבגרות ועל ידי זה שלא
רוצים להראות ושנה הבאה איפה נגיע ,אז לוקחים מיזמים במקום הבגרות.
לדעתי זה מוקדם לעשות את זה ,לדעתי עדיף מאוד שהחינוך יעלה ויגיע
לעשרת המקומות הראשונים שבו היתה מוצבת העיר חולון מלפני  41שנה.
אחרי שאנחנו מגיעים למצב הזה ,אנחנו יודעים שיש פה חינוך נאות ברמה,
ואז נותנים לילד להיות עצמאי .איך אתה יכול לקחת תלמידים שהם לא כל
כך מי יודע מה ,ואתה אומר להם בואו תהיו עצמאיים ותעשו עבודה .כל
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עבודה עצמאית כזאת מחנכת אמנם לעצמאות ,ללכת לספריות ,לנבור,
ולכתוב מעצמך דברים ,אבל יחד עם זאת זה על חשבון הידע הרב שאתה
מפסיד .אתה מתמרכז בנושא אחד ,עושה עליו עבודה ולמעשה ההשכלה
הכללית מתמסמסת לך .אני הייתי מבקש שיהיו פחות קריקטוריסטים ,מרכז
בובנות ,מוזיאון העיצוב שהוא לא פתוח בכלל ,לעומת זה ,במקום ה11 ,11-
מליון שקל לספורט ,שזה עיר של  411,111איש ,כמובן שיש פה בעיה של
סטטיסטיקה ,הלמ"ס אומר שאנחנו  185,111משרד הפנים אומר 411,111
ומשהו תושבים .אבל בוא נאמר שבאמצע 191,111 ,תושבים שמשוועים
שקבוצות ספורט ,ואני פונה אליך מר זיתוני שתתן איזה אקסלריישן,
תאוצה ,בנושא הזה ,אני בטוח שאם אתה רוצה אתה יכול לעשות את זה ,אם
יתנו לך גם ,שנחזיר את הפועל צפרירים בתקצוב נאות ומי כמוך רוצה את
זה .אני אומר לך ,אני כמוך רוצה את זה ,שנגיע לליגת העל עם תקצוב נאות.
זה יתן לכמה אלפי אוהדים סיפוק רב בבית ספר לכדורגל אפשר לפתוח גם
בצורה יפה שלא ילכו ויהרסו גנים ציבוריים ויתפרקו עם פעילות  ...שלהם
בתוך בית הספר לכדורגל ,והייתי גם ממליץ גם את ה פועל חולון בכדורסל,
פעם לקחנו אליפות לפני מספר שנים ,מישהו זוכר? נדמה לי  .4118 ,4119ואני
חושב שאפשר להחזיר עטרה ליושנה ,אם  ...קצת  ...לנושא הזה של הספורט
שאני רואה שהוא מבחינה תקציבית ממש חלש .המשפטים ,אני מסתכל מוטי
ורואה שעירית חולון יש לה הרבה הרבה משפטים .המון .כולם תובעים
אותה .במליונים .אני מציע פשוט מאוד ,להיות יותר יעיל ,לתת תשובות
מאוד טובות ולא יצטרכו לתבוע את העיריה על ימין ועל שמאל .אני מצפה
שההפסדים המשפטיים של העיריה יפחתו .אני מצפה שהקנסות של העיריה
יפחתו .אמנם זה משהו שמהווה  41ומשהו מליון שקל ,הקנסות .חלק,
הקנסות בעיקר לחניה ,וכך שאני מסתכל בה אני רואה הרבה אנשים
אורבים ,ממש כמו חיות דוברמן ,אורבים לחבר'ה שמחנים מכוניות ,בעיקר
בסוקולוב וזה,
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אני מציע לך לחזור בך .הם ממלאים את התפקיד שלהם .הם לא דוברמנים,
הם אנשים .אנשים שאוכפים חוק .אל תגיד לעובד עיריה שהוא דוברמן .אני
מבקש ממך לחזור בך לפרוטוקול.

שמעון חזן:

לא ,אני לא חוזר ,אני אגיד לך למה .כי מאלצים את המסכן הזה ,מאלצים
אותו,

מוטי ששון:

אני רק מזכיר לך חזן ,שאנחנו נמצאים בנושא של תקציב.

שמעון חזן:

נו זה תקציב .למה קנסות כל כך הרבה,

מוטי ששון:

מה לעשות שבתל אביב זה  451מליון  ₪ואתה עשירית מהם?

שמעון חזן:

בחייך ,אתה משווה את חולון לתל אביב?

