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סדר יום :
 .1אישור תקציב רגיל לשנת ( 5112המצ"ב).
 11אישור תקציב בלתי רגיל לשנת ( 5112המצ"ב)1
 13תבר"ים לסגירה לשנת ( 5112המצ"ב)1
 .2אישור לקיחת אשראי למימון תקציב הפיתוח (המצ"ב)

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  12פרוטוקול מס' 534
 .1מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור תקציב רגיל לשנת .1124
 .5מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור תקציב בלתי רגיל לשנת 1124.
 .3מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את תבר"ים לסגירה לשנת . 1125
 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור לקיחת אשראי למימון תקציב
הפיתוח .
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פרוטוקול
מוטי ששון:

אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר  .51על סדר היום
אישור תקציב רגיל לשנת  .5112וידבסקי.

יצחק וידבסקי:

ערב טוב לכולם .דבר ראשון אני מודה למי שהכין את התקציב,
רחמים והצוות שלו .נתחיל .לפי החוקים החדשים של רשות
איתנה אני צריך להצהיר שהתקציב מאוזן .אני אקריא לכם
"בהתאם להוראות סעיף  512לפקודת העיריות הריני לחוות דעתי
כגזבר העיריייה כי התקציב המוצע לשנת  5112הרצ"ב מאוזן
והוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות
העירייה בשנים שקדמו לשנת ".5112

שמעון חזן:

כשאתה אומר תקציב מאוזן למה אתה מתכוון?

יצחק וידבסקי:

שההכנסות זהות להוצאות אבל אנחנו משתדלים שההכנסות יהיו
גבוהות מההוצאות .לכם יש את כל החוברות כך שתוכלו לראות.
הצעת התקציב מאוזנת ומסתכמת בסך של מיליארד  131מיליון
 213בהכנסות ובהוצאות .כמו שאתם רואים באמת מאוזן.
התקציב גדל בשיעור 2.82 ...אחוז לעומת ההצעה לשנת .5112
זאת אומרת אמיתי לעומת המדד הוא עלה משמעותית .להלן
פירוט ההכנסות והתפלגותן .אני לא אקרא את כל הפרטים כי
חבל על זמננו כי לכולם יש את זה .פה מפורטות לכם ההכנסות.
כפי שאתם רואים ההכנסות העיקריות זה ההכנסות העצמיות
שלנו .שהכי חשובה זו הארנונה הכללית .אתם רואים שוב את
הגידול לעומת  .5112ממשלה ,משרדי הממשלה בעיקר בחינוך
גידול ענק והיטלי פיתוח והשבחה גם בהם יש גידול גדול מאוד.
סך ארנונה כולל ההנחות עומד על  218מיליון ש"ח וזה מהווה
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 22.3אחוז מהתקציב .תראו ,זה מאוד מאוד משמעותי .ההנחות
מסתכמות ב 42-מיליון והארנונה לגבייה  .255זה כולל הכול ,גם
עסקים וגם תעשייה וגם מגורים .כפי שאתם שמים לב היקפי
ההנחות בעבר היו גדולות יחסית והיום הן יורדות וזה לשמחתנו.
ניסינו להסביר לכם פה את הגבייה מארנונה לשנת  .5112יהיה פה
מבצע קשה מאוד להגיע ל 255-מיליון .החיוב הוא כפי שאתם
רואים  .252בימים אלה אתם תקבלו את החיובים לשנת  5112זה
התחיל להיות מחולק ואני מקווה שתקבלו את זה בימים אלה.
העלאת הארנונה הייתה  1.12מי שלא יודע .הלוא אישרנו את זה.
סה"כ החיוב הצפוי כולו זה  .235לפי  42אחוז גבייה שזה אחוז
גבוה ביותר נגיע ל 211-מיליון .גבייה מפיגורים זה כ 11-אחוז,
נגיע ל 55-מיליון .וכפי שכתוב בספר התקציב זה  255מיליון.
בתקציב  12הועברו  21מיליון מקרנות הפיתוח לתקציב הרגיל18 .
מיליון בגין ההלוואות 51 .מיליון לכיסוי הוצאות מנהל ההנדסה.
לפי החוק מותר לנו להעביר מהיטל ההשבחה לכיסוי כל הפעולות
של מנהל ההנדסה ו 5-מיליון לכיסוי הוצאות גביית היטלי
הפיתוח .פה יש לכם את התפלגות ההכנסות .שוב אתם רואים
שהארנונה הכללית תופסת מקום מאוד מאוד גבוה והשאר זה
חינוך פורמלי ,הגדולים ביותר זה חינוך פורמלי  52אחוז ,ורווחה
 4אחוז .וזה בעצם נותן לנו את רוב ההכנסות .הייתה בעיה גדולה
ותהיה גדולה ב .5112-אנחנו מפסיקים לגבות עבור תאגיד המים.
שימו לב איזו הכנסה הייתה לנו .זה לצערי הרב הם עוברים
לגבייה עצמית ולכן יורדת לנו הכנסה בצורה משמעותית מאוד ,כ-
 2מיליון ש"ח .לחילופין למזלנו העירייה תתחיל לקבל הכנסות
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משכ"ד מפרויקט עזריאלי בסך  5.2מיליון ש"ח לשנה אחת.5112 ,
יש ארבעה בניינים .A,B,C,D :סי ודי עדיין לא הסתיימה הבנייה
שלהם .איי ובי חלקם כבר מאוכלס ,איי בעיקר וחלקם יאוכלס
אני מקווה עד אמצע השנה הזאת .בגדול ,בהתחלה כשמגיעים
מפעלים או חברות שונות לאכלס את המקום הם מקבלים הנחות
שונות .ראש העיר יסביר על הנושא הזה .זה הצפי.
מוטי ששון:

אני מזכיר לכם שהחברות מקבלות מעטפת .ובתוך המעטפת כל
ההוצאות הן על אותה חברה ששכרה את המקום .יש חלק שאתה
עושה להם את המעטפת אז ההוצאות שלך גדולות יותר .ואז
התעריף שאתה לוקח הוא קצת גבוה יחסית.

זאב ניסים:

נגיע ל 31-מיליון.

מוטי ששון:

התחרות בשוק היא קשה מאוד .לא פשוט היום להעביר חברות
מת"א או מרחובות שסגורים בהסכמים של  2שנים 11 ,שנים,
להעביר אותם לחולון .מאחר ועזריאלי זו חברה גדולה ויש לה את
היכולות ,יש לה את היכולות להגיד לך אתה בעוד שנה מסיים את
החוזה שלך ,תבוא אליי עכשיו ,תחתום איתי חוזה לחמש ,עשר
שנים .אני אשלם את הקנס שאתה צריך לתת במקום אחר .זו
חברה גדולה וחזקה .התחרות היא גדולה מאוד לכן אתה נותן
לחברות שבאות אליך .אתה הולך לקראתם ומאחר שמי שמנהל
את הפרויקט זו החברה ששולטת על  83אחוז מההכנסות והיא
מגיעה למסקנה שצריך ללכת לקראת אותו יזם או חברה הוא
הולך לקראתם בשנים הראשונות .ברגע שהוא בפנים וסגור לעשר
שנים נגיד עם אופציה לעוד עשר שנים אז יש לך לעשרים שנה
שוכר בטוח ואתה לא תלוי בתנודות בשוק הנדל"ן או בסוג
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המשרדים .כי יש לך הרבה בניינים תראה לפעמים להשכרה,
להשכרה ,להשכרה.
זאב ניסים:

עוד שאלה חשובה .אך אנחנו יכולים לעקוב...

מוטי ששון:

יש צוות שמפעיל את העסק הזה .יש נציגים של החברה הכלכלית
ביחד עם נציגים של עזריאלי .רק אל תשכח שעזריאלי  83אחוז
בהסכם הכלכלי ואנחנו  11אחוז כי אנחנו העמדנו רק קרקע
וקיבלנו חלק של  11אחוז למרות שהם השקיעו  411מילון שקל
במקום.

יצחק וידבסקי:

ההכנסה הצפויה מכל הפרויקט לשנה זה כ 21-מיליון שקל לשנה.
אנחנו נקבל כנראה ב 5114 ,5118-לכל שנה  13 ,15מיליון שקל
במחירים של היום ומהארנונה נקבל עוד כ 12-מיליון שקלים .אז
מי שאמר כ 31-מיליון שקל כנראה צדק .הכנסות מהיטל שמירה,
החלטנו לבצע את חוק העזר לגבי השמירה .עדיין לא קיבלנו
אישורים .אנחנו קובעים שממתי שנקבל את האישורים ונתחיל
לבצע אז נתחיל לגבות .כנראה זה לא ,לא נקבל  8.1מיליון ,זה
תלוי ממתי שנתחיל להפעיל את השמירה .זה לא תלוי בנו אלא
במשרד הפנים .כפי שאם רואים אלה ההכנסות מהממשלה,
בעיקר זה הכנסות ממשרד החינוך .ההכנסות גדלו מ 352-מיליון
ל.321-

זאב ניסים:

ממה נובע הגידול?

מוטי ששון:

מבקשות ופניות שלנו לגבי כל מיני פרויקטים ותוספת שזה
סייעות .תוספת של היסעים והסעות ופעילות של קיץ.

יצחק וידבסקי:

אתה רואה זה גם מפורט לך .זה לפעילות נוספת בתיכוניים,
קייטנות קיץ ,אתה רואה ,כניסת בתי ספר יסודיים לניהול עצמי.
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אני לא אכנס לכל פרט .אם תרצו פירוט תקבלו .משרד הרווחה
אותו דבר 44 ,מיליון לעומת  .45שוב אתם רואים מה כתוב
"שיקום למפגר ,טיפול נכים ,טיפול בילד ובנוער ".למרות מה
שנאמר שמקצצים אתם רואים שיש דווקא תוספות .לגבי
ההוצאות .הוצאות השכר כפי שראש העיר אומר וחוזר ,הוצאות
השכר בחולון הן מן הנמוכות בארץ .אנחנו יורדים השנה מ35.11-
אחוז ל 31.58-אחוז בשיטתיות .עלויות השכר בעיריית חולון
הכוללות לא עולות .התפיסה הבסיסית שיהיה לנו רק גוף שלדי
בעירייה והשאר נלך להפעלת פעולות מכל הסוגים והמינים.
מוטי ששון:

כל אחוז שאנחנו מורידים מעלויות השכר זה מופנה לתקציבי
פעולה ישירות לתושבים .לכן אנחנו מנסים להתייעל ולהפנות
הרבה משאבים לתקציבי פעולה ושיעור התקציב הזה הוא גבוה
מאוד .תסתכלו כמה זה הגיע 11 ,אחוז אם אני רואה מפה.

יצחק וידבסקי:

פירעון מילוות אתם גם שמים לב זה  1.2סה"כ יש עלייה מאוד
קטנה לעומת שנה קודמת .במהלך הדרך אני מקווה שנשמור על
סדרי גודל כאלה ,אולי קצת נעלה כי מועצת העיר וראש העיר
מעוניינים בפיתוח מואץ אז אנחנו נאלצים לקחת לחלק
מהפרויקטים הלוואות .אתם רואים התפתחות המשרות והשכר,
ושוב אתם רואים עלייה מאוד מאוד מצומצמת .שימו לב ,פנסיה
תקציבית זה יוריד-

מוטי ששון:

אולי אני אסביר מה ההבדל בין פנסיה תקציבית לצוברת .פנסיה
תקציבית זה מהתקציב השוטף של העירייה ,כל שנה אתה משלם
משכורת לעובדים אתה משלם גם לפנסיונרים .פנסיה צוברת לא
אנחנו משלמים אלא אנחנו מפרישים כל חודש וגורם אחר משלם
8

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה שלא מן המניין מס'  12/71/1074 17פרוטוקול 434

להם את הפנסיה .לא מהתקציב השוטף של העירייה.
יצחק וידבסקי:

שתדעו שהפנסיה זה כ 11-מיליון אולי קצת יותר .תקציב השכר
נבנה על בסיס ביצוע מאי  .'12השכר כולל תוספת אחוז וחצי ,יש
הסכם עם המדינה .אחוז אחד הסכם שכר וחצי אחוז תוספת
הפרשה לפנסיה .תקציב הפנסיה כ 11-מיליון ש"ח .תוקצבו 215
משרות גימלאים .שוב ,שכר עובדי הוראה עלה מאוד .אתם רואים
תיקצוב  3וחצי מילון לתגבורים לפרויקט "אומץ" ותיקצוב חצי
מיליון ש"ח לתגבור שעות בבתי ספר יסודי .בבתי ספר יסודיים
חצי מיליון ,בתיכוניים בפרויקט "אומץ" שלושה וחצי מיליון.

מיכאל שמריהו:

ל"אומץ" צריך לתת יותר.

מוטי ששון:

מיקי ,אני חושב שכיתות אומץ וכיתות אתגר בייחוד אומץ זה
מדהים .וקריית שרת לפני שנתיים הביאו  42אחוז בבגרות ,לפני
שלוש שנים מאה אחוז.

עזרא סיטון:

סליחה שאני קוטע אותך .מה הם יעשו עם תעודות בגרות לא
איכותית .כיתות אומץ זה מאוד נחמד.

מוטי ששון:

תרשום לך את השאלה ותיתן לו לסיים כי מיקי רוצה יותר כיתות
אומץ .למרות שאני אומר לך שאני בעד שהילדים יישארו בתוך
מערכת החינוך ,יסיימו י"ב .תגיד לך החברה שלך לסיעה הייתה
מנהלת בית ספר ,יגיד לך גם שי כמה חשוב שילד לא ייפלט לרחוב
ולעשות הכול כדי שהילד הזה יסיים י"ב .ואני מודיע לך כיתת
אומץ זה  11שליליים ואני לא רוצה שילדים ייפלטו לרחוב .הוא
עושה בגרות ,כל הכבוד .מבורך ויבורך.

