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 .2מועצת העירייה אישרה ברוב קולות את אישור תקציב הפיתוח לשנת .2016
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פרוטוקול
אישור התקציב הרגיל לשנת 2016
מר מוטי ששון :חברים ,טוב חברים ,אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר  .38על סדר היום
אישור התקציב הרגיל לשנת  .2016קיבלתם את הספר .אני ברשותכם אדגיש רק,
וידבסקי אתה רוצה לדבר בהתחלה?
מר יצחק וידבסקי :לא ,אני אגיד שתי מילים אבל כבוד ראש העיר ..
מר מוטי ששון :אז בבקשה.
מר מוטי ששון :טוב ,וידבסקי ,זה אצלי על השולחן.
מר יצחק וידבסקי :קודם כל כולם קיבלו את שני הספרים?
דוברים:

כן.

מר יצחק וידבסקי :הספרים מעניינים ומי שהתעמק,
מר מוטי ששון :וידבסקי תתקרב לשולחן.
מר יצחק וידבסקי :לא ,זה רחמים.
מר מוטי ששון :חכה רגע ,אני פתחתי את הישיבה ,אני הודעתי ,כן.
מר יצחק וידבסקי :טוב ,לגבי העובדות בתקציב הרגיל ,אחרי זה רחמים או אני אקרא קצת ממה
שהיה כתוב שם אבל ראש העיר ,כבוד ראש העיר,
מר מוטי ששון :אני רציתי להגיד כמה מספרים אבל דבר .הספר שלי למטה במשרד.
מר יצחק וידבסקי :השנה היה קשה מאוד לאזן את התקציב .אני מודה .כבר היום יש תוספות לא
מתוכננות .לדוגמה הנושא של הסכם השכר ,אף אחד לא ידע ששר האוצר ייתן
 ₪ 1,000השנה לכל עובד ,סליחה ,יושב ראש ההסתדרות ,ויוסיפו במיוחד לעובדים
בשכר נמוך ,יוסיפו יותר מאשר בשכר גבוה .לצערי בעירייה יש יותר עובדים בשכר
נמוך ולכן ההוצאה של העירייה תהייה הרבה יותר גדולה .לא שזה ישפר במי יודע
מה את השכר ,אבל בכל אופן זה יהיה.
מר שי קינן:

הוצאה ברוכה.

מר יצחק וידבסקי :מה?
מר שי קינן:

הוצאה ברוכה.

גב' נעה צפליצקי :על זה אנחנו מברכים.
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מר יצחק וידבסקי :כן .האיזון יבוא גם ,גם בחלק מהרזרבה וגם ממקורות אחרים .לצערי נצטרך
גם להקטין ,גם להגדיל ,יש לנו עוד מספר הגדלות שאנחנו צופים שניאלץ להעביר
אותן כבר במהלך החודשים הקרובים .זה אילוצים שנוחתים עליך ואין לך ברירה,
אתה חייב להביא את זה לפני המועצה .אני מציע באמת במקום  ...אתה או אני .יש
פה כמה סעיפים .תראו ,קודם נושא מעניין ,אולי אפילו שאני לא אגיע למספרים,
ואני חושב אחד הנושאים המעניינים ביותר .עיריית חולון יש לה שתי חברות,
ששאלת מורן על שתיהן ,אחד החברה הכלכלית ואחד החברה לבילוי ובידור.
החברה הכלכלית ועיריית חולון היו ,החברה הכלכלית והחברה לבילוי ובידור הן
שתי חברות נפלאות .לדוגמה העירייה או ראש העיר החליט שהוא עושה פרויקט,
אתם בטח מכירים כולכם ,פרויקט עזריאלי .בפרויקט עזריאלי שחלק מההכנסות
אתם רואים פה ,יש הכנסות אדירות מארנונה ,זה מדובר בהרבה מאוד מיליונים,
ונגיע לגמר האכלוס לכ 15-מיליון  ₪רק מארנונה ,ונגיע לדמי זיכיון למעלה מ10-
מיליון  ₪כל שנה .הכול לפי החלטת ראש העיר לעשות עסקאות קומבינציה ,לא
למכור את הקרקע ,כי היא קרקע עירונית והחברה הכלכלית מטפלת בזה .פה מה
הטעות שמורן קבע ,כל חברה צריכה להרוויח ,לא.
מר ישראל מורן :טעות שלי?
מר יצחק וידבסקי :רק חברות כלכליות אמורות להרוויח .חברות של תרבות מסובסדות .אין מה
לעשות .זאת אומרת החברה הכלכלית.
מר ישראל מורן :הן יכולות לסיים בגירעון?
מר יצחק וידבסקי :לא ,תיכף אני אראה לך ,אני אענה לך .החברה הכלכלית יש כבר בשבוע הבא,
תוכלו לראות בעיתונות ,יוצא מכרז במטרה שוב להגדיל את הכנסות העירייה ,שוב
בעסקת קומבינציה ,בין  30ל 40-אלף מטר מרובע מעל הקרקע ומספר קומות של
חניות ,אני לא זוכר פשוט את המטרים ,ושוב העירייה תקבל ארנונה ברמה של
הרבה מיליוני שקלים ושוב גם דמי זיכיון .אנחנו מקווים שבאמת יהיה היזם ,היום
הייתה לי פגישה עם עזריאלי ,דרך אגב ,עם יובל ,עם המנכ"ל ,סיפרתי לו על זה ,לא
יודע אם הוא ייגש ,אני מקווה שכן.
מר מוטי ששון :אבל הוא קנה כבר.
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מר יצחק וידבסקי :מה?
מר מוטי ששון :הוא קנה באזור התעשייה.
מר יצחק וידבסקי :בכלל הוא אמר לי ש ,שימו לב,
מר ישראל מורן :על איזה חלקה אתה מדבר? שדרות ירושלים המרכבה?
מר יצחק וידבסקי :כן ,בדיוק כך .זה ייצא ,ייצא בשבוע הבא המכרז הזה .רעיונות ,יש לנו הרבה
רעיונות מבחינת העירייה לדחוף גורמים שונים לקבלת הכנסות .אני לא יודע ,יש
לנו אפילו ,אני לא אגיד את שם הבנק ,יש לנו רעיונות להביא לפה מרכזים של
בנקים ,הכול שוב במטרה להגדיל את ההכנסות .הציפייה פה ולפי ההחלטה של
ראש העיר ,צריך לקדם את אזור התעשייה ולקדם הכנסות עירייה בצורה מאוד
מאוד רחבה .אני אתן לכם שוב דוגמה ,ושוב המטרה היא להגדיל את הכנסות
העירייה .הקמנו ,שוב ,יש שוב חברה ,זה מה שדיברתי קודם זה בטיפול החברה
הכלכלית .יש עוד הרבה נושאים אבל התמקדתי בשניים .נושא נוסף שהוא לבני
זיכיון גבוהים מאוד ,זה הנושא של החברה לבילוי ובידור .כולכם ראיתם או אתם
מודעים לזה ,עדיין זה לא הסתיים ,החברה לקחה הלוואה ,אנחנו כפי שכולם
יודעים פה ,חתמנו ערבות,
מר מוטי ששון 30 :מיליון .₪
מר יצחק וידבסקי 30 :מיליון  ,₪לא ,נתנו ל 20-נדמה לי את הערבות,
מר מוטי ששון :אחרי זה הגדלנו.
מר יצחק וידבסקי :עוד  ,10לא 10 ,מיליון  ₪בלי ערבות ,לצערי כי אנחנו מוגבלים בהיקפי הערבות,
זה לא היה טוב אבל לא נתנו  10מיליון  ₪ערבות ולצערי צריך לשלם קצת יותר
ריבית אבל המטרה הייתה להקים פרויקט שבעצם גם יקדם מאוד את העיר וגם
יכניס הכנסות מדמי זיכיון וארנונה לעירייה .אני מחזיק לראש העיר ולשמשון
שכולכם מכירים לדעתי ,מותר להגיד משהו טוב ,הוא מנהל מדהים לטעמי ,למרות
שהוא לא נתן לך אינפורמציה,
מר מוטי ששון :צריך על פי חוק.
מר יצחק וידבסקי :איש מדהים ואנחנו אמורים גם שם כפי שאמרתי ,לקבל דמי זיכיון אבל
הרעיונות ,הרעיונות לדעתי מעולים .עוד דוגמה שנוכל כנראה להקטין את
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הסובסידיה והקטנו כבר מ 2-מיליון  ₪ל 1.5-מיליון  ₪בהקצבה ,למרות שלא
ציפינו ,מישהו פה אחרי זה שואל שאלות ולא מקשיב.
דובר:

אני יש לי חלוקת קשב וידבסקי.

מר יצחק וידבסקי :טוב .למשל הקימו את היכל הספורט ,היכל ענק שמשמש ,התוכניות היו
בהתחלה באמת להפעיל אותו בעיקר לענייני ספורט .עשרות אירועים ,עשרות
אירועים ,אולי במהלך השנה יהיה,
מר מוטי ששון :תרשה לי לתקן אותך .זה לא ספורט .מההתחלה בקונספט הראשוני שלי ושל חנה,
היה להביא לכאן אירועי תרבות ברמה גבוהה שהאומנים לא רצו להופיע לא
בתיאטרון כי התיאטרון לא יכסה את הדרישה הכספית שלהם .לכן אמרנו נעשה
משהו ענק ,כמו קיסריה 4 ,אלפים מקומות ישיבה ,ואז כל האומנים מהשורה
הראשונה יבואו להיכל הספורט .זאת הייתה התוכנית וזה ישמש את כל ענפי
הספורט ,אבל צריך להזכיר את ההתעמלות האומנותית שבזכותם ,בזכות אליפות
אירופה גם קיבלנו כסף מהטוטו לבנות את ההיכל הזה.
מר יצחק וידבסקי :האמת ,אני מאוד מקווה ,אני הופתע אבל אני מאוד מקווה שיום אחד לא
נצטרך לסבסד את המקום ,למרות שהוא גם מקום של הופעות ואירועים וספורט,
שכולם יודעים שספורט זה לא הקטע הרווחי ביותר ,ואני מאוד מקווה שגם נקבל
כספים .זה מאוד יפתיע אותי אבל הכול ייתכן .אני מציע ,ראש העיר קיבל את
הספר.
מר מוטי ששון :טוב .אז למי שמחזיק את הספר ,יהיה לו יותר קל אם הוא יעקוב אחריי.
מר יעקב חרש :כבוד ראש העיר יש לי שאלה .אני שומע מה שאומר מר וידבסקי ,מה שאנחנו
מקבלים אנחנו משלמים  25אחוז מס ,נכון? על הרווחים.
מר יצחק וידבסקי :חרש ,אני מקווה קודם כל שלא הקליטו אותך ואתה תקבל הסברים.
מר יעקב חרש :טוב ,הבנתי.
דובר:

למה אתה צועק?

מר מוטי ששון :יענק'לה ,אנחנו מתנהלים ,אני ווידבסקי,
מר יעקב חרש :לא אמרתי כלום ,סליחה.
מר מוטי ששון :עוד מעט  30שנה ביחד.
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מר יעקב חרש :סליחה על מה שאמרתי.
מר מוטי ששון :אז אני רק רוצה ,אחר כך אם אתה רוצה לפרט אז זה בסדר .אחד הדברים שזה
בולט בצורה מאוד מובהקת ,עיריית חולון בהשוואה להרבה רשויות בארץ ,זה
עלויות השכר .זה לא סוד ,ככל שעלויות השכר גדולות יותר ,תקציבי הפעולה,
(החבר'ה הצעירים ),תקציבי הפעולה הם גדולים יותר .זאת אומרת מה הולך יותר
לתושב .אתה יכול להעסיק עובדים שעל כל שקל שאתה גובה ,להוציא  50אחוז מזה
לשכר ואתה יכול גם להוציא  30אגורות לשכר ועוד  70אגורות אתה מכניס את זה
ישירות לתושבים שזה תקציבי פעולה .תקציבי פעולה זה כל הסעיפים שאתם תראו
אותם כאן של ההוצאה למעט כוח אדם.
עו"ד רועי כהן :התקציב הזה לקח בחשבון את התוספת של מה שהיה עכשיו עם ההסתדרות?
מר מוטי ששון :לא .כרגע יש דיונים בין השלטון המקומי ,אני לא יודע גם כמה ,בין השלטון המקומי
לבין האוצר ,כי אי אפשר לבוא ולהשיט עלינו כל מיני,
עו"ד רועי כהן :אבל הם רוצים להשיט.
מר מוטי ששון :הם משיטים ,אבל ביבס אמר ,יושב ראש מרכז השלטון המקומי אומר הוא לא
חותם .עד שלא יבואו ויישבו ,אני לא יכול לומר,
עו"ד רועי כהן :כלומר כרגע התקציב הזה לא ,לא מכיל בתוכו?
מר מוטי ששון :אני לא יכול לקחת בחשבון.
דוברת:

הוא נערך לפני.