מוטי ששון :הבנתי .טוב .אני רוצה לדבר על התקציב כי אתה כבר עשר דקות מדבר .תשאל
שאלות ,אני לא בטוח שהבנת את התקציב ,אז אני אענה לך.
שמעון חזן:

אני שואל שאלות,

מוטי ששון :אתה לא שואל .אתה מרצה .אתה רק שכחת שהיו בחירות והתושבים בחרו,
ובחרו בסדרי העדיפויות של ראש העיר.
שמעון חזן:

 32,111תושבים ,אתה אומר לי כל העיר .מה כל העיר 32,111 ,בסך הכל בחרו
בך .אני מצפה שאתה ,ששון ,תתן לנו פה את התקציב ,כמה עולה לך ולעיריה,
לא לך אבל לעיריה ,ואתה כראש עיר ,ההסכמים הקואליציוניים .אני שמעתי
שאף פעם במשך  41שנה לא הבאת לנו על השולחן .אתה יודע שעל פי החוק,

מוטי ששון :אתה היית פה?
יעקב חזן:

מה ,אתה נתת הסכמים קואליציוניים?

מוטי ששון:

שאלתי אותך שאלה פשוטה ,היית פה?

שמעון חזן:

נתת דו"ח על ההסכמים הקואליציוניים?

מוטי ששון :לא היית חבר מועצה ,נכון? בזה זה נגמר.
שמעון חזן:

אתה ,שאלתי אותך את זה,

מוטי ששון :אני מבקש שתתמקד ,אתה לא מדבר על התקציב ,עברו  11דקות.
שמעון חזן:

לא ,אתה מעלים דברים מהתקציב .ההסכמים הקואליציוניים עולים כסף.
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כמה הם עולים פה בתקציב.
מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך תשאל שאלות על התקציב .שאלת שאלה ,קיבלת תשובה,
כמה עולה התקציב ,תקרא אותו .קיבלת אותו שבועיים ,אתה לא יודע
לקרוא תקציב? זו לא בושה .עכשיו אסביר לך,

שמעון חזן:

במחשב אתה לא יודע ,אתה אומר,

מוטי ששון:

עברו עשר דקות .כן סיטון,

שמעון חזן:

רגע ,אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת .חוץ מההסכמים
הקואליציוניים שהבטחת לי שאמרת שתביא אותם לשולחן הזה ,שאנחנו לא
נחיה בערפל מי אצלך בקואליציה ומה הוא קיבל ואיזה הסכם נתת לו .עד
עכשיו לא הבאת.

מוטי ששון :מה השאלה? שאלה אחרונה.
שמעון חזן:

מה התקצוב של האופוזיציה .למה אין פה שום תקצוב לאופוזיציה?

יעקב זיתוני :תשאל אותם ,את האופוזיציה.
שמעון חזן:

לא ,התקצוב צריך להיות מהעיריה ,לא מה,

מוטי ששון:

תקצוב של מה?

שמעון חזן:

אני אגיד לך ,האופוזיציה ,וכל מי שחבר מועצה ,צריך שירותים מסוימים
שהוא,

מוטי ששון:

כל מה שמחויב על פי חוק יהיה .הלאה ,סיטון.

עזרא סיטון :אני רוצה להגיד שתי הערות ,שמעון ,בנושא שהזכרת ,לגבי מבחני הבגרות
והנסיון ליצור הערכה חלופית ,ישנם תלמידים שהערכה חלופית בבית ספר X
מאוד מועיל להם ומפתח את האישיות ,זה נסיון מבורך.
מוטי ששון :עזוב מה שהוא אומר .תגיב על התקציב עכשיו.
עזרא סיטון :מה שהפריע לי בתקציב הזה ,כל מיני דברים שלא ראיתי בעמוד  ,41מי
שרוצה לעבור לעמוד  ,41יש כאן  ..מוזיאון העיצוב ,שבאמת מיתג את חולון,
לדעת ה ...והתקציב לשנה הנוכחית ,לשנת  ,4112זה בסביבות ה 6 -מליון
שקל .אני זוכר ש ...בקדנציה שעברה העלית שאילתא בנושא כמה עולה
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להחזיק אותו שוטף ואז זה היה קצת יותר מ 7 -מליון שקל ,כאשר
מההכנסות היה איזה שהוא גירעון של  5.5מליון שקל שנתי .הייתי רוצה
לדעת ,כיון שלא מצאתי ,אולי אני טועה ,כשמאשרים פה שישה מליון שקל
כרגע לפעילות השנתית של המוזיאון ,אני חושב שחברי המועצה צריכים
לדעת שתהיה כאן שקיפות מה נעשה במוזיאון הזה ,על אחת כמה וכמה
שהוא בגירעון שנתי של כל כך הרבה מליונים ,כלומר אין התקדמות,
מוטי ששון:

הוא לא בגירעון .יש קיצוץ בשנה הזאת.