עזרא סיטון:

אני לא רוצה להפריע אבל באמת במשפט אחד ,לפעמים התלמיד
הולך ,העיקר שכתוב אורט חולון ...והוא נמצא בכיתה שתעודת
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הבגרות היא לא תעודת בגרות משובחת ,הוא לא יכול להגיע
לשום מקום .התפיסה שלי היא שונה אפילו בניגוד למה שההורים
חושבים .ז"א לפתוח בתי ספר מקצועיים כדי שיעשה משהו.
מסכן ,מנסים למשוך אותו כדי שיקבל  ,21 ,22לגרור אותו .הוא
לא נהנה בבית הספר הוא ,מתוסכל שם .פותחים בתי ספר
מקתועיים במקצועות יותר מודרניים ,טכנולוגיים כדי שיתעסק
עם משהו שיהיה מאושר ,הם לא מאושרים .אני מלמד שם אני
נמצא שם .הילדים לא מאושרים.
מוטי ששון:

אין לנו שום ויכוח .אני בעד בתי ספר טכנולוגיים ,מקצועיים.
שמשרד החינוך יפתח .על מה שמשרד החינוך יתקצב ,אנחנו נהיה
שם.

יצחק וידבסקי:

ההוצאה הריאלית לתושב עולה .ב 5111-אתם רואים שהיא
הייתה יותר גבוהה ,כי מ 5118-הוצאנו את תאגיד המים
מהעירייה לגורם אחר.

יצחק וידבסקי:

כפי שאתם שמים לב גידול של כ 4-מלשח בתקציבי עוזרות
לגננות .חלק לא העברנו את הכסף ב 5112-וכפי שאם יודעים גם
יש לנו את גני הטרום חובה ומלווים בהסעים ,סה"כ סייעות,
מלווים בהיסעים וההסעים עצמם זה כמעט  31מיליון שקל .זה
מה שנקרא ,מדהים .תוספת  5מיליון לגננות עובדות מדינה .זה
עובר דרך התקציב לנו .תוספת של  2.2בתקציבי ניהול עצמי
שמתחיל להתפתח ותוספת  1.1מיליון להסעים ,מה שדיברנו
קודם .ברווחה ,גידול של כ 4-מיליון ש"ח 8 .וחצי מיליון ש"ח
בתקציבי החינוך הבלתי פורמלי .שימו לב זה  5.1בעיקר רשת
הספריות .תאטרון חולון תוספת של  .1.1תוספת של חצי מיליון
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למיקהלות ברשת קהילה ופנאי ותוספת  5וחצי מיליון ש"ח
למחלקת הספורט .כפי שאתם רואים זה יוזמה פרופר של ראש
העיר.
מוטי ששון:

סבסוד של  5וחצי מיליון שקל בהיכל הספורט שיאפשר לכל
אגודות הספורט לשלם מחיר מסובסד.

ישראל מורן:

זה לא נכון .זה רק שני מיליון .חצי מיליון שקל הולך לאליפות
ספורטיבית.

מוטי ששון:

שני מיליון לסבסוד וסה"כ התוספת היא  5וחצי כולל חצי מיליון.

ישראל מורן:

רק לדייק.

יצחק וידבסקי:

היכל הספורט זו שנה ראשונה שלו  5מיליון שקל ,ייתכן ונצליח
יותר ,ייתכן ויהיו קצת בעיות בשנה הראשונה כך שאנחנו לא
בטוחים בשני מיליון שקל.

מוטי ששון:

כל מי שמשתמש משלם.

מיכאל שמריהו:

מאיפה ישלמו?

מוטי ששון:

כולם משלמים באולמות הספורט .כל אגודה שמשתמשת באולם
ספורט משלמת על פי חוק דמי שימוש .יש מחירים .הכנסנו
בבסיס  5מיליון שקל ואחרי זה אנחנו לוקחים מה התעריף פר
שעה ,פר אימון ,פר יום.

יצחק וידבסקי:

חצי מיליון לתרבות תורנית .שירותי שמירה דיברנו על קודם .פה
זכינו בגלל ניהול תקין לקבל תואר של רשות איתנה ,זה מאפשר
לנו עצמאות בתחומים רבים .תחום ראשון לדוגמה זה אישור
תקציב העירייה ,מה שאתם עושים כרגע בניגוד לעבר שהיינו
צריכים להעביר את זה לממונה על המחוז למשרד הפנים ,הפעם
הגורם האחרון שמאשר זה אתם .זאת אומרת ,מוטלת עליכם
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אחריות הרבה יותר גדולה כי לא בודקים אותנו .צריך לכן מאוד
להיזהר מכל אגורה שמאשרים פה כי אנחנו מתחייבים וזה עם
אחריות אישית שלי ושל ראש העיר .לאור זאת דורשים מאיתנו
להחזיק רזרבה אחוז אחד מהתקציב בצד וזה יהיה להוצאות
בלתי צפויות כמו למשל העלאת שכר.
יצחק וידבסקי:

טוב ,חברים ,מודה לכם על ההקשבה .מי שעזרה מאוד בהכנת
התקציב זאת שרה דניאל ,מי שמכיר אותה ושמואל .כל הכבוד.

שמעון חזן:

קודם כול תודה רבה ליצחק הוותיק ,שיחזיק מעמד בעירייה על
הצד הטוב ביותר .אני רוצה לקצר ,מדובר על  35אחוז בערך של
משכורות אז אני רוצה להגיד לכם ומוטי יאשר ,שהמון פוטרו ואז
הביאו כל מיני כוח אדם והביאו מכרזים כמו למשל בתברואה
אבל זה לא בא לידי ביטוי פה .כי פעם אנשי תברואה היו עובדים
בעירייה ומקבלים משכורות .היום משלמים לתברואה וזה לא
נחשב משכורת .אז אם אנחנו נעשה עכשיו את כל המכרזים שנתנו
לתפעל פלוס  35אחוז אנחנו נצא כבר כ 21-אחוז אם לא יותר.

מוטי ששון:

אז זאת אומרת זה טוב שעשינו את זה.

שמעון חזן:

לא ,אבל התקציב לא ירד של המשכורות ,נתתם את זה בצורה
אחרת .את המשכורות האלה  35אחוז-

מוטי ששון:

אתה אומר שהיינו  21אחוז ,אני אומר מה שעשינו היום היה
פחות ממה שהיינו שאתה אומר כשכולם היו עובדי עירייה.

שמעון חזן:

לא .לא אמרתי את זה .אני אומר רק שזה נראה כאילו פחות אבל
למעשה זה יותר .עכשיו ,רבותיי ,אני הייתי מצפה שתקציב
החינוך יגדל ולא להגיד רק משרד החינוך לא מאשר לו .אתה יודע
טוב טוב ,ששון ,שבעיריות כמו רעננה...
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מוטי ששון:

הגדלנו את התקציב.

שמעון חזן:

אבל למה אנחנו במקום  25בחינוך? אנחנו  25בחינוך והנה
הראשון בחינוך מר סיטון עזרא יאשר את דבריי .רבותיי ,אני
במקום ראש העיר הייתי מקדם בתקציב הענק הזה של מיליארד
כמעט  511מיליון הייתי מקדם עסקים בעיר .אתם יודעים שהעיר
הזאת נובלת .שלא יבואו יגידו לי עזריאלי אחרי  51שנה פתאום
נתנו איזה  11אחוז לעזריאלי וכאילו עזריאלי מתמלא וזה .קשה
מאוד למלא אותו .חרש ,איש עסקים מספר אחד בעיר יגיד לכם
את זה .הייתי משקיע הרבה בלמשוך משקיעים והייתי עושה
הרבה יותר עסקים למשל ,הייתי משקיע ,אינטל ואיי.בי.אם רצו
להקים פה את המקום שלהם .למה לא לחבר אותם עם המכון
הטכנולוגי שיש לנו אלפי מהנדסים שיוצאים משם ולחבר אותם
יחד עם אינטל ואיי.בי.אם .במקום זה הלכו ובנו איפה? בגהה,
תסתכלו בקרית מטלון אינטל ואיי.בי.אם .זה היה צריך להיות
בחולון .בית המשפט היה צריך להיות בחולון .אני הבאתי את שר
המשפטים ליבאי לששון ובא ליבאי ואומר לי זרקו אותי .ואז הוא
הקים בראשון לציון את בית המשפט.

מוטי ששון:

למה אתה אומר דברים שהם לא אמת?

שמעון חזן:

אמת לאמיתה.

מוטי ששון:

דוד ליבאי חבר שלי.

שמעון חזן:

חבר שלך? אז תראה מה ,קבעת איתו? ביוזמתי?

מוטי ששון:

לא .ביוזמתי שלי.

שמעון חזן:

אני הייתי גזבר לשכת עורכי הדין אז.

מוטי ששון:

מה זה קשור?
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שמעון חזן:

ולמה בסוף לא בנה פה את בית משפט השלום?

מוטי ששון:

משום שהייתה תכנית עשור ובתכנית העשור חולון לא הופיעה
וכשאני נכנסתי והוא היה בתפקיד שר המשפטים אני רק מזכיר
לך שהוא נבחר בשנת  '45ואני נבחרתי בתום  '43ודיברתי איתו ב-
 '42וגם ב '42-וביקשתי ממנו והוא אמר לי תכנית העשור סגורה
נקודה .וכל המקומות שכבר החליטו עליהם כל הרשויות התחילו
לעבוד עליהם.

שמעון חזן:

ליבאי עד היום לא יודע למה לא נתנו לו לבנות פה בית משפט
במקום בראשון .זה  5,111מקומות עבודה אבל לא חשוב .הייתי
בעד זה שיקצו ביוזמת העירייה בניינים לזוגות צעירים,
לאקדמאים ,לאנשים דתיים ,לכל מיני מגזרים .זה טוב מאוד אבל
אני לא רואה את זה .העיר מזדקנת .עכשיו טכנולוגיה .אתה בא
ואומר יופי ,שיראו טכנולוגיה אבל לא על חשבוני ,עם משרד
החינוך .בטח כל אחד יגיד את זה .החכמה היא לברוא דברים
שאתה בקשיים ואתה בורא אותם .לא שיתנו לי כסף אני אעשה.

מוטי ששון:

אתה לא מבין איך המערכת עובדת .בלי אישור משרד החינוך הוא
גם לא מאשר את המורים ולא מאשר את בית הספר.

שמעון חזן:

אז למה שלא תהיה השפעה לך על משרד החינוך לעשות את זה?

מוטי ששון:

הלכנו אפילו עם סטף ורהייטמר שדיבר איתי להקים בתי ספר
טכנולוגים .ניסינו לראות בכל הרשויות ,הלכנו לרון חולדאי
והגענו למה שהגענו ואף אחד לא הולך כי ברגע שמשרד החינוך
יאשר הקמת בית ספר טכנולוגי והמנכ"לית לשמחתי הרבה פועלת
בכיוון הזה .ברגע שיקצו בית ספר נפתח בית ספר טכנולוגי.

שמעון חזן:

עניין המים .אני הייתי בישיבה במקרה כאורח .איך מוטי ששון
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העביר את המים וקיבל כסף תמורת .הוא לא היה חייב להעביר
את זה אבל הוא העביר .ואחרון חביב ,איך אתם באים ומדברים
שיש לכם קבוצת כדורסל מפוארת כמו הפועל חולון .אתם נותנים
לה תקציב כל כך מועט שלא מכסה .באים  2,111אוהדים ,הם
רוצים לראות קבוצה טובה .הם רוצים לראות משהו פורח בעיר
הזאת כמו קבוצת כדורסל טובה שלקחה כבר אליפות והייתה
כבר בקטע הזה .למה לא לתקצב אותם? למה לתת להם אפילו
מחיר של חצי שחקן זר ,התקציב הזה לא זה .נוימרק אתה מחייך.
יש לך כוח השפעה תשפיע על ששון .אני לא יכול להשפיע עליו,
למה אני אומר משהו הוא עושה הפוך.
מוטי ששון:

כן ,שי.

שי פרוכטמן:

אני רוצה דווקא לדבר על נושא שאתה ציינת אותו כבוד ראש
העיר ,בנושא הקטנת השכר וגידול התקציב לחינוך .ואני רוצה
לציין כמה נקודות מתוך ספר התקציב ,מתוך הפירוט להצעת
תקציב" .גידול שכר במבני ציבור של  512אחוז .גידול שכר בגני
הילדים שירותי סייעות  232אחוז .גידול שכר לתאטרון בובות 41
אחוז .תאטרון חולון השתתפות  21אחוז" והיו עוד כמה סעיפים
שלא הספקתי ,לצד בחינוך מילגות לפולין  1אחוז ,מחשב לכל ילד
מינוס  32אחוז ,בטיחות בדרכים בחינוך מינוס  111אחוז ,פרויקט
פרח מינוס  31אחוז ,שאתה דיברת רק לפני ישיבה שהיית שמח
להגדיל את התקציב.

מוטי ששון:

מה לעשות שאין סטודנטים .אם יהיו סטודנטים נגדיל את
התקציב.

שי פרוכטמן:

הייתי רוצה לשמוע איזשהם הבהרות בעניין הסעיפים האלה שאני
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מציין.
מוטי ששון:

מי עונה? רחמים.

יצחק וידבסקי:

רק דבר עקרוני אחד .שקל אחד שהופך להיות שניים זה תוספת
 111אחוז אז אתה בטוח שמ 11-זה עולה ל 21-זה תוספת  211אז
צריך מאוד להיזהר.

רחמים בינוני:

ערב טוב ,אז קודם כול ההוצאות בחינוך עלו מ 315-מיליון ש"ח
ל 342-מיליון ש"ח .כלומר יש פה עלייה של  52מיליון בהוצאות
החינוך .הסבסוד העירוני  151מיליון ש"ח לחינוך .זו השאלה
שעולה פה .לגבי פרח ,אנחנו בדקנו את הביצועים לאורך כל
השנים וראינו שכמו שכבוד ראש העיר אמר ,אין הרבה משתתפים
ולכן יכולנו להשאיר את התקציב שם ובמקום היינו צריכים
להוריד מפעולות אחרות .אמרנו אנחנו נתקצב בדיוק כמו שצריך
ואפילו הוספנו תוספת .במדיה ויצטרכו יש לנו רזרבה נוסיף משם.
זו התשובה לגבי פרח .לגבי תאטרון חולון ,הוא עבר לבית
שטיינברג בגלל השיפוץ וכדי לא להוריד את השירות שניתן
למנויים ,כי היום תאטרון חולון הוא כ 811-מקומות וכאן כ211-
ומשהו מקומות וההצגות ממשיכות .יש פחות מנויים שמגיעים
להצגה .לא להוריד את השירות לתושב .הקדמנו את ההשתתפות
כדי להמשיך לתת שירות לתושב.