מר מוטי ששון :הוא לא נחתם.
עו"ד רועי כהן :לא ,בסדר ,אני אומר,
מר מוטי ששון :רועי ,ההסכם ,תראה,
עו"ד רועי כהן :יש פה אני רואה תוספת לפי,
מר מוטי ששון :אבל רועי ,אני עוד לא התחלתי לדבר .אתה כבר נותן לי כבר ,אתה מתחיל לדבר
איתי על התקציב ,עוד לא התחלתי ,רק פתחתי .אבל תהייה רגוע .כל התוספות
שמדברים עליהן לא מופיעות פה כי עוד לא נחתמו הסכמי השכר עם השלטון
המקומי .מה שקובע לגביי זה לא מה שמשרד הפנים אמר ,מה שהמרכז לשלטון
מקומי .המרכז לשלטון מקומי צריך לשבת עם האוצר ולסגור את הדברים האלה.
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עכשיו ,מטבע הדברים כשיושבים עם האוצר ,מדברים על השיפוי .זאת אומרת לא
יכול שאתם תשבו שם בירושלים ואתם תנחיתו עלינו כל מיני החלטות כאלה
ואחרות .עכשיו ביבס יש לו מעמד והוא לא כמרכז שלטון מקומי ,בכל זאת יש את
הקרבה שלו לראש הממשלה ,אז כרגע יש ישיבה של הפורום ה 15-שדיברנו ברמה
העקרונית שאנחנו לא פוסלים אפשרות להשבית את כל השלטון המקומי במדינת
ישראל .כי לא יכול להיות שכל פעם יטילו עלינו גזירות ואנחנו נצטרך לממן את זה,
זה נראה מטורף .אז עכשיו זה הסכמי השכר ,אנחנו בירכנו ואני אומר יפה עשה שר
האוצר שעשה את הדיפרנציאציה ,שיותר שכר ילך לרמות הנמוכות .השכר הנמוך,
לתת להם .לרמות הגבוהות לא לתת כלום .כלום .אני הייתי אומר מתחת לרמות
שלנו ,לא לתת לנו תוספות .לקחת את הכסף הזה ולחלק אותם לאלה שיש להם
שכר נמוך או אלה שנושקים לגבול שכר המינימום במשק .אני אמרתי את זה דעתי.
תמיד אמרתי את דעתי ,לא לתת לנו תוספות שכר .לתת את זה לדרגים הנמוכים.
לכן עלויות השכר של עיריית חולון מאפשרת לנו את האפשרות להקציב הרבה
מאוד כספים לתקציבי פעולה .אין רשות שיש לה את היכולת של ה 70-אחוז ,כמעט
 70אחוז 68 ,אחוז שהיא מפנה ,שהיא מפנה לנושא הזה של תקציבי פעולה.
מר ישראל מורן 70 :אחוז?
מר מוטי ששון :וכשאתה מסתכל בעצם על פירעון המלוות ,אנחנו עדיין הכי זולים בכל הרשויות,
הייתי אומר הגדולות ,אם אני לוקח למשל את ,דווקא את ראשון הבאתם לי? למשל
את הוצאות השכר של תל אביב  42אחוז .אני הולך לערים אחרות .בת ים ,עלויות
השכר שלה  47אחוז ,לכן היא גירעונית ,לכן יש לה כל שנה גירעונות והיא לא
מסוגלת לאזן את התקציב שלה וכל שנה .זה אני מדבר אחרי שהיא מקבלת47 ,
אחוז עלויות השכר זה הרבה מאוד .אני לוקח את רמת גן  43אחוז.
מר ישראל מורן :ראשון?
מר מוטי ששון :רעננה  48אחוז ,לכ ן רעננה יש לה תדמית זה ,היא עיר גירעונית .רעננה ירדה
מגדולתה .לוקח  44אחוז כפר סבא ,דברים לא קלים ולא פשוטים .אנחנו  30אחוז,
אנחנו לא ניפחנו את המנגנון ,לא הוספנו ,מאז שאני ראש עיר לא הוספנו אנשים
למעט אנשים שפרשו בתחום החינוך ,בתחום של העבודה הסוציאלית,
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הפסיכולוגים ,אלה האנשים .מעבר לזה אנחנו שומרים עם היד על הדופק כי קל
מאוד להיכנס לגירעון ,קשה מאוד לצאת ממנו .עכשיו ,אם אני מסתכל על עומס
המלוות ,חולון זה  5אחוז ,עומס המלוות למשל ניקח עיר חזקה ,תל אביב כמעט 30
אחוז ,חיפה עומס המלוות שלה  47אחוז .זה המון ואם ההחזר המלוות שלנו כמעט
 2אחוז ,אז למשל בבאר שבע זה  32אחוז ,בנתניה  28אחוז ,זה יותר מדי גבוה.
קשה להתמודד ,ולכן אנחנו,
עו"ד רועי כהן :זה ההחזר שלהם  28אחוז?
מר מוטי ששון :אני מדבר ,זה מלוות ,כן.
עו"ד רועי כהן :לא יכול להיות .אז מה נשאר לו? זה לא יכול להיות.
מר מוטי ששון :אני מדבר איתך על נתניה  28אחוז ,כשעומס המלוות  45אחוז.
עו"ד רועי כהן :זה נשמע לי,
מר מוטי ששון :אלה נתונים שקיבלתי מאגף התקציבים.
עו"ד רועי כהן :אתה איש תקציבים ,אז אם הוא אומר שהוא לא פועל ,שהוא לא פועל,
מר מוטי ששון :לא ,תלוי ,זה לא ככה .צריך לעשות את הבדיקה הזאת לגבי נתניה .אני מוכן לבדוק
את זה לגבי נתניה ,אבל אני נותן לך מקומות אחרים מה קורה .תראה ,ראית באר
שבע  32אחוז.
מר ישראל מורן :תוך שנה וחצי הם מחזירים את כל ה.45-
מר מוטי ששון :לא.
מר ישראל מורן 45 :אחוז מהתקציב.
מר מוטי ששון :בדרך כלל ההלוואות ,הלוואות מתפרשות,
מר ישראל מורן .. :החזר שנתי.
מר מוטי ששון :ההלוואות,
מר ישראל מורן :תוך שנה וחצי אתה,
מר מוטי:

ההלוואות מתפרשות על גבי  15ו 20-שנה .תקן אותי וידבסקי ,וידבסקי ,הלוואות
הפיתוח של הרשויות המקומיות מתפרשות על  15או  20שנה.