עזרא סיטון :נכון ,יש קיצוץ.
מוטי ששון :סיטון ,אתה לא חזן ,עזוב אותך מדמגוגיה .כל מוסד תרבותי במדינת ישראל
מסובסד ,הוא לא למטרות רווח ,לא מוסד חינוכי ולא מוסד תרבותי .זה
העשרה וזה השקעה בדור העתיד ,החינוך ,והעשרה בתלמידים ובתושבים
שלך .אם יש דבר שהביא הרבה כבוד שנבחר לאחד משבעת פלאי תבל ,הביא
כבוד ,זה מוזיאון העיצוב ,זה התקציב שלו .השנה בגלל הקיצוצים ,ראיתם,
בחינוך יש גידול ,קיצצנו פה בפעילות השוטפת של המוזיאון .כאשר המצב
ייטב נחזור לאותה רמה .לכן יש תושבים שחושבים רק על צד אחד ,אצלהם
הכל חד צדדי ,רק דבר אחד ,יש אנשים שרואים ראייה כוללת את הכל .אז
אנחנו צריכים גם חינוך ,גם תרבות ,גם מוזיאונים ,אנחנו לא עיר אפורה.
אנחנו עיר ואם בישראל ותיקח ערים מסביבנו ,תבדוק כמה מוזיאונים יש
להם ותראה כמה הם מסבסדים את ה מוזיאונים.
עזרא סיטון :הבעיה היתה עם ה,-
מוטי ששון:

אבל זו זכותך לחלוק על הדבר הזה .בואו נעבור לשאלה הבאה.

עזרא סיטון ... :מה נעשה ,אם יש פירוט,
מוטי ששון :אם היית רוצה לשאול היית מתעניין כבר מזמן .היית גם בקואליציה אז ,יכלת
להתעניין.
עזרא סיטון :אכלתי צפרדעים אחרים,
מוטי ששון :לא צריך לאכול צפרדעים.
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עזרא סיטון... :מנסה להחיות את המקום ,נתן איזה שהוא אויר,
מוטי ששון:

אתה אומר שאתה לא יודע מה קורה שם ,תבוא יום אחד ,אני אתן לך
הסברים .כן ,מיקי.

מיכאל שמריהו :בעמוד  19יש סעיף של חינוך על יסודי .אני רואה פה שיש הפחתה בפרוייקט
בגרות שעות הוראה ,שעות אומ"ץ,
מוטי ששון :הם משחקים עם זה בצורה כזאת או אחרת .אין ירידה .ראית ,יש גידול בחינוך.
בחינוך יש גידול של  11מליון.
מיכאל שמריהו :כי זה חשוב ,בסך הכל זה אחד הדברים שמגדירים את העיר,
מוטי ששון 11 :מיליון ,קיבלת תוספת 11 ,מליון.
יוליה מלינובסקי :אני רציתי לשאול כמה דברים .אני לא ראיתי בתקציב נושא של הפחתת
מחיר הצהרונים לילדי חולון ,כל הכבוד לגידול בתקציב,
מוטי ששון :זה ברשת קהילה ופנאי ,זה לא פה.
יוליה מלינובסקי :זה קשור הכל להכל .כי רק צהרון עולה  961שקל לילד ... ,את בטח יודעת,
נכון?
רונה עמרם:

אני עוד לא יודעת,

יוליה מלינובסקי :גם כן לא ראיתי שום דבר ,השתתפות העיריה או הנחות שאנחנו כעיריה
נותנים לקייטנות בקיץ ,כי בשנה הקודמת כל ה ,-בקייטנות היה בסביבות
 81,111ומשהו שקל.
רחמים בנוני :הע יריה לא עושה קייטנות .מי שעושה את הקייטנות זה רשת קהילה ופנאי.
יוליה מלינובסקי :אבל בשנה הקודמת היה סעיף שאומר,
רחמים בנוני :לא ,זה תמיכה .כלומר העיריה משתתפת כשמשפחות נזקקות ,יש להן ועדה
שמאשרים להם את התמיכה.
יוליה מלינובסקי :כמה זה עכשיו?
רחמים בנוני :אני אבדוק ואגיד לך.
מוטי ששון:

זה דבר שמשתנה משנה לשנה ,מה שהם מחליטים מאשרים להם.