שי פרוכטמן:

גידול השכר בתאטרון הבובות ,עמוד .82

רחמים בינוני:

בוא תשים לב מה קרה שם .יש לנו שכר תקציבי שמי שהיה פה
בתקציבית  514אלף ש"ח  211שהוא ירד כי פרשו ולכן אנחנו
מקבלים בצוברת ולכן יש פה את העלייה .כלומר ,אם אתה מסכם
את הסכום זה בדיוק סכום אפס.
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שי פרוכטמן:

הנושא של מלגות לפולין.

רחמים בינוני:

מלגות לפולין אתה תראה שזה קוצץ גם בהכנסה וגם בהוצאה כי
כרגע אין לנו הרשאה .ברגע שנקבל הרשאה ממשרד החינוך אני
מגדיל גם בהכנסה גם בהוצאה.

שי פרוכטמן:

ההשתתפות של המשרד זה במאה אחוז?

רחמים בינוני:

כן .תסתכל בסעיף  3.1.1אתה תראה אפס וגם ב .8.1.1-אפס.
כלומר אין פה קיצוץ ,זה הכנסה מול הוצאה.

שי פרוכטמן:

מחשב לכל ילד  32אחוז ,עמוד  23וגם בטיחות בדרכים עמוד .23

רחמים בינוני:

בטיחות בדרכים זה עבר לתנועה .יפה הראל עברה לתנועה ולכן
את כל הפרק של בטיחות בדרכים העברנו לתנועה .לא קיצצנו
שקל אחד .אתה תראה שכל הפעילות מתקיימת אחד לאחד.
מחשב לכל ילד אנ אגיד לך למה ,אם אתה תסתכל על הביצוע
שהיה ,היה  22אלף בשנת  .5113כמו שהגזבר אמר ,אנחנו היינו
צריכים לתת  11.2מיליון ש"ח לרזרבה  .יכולנו להוריד בסעיפים
אמיתיים ,אמרנו נעבור על ספר התקציב ,נראה לפי ביצועים אז
אם תראה ,ביצוע  22ונתנו מאה אלף .כלומר ,נתנו פי שניים כדי
לא לפגוע בשום ילד אבל מצד שני לא לקצץ בהוצאות האמיתיות.
ויש רזרבה ,יצטרכו ניתן מהרזרבה .אין קיצוץ .נתנו מאה אחוז
יותר ממה שהיה ביצוע כדי שיהיה רזרבה.

שי פרוכטמן:

עמוד  22שירותי סייעות בגני הילדים.

רחמים בינוני:

בגילאי  2 ,3נוספו גני ילדים אני מקבל הכנסות ממשרד החינוך
ואנחנו נותנים .כמו כן ראש העיר תקצב סייעות מספטמבר עד
דצמבר הוא תקצב סייעות ,סייעת נוספת שמשרד החינוך לא
מתקצב אותו והעירייה מתקצבת על חשבונה את הסייעת
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הנוספת.
שי פרוכטמן:

אז זה מספטמבר עד דצמבר ?5112

רחמים בינוני:

כן.

שי פרוכטמן:

אין המשך תקצוב של מעבר דצמבר?

נעה צ'פלינסקי:

עכשיו מינואר לא יהיה?

מוטי ששון:

יש רשויות שמתקצבות ויש רשויות כמו בנתניה שיש חיילות
במסגרת השירות הלאומי שלהן .לנו אין שום חיילת במסגרת
השירות הלאומי .אנחנו נפעל גם בקדנציה הבאה להשיג חיילות
בשירות לאומי ,בנות שירות .ובלי שום קשר יש רשויות שהשאירו
את זה עד דצמבר ,כמו ראשון לציון וגם תל אביב .יש דיבורים
בינינו לראות מה אנחנו יכולים לעשות ,ברגע שאנחנו נכטס עצה
בפורום הרשויות של פורום ה 12-אנחנו נפעל בהתאם.

דובר:

ומי נושא בעלות של החיילות?

מוטי ששון:

בנות שירות לאומי ,זה לא חיילות.

מורן ישראל:

מוטי ,נאמר פה משהו אחר ממה שנאמר בוועדת כספים כי
בוועדת כספים נאמר שהמנכ"לית תשמור את התקציב עד
פברואר ולא עד דצמבר.

מוטי ששון:

יש כוונה לבדוק באופן יסודי את הדברים האלה ולראות מה ניתן
לעשות .חנה דיברה איתי ,גם טליה דיברה איתי ואנחנו שוברים
כרגע את הראש איך עושים את זה ומה מקור המימון .ברגע
שאנחנו נסכם בפורום ה 12-נטכס עצה מה אנחנו עושים ,אנחנו
בהחלט נגבש עצה אחת ביחד למרות שמרים פיירברג ,ראש
עיריית נתניה שאני מאוד מעריך אותה עשתה איזו פעולה ,אנחנו
נתייעץ.
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מוטי ,הסיפור הוא שמשרדי הבריאות למשל כבר הבינו מזמן
עדיף לפעול לבריאות מונעת ולחנך את הציבור .אז להפוך את
הפירדמידה אנחנו חייבים להפוך את הפירמידה.

מוטי ששון:

זה משרד החינוך קבע לא אני קבעתי .ואני חוזר ואומר לך ,אתה
לא מקשיב .אנחנו נטכס עצה ביחד עם רון חולדאי .אנחנו נשב
ונראה נחליט ביחד ,שלא כל אחד יעשה מה שנוח לו.

שי פרוכטמן:

ינואר מתחיל בסוף שבוע.

מוטי ששון:

אתה יותר מדי דואג .אני ראש העיר שלהם והילדים האלה
חשובים לי יותר מאשר חשובים לך .כי כולם ילדיי מה לעשות.
כן ,רועי.

רועי כהן:

הפעם עשינו את זה בישיבת קואליציה ,זו הזדמנות גם להגיד שכל
מי שחושב שלא ניתן להשפיע מהקואליציה שיבוא ויראה איך
כמה חברים גם בצורה של סיעור מוחות יכולים לבוא ולהשפיע גם
על תקציב וגם על נושאים וגם על קידום של פרויקטים .אז קודם
כול על זה צריך להגיד שניתן להשפיע ,כמובן כל אחד בדרך שלו.
אני רוצה להתייחס בתקציב לגבי מדיניות שאני חושב שהיא
מדיניות עקבית של ראש העיר שהוא זוכה לקבל בה גם אמון אבל
אני חושב שיש מקום וגם אני העלתי את זה ואני חושב שגם עוד
חברים ,יש מקום תמיד להעלות נושאים נוספים שקשורים לסדרי
עדיפויות .במהלך השנה יש כל הזמן עדכונים של תקציב ונאמר
לנו ע"י וידבסקי שיש אחד אחוז לראשונה שמדובר על סדר גודל
של כמעט  15מיליון שקלים שבצורה כזו או אחרת יכולים להוות
מקום שאפשר לקדם דברים ואחד הדברים שחשובים לכולם ועלו
במספר מקומות וגם במערכת הבחירות זה הנושא של פרויקט
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השיקום במרכזי השכונות ברחבי העיר וביניהם גם נאות רחל,
כיכר וייצמן ,קרית שרת .אני חושב שהפנייה שלי ,ואני מקווה של
שאר החברים להתחיל לפחות את שלב התכנון היא נפלה על
אוזניים קשובות של ראש העיר ואני חושב שזו גם אמירה כי זה
משהו שבאמת צריך ומי שמסתובב כמונו בעיר רואה שזה ממש
נחוץ לשקם לפחות את מרכזי השכונות .סוגיה נוספת שאני חושב
שצריך לעודד פה ולתת לה ביטוי זה הנושא של שיתופי פעולה.
הנושא של עזריאלי לא הייתי מזלזל בו .זה דבר שלפעמים משנה
מציאות בעיר חולון כי אני חושב שאחרי עזריאלי יבואו עוד ועוד.
מי שיודע בשנת  '41קיבלו החלטה אלי לנדאו קיבל החלטה
בהרצליה איך הוא הופך מאזור תעשייה של מוסכים לאזור
תעשייה של היי-טק .במשך כמעט עשור עד שנת  5111הוא הספיק
ב '48-עד  '48הוא עשה את זה בפרק זמן מאוד קצר .שינה את פני
אזור התעשייה ואני חושב שצריך להמשיך את הקו הזה של
לשנות את פני אזור התעשייה שלנו .זה אזור התעשייה הטוב
ביותר ברחבי גוש דן שיש לו את היציאות והכניסות הטובות
ביותר ואני חושב שדווקא השת"פים האלה צריך לתת להם יותר
ביטוי ולהתחיל כבר מעכשיו בשלב של תכנון של שיתופי פעולה
נוספים כמו שיתוף הפעולה של עזריאלי.
שמעון חזן:

אני מברך שאחרי  51שנה אתה מדבר ככה.

רועי כהן:

אז אני אומר שהנושא הזה צריך לבוא לידי ביטוי ואני חושב
שהיום שאנחנו מאשרים תקציב שלראשונה עובר את המיליארד
ללא המים .בתקציבים הראשונים עוד בשנת  5111או  8כבר עברנו
את המיליארד זה היה עם תקציב המים .אני חושב שהפעם זה
21

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה שלא מן המניין מס'  12/71/1074 17פרוטוקול 434

בצורה כזו או אחרת באמת אמירה ולא לשכוח שיש במקביל גם
ריבוי תברים של זה .אני חושב שצריך לברך את זה ,להגיד מילה
טובה גם לאגף הגזברות לגזבר ולכל מי שעושה עבודה .אני חושב
שזה לא דבר של מה בכך שהעיר חולון מאוזנת ומגישה תקציב.
שמעון חזן:

כל דברי השבח שמענו אותם ,אבל מה יש לתקן?

נעה צ'פלינסקי:

יסודי בפעולות ,אני רואה שיש ירידה בתקציב מ 351-אלף ל551-
אלף .מה זה? בעמוד .22

רחמים בינוני:

יש כאן עניין של חצי מיליון בשכר עובדי הוראה ועשינו את זה לפי
הביצועים.

נעה צ'פלינסקי:

אבל זה פעולות .אני הבנתי שפעולות זה משהו אחר ושכר ,אלא
אם כן הבנתי לא נכון.

רחמים בינוני:

זה שכר עובדי הוראה שהעירייה נותנת לטובת יוזמות ביסודי .זה
יוזמות שראש העיר אמר שאמרנו מתוקצב חצי מיליון לטובת
הנושא .כלומר ,אנחנו רואים את זה לפי הביצועים ולכן כמו
שאמרנו אנחנו בדקנו כל דבר לפי הביצוע בשביל לא לתת יותר
תקציבים שלא צריך אותם.

מוטי ששון:

זאת אומרת ,מה שהוא אומר לך שבמהלך השנה אם צריך
מעבירים לשם .יש את הרזרבה שמהרזרבה את יכולה להעביר
כספים לכל מיני יוזמות כאלה ואחרות.

נעה צ'פלינסקי:

אבל זה לא קשור למשכורות.

שי פרוכטמן:

זה לא קשור לכוח אדם ,זה יוזמות .למנהלת אגף יש תקציב
יוזמות.

רחמים בינוני:

כל שנה שמנו מיליון ש"ח אבל מה שצרכו בפועל תראו 245 ,אלף
ש"ח ב ,13-את רואה את הביצוע? זה הביצוע שהיה בפועל .אמרנו
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לשים כרגע מיליון ש"ח זה לשים את הכסף סתם לחינם .אנחנו
שמנו כרגע חצי מיליון .יצטרכו במהלך השנה ראש העיר יגיד לנו.
איתי זילבר:

יש לי כמה שאלות .אני רואה בעמוד  52בתקבולים יש לנו ריבית
בדיבינטים  13,311עלייה של  11אחוז .מה אחוז הריבית? מה
אחוז הדיבידנדים? מאיפה זה מגיע?

רחמים בינוני:

זה ריבית .הכול זה ריבית .במאזן של  5113אתה תראה שיש יתרה
של  ,13.3זה הכסף ששמנו כאן .אתה יכול לחקחת את היתרה
שיש לך בקרן של הריביות ולהעביר אותם לתקציב של .5112

איתי זילבר:

אז אין פה דיבידנדים כמו שהיה פעם.

רחמים בינוני:

לא קיבלנו דיבידנד מהתאגיד.

איתי זילבר:

הדבר השני הוא בעמוד  .88אנחנו רואים עלייה של מיליון וחצי
שקל ,שזה  52אחוזים בהפעלת רשת הספריות .מה מהות העלייה?

רחמים בינוני:

הבסיס היה  2מיליון ו 11-אלף בתקציב  .5112במהלך  5112עשינו
עדכון תקציבי בהמלצה של  412אלף תוספת כי ראינו שלא
תקצבנו נכון את כל העובדות שפרשו במשך שנים קודמות ,ולשנת
 5112יש פה  221אלף ש"ח שכר לעובדות שיפרשו ולכן זה הגיע
לסכום הזה.

איתי זילבר:

אז העלייה היא בעצם שכר ,זו לא עלייה לפעילות.

רחמים בינוני:

בעיקרון העלייה היא רק  221כי  412כבר הוספנו בשנה שעברה כי
טעינו בתקצוב של .5112

איתי זילבר:

הבנתי .יש עלייה של  54אחוז בהשתתפות העירייה במועצה
הדתית .למה זה קורה?

רחמים בינוני:

על פי חוק .כעיקרון כשתקצבנו את  5112תקצבנו  .21 ,21במהלך
פברואר קיבלנו עדכון שזה  52 ,12ועדכנו כבר במועצה של מרץ
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אם אני לא טועה הוספנו כאחד וחצי מיליון.
מוטי ששון:

על פי חוק  12אחוז הרשות המקומית מממנת ו 52-אחוז משרד
הדתות ומשרד הדתות קובע לך את התקציב ואת התקן.