מר יצחק וידבסקי :זה תלוי מה  ...יכול להיות  20שנה ,יכול להיות  ,15זה מה שאתה סוגר.
מר מוטי ששון :גם  25שנים.
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מר יצחק וידבסקי :מה?
מר מוטי ששון :גם .25
מר יצחק וידבסקי :אתה יכול לסגור.
מר מוטי ששון :בסדר .טוב ,אז אני רק נתתי לכם כדי לקבל פחות או יותר אינדיקציה ,כי המצב
הכלכלי של עיריית חולון מבחינה זו בין הטובים ביותר בארץ ,מבחינת היעילות זה
ברור ,על אחת כמה וכמה ,אבל כדי שתבינו עד כמה הדברים האלה הם מהותיים,
אז אני אקח אתכם לעמוד  .12בעמוד  12סעיף  ,3תסתכלו בעמוד  12סעיף  ,3בצד
אחד יש את הצד של התקבולים שזה  402מיליון  ,₪ובצד של התשלומים זה 667
מיליון  .₪זאת אומרת שעיריית חולון מסבסדת את השירותים הממלכתיים שזה
התפקיד של המדינה ,בחינוך ורווחה ודת וקליטת עלייה ,תקשיבו למספר265 ,
מיליון  ₪שאנחנו מסבסדים שירותים ממלכתיים שזה התפקיד של המדינה .אם
אני אקח רק את החינוך  133.5מיליון  ₪אנחנו מוציאים כל שנה מהארנונה לטובת
החינוך הפורמלי ועוד כמעט  80מיליון  ₪לוקחים מהארנונה לטובת החינוך הלא
פורמלי ,שזה המתנ"סים והקייטנות והצהרונים ומועדוניות והתיאטרון והספורט,
הכול ביחד מגיע לכמעט  80מיליון  .₪זה נתון שאומר הרבה מאוד על היכולות של
העירייה .אני אקח אתכם לנתון ,מה ההוצאה פר תושב באופן ריאלי .אם תסתכלו
בספר התקציב בעמוד  ,42מורן אתה הראיתי לך את זה,
מר ישראל מורן :אני מכיר את זה.
מר מוטי ששון :מכיר את זה ,אז זה לא יזיק אם תראה את זה עוד פעם .זה יהיה לך קשה לראות
אבל תראה את זה.
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :ההוצאה הריאלית ,ההוצאה הריאלית פר תושב ,תקשיבו טוב ,הוצאה ריאלית פר
תושב ,העירייה מוציאה  ,₪ 6,720העירייה מוציאה על כל תושב .₪ 6,720
מר יצחק וידבסקי.270 :
מר מוטי ששון :סליחה .₪ 6,270 ,סליחה ,תודה על התיקון .ואם אני אקח אתכם לנושא שנוכל
להתייחס אליו בעמוד,
דובר:

.53
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מר מוטי ששון :עמוד  ,53אבל לפני זה ,אולי בעמוד  ,51אם אני לא טועה ,בעמוד  ,51כן ,תוכלו
לראות את ההתפלגות בהצעת התקציב ,הכנסות הוצאות ,הגירעון שכתוב ,איך שזה
מסתכם ל 133.854-מיליון  .₪זה בחינוך בלבד .עכשיו ,אם אנחנו רוצים לראות
בעצם את ההוצאה פר תושב ,תוכלו לראות שגם בשנה הזאת ההוצאה פר תושב
גדלה ,ההוצאה פר תלמיד ,סליחה ₪ 13,125 ,על כל ילד מוציאים בחולון ,בין אם
זה גן ילדים ,בית ספר יסודי ,חטיבת ביניים או חטיבה עליונה ,כאשר העירייה
בלבד,
גב' רבקה עדן :החינוך הפורמלי אתה מתכוון.
מר מוטי ששון :מה?
גב' רבקה עדן :זה רק בחינוך הפורמלי.
מר ישראל מורן :זה הפורמלי.
מר מוטי ששון :רק בפורמלי ,לא נכנסתי ללא פורמלי.
גב' רונה עמרם נתיב :זה ממוצע ,בדיוק.
מר מוטי ששון :אני מדבר ממוצע בחינוך הפורמלי.
מר יעקב בבלי :מה זה לא פורמלי מוטי?
מר מוטי ששון :מתנ"סים והדברים האחרים.
מר יעקב בבלי :אנחנו איפה נקראים?
מר מוטי ששון :אתם תיכנסו בלא פורמלי.
מר יעקב בבלי :אנחנו בלא פורמלי?
מר מוטי ששון :יש בפורמלי ויש בלא פורמלי .לכן ההוצאה פר תלמיד ,החלק של העירייה בחינוך
הפורמלי זה  ₪ 4,128שלפני שנה היה  ₪ 3,792ואני מדבר בערכים ריאליים .אני
מדבר אחרי תוספת המדד .זאת אומרת אלה נתונים שמראים לכם בזכות היכולות
והעוצמה הכלכלית של העירייה ,שאנחנו כמו שאמרתי תקציבי פעולה הוא  68אחוז
כ מעט ,בזכות זה אנחנו יכולים להגדיל ,אני גם לא מדבר איתכם על הרווחה ,כי
אם תסתכלו על הרווחה ,השנה הגענו ,השנה הגענו ברווחה ל 44-מיליון 44.5 ,₪
מיליון  ₪אנחנו מוציאים מהארנונה לטובה אותה אוכלוסייה של הרווחה שהביטוח
הלאומי או משרד הרווחה לא נותן להם .בין אם זה הסכמים במעונות או ילדים
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בסיכון ,אנחנו בדברים האלה לא חוסכים .למרות שמשרד הרווחה צריך לתת לנו
 75אחוז ,הוא לא נותן את ה 75-אחוז .הוא מקצה נגיד תוציא  100ילדים בסיכון,
לדוגמה ,אבל אם יש  200ילדים? מי יממן אותם? אנחנו נעשה סלקציה? נתתי
הוראה כל מי שנמצא בסיכון ,אין בעיה כספית ,אנחנו נוציא את כולם ,אנחנו
נשמור על כולם ונגן על כולם .כנ"ל לגבי העניין הזה של הקשישים .לכן כשאתם
מסתכלים על כל התקציב ,התקציב הזה נעשה ואני רוצה להודות לגזברות ,ליצחק
וידבסקי ,לרחמים ,לשמוליק שנמצא כאן איתנו ,לשרה שכל פעם לא מחמיצה אף
ישיבת מועצה ,שהיא דואגת ויושבת על התקנים של העירייה ובודקת ולאורי צור
שיהיה בריא ,שהוא החשב של העירייה ,עושים עבודה יוצאת מן הכלל .אני עובד עם
הצוות הזה כבר עשרות בשנים ,אני נהנה מכל רגע ומועלם יושב ראש ועד ההורים
לשעבר ,שבאמת ואפילו שהוא לא יושב ראש ועד ההורים ,הוא בהחלט מדבר
בזכותם של בתי הספר ,אבל תאמינו לי זאת עבודה לא קלה ולא פשוטה וגם אם
הממשלה תשיט עלינו לעשות תוספות כאלה ואחרות ,אנחנו נוכל ונתמודד עם זה
בצורה כזאת או אחרת אבל אנחנו ,אני רוצה לקוות שהמדינה ברגע שהיא מטילה
מטלה על הרשות המקומית ,מחובתה להציג מימון כשיפוי לאותה הוצאה שאנחנו
צריכים להוציא ולא להשיט את זה על התושבים .רחמים ,אם יש לך מה להוסיף,
בבקשה ,אם לא  -אני אפתח את הדיון.
מר רחמים בינוני :אפשר לפתוח את הדיון ,אם יש שאלות אני אענה.
מר מוטי ששון :בבקשה .תבוא לפה ,תענה .מורן הצביע.
מר ישראל מורן :אני רוצה לפתוח כהרגלתי בפתיחה של תקציב ,להודות לאנשי הכספים ,באמת
מקצועיות ראויה לציון וחשוב שכולם ישמעו את זה .מגיעים ,עונים על כל השאלות,
שאלות שלא ענו ,אני בטוח שעוד יענו ,אנחנו נקבל את התשובות עד לחלק האחרון.
יש עוד כמה שאלות שאני אשמח לשאול ,שאולי חלקם עלו אפילו בוועדת הכספים.
התגלו תוך כדי בשיתוף ציבור שזה בכלל הייתי שמח שהעירייה אפילו תעשה,
שתפתח את הצעת התקציב לפני כן ,תעלה לאתר העירייה ,יכיר את הציבור עוד
לפני הצעת התקציב את התקציב ,הוא יכול להעיר את הערותיו .אנחנו  27אנשים
רואים את התקציב ,אני בטוח שיהיו עוד אלפים שמתבוננים בו ,נמצא שם עוד
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דברים שאולי יכול להיות שבשוגג טעינו ואנחנו יכולים לתקן ולמה לא .סיפרת את
הסיפור של התקציב וזה סיפור שהוא סיפור יפה אבל כמובן שאפשר להסתכל עליו
גם בעוד דרך .אם אתם מסתכלים על המספרים של התקציב ,איך נאמר בתפילה,
 ...הליכות אלא הלכות ,ועכשיו במקום המספרים ,להסתכל על מספרים ומי
שמסתכל על המספרים האלה בסופו של דבר מבין את הסיפור של איך עובדת
העירייה ומה עושים ,ומה הפעילויות ,הפעילות גם הטובה והחשובה שנעשית פה
ואיפה מוסיפים ואיפה משקיעים ואיפה אנחנו משקיעים גם בחינוך ובצרכים שהם
ממלכתיים ,שירותים שהם ממלכתיים ,אז באמת אני חושב שהסיפור בסופו של
דבר המסופר הוא חלק חשוב מזה שכולם גם צריכים ללמוד ולקרוא את התקציב.
כשאתה מדבר על  30אחוז 30 ,וקצת אחוזים של שכר ,של מרכיב השכר ,אז אין
ספק שזה נשמע מאוד מרשים וחשוב ,רק שבתוך המרכיב הזה גם אנחנו צריכים
להכיר את הסיפור .עיריית חולון באופן ממוצע לעובד לא חוסכת ,אנחנו מזהים
לפחות לפי הפרסום שראיתי היום הרשות השנייה בממוצע השכר שמשולם ,עכשיו
גם שמעתם גם קודם שמרבית העובדים בעירייה ,וזה לא סוד ,הרי הם גם מקבלים
שכר נמוך ,מה שרק מחזק את העובדה שכנראה שיש שכבה ורובד של עובדים
בכירים שמקבלים שכר גבוה מאוד ,על מנת שהממוצע יהיה השני בגודלו מכל
הרשויות בארץ והמון עובדים כנראה שמקבלים שכר נמוך הם בסופו של דבר,
קיצוץ בסופו של דבר של השירות .אפשר להסתכל עליו בתור חיסכון והיכולת,
מר מוטי ששון :ההוצאה פר תושב גדלה .איזה קיצוץ? צריך לדעת לקרוא.
מר ישראל מורן :אני קורא.
מר מוטי ששון :לא רק לקרוא ,צריך גם להבין.
מר ישראל מורן :אני קורא היטב,
מר מוטי ששון :להבין.
מר ישראל מורן :מבין,
מר מוטי ששון :להבין שהוא ריאלי בהוצאה פר תושב .זה חיסכון.
מר ישראל מורן :מוטי ,אני שמח שאתה עושה קריאות ביניים כי אני לא עשיתי קריאות ביניים
למה שזה ויוסיפו אני מניח חברי ועדת הכספים שאם יש משהו שאפשר ,שאי אפשר
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לפחות ,לא תוכל לומר זה שאני לא מבין את התקציב כי מי שהיה שם מבין שאני
מבין ויכול להיות שיש לנו פשוט השקפה אחרת וחשוב לומר גם השקפה שהיא שונה
מההשקפה שלך .וחלק ממה שחשוב להיאמר ,זה שיש פערים מאוד מאוד גדולים
ושיש הרבה בכירים שמקבלים הרבה כסף שלפעמים הוא לא פרופורציונלי למה
שניתן וכשאנחנו מסתכלים על מרכיב שכר נמוך ,זה לא אומר ,יש אנשים שמקבלים
פחות ,העובדה היא שאנחנו הרשות השנייה בגדולה בממוצע שכר שמשולם אלא
לפעמים זה אומר שאנחנו משלמים לפחות אנשים במקום גם להעסיק יותר שירות
ציבורי שייתן מענה לתושבים.
מר מוטי ששון :אני חוזר על זה שלא הבנת.
מר ישראל מורן :רגע,
מר מוטי ששון :זה לא השקפת עולם.
מר ישראל מורן :וזה,
מר מוטי ששון :זה חוסר הבנה בסיסית.
מר ישראל מורן :בסדר.
מר מוטי ששון :לדעת לקרוא מספרים.
מר ישראל מורן :אני קורא מספרים יפה.
מר מוטי ששון :חבל שלא הלכתם לקורסים שהיה בתחילת הקדנציה.
מר ישראל מורן .. :שבא לקבל שי רות בבניין העירייה ,שהוא רואה מזכירה נמצאת בחדרה או
שאין ,או שלא מקבלים קבלת קהל או שהוא מחכה בתור איפשהו בארנונה ,זאת
המשמעות .חוסכים אבל משלמים ,אם תהיתם משלמים לבכירים כמו שצריך .דרך
אגב ,אם אתה רוצה להביא אנשים טובים ,אתה צריך לשלם להם ,זה לא בא ברגל.
שאלה ,השאלה היא איפה האיזון ואני חושב שאנחנו לא שם.
מר מוטי ששון :עוד הערה אחת לך .כל מה שמשולם לעובדים בעיריית חולון ,הוא על פי חוק ועל פי
הוראות של משרד הפנים והנחיות של אגף ,הממונה על השכר באוצר .בחולון אין
חריגות שכר אלא הכול לפי חוק .אז כדאי שתדע שעובדים על פי חוק.
מר ישראל מורן :אל תגיד את מה שאמרת מוטי כי היה דו"ח מבקר שאמר כאילו,
מר מוטי ששון :שמה?