יוליה מלינובסקי :אני אגיד דבר כ זה ,כולם אומרים ששנת  4113וגם  4112גם במיוחד 4112
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זו תהיה שנה קשה מבחינה תקציבית .כולם יודעים את זה ושהצמיחה
אמורה להיות ב .4115-כל הכבוד לתרבות ,אבל אתה יודע ,אני יכולה לצטט
את מארי אנטואנט שאמרה פעם אם אין לחם תאכלו עוגות .אז מה ,אם אין
כסף לצהרונים ,חינוך ,לזה ,אז תאכלו מוזיאונים ,תאכלו...אני אומרת דבר
מאוד פשוט ,אני רוצה שחברי המועצה יתנו לזה תשומת לב .אנחנו נמצאים
בתקופה קשה ,עם כל הכבוד לתרבות ,אבל אנחנו גם כן צריכים לדאוג ליום
יום ,חיים של תושבי חולון יום יומיים .הצהרונים שלנו מאוד יקרים
והקייטנות שלנו מאוד יקרות אז יכול להיות שאנחנו כעיריה היינו צריכים
לתת את הדעת גם ברמה התקציבית כדי להוזיל את השירותים הללו .ודרך
אגב אני רוצה לספר סיפור על המוזיאונים .בכל בית ספר ,ושתבינו ,איך
השיטה עובדת .אני קיבלתי שובר לתשלום לבית הספר של הילד שלי כיתה
א' 272 ,שקלים .עבור סל של עיריה .אין לי מה לעשות ,אני חייבת לשלם כמו
כולם .פתחתי פירוט 31 :שקל מוזיאון בובות 51 ,שקל מוזיאון עיצוב .זאת
אומרת הם מממנים את זה,
משה מועלם :מה רע בזה?
יוליה מלינובסקי :מה רע בזה? שאני כאמא שהילד שלי במערכת החינוך ,מחייבים אותי
לשלם את הסכומים האלה ,שאין לי לאן לברוח מהם ועל ידי פעמיים
מממנים את כל המוסדות האלה .מה רע בזה? זה ייכנס עכשיו בספר
התקציב כהכנסה  ...של אותו מוזיאון .לא קלטת את זה .על אותו דבר
פעמיים .זה מה שאני רוצה שתבינו .כל הורה בחולון שהילד שלו במערכת
החינוך בנוסף לתקצוב הזה משלם לבית הספר במזומן ,הוא מקבל קבלה
כמובן ,כל אחד כמה שזה יהיה ,אני שילמתי במקרה שלי  272שקלים ,בבתי
ספר אחרים בחולון סכומים אחרים ,שתבינו איך השיטה עובדת ואתם תראו
שמוזיאון העיצוב ,מוזיאון בובות ,זאת אומרת זה פעמיים.
משה מועלם :אבל זה חלק מחינוך גם כן.
יוליה מלינובסקי :אני רוצה להגיד דבר אחד,
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מוטי ששון :יוליה ,הבנו אותך .השאלה הבאה.
יוליה מלינובסקי :אתה עוד לא קלטת עד הסוף.
מוטי ששון :אני אף פעם לא מבין אותך .אבל זה נקלט על ידי אחרים שלא מביניים אותך,
מבינים אותך.
יוליה מלינובסקי :אני עוד לא מיציתי עשר דקות .אני רוצה שתבינו ,כאשר ה זמנים קשים
וגם במשפחה ,וגם בתקציב הזה ,מקצצים .ודואגים לדברים החיוניים על
מנת ,היציאות ,זאת אומרת לא יוצאים פעמיים בשנה למסעדה אלא פעם
אחת .אותו דבר פה ,עם כל הכבוד ,ואנחנו ראינו את התערוכות האלה,
והשטיח ה אדום במוזיאון העיצוב ,וכל הסלבים שבאים מצפון תל אביב
ועושים לנו כבוד .זה כבוד שאנחנו מקבלים אותם ולא שהם מגיעים אלינו
ואני לא ראיתי שום שם אזרח ,פשוט כי זה מגודר .ואנשים לא נכנסים
לאירועים האלה .זה רק בשבילך ,בשבילכם.
מוטי ששון :מה לעשות ,תמיד את רואה שחור .הלאה.
יוליה מלינובסקי :אני לא רואה רק שחור ,אני רואה שאנחנו,
מוטי ששון :את רואה שחור .אבל יש הרבה כבוד לעיר הזאת.
יוליה מלינובסקי :זה לא כבוד לעיר ,זה זה שאנחנו  ...משלמים להם ומארחים אותם ו...
אנחנו עושים להם כבוד .גם אתם חברים ,תחשבו על זה.
מורן ישראל :אני רוצה להתחיל ולהודות גם לוידבסקי וגם לרחמים על ועדת הכספים,
שאלנו שאלות וקיבלנו תשובות מאוד ענייניות .התקציב נעשה ,עבדתם עליו
קשה וזה היה ניכר וגם  ...מקצועי .דבר שני ,ביקשנו בתקציב את הצעת
התקציב ,בפורמט נייר טכני ,ביקשנו אותו באופן פתוח בקובץ אקסל ,לצערנו
עד עכשיו לא קיבלנו כל התייחסות ,הבנו שיש איסור משפטי כל שהוא ,לקבל
את התקציב בצורה פתוחה .חבל ,אבל זו פשוט הדרך,
מוטי ששון:

טוב ,הלאה .שאלות יש לך?