איתי זילבר:

אז בעצם זה תוקן באמצע שנה שעברה ועכשיו זה פשוט נראה
אחרת .יש לנו דרך להפעיל באמצעות הכספים האלה סנקציה
מסוימת כלפי המועצה במידה והם לא מתקנים את הליקויים
שעלו בוועדת הביקורת ועלו גם פה במועצה?

מוטי ששון:

למיטב ידיעתי הם כן מטפלים בכל הנושא של הביקורת.

איתי זילבר:

במידה ולא ,יש איזושהי סנקציה חוקית שאפשר להפעיל מולם
ברמה התקציבית?

מוטי ששון:

אתה לא יכול להפעיל שום סנקציה נגד המועצה הדתית שזה
משכורות .מה תיתן לו?

איתי זילבר:

זה מאה אחוז משכורות?

מוטי ששון:

רוב התקציב של המועצה הדתית זה משכורות .נגיד שהמועצה
הדתית לא הייתה בסדר בתחום מסוים ,אז מה ,העובדים
אשמים? הלנת שכר.

איתי זילבר:

בגלל זה אני שואל .לא ידעתי שכמעט מאה אחוז מהתקציב זה
משכורות .זה לא מעט משכורות.

מוטי ששון:

איתי ,קיבלת תשובות לשאלות שלך?

איתי זילבר:

כן.

מוטי ששון:

מורן.

מורן ישראל:

אני רוצה להודות לאנשי הכספים ,אני הייתי בוועדת כספים ,אני
רוצה להודות למי שישב שם גם לאנשי הכספים ,גם לראש העיר,
גם לשאלות ,גם לבקשות כולן נענו .היו כאלה שלא נענו ואלה
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שלא נענו הושלמו ע"י רחמים היום וזה לא דבר שהוא טריוויאלי
וזה שאנחנו כביכול קואליציה אופוזיציה ,היכולת לשתף פעולה
ובכל זאת להיות ענייניים אני מכבד את זה מאוד ומעריך את זה
מאוד .בגלל שאנחנו עניינים אני רוצה להתחיל מפקודת העירייה
סעיף  512א' מדבר על זה שהצעת התקציב תונח חודשיים לפני
אישור התקציב ,זה אומר שעד ה 31-באוקטובר אמור להגיע
התקציב לפתחה של מועצת העיר ולא כמו שהוא מגיע אלינו בד"כ
ולא  11ימים לפני ועדת כספים אלא לפני כן .אני מבקש שנקפיד
על זה להבא ,לשבת על התקציב .דווקא אני אומר בתור מי שיושב
על התקציב ולומד אותו לא פשוט ללמוד את כולו ואת כל
הסעיפים בפרק זמן קצר .אני מבקש שתוקפד הפקודה ויגיע בזמן.
לאחר שנקפיד על הפקודה להבא אני מבקש שנקבל את הקובץ
בקובץ פתוח באקסל כמו שביקשנו ולא יומיים לפני ועדת כספים.
יעיד על זה גם חבר ועדת כספים מר ראובן שהוא גם יושב והוא
גם צריך את האקסל הזה כי האקסל הזה הוא מבחינתנו כלי
עבודה כדי לבוא ולבקר ולראות את התקציב כמו שצריך ולא רק
בדפים שאנחנו מקבלים כי מבחינתנו אולי אחננו דור קצת יותר
טכנולוגי ,אנחנו יכולים לחבר ולקשר דברים ולראות טוב יותר.
אני שמח שמהישיבה האחרונה לוועדת כספים יש פרוטוקול
לוועדת כספים ואני אשמח אם כל חברי מועצת העיר יקבלו את
פרוטוקול ועדת הכספים וזה יועלה לאתר העירייה כדי שיראו גם
אילו שאלות נשאלו בוועדת הכספים וגם מה התשובות שניתנו כי
אני חושב שזה חשוב שזה יעבור .דברים נוספים שאני רוצה
לשאול בהקשר התכנוני ,ישנה עלייה כוללת של  2מיליון שקל בכל
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מה שקשור לתכנון בעירייה וזה כבר עלה בנושא תכנית המתאר
ואני רוצה לוודא האם ג'סי כהן ותל גיבורים ,אני יודע שתל
גיבורים דיברנו שאמור להיות מצ'ינג יחד עם משרד השיכון
והבינוי ,אני לא יודע מה קורה בהיבט של הבחירות ,האם זה
תוקצב לשנה הקרובה התכנית המפורטת לג'סי כהן ולתל
גיבורים?
רחמים בינוני:

יש תב"ר תכנון למתחם ג'סי כהן שמוביל אותו מנהל תעשייה
ומסחר .יש שם חצי מיליון ש"ח לזיכרוני .כלומר ,סך הכול
תקצבנו מיליון ש"ח אבל הוא לא ביקש כרגע כי הוא עדיין בחצי
מיליון ,ברגע שהוא יבקש תוספת אפשר להגדיל את זה למיליון.

מורן ישראל:

שהמיליון בעיקרון אמור לכסות את התכנית המפורטת של כל
שכונת ג'סי כהן?

רחמים בינוני:

אני יכול לבדוק מול במנכ"ל תעשייה ומסחר .זה מה שהוא ביקש,
הוא ביקש מיליון ש"ח ,הוא ביקש כרגע חצי מיליון .לא קיבלנו
בקשה לתוספת.

מורן ישראל:

ושאלתי גם מה עם תל גיבורים כי עושה רושם שאנחנו הולכים
לבחירות ,אני לא יודע מה יהיו המשרדים הממשלתיים ביום
שאחרי בהקשר של שיכון ובינוי.

מוטי ששון:

זה לא רלוונטי מי עשה.

מורן ישראל:

האם אנחנו נקבל את הכסף הזה או האם יש מצ'ינג כלשהו עם
העירייה כי אם יש מצי'ינג אנחנו צריגכים לראות לפחות את
המצ'ינג הזה אצלנו.

מוטי ששון:

ברגע שתהיה החלטה לגבי תל גיבורים אנחנו נעשה את המצ'ינג
אבל כרגע אין לך עם מי לדבר בכלל.
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לא ,אבל למשל ג'סי כהן אנחנו מתחילים תכנון מפורט חשוב
שנתחיל או לפחות נקציב כי זו פעולה שלוקחת זמן.

מוטי ששון:

אני חוזר ואומר לך ,אני צריך את האישור של משרד השיכון.

מורן ישראל:

ואם הוא לא יביא לך אישור אז לא תהיה תכנית מפורטת?

מוטי ששון:

ואם כן? בוא נחכה.

מורן ישראל:

לא ,אבל למשל יש גם סעיפים נוספים שאין לך עדיין אישור
לדוגמה משרד התחבורה שתכף נגיע לתברים.

מוטי ששון:

אם אתה עושה דבר מסוים ואח"כ אתה מבקש בדיעבד ,הלך .לא
תקבל.

מורן ישראל:

אז אחר כך בתברים אני אשאל שאלה בהקשר של זה.

מוטי ששון:

ברגע שתיבחר ממשלה נפנה ונבקש.

מורן ישראל:

אני אמח כי אנחנו מרגישים שאנחנו נתקלים .שמועצת העיר לא
תתנער מהתכנית המפורטת בתל גיבורים .דבר נוסף ,חברת
המועצה ,נעה ,דיברה על הפעולות של היסודי אבל אני גם העליתי
בוועדת כספים את הפעולות של העל יסודי שיש שם ירידה של
מיליון מאה בפעולות של העל יסודי .אני חוזר על מה שנאמר לי,
שיירשם פה בפרוטוקול ,נאמר לי שמכיוון שיש לנו רזרבות
שאנחנו מחויבים על פי חוק לתת אחוז אחד מהרזברה שזה בערך
 11מיליון שקל .מה שחשוב להקפיד ואני מבקש שלפחות עד כמה
שנוכל שנקפיד ,שהמיליון מאה האלה יוחזרו ברגע שהרזרבות
ישוחררו בהתאם לתזרים הרבעוני שאנחנו אמורים לקבל את
הרזרבה בחזרה .שהמיליון מאה על פעולות שירד בפעולות של
העל יסודי יוחזרו לעל יסודי כי אני מניח שעשו בהם משהו טוב
רגע לפני שהם ירדו.
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אני רק מזכיר לך שאת הפעולות שעשינו הוספנו  52מיליון שקל
על חשבון משרד החינוך.

מורן ישראל:

נכון ,אבל דיברנו...

מוטי ששון:

תראה ,כשאתה מצליח להביא כסף מבחוץ כששנה קודם אתה
מממן על חשבונך ואתה לדברים מסוימים מביא כסף מבחוץ אז
הסך הכול אתה תראה שהתקציב פר תלמיד עלה השנה בהשוואה
לשנה קודמת .לכן אני אומר ,אני לא מתחייב לשום דבר ספציפי.
אני מתחייב שיש לי רזרבה .כל דבר שאנשי המקצוע יעלו בכל
תחום ותחום אני אתייחס לזה מתוך הרזרבה.

מורן ישראל:

אני שמעתי ועדיין ,דיברת על המקרו בנושא עלייה יש במיקרו
ירידה ספציפית בפעולות של העל יסודי שהיא ירידה גדולה של
מיליון מאה.

מוטי ששון:

אתה ראית מה התקציב של העל יסודי? תפתח את הספר ותראה.
כמה כסף העירייה מעבירה .אני שואל אותך שאלה פשוטה ,אם
הבאת יותר כסף ממשרד החינוך לדוגמה.

מורן ישראל:

כן ,אבל לא לפעולות של העל יסודי .מה עושים בפעולות של העל
יסודי ,בוא תפרט לנו כבוד ראש העיר שכולנו נדע איפה הם
נפגעים במיליון מאה.

מוטי ששון:

מי אמר שהם נפגעים בכלל.

מורן ישראל:

זה מה שכתוב .יש סעיף תקציבי שיורד בו מיליון מאה.

מוטי ששון:

לא נפגעים בחינוך העל יסודי.

מורן ישראל:

אני יודע מה אני שואל ואני יודע מה אתה עונה.

עזרא סיטון:

מורן ,אני מחזק אותך .כל המנהלים השש שנתיים ממורמרים .אי
אפשר לכסות לנו את העיניים אדוני ראש העיר עם כל המספרים
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מוטי ששון:

אוקיי ,קיבלת תשובה ,הלאה.

מורן ישראל:

בוועדת כספים זה גם עלה ואני מבקש שלפחות תהיה פה אמירה
גם של היועצת המשפטית בהקשר הזה .אנחנו הולכים להוסיף
תוספת של מאה שקלים לניהול הרשתות החברתיות ,אני מבקש
שתצא הוראה מפורשת שלא יכול להיות שישתמשו בחלק מהכסף
הזה או במקצתו לפתיחת עמודים פרטיים כאלה ואחרים של
מישהו ולניהולם .כי היה איזשהו אירוע כלשהו של פתיחת עמוד
פרטי של עובד מערכת וחשוב שהכסף הזה לא ישמש לדברים
האלה.

יונת דיין:

זה כסף עירוני שישמש לתפעל רק דפים עירוניים .אלה יכולים
להיות דפים של בעלי תפקיד בעירייה אבל הם ישאו את שם
התפקיד בעירייה ולא רק שם פרטי .אלה לא דפים פרטיים.

מורן ישראל:

נכון ,ואני הוספתי לזה והבהרתי ,יכול להיות שאתם לא מכירים
את הרשתות החברתיות שגם אם אתה מתפעל עמוד כלשהו ואתה
צובר לו מוניטין ,ביום שהתחלף בעל התפקיד ואם נרצה להעביר
אותו לבעל תפקיד אחר לא נוכל לעשות את זה ולא נוכל לשנות
את השם כי פייסבוק לא מקשיב למה שאנחנו רוצים ויחליף לנו
את השם וכל הכספים שעיריית חולון תבזבז עד אז ילכו פשוט
כלא היו ולכן מראש שזה לא יהיה עם שם פרטי אלא אך ורק עם
שם המוסד העירוני.

מוטי ששון:

אנחנו נפעל במסגרת החוק ,יש יועצת משפטית והיא תנחה אותנו.
הלאה.

מורן ישראל:

משהו שקצת קשה לי להבין ,אני ביקשתי לקבל הבהרות בהקשר
של קרן קרב כבר מעל לחודש ומעל לחודש הופניתי למנהלת
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המחלקה לחינוך יסודי בעירייה שפנתה אליי לפני בערך שמונה
ימים ודיברה איתי ואמרתי לה מה אני צריך הבהרות תקציביות
כדי שאני אראה את התקציב ,כי מהותית אני יודע מה זה קרן
קרב .בעיניי כשאנחנו שמים  8מיליון  411שקלים ,אם נקזז את ה-
 2מיליון מאה שיש לנו בהכנסות זה בערך  2מיליון שקלים לצורך
העניין שהעירייה שמה על תקציב קרן קרב .אני מדייק בנתונים8 .
מיליון  452זה בהיבט של ההוצאות של קרן קרב של העירייה ,ו2-
מיליון מאה זה ההכנסות של העירייה שסביר להניח מהגיעים
מהורים לפי דעתי.
יצחק וידבסקי:

קודם כול ,עניינית למה ששאלת ,הייתה אצלי ישיבה בהמשך
לבקשתך .דיברתי עם יהודית היא הייתה אמורה לדבר איתך.

מורן ישראל:

היא דיברה איתי אבל יש ישיבת אישור תקציב .לא יכול להיות
שלפני ישיבת אישור תקציב אנחנו עדיין לא מקבלים את
התשובות על השאלות התקציביות.

מוטי ששון:

טלי לא דיברה איתך?

מורן ישאל:

טלי לא דיברה איתי ואף אחד לא נתן לי שום תשובה בהיבט
התקציבי והייתי מאוד ברור באילו שאלות אני שואל בהיבט
התקציבי של קרן קרב .ביקשתי לרדת לרזולוציות של להבין כמה
מקבלים המפעילים ,כמה הם משלמים לשעה ,כמה הם מקבלים
עבור כל שעה על מנת שנבין שאין פה קבלן שגוזר קופון.

יצחק וידבסקי:

אין פה.

מורן ישראל:

אתה אומר את זה בצורה נחרצת?