15

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס' 38

 27/12/2015פרוטוקול 452

מר ישראל מורן :בדיוק הפוך במחלקת תברואה .עד היום לא קיבלנו תשובה האם החקירה ,יש שם
רובד פלילי כן או לא .זה מה שהעלה דו"ח המבקר וזה היה במחלקה שהוא בדק.
אז להגיד ש,
מר מוטי ששון :מבקר המדינה קיבל תשובה מהיועץ המשפטית שיש את הדור א' ,תסביר לו ,הוא
לא מבין ,תסבירי לו עוד פעם.
מר ישראל מורן :תמשיך להגיד שאני לא מבין ,זה אולי כנראה יחלחל למישהו.
מר מוטי ששון :לא ,אולי יחלחל לך.
מר ישראל מורן :בסדר.
עו"ד יונתן דיין :יש חלק אחד של  ..לדו"ח השכר שפורסם ,לא עיינתי בכולו ,אבל ממה שראיתי יש
מה שנקרא עובדי דור א' שהתקבלו לעירייה וששכרם נקבע לפני מרץ  .99כל אלה
שכרם גבוה וזה לא משהו שאתה יכול לגעת בו או לשנות אותו .לא העירייה ,לא
הממשלה ,אף אחד .זה ההסכם של ההסתדרות .כשהתחילו להעיר להסתדרות
שהם עושים בכל מיני רשויות כל מיני הסכמים מקומיים וכל מיני תוספות מוזרות,
ההסתדרות הלכה ועשתה מה שאני קוראת לו אחריי המבול .צילום תמונת מצב ,כל
מה שיש עד מרץ  99מוכשר ומאושר ומהיום נתחיל לקלוט אנשים בשכר מאוד
מאוד נמוך ולא ניתן אף תוספת .וזה מה שיצר את דור א' ודור ב' .אז עובדי דור א'
מקבלים שכר מאוד מאוד גבוה ואין לנו מה לעשות איתם.
מר מוטי ששון :הבנת?
מר ישראל מורן :לא ,את זה אני מכיר ,אבל זה לא אומר,
מר מוטי ששון :הבנת ,אתה מכיר ולא הבנת ,בסדר .נמשיך.
עו"ד יונתן דיין :אני יודעת למשל על עובד מסוים שפתאום מופיע בדו"ח ונראה מוזר כי הוא עובד
חדש .הוא פשוט הגיע לפה מרשות אחרת עם רמת שכר מסוימת,
מר ישראל מורן :ועובד  1,000שעות בחודש.
עו"ד יונתן דיין :לא.
מר ישראל מורן :אה.
עו"ד יונתן דיין :אני לא מדברת על התברואה.
מר ישראל מורן :אז היו חריגות,
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עו"ד יונתן דיין :אני לא מדברת על התברואה ,אני מדברת על דו"ח השכר .תברואה זה סיפור אחר.
מר ישראל מורן :זה מה שראינו אבל בתברואה .יכול להיות שאם היה דו"ח מבקר אז היינו רואים
יותר.
עו"ד יונתן דיין :בתברואה אותם עובדי דור א' יש להם הסכם שהם מקבלים לפי פרמיה וכמות
פחים מפונים ולא לפי כמות שעות .רק התשלום ,מה לעשות ,מתורגם לשעות .אז
כשהפרמיה על איקס פחים והם עושים את זה בשעתיים ,זה נראה כאילו הם עושים
 10שעות .את זה יכול להסביר לך רחמים יותר טוב ממני את החלק הזה של
התרגום.
מר ישראל מורן :עדיין לא הסבירו לי איך עוברים את ,איך מגיעים ל 1,000-שעות בחודש,
כשבחודש של  31יום 24 ,שעות ביממה,
מר מוטי ששון :אבל היא הסבירה לך שזה מתורגם,
מר ישראל מורן... :
מר רחמים בינוני :זה מתורגם לשעות.
מר מוטי ששון :אתה לא מבין .היא מסבירה לך שזה מתורגם לשעות של מאה אחוז .זה טכני.
מר ישראל מורן :בוא נניח ש 184-שעות הן משרה מלאה.
מר מוטי ששון :טוב ,עכשיו מה השאלה? תשאל שאלה ונענה לך.
מר ישראל מורן :רגע ,אתה סיפרת סיפור ואנחנו רוצים להבין.
מר מוטי ששון :אני עניתי לך.
מר ישראל מורן :יש משהו שהוא,
מר מוטי ששון :זה דבר בסיסי .אתה יודע מה זה מתרגמים לשווה ערך?
מר יעקב בבלי :זה בכל הרשויות אותו הדבר.
מר ישראל מורן :אז אם זה אותו הדבר אז זה,
מר יעקב בבלי :אין מה לעשות.
מר מוטי ששון :או קיי ,תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :שאלה ראשונה ,קודם כל לפני שאני הולך לשאול את השאלות ,אני רוצה לברך על
כמה דברים .יש פרק חדש למי שפספס את הפרק הזה ,פרק של מחלקת צעירים .לא
היה לפני כן פרק של מחלקת צעירים .היה סעיף באזור של המנכ"לית ועוד סעיף
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אחד במחלקת הנוער .בשעה טובה יש פרק שלם שמעיד בעזרת השם ומבשר על
מרכז הצעירים שייפתח בקרוב .אז אם צריך לברך אז גם לברך ואם אתם לא
יודעים לקבל ברכות,
מר ישראל מורן :זה לא קרה לפני שנה ,נכון? אתה היית פה כמה זמן,
דובר:

קודם כל אני הייתי.

מר ישראל מורן :אז למה זה לא קרה?
דובר:

קודם כל זה היה.