מורן ישראל :אנחנו חווים את התקציב הזה ואת הקיצוץ ,חווים את זה גם במחלקת
הנוער ,חווים את זה גם בזה שלתפיסתנו אין גידול ,למרות שהתקציב גדל גם
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לצעירים ,עם זאת אני מקבל את הדברים שאמרת מוטי בועדת הכספים ואין
לי ספק שיימצאו מקורות לתקציב הנוספים ,אז התקציבים האלה יחזרו
בחזרה ואתה תוסיף גם למחלקת הנוער שנפגעה.
מוטי ששון :אמרתי שב 4112 -התקציב ,בהשוואה ל 4114 -לא קטן .מה שקרה ב4113 -
שהיתה לנו הכנסה מתאגיד המים של  11מליון  ₪ואז לקחנו את ה 11 -מליון
וחילקנו .השנה אין לנו הכנסות מתאגיד המים כי הם עשו שם איזה שהוא
תרגיל ,הממשלה ,לצמצם את הפער בין ההכנסות להוצאות כדי שלא יהיה
מה לחלק לרשויות .הבנת? אז חסר לך את ה 11-מליון .אבל לא פגעו בתקציב
הנוער.
מורן ישראל :אני חושב שמה שאמרתי ...ברגע ש ...אשמח לקבל את התשובה,
מוטי ששון :מאה אחוז .בסדר.
יעקב אחדות :כל המוזיאונים וכל השאר ,כמה באמת התושבים מחולון ,לא  ...שחייבים
לקחת מהבית ספר ,הולכים,
מוטי ששון:

במוזיאונים ,כל בתי הספר מגיעים למוזיאון הקומיקס למוזיאון
הקריקטורה ,למוזיאון הבובות ,לגובה עיניים ,למוזיאון הילדים,

יעקב אחדות :רק בתי הספר שלנו בחולון?
מוטי ששון:

לא ,כל הילדים .חובה.

יעקב אחדות :חוץ מהקטע של הלימוד שלנו ,אחרי הצהריים,
מוטי ששון :פתוח לקהל הרחב,
יעקב אחדות :בתשלום
מוטי ששון:

הכל בתשלום .אמרתי ,מוסדות תרבות לעולם לא מרווחים .זה לא בשביל
להרוויח .זה העשרה .זה כמו בית ספר ,בית ספר לא יכול להרוויח.

יעקב אחדות :לגבי  ...גם העשרה ,גם זה אפשר להכניס ל ...של מוזיאונים וכאלה דברים?
מוטי ששון:

לא ,זה ספורט.

יעקב אחדות :אה ,זה ספורט ,את זה אי אפשר שיהיה גם חלק מה,
מוטי ששון :לא ,עכשיו משפצים את זה.
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יעקב אחדות :זה יהיה,
מוטי ששון :פתוח .יש בעיה מטפלים בזה .לכן נותנים ימים פעם פה פעם שם ,ימים קבועים
לציבור החרדי.
יעקב אחדות :ביום שלישי שעבר ... ,היא אמרה לי שיש בימית  4111אז הלכתי ליום ,בסוף
זה לא היה בימית  ,4111אמרו לי זה אולי בנופשונית ,הייתי בנופשונית ,גם
בנופשונית לא,
מוטי ששון :נבדוק את זה אחר כך .אוקיי.
יונת דיין:

הקובץ אקסל בגלל שזה טיוטה וזה טרם נדון ואושר במועצה ,נמסר כקובץ
סגור ולא ניתן לשינויים .אחרי שתאשרו את התקציב ,כמו בכל שנה ,מופיע
הקובץ באתר העיריה.

מוטי ששון :מי בעד אישור התקציב לשנת ,4112
איתי זילבר:

אנחנו מקבלים תשובה ורוצים לדבר עליה ,כי אנחנו מבינים שנקבל את
התקציב באופן סגור ,אבל איך חברי מועצה אמורים ללמוד אותו אם הוא
מגיע סגור ואי אפשר לעשות בו כל מיני סימנים שמראים מה הגידול האמיתי
בחינוך,

יונת דיין:

תמיד אפשר לשאול את אנשי הכספים אבל כמו שאמרתי נתנו לכם את זה
בצורה אלקטרונית אבל הוא נעול לשינויים כי הוא עדיין טיוטה .אנחנו לא
יכולים להפיץ אותו בצורת קובץ בכלל לפני שיש אישור מועצה.

מיכאל שמריהו:אבל יש גם דרך שאתה יכול לבקש דרך המועצה,
איתי זילבר:

ביקשנו .ביקשנו לקבל קובץ אקסל שנוכל לראות את זה.

מיכאל שמריהו:לא קובץ אקסל ,אבל אתה יכול לעיין במסמכים .אין בעיה.
מוטי ששון:

טוב .מי בעד אישור,

שמעון חזן:

אני פה כל הזמן שומע אותך ,מר ששון ,אומר לאנשים תשאלו שאלות .תגיד
לי אתה חושב שאנחנו חברי המועצה פה בשביל לשאול אותך שאלות או גם
להגיב על התקציב?

מוטי ששון:

כבר הגבת ,ושאלו שאלות .מי שיש שאלה ,שואל .אז אל תלמד אותי ,מי בעד
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הצעת התקציב.
שי קינן:

יש לי שאלה .ב 4113-אנחנו רואים שההשתתפות בקייטנות היא 88,111
שקלים,

מוטי ששון:

היא שאלה את זה.