יצחק וידבסקי:

אני אומר בצורה נחרצת שלא משלמים לו רק את השכר לשעה של
העובדים ,אלא יש המון ...והשתלמויות .וכל מיני דברים מיוחדים
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שניתנים לפרויקט הזה ,לא רק שכר .עכשיו ,ביקשתי מיהודית
שתדבר איתך ואין לי בעיה שהיא תשב איתך ואתה תקבל
פירוטים אחד אחד .זה לא רק השכר שניתן.
מורן ישראל:

אני אשמח שדברים כאלה יקרו לפני ישיבה תקציבית.

מוטי ששון:

הלאה .מורן ,יש עוד משהו?

מורן ישראל:

כן.

רחמים בינוני:

להעיר הערה מה שהגזבר אומר .תהליך שהיום מי שמפעיל את
קרן קרב  31אחוז זה המדיה טק והם יגיעו ל 23-אחוז.

מורן ישראל:

אני יודע.

רחמים בינוני:

ואחרי זה הם ישווקו את זה לשאר התכניות בארץ.

מורן ישראל:

אני יודע וגם בירכתי על המהלך הזה.

רחמים בינוני:

זה עונה לשאלתך למה לתת לקבלנים פרטיים עם השכר הוא
גבוה.

מורן ישראל:

זה עדיין לא אומר שהתקציב לא צריך להיות פתוח ושקוף אלינו.
אני רוצה להעיר הערה נוספת .האמת שזו שאלה כי אני לא מבין
איך זה עובד .יש את סעיף  822311851ו 822311841-שניהם
מדברים על שכונה תומכת .הייתי שמח לדעת תרחיבו קצת מה זה
שכונה תומכת ,לאן הולכים הכספים האלה ,למה יש שני סעיפים
שונים על אותו דבר ולא סעיף אחד אחוד ואם אני לא טועה אנחנו
גם תומכים בתמיכה של עמותה באותו היבט בתמיכות עמותות
גם בשכונה תומכת ,ותקנו אותי ,בערך ב 2,111-שקל בערך הכל
שנה אז אני אשמח אם תרחיבו קצת.

רחמים בינוני:

מה שחשוב באמת אצל מורן כל השאלות הספציפיות הוא ביקש
ואני פניתי גם למנהלי אגפים הספציפיים והוא קיבל פירוט .הוא
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קיבל על פרויקט של הרווחה והכול .בעיקרון שכונה תומכת זו
שכונה שעוזרים לקשישים אבל יותר לתת לך בפירוט בדיוק איך
ה 311-אלף יוצאים אני אפנה למנהלת אגף הרווחה ,מחר תקבל
תשובה מסודרת איך ה 311-אלף יוצאים.
מוטי ששון:

יש אב בית והאב בית הזה ,נגיד יש אנשים שצריך להחליף מנורה
או שיש תקלה ,אב הבית הזה מטפל בו.

מורן ישראל:

מי מעסיק את אב הבית?

מוטי ששון:

הרווחה .או דרך עמותה.

מורן ישראל:

אז זה מה שאני מבקש לדעת כי יש הבדל בין להעביר כסף לרווחה
לבין להעביר לעמותה .עכשיו אומרים לי כאן מאחור שזו עמותה.
אם יש עמותה שאיתה אנחנו עובדים ,הנוהל שעמותה שאנחנו
עובדים איתה אני לא מכיר נוהל אחר זה באמצעות תמיכה .זה
המנגנון שיש כדי לתמוך למעט עמותה עירונית כמו רשת קהילה
ופנאי.

מוטי ששון:

זו לא עמותה עירונית .מורן ,אתה תקבל תשובה ברורה ממנהלת
אגף הרווחה.

מורן ישראל:

שאלה מהותית אחרת היא מה הפיקוח של העירייה במתן כסף
לעמותה.

מוטי ששון:

יש פיקוח.

יונת דיין:

לא בטוח שזה בכלל הולך לעמותה.

שמוליק בראונשטיין :מורן ,משרד הרווחה יש לו מספר גורמים שאיתם הוא עובד
והוא מחייב אותנו ...פרטים מדויקים אתה תקבל מחשבת מנהל
הרווחה וממנהלת אגף הרווחה בדיוק למה עובדים איתם .אף
אחד לא המציא אותם .זה גופים שמשרד הרווחה עובד איתם.
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אני אגיד רק מה אני רוצה לקבל בתשובות האלה .אני אשמח
לדעת מה האופן שבו העירייה מפקחת על התקציבים האלה ואכן
שהם קורים כל למשל רשת קהילה ופנאי כשאומרים תקציבים אז
אני יודע שיש לנו אישור פה גם של התקנון של רשת קהילה ופנאי
וגם של מינוי חברים וכולי .אותו דבר יש מנגנונים גם עמותת
"עליון" למשל אז עמותת עליון מקבלת תקציב כלשהו מהעירייה
יש מנגנון כלשהו של פיקוח או לחילופין הם מגישים לנו את
הדוח.

מוטי ששון:

זו לא עמותה עירונית ,אל תתבלבל .תקבל מה שאתה רוצה.
הלאה ,יש עוד שאלות?

מורן ישראל:

לא.

עזרא סיטון:

הגשנו שאילתא בנושא כנס החינוך שמתקיים בסוף אוגוסט.

מוטי ששון:

יש גורם יזמי שעושה את זה כבר הרבה מאוד שנים והספונסר
הגדול זה מפעל הפיס .אנחנו מעמידים לרשותו סכום מסוים
וצנוע .כשאני רואה מה חיפה מעמידה לנושא של החינוך היא
נותנת מיליון וחצי לכנס החינוך ומה אנחנו נותנים לא מיליון
וחצי אולי שליש ממה שהם נותנים ומפעל הפיס וגורמים אחרים
שהם בעצם מממנים את הכנס הזה של החינוך שהוא מספר אחת
בארץ .התקשורת נותנת שם ביטוי כי יש שם שידור ישיר מהבוקר
עד סוף הערב.

עזרא סיטון:

אז אמרת שהסכום זעום ,מדובר ב 251-אלף שקל שהרשות
מוציאה ליום אחד .עזוב שהמורים בכלל לא מוזמנים ,מוזמנים
אנשים אחרים כמעט ולא מורים .עד לפני שנה ומשהו מורים היו
מוזמנים כי אני הייתי מעורב בשנה האחרונה המורים כמעט ולא
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הוזמנו .אבל  251אלף שקל שהרשות מוציאה זה המון המון כסף
ליום אחד של יחצנות ,ככה אני רואה את זה .דבר שני אני רואה
שאנחנו ממשיכים עם מוזיאון העיצוב .מעל  2מיליון שקל מוזיאון
העיצוב .הייתי רוצה לדעת מה עושים במוזיאון הזה שלדעתי לא
הוכיח את עצמו ולא מיתג את העיר כמו שאנחנו חושבים ותספר
לנו איפה הולך כל הכסף? זה לא הביא תיירים נוספים לכאן ,יש
לך איזשהו מימד כמה תושבים כן הגיעו למקום הזה .מעל 2
מיליון שקל ,בוא תסביר את זה.
מוטי ששון:

אולי כדאי שתדע שאתה כבר לא עיר פרובנציאלית .בכל זאת
העיר חולון יש לה שם עולמי ,אתה יודע בזכות מה? בכל מקום
בעולם תדבר על מוזיאון העיצוב יגידו לך מיד העיר חולון .אז אם
אתה רוצה להישאר בעיר אפורה ופרובנציאלית אז תמשיך לא
לתמוך בדברים שיש להם הד בינלאומי ואני רק מודיע לך ,אני
מתפלל בית כנסת ויש שם איזה נהג מונית והוא אומר לי אתה
אפילו לא מבין מה קורה בעיר שלך .אני אומר ,בעיר שלנו? הוא
אומר לי ,כן .אתה לא יודע כמה מוניות נוסעות ממלון דן לכיוון
העיר חולון שמחפשים את מוזיאון העיצוב .כשפתחנו את מוזיאון
העיצוב הגיעו ללשכה שלי טלפונים מטוקיו ,מלונדון ,מפריז ,מניו-
יורק ,למה? לבקש הזמנות לפתיחה של מוזיאון העיצוב .רק שתדע
שמוזיאון העיצוב נבחר לאחד משבעת פלאי תבל .בתחום העיצוב,
יש לך פנינה .בכל יום שישי בתחילת חודש זה פתוח לתושבי חולון
חינם אין כסף .אז אם אתה שואל אותי תבוא בשבת.

עזרא סיטון:

אני רואה לשאול האם הסיעות בקואליציה היו שותפות לתקציב
הזה .האם מישהו שיתף אותן?
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אז כדאי שתדע איך תקציב עובד .תקציב עובד ע"י אנשי הפקידות
המקצועית שמכינה כל שנה את התקציב .יושבים יחד עם גזבר
העירייה ,בד"כ התקציב הוא תקציב תוספתי .יש לך משהו כל
שנה ,יש את הבסיס ,עליו יש תוספות .הרבה דברים שאתה חושב
שאפשר לשחק איתם אי אפשר .יש הרבה מאוד סעיפים שהם
בגדר שכר שאתה לא יכול לשחק איתם .יש חוזים שאתה לא יכול
לשחק איתם שהם צמודים למדד או למדד תשומות הבנייה.
בנושא של תעריפי מים ,תעריפי חשמל אתה לא יכול להתמודד
איתם .יש דברים שאתה קובע יוזמות במערכת החינוך .יוזמה כזו
או יוזמה אחרת .יש יוזמות של ראש העיר .נושא של "מהות"
שהקמתי לפני שנים .זו הייתה כיתה בבית הספר שילד שיש לו
בעיות של קשב וריכוז ,בעיות של לקויות למידה נכנס לאותו חדר,
זה יותר סלון של בית ,זה פרויקט יזמות .יש פרויקט שראיתי
אותו בארצות הברית לפני שנים שנכנסים לגן ילדים ואנשי מקצוע
עושים תצפית וקוראים לזה מעגן מורחב .התלהבתי מזה .אמרתי
אני רוצה את זה בחולון ועשינו את זה בחולון לגילאי  3כי
המנהלת הקודמת של גני ילדים הסבירה לי כמה קריטי הוא גיל
 .3נכון ,נעה? גיל  3הוא קריטי .אז אם אפשר לעשות תצפית על
ילד ולראות שיש לילד הזה בעיות אז כבר לטפל בו בגיל  3אני
אמרתי מעגן ,אמרו לי לא טוב .צריך לעבות את זה אמרתי למה
לעבות את זה אמרו לי תראה ,ההורים צריכים לקחת את הילד
ולהביא אותו נגיד למרכז מסוים לקבל טיפול ,אבל ההורים לא
באים .ואז מה קורה לילד .אמרתי ,מה אתם רוצים? אמרו לי
תעשה טיפול תוך כדי ותוך כדי זה שהם עושים את התצפית הם
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נותנים לילדים שהם איתרו אותם כילדים שצריך לטפל בהם
בתוך הגן .זה עולה המון כסף ,זה עולה מיליונים .ופרויקט אחר
שיש ילדים שאין להם כסף ,משפחות שאין להם .צריך לעשות
להם איבחון לגבי קשב וריכוז ואז אתה צריך לטפל בהם ו41-
אחוז אני נותן הנחה לאלה שאין להם שמקבלים הנחה בארנונה,
עד  41אחוז מקבלים הנחה .זה טוב גם לילד שהוא שילם .אף אחד
לא יודע כמה הוא שילם אבל זה עוזר לילדים האלה .אז אפשר
להתווכח על אלף ואחת דברים אחרים תאמין לי אנחנו משקיעים
הרבה מאוד כסף .אתה יודע איזה צוות מגיע לגן ילדים או
לפעוטון של גיל  ?3קלינאי תקשורת ,מרפאה בעיסוק ,עובדת
סוציאלית ,פסיכולוגית .הצוותים האלה כל הזמן מסתובבים ב-
 22גני ילדים שתקצבנו להם אבל אל תמיד יש להם את היכולת
לגייס את אנשי המקצוע האלה .תנסה להשיג היום קלינאי
תקשורת.
מיכאל שמריהו:

אנחנו מדברים כל הזמן על מיתוג העיר ובתקציב של מעל
מיליארד שקל אני חושב שיש שני נושאים שהיה צריך אולי
לעשות בהם קצת יותר וצריך לקחת את זה לתשומת לבנו אולי
בעדכון תקציב או משהו כזה לעשות את זה לקראת סוף השנה
לבתי הספר .אחד זה הנושא של התגבור של אומץ ותגבור שיעורי
עזר בבתי ספר ש 3-וחצי מיליון לדעתי זה לא מספיק .המראה
הכי גדולה של העיר חולון זה הישגי הבגרויות.

מוטי ששון:

אני לא בדעתך .אני בדעה שצריך לאפשר לילדים לסיים י"ב שנים.

מיכאל שמריהו:

אני חושב שנושא של מיתוג העיר ,אחד הנושאים העיקריים זה
נושא של ההישגים בבגרויות .אם צריך להשקיע עוד מיליון,
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שניים ,שלוש בנושאים האלה זה שווה .המיתוג שווה הרבה יותר
משלושה ,ארבעה מיליון.
מוטי ששון:

מיקי ,אם היית יודע מה עוברות המורות והמנהלות .מתקשרות
הביתה לילדים ,מתחננות שיבוראו לשיעורים  ,שיבואו לתגבורים,
הם לא באים.

עזרא סיטון:

מה רוצים מהילדים האלה זאת השאלה .מה רוצים מהם?

מוטי ששון:

מיקי ,אני בעד מסגרות של אומץ.

מיכאל שמריהו:

צריך לראות איך לעשות .אני לא בא ואומר עכשיו דרך ,אני אומר
את דעתי באופן כללי .דבר שני אני חושב שתקציב הספורט שניים
וחצי מיליון זה גם מעט משום שאתה הולך לפתוח אולם ענק
שהוא יאכל את רוב הכסף הזה.

מוטי ששון:

לא הבנת .שני מיליון סבסוד עירוני .מה הם נותנים היום?

רחמים בינוני:

 12.2מיליון ש"ח.

מיכאל שמריהו:

דבר אחרון ,אני רואה פה קיצוץ של  311אלף .גם ככה קשה מאוד
להרים את הבניין הזה .אני עובר שם .קשה מאוד למתג את
המקום הזה .קשה .אתם רוצים להוריד לו עוד  311אלף ,אין שום
סיכוי .עדיף לסגור אותו.