מר ישראל מורן :לא היה ,לא היה.
מר מוטי ששון :טוב ,גמרנו.
מר ישראל מורן :אז גם כשמברכים אתכם זה לא טוב.
מר מוטי ששון :הוא לא מתייחס ברצינות אליך ואתה תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :ממקום טהור שסוף כל סוף יש מחלקת צעירים כמו שצריך וגם התקציב שנמצא
בה לא מספיק ובעזרת השם הוא יגדל כי הפעילות תגדל והצורך שיש ל 40-אלף
צעירים בעיר ,יינתן לו מענה וזה צעד וגם כשאני רוצה לברך על הצעד הזה אז אתם
מתלוננים.
מר מוטי ששון :טוב ,שאלות יש לך?
מר ישראל מורן :יש לי.
מר מוטי ששון :אה.
מר ישראל מורן :אתה ממהר?
עו"ד רועי כהן :קודם מברכים אחרי זה מרביצים.
מר מוטי ששון :תשאל שאלות ,יענו לך.
מר ישראל מורן :בואו נתחיל בשאלה שהם שאלה כללית ושהיא שאלה שאני חושב שהיא שאלה
חשובה לשאלת הביטוח .ראיתי שבכמה סעיפים זה עלה בצורה שהיא ממש
דרמטית .האם יש איזשהו שינוי? כי כשאני מדבר על דרמטית ,היה סעיף אחד
אפילו ש 70-אחוז לדעתי של עלייה ועוד סעיף אחר .זה שאלה מהבית .איזה מזל
שהציבור גם הסתכל .טל פה ,מה קרה בביטוח ולמה זה עלה בצורה כזאת?
מר ישראל מורן :אתה יודע ,אני לא יודע .אני אשמח לשמוע .אני אשמח גם שכולנו נשמע.
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מר מוטי ששון :רחמים ,יש לך תשובה?
מר רחמים בינוני :יש היום הרבה עורכי דין בארץ ,כן ירבו ,והמשמעות היא שיש הרבה תביעות
שמוגשות לעירייה .על כל פיפס מוגשת תביעה לעירייה והתביעות הולכות ועולות
כל הזמן .זה התשובה שיש להגיד.
מר ישראל מורן :אתה מדבר על הביטוח?
מר רחמים בינוני :מה?
מר ישראל מורן :זה הוצאות משפטיות.
מר מוטי ששון :לא.
מר ישראל מורן :בטח ,כן.
עו"ד יונתן דיין :ביטוח לעיריות מקומיות מה שנקרא צד ג' ,רכוש ,גוף ודומה ,יש כיום אולי חברה
אחת שעושה וגם היא מעמידה תנאים ,אז היינו פה אחרי שהמכרז ביטוח לא
הצליח ,לקבל מכם אישור לנהל משא ומתן וגם אז הייתה חברה אחת.
עו"ד רועי כהן :יש עיריות שכבר מקימות בתוך המחלקות ,בתוך העיריות של עצמן את המחלקה
לסילוק תביעות.
עו"ד יונתן דיין :הדבר השני שיש בעיריית חולון בעקבות זה ,מכיוון שההשתתפות העצמית של
עירייה היא נמוכה ובכמה עשרות אלפי שקלים ,אז חברת הביטוח מהר מאוד
מגיעה לפשרות ומנפנפת תביעות ,כי מה איכפת לה זה לא עולה עד ההשתתפות
העצמית .לפני לא יודעת כמה שנים ,עוד לפני זה עיריית חולון קיבלה החלטה,
חריגה בנוף אבל כנראה שמוכיחה את עצמה ,זה יגידו לך בגזברות ,ההשתתפות
העצמית של עיריית חולון היא  400אלף  ₪ומעלה .עד  400אלף  ₪עיריית חולון
לוקחת עורך דין חיצוני שעובד על שכר יחסית נמוך וקבוע מעולם הנזיקין והביטוח
ומתמודדת עם התביעות לבד .יחד עם זאת,
מר ישראל מורן :זה אומר שהיא מגיעה לפשרות בדרך כלל?
עו"ד יונתן דיין :איפה שיש מקום מתאים מתפשרים ,איפה שאין מקום מתאים ,הולכים לבית
משפט עם ניהול הוכחות עד הסוף ,עד לפסק דין .יחד עם זאת ,אין פטור בלא כלום
ועדיין בתביעות האלה יש לנו תביעות כספיות מסוימות כי לפעמים מתפשרים ,כי
לפעמים מפסידים בבית משפט ,לפעמים מנצחים בבית משפט .כנראה שהשנה
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נגמרו הרבה תביעות מעבר לצפי ,צריך סכום גדול יותר.
מר ישראל מורן :אנחנו לא מדברים על תביעות .אני מדבר על ביטוח .את מדברת על עצם ביטוח של
הוצאות.
עו"ד יונתן דיין :רחמים ,אני חושבת שזה גם ההוצאות .לא?
מר רחמים בינוני :זה ההוצאות .זה ההוצאות.
עו"ד יונתן דיין :אז אני כן דיברתי ,כן הבנתי.
מר ישראל מורן :הנה ,ביטוח תלמידים למשל,
מר יעקב חרש :מורן ,אין אף חברת ביטוח פרט לאחת ...
עו"ד יונתן דיין :אני לא זוכרת אם הראל או איילון.
מר יעקב חרש :מוכנה לקחת ביטוחים של עיריות .אף חברה .ביום שיש מכרז  ..ישנה חברה אחת,
אני אומר נכון מר וידבסקי?
מר יצחק וידבסקי :כן.
מר מוטי ששון :ולא תמיד ,ולא תמיד.
מר יעקב חרש :מבין רוב החברות בארץ הם מבצעים ..
מר יצחק וידבסקי :איילון ,סליחה ,אבל רק איילון.
מר יעקב חרש :יש מעט מאוד רשויות שהן מבוטחות על ידי חברות .הרשויות המקומיות מבוטחות .
מר יצחק וידבסקי :שתגיד עוד מילה טובה.
מר ישראל מורן :לא ,אין לי בעיה .תאמין לי ,יש לי בנק של מילים טובות.
מר יצחק וידבסקי :להערכתי לעירייה בסדר גודל שלנו ,יש את עלות הביטוח בחברת הביטוח
הנמוכה בארץ ואנחנו עושים את זה לאורך שנים בגלל שאין לנו כמעט תביעות
גדולות .עיריית חולון ,כמו שנאמר ,סוגרת ,חותמת שעות .לצערי הרב גם מה
שרחמים אמר ,יש תביעות ואנשים היום תובעים  ..למישהו נפגעה האצבע ,מגיעים
למסקנה שיש לו נכות  2אחוז ,הוא הולך לבית משפט הוא מקבל כמה עשרות אלפי
שקלים .אבל גם דיברה על זה יונת .עיריית חולון לבד מנהלת חלק מהתביעות שלה.
מישהו אמר פה הקימו מחלקת תביעות  ,In houseעד  400אלף  ₪או עד  500אלף
 ,₪ולכן להערכתי ההוצאות הביטוח בעיריית חולון יחסית לגודל שלה הן
מהנמוכות בארץ.
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מר מוטי ששון :או קיי ,שאלה.
מר ישראל מורן :בהתאם לדבריך ,גם מילה טובה על זה ,יישר כוח .זה לא ברור מאליו .קיבלתם
אותה ביושר .שאלה ,סעיף ,8.1.1.1
דובר:

מורן ,איזה עמוד?