שי קינן:

בעוד שהשנה זה ירד ב 11 -אחוזים ל 79,111 -שקלים .זו ההשתתפות של כל
העיריה בקייטנות .נכון? אני לא טועה 79,111 .שקלים.

רחמים בנוני :אני מזכיר שוב שרשת קהילה ופנאי עושה את הקייטנות ,היא לא העלתה
מחירים למשל ב ,4113 -לא העלו מחירים למרות שהיו עליות גם של חשמל,
גם של מים .למשל אם תראו ,בבתי הספר מי שמשלם את ה מים והחשמל זו
העיריה .למשל סיבסוד ,יש סיבסוד עירוני שהוא עקיף לכן הוא לא העלה את
המחירים של הקייטנות ,הוא השאיר את המחירים אותו דבר וכל מי שיש לו
פה צהרונים וקייטנות יודע את זה ,כדי לא להכביד,
דובר:

המחירים גבוהים גם ככה .אין מה להעלות אותם.

מוטי ששון :שי ,יש לך עוד משהו?
שי קינן:

כן .למשל זה דבר קטן אבל שמעיד על מדיניות .העיריה מתקצבת קורס
שנקרא אמנות הקרנבל .אמנות הקרנבל ,משלם המסים החולוני משלם על
זה כפול 123,111 ,שקלים מההשתתפות בקייטנות ואני שואל אותך כאבא
לשני ילדים ,אמנות הקרנבל חשובה פי שניים מאשר הילדים שלנו,
ההשתתפות בקייטנות?

רחמים בנוני :הדרישה באה לסכום הזה של ההשתתפות בקייטנות וזה מה שנאמר .אם יש
עוד בקשה ,אני עונה תשובה,
שי קינן:

אבל אם תשתתף יותר בקייטנות ,כמובן אנחנו ההורים נשלם פחות.

רחמים בנוני :לא ,ההשתתפות בקייטנות זה משפחות מעוטות יכולת ,אתה רוצה תשובה,
אני עונה לך .יש גם תקציב שלפעמים מבקשים ,ויש תקציב השתתפות.
כשמועלות עוד בעיות ,ואם אין בתקציב הזה מספיק ,אנחנו מוציאים
השתתפויות בתקציב לטובת הנושא הזה.
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זה רק לנזקקים .לא ל,

יצחק וידבסקי :רשת קהילה ופנאי מקבלים מליוני שקלים ו לכן הם יכולים לשמור על אותו
מחיר ,לכן הם יכולים לתת הנחות ,וכמו שאמר רחמים ,אנחנו מעבירים
לגורם אחר ,לא העיריה מטפלת אלא גורם עירוני .שאתה מקבל מליוני
שקלים ,ואת זה צריך להגיד ,לא רק הסכום שאתם..
מוטי ששון:

מי בעד התקציב הרגיל לשנת  4112שמסתכם למליארד  69מליון , ₪ 511 ,הן
בצד התשלומים והן בצד התקבולים.
מי בעד? אני רק מוסיף עוד פסקה ,כולל מצבת כלי הרכב וכולל את מצבת כח
האדם 11 .בעד 2מי נגד?  4נגד 2מי נמנע? אין נמנעים.
הצעת התקציב לשנת  4112אושרה.

אישור תקציב הפיתוח לשנת 32014
מוטי ששון :תקציב הפיתוח לשנת  4112גדל ב 111 -מליון שקל ,כאשר כמעט חצי מהתקציב
מיועד לחינוך .קיבלתם את זה ,יש פירוט של כל הסעיפים כאן .אני חוזר
ואומר  ,כמעט  51אחוז מהתקציב זה רק לחינוך ,זה פיתוח ,זה לא שוטף .יש
למישהו שאלות?
עזרא סיטון :רגע מוטי ,מרוב עצים לא רואים את היער .יש לי הערה גם מפעם שעברה,
שמחליפים סדר יום ,בסדר יום,
יוסף נדלר:

את זה קיבלתם פעם אחת .יש לנו רצף של ישיבות.

מוטי ששון :זה תקציב פיתוח שמסתכם ל ₪ 336,638,111 -זה תקציב הפיתוח הגדול ביותר
שהיה אי פעם בעיר .כאשר כמו שאני אומר חצי ממנו הולך לבתי ספר.
שמעון חזן:

אני רוצה להגיב .תראו רבותי ,אני מסתכל בפרוייקט שמלבד  ...יש קבלנים
שלדעתי ,קודם כל אני רוצה להגיד שמבחינת פיתוח אנחנו מצרים על זה שכל
שטח הכי קטן של  411 ,111מ' לוקח שבעה חודשים שמונה חודשים לסדר
שם תשתיות ,פיתוח וכן הלאה .זה הרבה מטרד לתושבים ,אשר בעיקר בשנת
בחירות ,על ימין ועל שמאל כל הכבישים חסומים עם הפיתוח הזה ,ולדעתי
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היה צריך לפרוש את זה למשך חמש שנים קודם כל ,דבר שני בעניין
המכרזים .הרבה פעמים אין מכרזים בכלל לעניין הפיתוח ,לעניין תשתיות,
לעניין שיפוצי בתי ספר ,גני ילדים .יש פה קבלנים שמקבלים בכל תקופה
לאורך כל תקופה ,את השיבוצים ואני יודע שזה ,שהם מעבירים אחר כך את
העבודה למישהו אחר ,ומקבלים תיווך.
משה מועלם :זה לא נכון.
שמעון חזן:

איך אתה יודע?