רחמים בינוני:

בתקציב שנה קודמת כבר נתנו להם מיליון ש"ח .היה מיליון 584
הורדנו את זה במהלך בפברואר בעדכון תקציבי הורדנו להם את
זה .זה התקציב בדיוק שיש להם בהשתתפות .כלומר ,זה בדיוק
מה שנתנו להם והם הסתדרו.

מיכאל שמריהו:

איזה הסתדרו ,אני רואה את המקום.

מוטי ששון:

תראה איך שיפצו אותו.

מיכאל שמריהו:

המקום לא חי.
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אני הייתי שם בהופעה של הדג נחש .שמעתי אומנים מה מדברים
על השיפוצים שעשינו .ואתה תראה אחרי השיפוץ איך זה ימשוך.

איתי זילבר:

יש לי שאלה קטנה בנוגע לכנס החינוך .האמת שהשנה הייתה פעם
ראשונה וזה נחמד ומרשים ובסך הכול אני בעד .אמרנו שזה 251
אלף שקלים .אני יודע שרשת משדרים כל בוקר בתכנית הבוקר
מהמדיה טק .האם על השידור הזה של רשת אנחנו משלמים
לרשת .אנחנו או מפעל הפיס.

מוטי ששון:

אתה לא משלם .עוד פעם אני אומר לך .אנחנו לא משלמים .אין
להם שום קשר עם רשת .יש לנו יזם שהוא עובד ,הוא משלם.

איתי זילבר:

אתה משלם ליזם?

מוטי ששון:

כן.

איתי זילבר:

היזם משלם לרשת?

מוטי ששון:

מה ההתחשבנות שלו עם רשת אין לי מושג .זה לא מעניין אותי.
אני מסביר לך ,חיפה נותנת לו מיליון וחצי ,אתה נותן לו  211אלף
ואתה מקבל חשיפה כזאת גדולה בכל הארץ.

איתי זילבר:

כל מה שאני שואל זה האם עיריית חולון באמצעות זה שהיא
משלמת ליזם משלמת לרשת בעבור השידור הזה.

מוטי ששון:

אני מודיע לך שהעירייה לא מתערבת לו בתכנית .לא קובעת לו מי
יזמין .העירייה נותנת לו את הכסף לפרויקט שקוראים לו כנס
החינוך שנחשב מספר אחת בארץ נקודה .הוא הולך ומזמין את
רשת ואת קשת זה לא מעניין אותי .הוא מזמין אותם לפה ,זה
טוב למפעל הפיס ,זה טוב לקק"ל ,זה טוב לעיריית חולון כולם
מקבלים את הפרסום.

איתי זילבר:

ועדיין לא קיבלתי תשובה לשאלה שלי .האם בתקציב שלו
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שאנחנו...
מוטי ששון:

קרוב לוודאי שהוא משלם להם אבל זה לא מעניין אותי .אותי
מעניין דבר אחד .על אפכם ועל חמתכם ,כואב לכם שהעיר
מקבלת יחסי ציבור.

איתי זילבר:

להפך .אני רק שואל האם ...עולה כסף ,זה מה שאני שואל.

מוטי ששון:

תגיד לי ,יבואו לשדר לך משש בבוקר עד תשע בערב ויעבירו את
כל הציוד שלהם לתוך העיר חולון .יבואו ככה סתם?

איתי זילבר:

אני מנסה להבין האם משלמים להם כסף או לא ואתה מתחמק
מהתשובה.

מוטי ששון:

אני מסביר לך העירייה לא משלמת נקודה.

איתי זילבר:

האם כנס החינוך משלם בעבור החשיפה?

מוטי ששון:

כן ,אז מה?

איתי זילבר:

אז תענה שכן .שאלתי ,תענה שכן.

מוטי ששון:

תודה רבה קיבלת תשובה.

עזרא סיטון:

כשהעיר זוכה להישגים כולנו שמחים .למה אתה חושב שצר
למישהו? נעה ,בבקשה.

נעה צ'פליצקי:

משהו קטן לגבי פרויקט פרח .אני אחרי הישיבה הקודמת ב1.15-
אמרת שאין מספיק סטודנטים .פניתי לתלפיות והיא אמרה לי
בבקשה ,יש לי המון סטודנטיות.

מוטי ששון:

בשמחה רבה .תפני אותן.

נעה צ'פליצקי:

למי?

יוסי זיידה:

לליאת אברמוביץ' במנהל החינוך .היא זו שמטפלת בפרח.

מוטי ששון:

אני רוצה לענות לגבי טענות שנשמעו פה ע"י החברים .לגבי תאגיד
המים ,זה לא שאני ויתרתי עליו .אנחנו נלחמנו כדי שתאגידי
38

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה שלא מן המניין מס'  12/71/1074 17פרוטוקול 434

המים יהיו כמו חברה בת עירונית .אבל בחוק ההסדרים הצליח
האוצר להעביר שחברה עירונית זה לא יהיה זה יהיה תאגיד
שחובת הדירקטורים היא לתאגיד ובחברת בת החבות היא
לעירייה .ובתאגיד היא לתאגיד ואת זה לא רצינו והתנגדנו אבל
בחוק ההסדרים יצא שמי שלא עד ה 1-בינואר  5118לא יקים
עובר על החוק .אז אני בעדה אחד עם וידבסקי אמרנו רוב
הרשויות הלכו על זה גם אנחנו נלך  .אז לא עברנו על החוק ,הלכנו
והבאנו מענק של  81מיליון שקל מהטעם הפשוט ,אם התאגיד
לוקח את כל הצנרת שלנו ,אני השקעתי שם .השקענו שם עשרות
אם לא מיליוני שקלים בכל הצנרת של המים העירונית ,אז מה
תעשה? תיתן להם את זה בלי כסף? אז על הצנרת קיבלנו את ה-
 81מיליון .המלחמה שלנו היום היא על זה שהתאגיד יהיה חברת
בת עירונית ושלא יהיה תאגיד .מה קורה היום שמי שקובע להם
לתאגיד המים זו רשות המים .היא קובעת את המחירים היא
קובעת הכול .הנה ,הגבייה שהייתה בתוך בניין העירייה שזה
חלמאות ,העבירו אותם למקום אחר .תושב שבא לעירייה
לארנונה בא לפה .יש לו בעיה עם המים אז הוא נוסע לאזור
התעשייה אבל אין עם מי לדבר והיום יש הצעה לבטל .יש שתי
הצעות .לא להתלהב מזה ,שתי הצעות .מירי רגב חה"כ יו"ר ועדת
הפנים הולכת עם הרשויות לבטל את התאגידים כי רוב הרשויות
יש להן תאגידי מים .וסילבן אמר לבטל את הכול .אבל זה לא
פשוט כי יש אנשים שמההתחלה ובכל הזדמנות תקפתי אותם ,זה
מה מסתתר מאחורי תאגידי המים ,זה ניסיון להפריט את משק
המים לטייקונים .והיו אנשים שהובילו את זה שהיה להם גם
39

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה שלא מן המניין מס'  12/71/1074 17פרוטוקול 434

חברות בתחום של המים .לכן אמרתי לא והתנגדנו ובסופו של דבר
כשיש חוק אתה כראש עיר לא תעבור על החוק .אני לא עברתי על
חוק ,ות"א לא עברה על החוק וראשון לא עברה על החוק.
שמעון חזן:

יש רשויות שלא.

מוטי ששון:

על כף יד אחת אולי .רשויות ברמה שלי ,חוץ מרחובות אני לא
מכיר אף אחת.

שמעון חזן:

הם עברו על החוק?

מוטי ששון:

כן.

שמעון חזן:

מה עושים להם?

מוטי ששון:

לא יודע מה עושים להם.

זאב ניסים:

זה לא חברת בת עירונית כמו שאתה אומר זה כדי להשיג את
המע"מ.

מוטי ששון:

נכון.

מיכאל שמריהו:

המע"מ מכניס להם בשנה מיליארדים.

מוטי ששון:

מה שקרה ,הם עשו תרגיל .כשזה היה ידי העירייה לא שילמת
מע"מ על המים .מה עשה ראש הממשלה ביטל את הסובסידיה
שהייתה חצי מיליארד על המים ,הטיל מע"מ על המים וזה הוסיף
לו עוד חצי מיליארד .סך הכול הוא הרוויח מיליארד ש"ח.
לגבי אזור התעשייה ולפנות ליזמים .שמעון ,יש תכניות של מאות
אלפי מטרים באזור התעשייה גם איפה שמגה נמצאת כרגע וגם
אליסרא בונים  21או  21אלף מטר והעבירו את אליסרא לתוך
המתחם של תדירן ,של אלביט ויש שם תכניות גם על מגה
ותכניות נוספות .נדמה לי שעל מגה יש את משה צור שהיה בן
כיתה שלנו שמתכנן את זה שם ויש עוד פרויקטים שתוכלו לראות
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בתוך אזור התעשייה שגם יהיה מקור תעסוקה וגם מקור הכנסה
לעירייה.
חברים ,מי בעד אישור תקציב רגיל לשנת  1074כפי שהגיש אותו
גזבר העירייה מתאריך כסלו תשע"ה ,דצמבר  1074שמסתכם גם
בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות במיליארד  731מיליון אלף ₪
1473
אוקיי ,מי בעד אישור התקציב?  71בעד 1מי נגד?  4נגד 1מי
נמנע? אין נמנעים1
התקציב הרגיל לשנת  1074מאושר 1אני מבקש לצרף להחלטה
כפי שמשרד הפנים דורש שזה כולל בתוכו את תקן כוח האדם
ואת כלי הרכב שמופיעים בתוך הספר1
מי בעד?  74בעד 1כמה נגד?  4נגד 1אין נמנעים ,אושר1
 11אישור תקציב בלתי רגיל לשנת 1074
מוטי ששון:

אישור תקציב בלתי רגיל לשנת  .5112אני רק מזכיר לכם אח"כ
יש סעיף של סגירה של תברים .תבר שאין בו הוצאה באותה שנה
על פי הוראה של משרד הפנים צריך לסגור אותו .ואח"כ פותחים
אותו מחדש .אז לכן שתיים ושלוש ואח"כ אישור לקיחת אשראי
ומימון תקציב הפיתוח .כן ,וידבסקי.

יצחק וידבסקי:

כמה דברים קטנים ואחרי זה רחמים ישלים .אם תשימו לב יש
פה מעל  131תברים .גם הסכומים גדולים.

מורן ישראל:

משהו לא רגיל כמו התקציבים עצמם.

יצחק וידבסקי:

כמו התברים כמעט כולם אין תברים שממשיכים .זה אומר בנית
בית ספר אתה ממשיך לבנות אותו בשלבים ופה יש בעצם את
תוספת התקציב .אותו דבר אתה מתכנן גני ילדים ומתחיל לפני
41

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה שלא מן המניין מס'  12/71/1074 17פרוטוקול 434

שנה לפני שנתיים פה בעצם אתה ממשיך .המטרה היא בעצם לא
להפסיק פרויקט ורוב הפרויקטים העירוניים ,יש כ 11-פרויקטים
תבדקו ברשימות שהם פרויקטים חדשים ואני מקווה שגם הם
יהיו מוצלחים .כתוב פיתוח גנים ציבוריים חדשים ,שיפוצי קיץ
שאנחנו עושים בבתי ספר ,הקמת חמש ספריות ,מעון יום שיקומי
לפעוטות מעוכבי התפחתות.
נעה צ'פלינסקי:

לאיזה גילאים?

רחמים בינוני:

מ 2-חודשים ועד שלוש.

מוטי ששון:

זה של הרווחה.

יצחק וידבסקי:

מי שמכיר את המבנה של הרווחה ,המזגנים שם במצב גרוע ביותר
אז החלטנו פה שאנחנו מחליפים את המזגנים .זה סכום למעלה
ממיליון שקל .כפי שאמרתי ,רוב הפרויקטים זה של המשך זה לא
פרויקטים חדשים.

מוטי ששון:

וידבסקי ,אתם עברתם על הפרויקטים?

יצחק וידבסקי:

רחמים מתקן אותי שיש את מובל אופיין אילת שזה פרויקט גדול.

רחמים בינוני:

מובל מאילת לוייצמן  18נקודה משהו מיליון ש"ח .כנראה באמצע
השנה יתחילו בעבודות.

מוטי ששון:

מה שעשינו עד עכשיו זה מכיוון ראשון כביש  51יש שם מובל
שמגיע עד רחוב אילת .צריך עכשיו לעשות את המובל מרחוב
אילת עד וייצמן בשלב הראשון ,אח"כ אנחנו הולכים לכיוון ח-
 311כדי להתחבר כדי שהמים לא יציפו לנו את האזורים .מאילת
עד לוייצמן אח"כ השלב הבא יהיה עד דוד אלעזר.

מורן ישראל:

זה אמור לשחרר את הלחץ מים מהאזורים המזרחיים.

מוטי ששון:

כל ח 311-יתנקז לאזור הזה ויוביל אותו לכיוון דרום.
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ממה שהבנתי לפחות ממה שהצגתם אז שגם אזור ההסתדרות
שהוא מוצף כל הזמן ,אלה אותם כלים שלובים שיש סיכוי שבגלל
שיהיה את המובל הזה גם שם ירד המפלס.

מוטי ששון:

כל המקומות האלה המובל הזה קולט אותם ומוביל את המים.
מה שיש לנו עכשיו זה פתרון זמני .אתה רואה את השקעים האלה
מאחורי המדיה טק ומאחורי הקניון ,זה פתרון זמני .אבל צריך
לצאת לדרך.

מורן ישראל:

השאלה האם זה יפתור את ההסתדרות או שאנחנו צריכים
לתקצב עוד בגלל שההסתדרות חוזרת על אותה בעיה כל שנה.

מוטי ששוון:

יש בעיה בעיר חולון ,יש בה  21שקעים .זה המבנה הטופוגרפי
שלה ,לכן המים מתנקזים למקומות האלה ויוצרים בעיות ולכן
אנחנו אומרים הפתרון זה לנקז את המים ,להוביל אותם מצד
אחד לכיוון ראשון ומצד שני להעביר אותם לכיוון נחל איילון
ואלה הוצאות גדולות מאוד.

מורן ישראל:

שם זה גורם לנזקים לתושבים באופן קבוע.

מוטי ששון:

אתה רואה שאנחנו עובדים על זה.

מורן ישראל:

בהסדתרות אני לא רואה.

מוטי ששון:

גם בהסתדרות עשו.

מורן ישראל:

אז כנראה שזה לא עבד כי זה עדיין שם.

מוטי ששון:

מה המצב קיצון? איילון עולה המים לא נכנסים .אבל יש לנו את
נתיבי איילון שברגע שזה ,רוצים להרחיב אותו.
יש לכם שאלות לגבי התברים?

יצחק וידבסקי:

צריך להודיע בנוסף אולי כסעיף בנפרד ,במסגרת של התברים
בגלל שאנחנו רוצים להפעיל יותר פעילות אנחנו לוקחים הלוואה
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בסך  11מיליון שקל .זה גם אני מודיע וזה יהיה באישור בנפרד.
מוטי ששון:

אני מזכיר שמה שאנחנו יכולים לקבל היום ,השנה האפשרות
לקחת תבר עד  21אחוז מהתקציב הרגיל .אנחנו יכולים לקבל
יותר מ 211-מיליון לקבל הלוואה .החזר ההלווואות שלנו עומד על
 21מיליוון שקל פלוס מינוס.

מורן ישראל:

אנחנו נשמח שזה לא יגדל.

נעה צ'פליצקי:

כל הגני ...שמופיעים כאן בתברים זה גנים קיימים?

רחמים בינוני:

לא ,זה גנים חדשים .יש שיקום גנים ויש גני...

נעה צ'פלינסקי:

איפה זה גן ציבורי חדש ח 311-מתחם ביאליק?

מוטי ששון:

זה איפה שנעמי שמר בכיוון הזה .הגבולות של ח 311-בצד מערב
זה רחוב ביאליק.

איתי זילבר:

אפשר כמה שאלות .ממש בעמוד האחרון יש סעיף תחת נכסים
עירוניים שנקרא פינויים .מה זה הסעיף הזה? לאן הכסף הולך?

מוטי ששון:

אתה צריך לסלול נגיד כביש באזור התעשייה ,מישהו יושב לך על
הכביש .פולשים .צריך לפנות אותם.

איתי זילבר:

אנחנו יודעים כבר לאן הכסף הזה הולך? איזה פינויים הולכים
להיות ב?5112-

מוטי ששון:

נו ,מה חשבת?

איתי זילבר:

אני מקווה שכן.

מוטי ששון:

כל הזמן מפנים.

איתי זילבר:

אתה יודע אבל מה יפונה ב?5112-

יצחק וידבסקי:

את הרוב אנחנו יודעים ואנחנו שמים את זה כתקציב כי אם
נצטרך להשתמש נשתמש .כפי שאתה מבין תבר זה רב שנתי .אני
רוצה שיהיה הכסף הזה אם נצטרך פינוי שלא נצטרך עוד פעם
44

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה שלא מן המניין מס'  12/71/1074 17פרוטוקול 434

להגיע למועצה.
איתי זילבר:

הסדרי פינויים לא מגיעים לפה?

יונת דיין:

בדרך כלל הם לא נגמרים בהסדרים אלא בפסקי דין .מה לעשות,
אנשים לא אוהבים לקום לבד ולעזוב שטח שהיה להם נוח.

איתי זילבר:

אז זה נגד פולשים במירכאות או הבעלים של הקרקע שאנחנו
מפצים אותם?

יונת דיין:

בעלים של הקרקע כשיש הפקעה בתכנית בניין עיר הולכים
במסלול מסודר לפי החוק של הפקעה שיש פיצויים בגבהים
משולמים ,זה לא פינוי .פינוי זה בד"כ פולשים או ברי רשות
שחרגו מהרשות והזמן שניתן להם והם בד"כ לא אוהבים לקום
בעצמם מהמקום וללכת אז מצד אחד מגישים נגדם תביעת פינוי
ותשלום ,ומצד שני הם מגישים מהצד שלהם תביעה לעירייה על
ההשקעות שלהם בקרקע .ההליך עולה כסף ,הפסיקה הזאת בד"כ
לא נגמרת בכלום לצערי.

איתי זילבר:

הכסף של הפינויים זה כסף של פיצוי ממש או שזה גם כל
הפרוצדורה?

מוטי ששון:

זה התשלום שאתה משלם לפי פסיקה של שופט או בפשרה.

איתי זילבר:

זה לא כולל את הפרוצדורה של המשפטי אלא רק ממש מה
שהשופט פסק.

יצחק וידבסקי:

הייעוץ המשפטי הוא בסעיף אחר.

איתי זילבר:

כמה זה בערך בשנה יוצא לנו הדבר הזה? הפינויים?

יונת דיין:

תלוי בפסיקה של השופטים.

יצחק וידבסקי:

לפעמים כלום ,לפעמים...

מורן ישראל:

כשאנחנו למשל מסדירים חוב או כשאנחנו מגיעים למחיקת
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חובות יש לנו נוהל כלשהו .כי מדובר בין הכסף של העירייה לבין
גורם כלשהו אנחנו צריכים שיהיה נוהל .האם יש נוהל מסודר
כלשהו?
יצחק וידבסקי:

מה זה מחיקת חובות?

מוטי ששון:

מה זה קשור לפה ,זה תברים?

מורן ישראל:

האם יש נוהל כלשהו במידה ולא מדובר בפסיקה משפטית כמו
שאת (יונת דיין) מתארת שאז בית המשפט פוסק ואנחנו מחויבים
אלא בהסדר כלשהו? האם זה מגיע למועצה ,על גובה ההסדר.

יונת דיין:

להבדיל מחובת של העירייה שהעירייה מוחלת עליהם ומוותרת
עליהם ,שאז ברור שיש נוהל ושיקול דעת מסודר הפינויים האלה
הם מתבקשים מצרכים בסיסיים כמו סלילת כביש ,כמו בניית
מבנה ציבור .הם אדמות ציבוריות לייעוד ציבורי שצריך אותם.
ההחלטה על הפינוי נדרשת ברגע שהשטח ,מתחילה להיות
רלוונטיות הצורך של השטח .אין פה איזשהו נוהל שצריך לקיים.
הפינוי ,כמו שאמרתי לך 44,אחוז לא קורה בהסכמה וברצון טוב.
אם היה מישהו שהיה אומר לי תני לי מאה אלף שקל אני קם
והולך ,כשהיהי האחוז הזה אתה תדע עליו.

מורן ישראל:

אני לא מדבר על משהו ספציפי אני מדבר ברמה העקרונית .ברמה
העקרונית אנחנו מאשרים פה קופה קטנה לפינויים שהעירייה
תוכל להשתמש בכסף על מנת לפנות .ברמה התאורטית בעיר
אחרת שהיא לא העיר הזאת כי פה מתנהלים באופן ישר יכול
ראש העיר או לחילופין מי שממונה על התקציב לקחת את הקופה
הקטנה ללכת למפונה אחד ולפצות אותו באופן שהוא לא סביר
בלי בקרה של מועצת העיר ,האם אני צודק?
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מוטי ששון:

תאורטית זה בא לגזבר ,יועצת משפטית ואני חתימה אחרונה.

מורן ישראל:

אז אני אשמח אם יהיה נוהל כלשהו שעוד מבט.

מוטי ששון:

אני עונה לך שגזבר העירייה ,היועצת המשפטית מביאים את זה
אליי ואני חותם חתימה אחרונה לקבל את ההמלצה שלהם .זה
לא שרירותי .ככה זה מתנהל היום וככה יתנהל בעתיד.

איתי זילבר:

אני רואה בסעיף  1.2.2בטיחות בדרכים .יש פה  511אלף שקל
לפיילוט רמזור מעגל תנועה חולון .כבר היה שם רמזור ולא הייתה
שם הצלחה גדולה עם זה .מה הולך להיות שם הפיילוט עם זה?

מוטי ששון:

בעבר היה ניסיון לא טוב .היו תאונות עם הפעלת הרמזור לפני 31
שנה אם אני לא טועה .החליטו לוותר על זה .מה שקרה שמשרד
התחבורה רוצה לעשות פיילוט לראות אם הרמזור יעבוד בכיכר,
אז הולכים על פיילוט.

איתי זילבר:

אני מבין שזה מגיע ממשרד התעבורה אני מנסה להבין מה
השתנה?

מוטי ששון:

 31שנה וניסיון ,זה הכול.

איתי זילבר:

אז אני שואל מה יעשו שונה בפיילוט הזה באזורים שהיו לפני 31
שנה ונכשלו?

מוטי ששון:

עושים פיילוט נקודה .הם רוצים לעשות פיילוט נעשה פיילוט .אני
מסביר לך רוצים להפעיל פיילוט כדי להפעיל את הרמזורים
בכיכר כי הם טוענים שעכשיו יש יותר תאונות נקודה .משרד
התחבורה בא ביוזמה מקובלת עלינו ,אנחנו הולכים לפיילוט.

איתי זילבר:

אני מנסה להבין מה שונה .אני לא נגד הפיילוט ,אני מנסה להבין.

מוטי ששון:

אתה לא מבין ש 31-שנה עברו מאז? זו התשובה שנתתי לך.

איתי זילבר:

אני לא נגד זה אני פשוט מנסה להבין את המהות של זה .אתה
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מסרב לענות.
מוטי ששון:

אתה לא רוצה להבין ואתה רוצה להישאר במה שאתה אומר
בחוסר ההבנה שלך .וידבסקי תענה לו.

יצחק וידבסקי:

התקבלה בחורה חדשה ,ענבר ,היא מומחית לענייני רמזורים .היא
באה ומציעה הצעה ,סיכמה עם משרד התחבורה ,אנחנו ,לא אני
לא יודע עם ראש העיר יודעים את הפרטים הטכנולוגים איך היא
תעשה את זה .היא תבוא ,היא תדבר איתך ,אתה רוצה.

איתי זילבר:

אז תגידו לא יודעים .אני אדבר עם ענבר .אני פגשתי אותה הבוקר
אני אדבר איתה .יש לי עוד שאלה אחת .אני רואה סעיף של
מיחשוב עירוני .שפעם קראו לזה רשת וואי פאי בגנים ציבוריים.
מיותר לציין שאנחנו בעד זה ואנחנו תומכים אני שואל אבל כמה
זה עולה לנו ולמה כ"כ הרבה ,אני רואה פה  5וחצי מיליון שקל.
מה המרכיב של ה 5-וחצי מיליון שקל האלה.

רחמים בינוני:

היה לנו תבר לטובת וואי פאי לגנים ציבוריים .כרגע עולה השאלה
האם צריך את הוואי פאי בגנים ציבוריים והאם סיבים אופטיים
או לא ולכן כרגע הסבנו את התקציב למיחשוב כללי והוספנו עוד
מיליון ש"ח כלומר סך הכול  5וחצי מיליון ש"ח למיחשוב כללי .כי
היום המיחשוב זה באלף בית שנותן את כל ה...

איתי זילבר:

זה אומר כל צרכי המיחשוב של העירייה? אז זה לא הולך להיות
וואי פאי .אז התבר עבר מוואי פאי לגנים ציבוריים למחשבים
חדשים אם צריך .אני מנסה להבין ,לקחו את התבר של וואי פאי
בגנים ציבוריים והחליטו ניקח את הכסף הזה נוסיף עוד מיליון
וחצי שקל וזה יהיה לצרכי המיחשוב של העירייה.

יונת דיין:

לא של העירייה.
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לא לרכש .לפיתוח תוכנות ולפיתוח הרבה נושאים לקידום
העירייה.

איתי זילבר:

אז המיליון שהיה לוואי פאי הוסיפו עליו מיליון וחצי והסבו את
הנושא.

יונת דיין:

הרחיבו את הנושא .הרעיון הוא לכל מיני תשתיות מיחשוביות
ברחבי העיר .לא בעירייה .לא לעובדי העירייה.

איתי זילבר:

אבל השאלה היא היות שהתבר בתקציב הקודם יועד לוואי פאי
בגנים ציבוריים ברחבי העיר ,השם שונה .האם הכסף הזה ,מיליון
וחצי ,שהיה שייך לתבר הקודם ילכו עדיין לצורך הזה.

יצחק וידבסקי:

הוא אמר לך לא.

איתי זילבר:

אז הכסף הזה בוטל והועבר לתוכנות לגבייה לארנונה.

יונת דיין:

לא .הוא אמר זה היה לאינטרנט בגנים ציבוריים ועכשיו שוקלים
אולי נשים סיבים אופטיים שישרתו את כל העיר.

איתי זילבר:

הוא גם אמר לפתח תוכנות לצרכי העירייה.

רחמיםבינוני:

השאלה הייתה האם זה יהיה אלחוטי או דרך סיבים אופטיים,
כרגע בוחנים את הנושא כי המיחשוב אומרים דרך סיבים
אופטיים שהעלות היא מאוד גבוהה והעירייה אמרה כרגע היא לא
רוצה שהמיליון וחצי ישכבו סתם .נמיר את זה כרגע למיחשוב
כללי ,נפתח פה את העיר במיחשוב עם  5וחצי מיליון.

איתי זילבר:

מה זה את העיר? זה אומר שיפתחו את העירייה ,זה לא את העיר.

מוטי ששון:

מורן ,בבקשה.

מורן ישראל:

בישיבת מועצת העיר העלינו את הנושא הזה של אינטרנט אלחוטי
ברחבי העיר ואתם הורדתם את זה ואמרתם שתקדמו את זה שזה
קורה .אם אנחנו עכשיו משנים את סעיף התבר אנחנו רוצים
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לוודא שחלקו לפחות מה שאנחנו הולכים להוסיף ילך לטובת
רישות העיר בצורה אלחוטית זה אינטרנט .זה דבר קריטי
מבחינתנו וחשוב להתפחות העיר.
רחמים בינוני:

בכנס תכניות עבודה ,ומי ששמע את המומחה שבא ל"עיר חכמה".
הוא אמר שהיום לא צריך את הרשתות שהעירייה עושה כי לכל
אחד יש לו האינטרנט שלו בנייד שלו ולכן העירייה אמרה אם היא
תעשה סיבים אופטיים זה לא יעלה מיליון וחצי זה יעלה הרבה
יותר וכן היא אמרה כרגע בוא נמיר את השם למיחשוב כללי.
יהיה לי חצי מיליון למיחשוב כללי.