משה מועלם :אני יושב בועדת מכרזים ,לידיעתך,
שמעון חזן:

אני שואל אותך שאלה ,יו"ר,

משה מועלם :לא ,תשאל את מוטי ,לא אותי,
שמעון חזן:

שבתאי יוסף ,מתי היה במכרז,

משה מועלם :אני לא זוכר את השם שלו אפילו.
שמעון חזן:

יש לו חברה.

מיכאל שמריהו :שבתאי יוסף ,אני יכול להגיד לך לפרוטוקול ששבתאי יוסף לא קיבל אף
עבודה בלי מכרז ... .שלוש שנים הוא לא עבד בעיריה.
מוטי ששון:

כדאי שתדע ,יש מכרזי מסגרת ,אנחנו דנים ,לא על קבלנים ,מדברים על
תקציב .תבין מה זה תקציב.

שמעון חזן:

אני אומר לכם ,התקציב הזה מנופח .אני אגיד לכם גם למה .למשל ,עירית
חולון מביאה פקידים שלה לשעבר שפתחו חברות והיא נותנת להם לעשות
פרויקטים.

יוסף נדלר:

שקר.

מוטי ששון :אתה לא יודע מה אתה מדבר בכלל.
שמעון חזן:

שי טל לא עבד פה ולא מקבל עבודות מהעיריה?

מיכאל שמריהו:העיריה מביאה אותו?
שמעון חזן:

לא מביאה אותו? פתח חברות ,וזה הולך גם עם חזי ברקוביץ ,נותנים לו
לתכנן את העיר הזאת.
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מוטי ששון :אתה אומר כאן דברים חמורים ואתה מטיל דופי ביושרם של אנשים .חזי
ברקוביץ לא עושה שום עבודה ,שי טל לא ע ושה שום עבודה לעיריה ,אם הוא
מייצג מישהו אחר זה עניין שלו ועניין של האדם האחר ,הוא מקבל שירותים
כמו כל אחד אחר .אני לא מכיר שום דבר ,יש ועדת מכרזים,
שמעון חזן:
מוטי ששון:

 ...אם היא תתן לברקוביץ את ה..
יש הסכמי מסגרת שקבלנים מגישים את המועמדות שלהם ,אני לא יודע,
סתם אתה אומר דברים.

שמעון חזן:

ועדה למסירת עבודות זה מכרזים? או מסירת עבודות?

מוטי ששון :אתה אומר דברים שאין לך מושג.
שמעון חזן:

 ...עוד יתגלו .ואנחנו נראה את זה .ואתה אומר שאין,

מוטי ששון :אני אומר שאין לך מושג על מה אתה מדבר .אני מדבר על תקציב פיתוח ואתה
גולש לפגוע באנשים אחרים .אל תפגע באנשים ,דבר לעניין.
שמעון חזן:

 ...לא מקבלים עבודות פה?

מיכאל שמריהו :לא ,מה הקשר לענין בכלל?
שמעון חזן:

אני אגיד לך מה הקשר .שמתנפחות  ...בלי מכרזים .פער תיווך.

יעקב זיתוני :אתה עורך דין ומה שאתה אומר זו הוצאת דיבה .תדע לך.
שמעון חזן:

תגיד מה שאתה רוצה.

יעקב זיתוני :תשמור על הפה שלך.
מוטי ששון :מי בעד אישור תקציב הפיתוח לשנת ?4112
רחמים בנוני :יש לי רק ה ערה אחת ,אני טעיתי פה ,יש דבר אחד שנקרא ,צומת המלאכה
הפלד ,בשנת  ,4115בטעות רשמתי  11מליון במקום  .3,576,111זה לא משפיע
על התקציב ,זה .4115
דובר:

באיזה עמוד זה?

רחמים בנוני .722 :פשוט בטעות בשנת  4115בטעות רשמתי  11מליון ,יש פה גם את הנושא
של ההלוואה,
מוטי ששון :אמרתי ,כולל ההלוואה שאנחנו לוקחים לתקציבי הפיתוח ,כבר ה סברתי להם
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שיכולים לקחת עד  61אחוז .מי בעד תקציב הפיתוח לשנת  ,4112שמסתכם
בצד ההוצאות ובצד ההכנסות ל  ₪ 336,638,111 -שכולל בתוכו את ההחזר
או ההלוואה למדינה ,כמעט  18מליון וגם היתר לנושא של עבודות פיתוח,
בינוי ותשתית בעיר.
מי בעד?  15בעד 2מי נגד?  3נגד 2מי נמנע? אחד נמנע.
תקציב הפיתוח לשנת  4112עם הערה של רחמים אושרה.
אני עובר לסעיף הבא.