איתי זילבר:

וניקח את התקציב שהיה צריך לוואי פאי.

רחמים בינוני:

אז אני אומר כרגע הוואי פאי לא בטוח שצריך את הצורך שלו
ואני מסביר למה.

איתי זילבר:

ויש לי אלף ...סביבתיים ובריאותיים שיסתמו אותו.

איתי זילבר:

הכסף הזה נלקח מהתבר לוואי פאי לדברים שלצרכי העירייה
שלא רוצים שנדע לאיפה הכסף הולך.

יונת דיין:

אני רק רוצה לספר לכם שלאחרונה נשכרו שירותי מומחה בעולם
המיחשוב האלחוטי ,סיבים אופטיים ודומיהם כדי שיסרוק את
העיר ואת הצרכים ואת המקומות וימליץ מה סדר העדיפויות ומה
השיטות שעדיפות יותר להשקיע בהן כרגע.

מורן ישראל:

זה אומר שכרגע זה בעבודה .זו תשובה אחרת לחלוטין.

מוטי ששון:

קיבלת תשובה מהיועצת המשפטית .שאלות נוספות.

מורן ישראל:

סעיף פרק  1.2.2שזה בטיחות בדרכים יש שני סעיפים שאין להם
מספר סעיף.

רחמים בינוני:

זה תברים חדשים.
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נכון .יש תבר אחד של אזהרה שביל אופניים במרכז העסקים,
והתבר השני זה חולונית ,שאטל לאזור התעשייה והעסקים .אתה
זוכר כבוד ראש העיר שאמרת שלא יכול להיות שאנחנו נשים כסף
בלי שהם ישימו כסף מצ'ינג יחד איתנו .אז הנה פה עד כמה שאני
מבין אנחנו שמים כסף בלי לדעת אם הקול קורה ייענה או לא
ייענה בגלל שאנחנו לא קיבלנו עדיין תשובה מהמשרד להגנת
הסביבה בכל מה שקשור לשאטל .אז אלף האם אנחנו שמים כסף
בהיבט הזה בלי לדעת האם הקול קורא ייענה או לא .בית ,במידה
והוא לא ייענה אני רוצה לוודא בגלל שהנושא הזה חשוב כי
העלינו את הצורך הזה של מוניות שירות ובכלל היבט תחבורתי
בעיר והשאטל הזה הוא לא משהו שהוא חדש אלא משהו שהוא
חשוב לקדם אותו בעיר אני אשמח לדעת שגם אם הקול קורא לא
ייענה אנחנו רואים בזה חשיבות גדולה ואנחנו כעיר נדע למצוא
את התקציב כדי להפעיל את אותו שאטל ושאלה נוספת בהקשר
של השאטל ,אני מבין שהוא צריך לקשר בין תחנות הרכבת
למרכז העסקים החדש כי זה היה חלק מהרעיון ,אני מבקש שלא
נשכח שיש לנו עוד מרכזי עסקים בעיר שחשבו שהשאטל הזה
יעבור דרכם ,בין אם זה הקניון ,בין אם זה סוקולוב שאלה
מקומות מאוד משמעותיים .אני אשמח לקבל תשובות בהקשר
הזה ואח"כ יש לי עוד שאלה.

יצחק וידבסקי:

אם לא תהיה השתתפות חיצונית העיריה כנראה לא תפחת את
זה .התפיסה שלנו אומרת ,היא לא נגד שאטלים ,היא בעד אבל
מה שסיכמתי עם ענבר זה להפעיל גם את החברות שנמצאות
בעזריאלי שהם ישלמו חלק מהעלות.
51

מועצת העיר ה –  71חולון

מוטי ששון:

ישיבה שלא מן המניין מס'  12/71/1074 17פרוטוקול 434

יש בעיה אחרת ,מה אתה עושה לא בתקופה של השאטלים בבוקר
או אחה"צ אם אתה יכול להפעיל שאטלים בתוך העיר להסיע
נוסעים כאלה ואחרים ולזה צריך אישור ממשרד התחבורה.

איתי זילבר:

לגבייה צריך אישור.

יצחק וידבסקי:

כרגע אנחנו רוצים לעשות ניסיון .אחד ,אם הם ישתתפו כרגע זה
לא יתבצע .שניים ,אם היזמים ירצו להשתתף או לקחת במלואם
כי יש להם אינטרס ,אנחנו רוצים שהם ייקחו מאה אחוז .לכן
אנחנו רוצים ניסיון אם הניסיון ילך הסיכום שלי שנפעיל גם את
בעלי העסקים ,את כל החברות שישתתפו בעלות.

מורן ישראל:

אני מבין ,אני רק רוצה להעיר הערה ,במידה וזה כן יאושר
והתקציב לא יגיע מהעסקים אלא יגיע מהקול הקורא והעסקים,
אני יכול להבין שיש להם עבודים והרעיון של להניע את העובדים
מתחנות הרכבת לעבודה זה פתרון יעיל עבורם .מכיוון שאם
הכסף יבוא מבחוץ באמצעות הקול קורא והמצ'ינג של העירייה
אני אשמח אם המסלול ייבחן באמצעות כל מרכזי העסקים של
העיר ולא רק מרכז העסקים של עזריאלי על מנת שנוכל לייצר
מסלול כזה שלא שוכח.

מוטי ששון:

נראה לך שאנחנו מחכים לעצות שלך ולהערות שלך? תן קצת
קרדיט לאנשים שיושבים פה ויודעים מה הם עושים.

מורן ישראל:

לבינתיים לצורך העניין אתה כל הזמן אומר ,אני לא יודע מה
קורה ,אנשים המקצוע עושים .אני נותן להם לעשות.

מוטי ששון:

בחן .לא כמוך שמתיימר להבין בכל דבר.

מורן ישראל:

אני לא מתיימר אני שואל שאלות ,כבוד ראש העיר .מותר לי גם
להעיר הערות ואולי להסב את תשומת ליבם .יכול להיות שהם לא
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שמו לב .למה אתה חושב שהם יודעים הכול מראש.
מוטי ששון:

אני מכיר אותם ואני מכיר אותך .תמשיך הלאה.

מורן ישראל:

אל תעיר הערה שהיא אישית כלפיי .אתה מניח שהם יודעים
הכול.

מוטי ששון:

כן .בבקשה.

מורן ישראל:

כבוד ראש העיר ,יש  54מיליון שקלים שאנחנו למעשה מוסיפים
עכשיו תוספת לשיפוץ וציוד תאטרון חולון ואני מבין שבתאטרון
חולון שעתיד להיבנות יש דברים שאני יכול להגיד לך בעיניי הם
מאוד משמעותיים גם אם בהיבט של הצעירים בעיר .בין אם זו
משחקייה שעתידה להיות במתחם החדש ,ובין אם זה בית קפה
שעתיד להיפתח .אבל בוא ניקח בית קפה ,כמו קפה גן סיפור עלה
לנו  2 ,3מיליון שקלים להקים את התשתית ועם נוסיף עוד
משחקייה עוד מיליון וחצי שקלים .אם נגדיל אפילו את התקציב
של השיפוץ 11 ,מיליון שקלים .אנחנו מאשרים פה  54מיליון
שקלים ואני אשמח לדעת מה המיפרט של השיפוץ.

מוטי ששון:

תבוא אליי תקבל את המיפרט.

מורן ישראל:

אני אשמח בלי לבוא אליך ,שתשלחו לי את המפרט.

מוטי ששון:

אני מזמין אותך לכוס תה אליי למשרד.

מורן ישראל:

אם אתה מזמין אותי לכוס תה אז אני אבוא אבל אני אשמח אם
תצלמו לי גם את המיפרט.

רחמים בינוני:

בכל מקרה מדובר בתקציב של מפעל הפיס ,התוספת.

מורן ישראל:

אני יודע .מה זה קשור אם זה כסף של מפעל הפיס זה לא כסף
שאולי יכולתי להקדיש למשהו אחר?

מוטי ששון:

מי בעד אישור תקציב הפיתוח לשנת  1074שמסתכם ב170-
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מיליון שקל ו  241אלף ש"ח 1הן בצד ההוצאות והן בצד ההכנסות
על פי מכתבו של גזבר העירייה מה10117111074-
מי בעד?  71בעד 1אחד נמנע ,אושר1
13

תבר"ים לסגירה לשנת ( 1074המצ"ב)1

מוטי ששון:

אישור תברים לסגירה לשנת  ,5112שלא הייתה בהם תנועה בשנת
.5112

רחמים בינוני:

אלה תברים לסגירה וכפי שאתם ראים סך הכול התקציב
לסגירה זה אפס.

מוטי ששון:

כל היתרות עברו לתקציב הפיתוח.
מי בעד אישור סגירת התברים?  71בעד 1מי נמנע 1אחד נמנע1
אושר1

14

אישור לקיחת אשראי למימון תקציב הפיתוח (המצ"ב)

מוטי ששון:

אישור לקיחת אשראי למימון תקציב הפיתוח .זאב אמר תיקח
עשרים.

זאב ניסים:

תקציב פיתוח זה דבר טוב לעיר.

מוטי ששון:

אנחנו נאשר לך עשרה מיליון  ₪עם אופציה לעוד עשרה מיליון ₪
 .תשאיר את זה להחלטה שלך.

איתי זילבר:

לא ,כשהוא יחליט שהוא רוצה את העשרה מיליון שיביא את זה
למועצה עוד פעם.

מורן ישראל:

כבוד ראש העיר בוועדת כספים ביקשת עשרים .וידבסקי אישר לך
רק עשרה מיליון .אני לא מוכן שתאשר לו עוד עשרה מיליון.
אנחנו חושבים על ההלוואות לטווח ארוך .הצעירים יצטרכו
להחזיר אותן בסוף.

מוטי ששון:

מורן ,זה טוב לדמגוגיה .תקשיב טוב ,אין רשות בארץ ששיעור
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ההלוואות שהיא לקחה הוא כל כך נמוך כמו עיריית חולון .כולם
לוקחים ,גם כשאתה הולך לקנות בית .ואתה תהיה זוג צעיר אתה
תלך לבנק תיקח משכנתא ,נכון? אתה הולך ואומר אני אחכה עד
שיהיה לי כל הכסף? לא .אתה אומר ,אני עכשיו הולך לקחת
משכנתא מהבנק ,בא עם הון עצמי שלי ,קונה דירה ומתחיל לגור
בדירה כבר עכשיו ומחזיר את המשכנתא ולא מחכה עשר שנים עד
שיצטבר לי הכסף ואז אני אגור בדירה יותר מרווחת .לכן גם פה
בא המחוקק ,משרד הפנים וקבע שרשות מקומית רשאית לקחת
הלוואה עד  21אחוז מגובה תקציב הרגיל שלה .ז"א אם יש לנו פה
מיליארד וכמעט  511מיליון נגיד 21 ,אחוז זה  151מיליון שקל
שאתה יכול לקחת כהלוואה .אתה נמצא היום בעיר חולון ב21-
מיליון ש"ח .כל ההלוואות שלקחנו שלא השתמשנו בהן לקחנו
אותן כדי שהן יהיו רזרבה במקרה הצורך שנוכל להשתמש בהן.
אתה נמצא ברמה של  21-21בוא נגיד אנחנו ברמה של מאה מיליון
 ₪אתה קולט מה זה מאה מיליון ,זה עשרה אחוז.
מוטי ששון:

וידבסקי ביקש עשרה מיליון  ₪ואם תשאל את וידבסקי הוא
יספר לך שבד"כ אני זה שמתנגד לקחת הלוואות .כי אני אומר
להם הלוואות צריך להחזיר ,אבל כשיש לך פרויקטים כל כך
גדולים ,כשיש לך את המובל שאתה תפתור המון בעיות
ההלוואות נועדו לדברים האלה ,לתשתיות רק לזה זה נועד
לתשתיות האלה .לכן אני אומר ,אנחנו מחזירים הלוואות אולי
כבר סיימתי ,הלוואות של הקודמים .כשאני נכנסתי לתפקיד
החזרתי הרבה הלוואות אפילו מתקופת איילון ,נכון? מתקופת
איילון שבינינו היה גם שרון ראש עיר וגם משה רון שניהם זיכרם
55

מועצת העיר ה –  71חולון

ישיבה שלא מן המניין מס'  12/71/1074 17פרוטוקול 434

לברכה ,שניהם היו ראשי ערים שלקחו גם הלוואות ואני החזרתי
אותם .זו דרכו של עולם .אתה רוצה לפתח ,אתה רוצה שהתושב
ייהנה היום קח הלוואה.
מורן ישראל:

אני רק אומר שאני שמח שיש שיח על זה ,עכשיו על עצם לקיחת
ההלוואה כדי שלא יהיה יד קלה על ההדק של לקחת הלוואות.
מורן ,אתה מאבד פרופורציות .אני לא הייתי מדבר על זה אילולא

מוטי ששון:

זאב שאומר מה אתה שם לי פה עשרה מיליון ואתה מביא לי
פיתוח .כי זה היה גם בתקופה של הקודמים שלי.
עמוס ירושלמי:

מוטי ,אנחנו מדברים על מיליארד  511מיליון שקל .לא ראיתי
שקל אחד עד עכשיו .איפה כל הכסף?
מי בעד לקיחת אשראי למימון תקציב הפיתוח על פי מכתבו של

מוטי ששון:

יצחק וידבסקי מה .11.15.5112-עשרה מיליון  ₪עם אופציה לעוד
עשרה מיליון  . ₪מי בעד מה שאמרתי?
מורן ישראל:

בניגוד למה שוידבסקי מבקש.

איתי זילבר:

בניגוד למה שוידבסקי מבקש.

מוטי ששון:

אני חוזר על ההצעה 1עשרה מיליון ש"ח כי הוא ביקש עם עוד
אופציה לעשרה מיליון ש"ח1
מי בעד?  74בעד 1מי נגד?  1מי נמנע?  3נמנעו1

הישיבה נעולה

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה
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