עדכון תקציב לשנת 32013
רחמים בנוני :שלום ,אני מנהל אגף תקציבים ,יש לנו כאן שני קבצים לגבי עדכון תקציב.
בהתחלה העברנו קובץ ב 11.14.4113 -וב 42.14 -העברנו עוד קובץ עדכון .סך
כל העדכון כ 5 -מליון  ₪כשזה  1.5אחוז זה בעקבות זה שלא היתה לנו
מועצה מיולי עד עכשיו ולכן ביקשנו את העדכונים .יש לכם פה פירוט של
ההכנסות ,קיבלנו מענק ניהול כספי  393,111ממשרד הפנים ,הכנסנו פה את
ההכנסות ,קיבלנו מאיגוד דן לתברואה ,בגלל שיש להם יתרות בתקציב אז
הם ויתרו לנו על מליון  ₪ולכן עשינו פה הקטנה .למול זה יש פה הגדלה
בהוצאות גם לפי הפילוג וגם למועצה הדתית ,התבשרנו שאנחנו אמורים
לתקצב אותם לשנת  4113תוספת של כ 1,211,111 -וזה נכנס לכאן כעדכון
לתקציב .וזהו,א נחנו מבקשים לעדכן את התקציב מ-מיליארד ו45,125,111 -
לסך תקציב של מיליארד  31מליון ו .45,111-זו הבקשה לעדכון תקציב.
מוטי ששון :מי בעד אישור עדכון תקציב ל 11 ?2013-בעד 2מי נגד?  21מי נמנע?  2נמנעים.
אושר .אני עובר לסעיף הבא.

אישור סגירת תב"רים לשנת 32013
מוטי ששון :תב"רים שלא מנצלים אותם במשך שנה ,לפי הוראה של משרד הפנים ,זה
תקציב בלתי רגיל ,פיתוח .מי שלא מנצל אותו שנה צריך לבטל אותו ,אתה
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מבטל אותו ואתה עושה תקציב חדש .רחמים אתה רוצה לומר בכמה זה
מסתכם?
רחמים בנוני :כמו שכבוד ראש העיר אמר יש לנו כאן שלושה תב"רים שהפעילות בהם
היתה ב 4113 -אפס .בסך הכל היתרה שמסתכמת זה  ₪ 679,111את הכסף
הזה אנחנו הכנסנו לטובת תב"רים ב ,4112 -אתם רואים שם יתרות מסגרת
תב"ר.
מוטי ששון :מי בעד?  11בעד 2מי נגד?  1נגד 2מי נמנע?  1נמנע 2אושר2

אישור לקיחת אשראי למימון תקציב פיתוח3
יצחק וידבסקי:כפי שאמר לכם ראש העיר ,למעלה מ 17 -מליון ממשלת ישראל החליטה
לקחת מחולון ויתר הרשויות,
מוטי ששון:

חלקנו.

יצחק וידבסקי :אנחנו לוקחים הלוואה כדי לממן את זה ובנוסף אנחנו לוקחים  21מליון
שקל הלוואות כדי להגדיל ולממן את תקציבי הפיתוח .בנוסף אנחנו נותנים
ערבות את כל הכנסותיה הצפויות של העיריה בסכום שמתאים להיקף
ההלוואה .זאת אומרת  57מליון.
שמעון חזן:

אבל למה  ...הלוואות?

יצחק וידבסקי :אני אסביר,
שמעון חזן:

אני אגיד לך למה ,התלוננו על  18מליון שהיו צריכים לתת לממשלה ועכשיו
לוקחים הלוואה.

יצחק וידבסקי :אני אמרתי ,משרד הפנים דורש שבכל סעיף יהיה כיסוי .אז  311מליון שקל
האלה צריכים להירשם בכל סעיף  ...לא בהכרח לוקחים את ההלוואה אבל
אני חייב להביא למשרד הפנים את הכיסוי המימוני ולכן אנחנו רושמים פה
שלוקחים הלוואה 57 ,מליון שקלים.
יעקב חרש:

בעצם מה שאמר וידבסקי ,לוקחים מסגרת .אם נצטרך נשתמש בה ,ואם לא
נצטרך ,לא נשתמש בה.
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יצחק וידבסקי :התשובה היא נכונה ,אבל ייתכן מאוד שיהיה שימוש בהתאם לדרישה.
מוטי ששון:

מי בעד אישור לקיחת אשראי למימון תקציב הפיתוח ל.4112 -
מי בעד?  11בעד 2מי נגד?  1נגד 2מי נמנע?  1נמנע.

אני נועל את הישיבה.

תום הישיבה2

מוטי ששון
ראש העיר

יוסי זיידה
עוזר ראש העיר
ומרכז ישיבות מועצה
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