מר ישראל מורן :רק שנייה ,אני אגיע ,אתם לחוצים.
מר ישראל מורן :מה זה אומר סעיף הוצאות כנגד הכנסות שגדל ב 75-אחוז מ 800-אלף ל1.400-
מיליארד  ₪במינהלת החינוך הפורמלי.
דובר:

אני עשיתי את זה..

מר רחמים בינוני :יש הוצאות שמותנות בהכנסות .ברגע שאנחנו מקבלים הכנסות ממשרד החינוך,
אנחנו מוציאים את ההוצאות .אם לא נקבל את ההכנסות ממשרד החינוך ,לא
נוציא את ההוצאות ולכן זה הכנסות שמותנות בהוצאות ,הוצאה שמותנית
בהכנסה .יש צפי לקבל את הכסף ממשרד החינוך .ברגע שנקבל ,אנחנו מוציאים
את ההוצאה כנגד הכסף שקיבלנו.
מר ישראל מורן :זה מעין רזרבה כזאת,
מר רחמים בינוני :לא ,זה לא רזרבה.
מר מוטי ששון :לא רזרבה.
מר רחמים בינוני :זה פשוט כסף שנקבל .תסתכל בהכנסה.
מר ישראל מורן :או קיי ,אז אתם מניחים הכנסה של  1.400מיליון .₪
מר רחמים בינוני :בדיוק.
מר ישראל מורן :הבנתי .שאלה לגבי פסטיבל אישה .פסטיבל אישה  640אלף .₪
מר רחמים בינוני :נכון .מתיאטרון חולון.
מר ישראל מורן :מתיאטרון חולון.
מר רחמים בינוני :נכון.
מר ישראל מורן :עכשיו ,אני מניח שפסטיבל אישה הוא פסטיבל גם מכניס ,מוכרים כרטיסים.
מר רחמים בינוני :כן.
מר ישראל מורן :למה אנחנו לא רואים שהוא ,צפי הכנסה כלשהו?
מר רחמים בינוני :כשאנחנו מסבסדים את תיאטרון חולון ,אנחנו לוקחים בחשבון את ההכנסות
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שיש לו מכל מכירת הכרטיסים ואנחנו מקצים לו את הסכום שאנחנו ניתן לו
לטובת ההוצאה שתהייה מעבר להכנסות .עיריית חולון החליטה ,סליחה ,שאלת,
עיריית חולון החליטה להעביר את הנושא של פסטיבל אישה תחת המנכ"לית ,וזה
ירד ל 640-אלף  ₪כדי לעשות פה ,כי אנחנו נעשה פה מכרזים בעירייה והעלות,
אנחנו משערים ,תהייה יותר נמוכה ממה שהתיאטרון עושה את זה בעצמו ,לכן זה
עבר לפרק המנכ"לית ל 640-אלף  ₪במקום  750אלף .₪
מר ישראל מורן :איזה כלי יש לנו במכרזים שהם למשל?
מר רחמים בינוני :עיריית חולון ,אני אומר ,אנחנו ,כלומר אנחנו משערים שאנחנו נעשה את
הפעילות ,בדיוק אותה פעילות כמו שהייתה ב 640-אלף  ₪ולכן הורדנו את העלות.
מר ישראל מורן :והעלות הקודמת כמה הייתה?
מר רחמים בינוני 750 :אלף .₪
מר ישראל מורן 750 :אלף  ₪זה אומר שהתמיכה שאנחנו,
מר רחמים בינוני :לא תמיכה .לא תמכנו.
מר ישראל מורן :לא ,רגע.
מר רחמים בינוני :אתה תקצבת את זה.
מר ישראל מורן :ההשתתפות ,זה אומר שההשתתפות שניתנה בשנה הקודמת לתיאטרון חולון
ירדה ב 750-אלף  ?₪אתה יכול להגיד לנו איפה?
מר רחמים בינוני :כן ,בטח .היה שם  1.340מיליון  ₪ואתה תראה שזה ירד .רגע ,אני אגיד לך איפה
זה .תסתכל ב 8.2.6.1-בעמוד  .80אתה רואה השתתפות פעולות מיוחדות ,היה
 1.340מיליון  ,₪אתה רואה שנה קודמת היה  1.5מיליון  ₪וזה ירד ל 750-אלף .₪
מר ישראל מורן :איזה מספר סעיף?
גב' נעה צפליצקי :איזה סעיף?
מר רחמים בינוני :בעמוד  80בסעיף  8.2.6.1.0.0השתתפות פעולות מיוחדות ב.8.7.1-
מר ישראל מורן :או קיי.
מר מוטי ששון :כן ,יש לך עוד שאלות?
מר ישראל מורן :כן .יש לי שאלה לגבי התקן שאני עדיין לא ברור לי כי זה על פניו הייתה שאלה
שהיא פשוטה .מועצת העיר אישרה את אורן סניה כממונה על תלונות הציבור,
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מעבר להיותו ממונה על פניות הציבור ובספר הקטן ,אם שמתם לב ,אם שמתם לב
כי כבר שאלתי את השאלה הזאת ,פשוט לא קיבלתי עדיין את התשובה .הוקצה עוד
תקן ועלה עוד תקן של ממונה תלונות הציבור שאנחנו מתקצבים השנה .האם אתם
יודעים על זה משהו? האם יש תשובה? מי לא נתן עדיין את התשובה?
מר רחמים בינוני :אני אענה .מורן שאלת שאלה בוועדת הכספים .הוא שואל ,מועצת העיר אישרה
את אורן סניה,
מר ישראל מורן :בעמוד .13
מר רחמים בינוני :בתפקידו כממונה על פניות הציבור ,גם כממונה על תלונות הציבור .ועדת תקינה
של עיריית חולון אישרה תקן לפני שזה אושר במועצה של ממונה תלונות הציבור.
שואל מורן למה צריך את שני התקנים האלה כי אורן סניה שאלה נכונה .הפניתי
אותה למנהל אגף משאבי אנוש ,אמרתי לו באמת ,אם לא צריך אנחנו נוריד את
התקן ,אבל אם העירייה לא תקלוט ,אם אורן סניה עושה את התקן ולא תקלוט,
אנחנו כנראה נביא את זה במועצות הבאות ,נוריד את ההקצבה שתקצבנו את
התקן .יש חשש למורן שמישהו יקבל ,לא ,הוא שאל אותי אם אורן סניה יקבל שני
תלושים.
מר ישראל מורן :זה לא אני שאלתי.
מר רחמים בינוני :אז סליחה.
גב' נעה צפליצקי :אני ,אני שאלתי.
מר רחמים בינוני :אין כזה דבר .הוא יעשה ארבעה תפקידים אבל הוא יקבל תלוש אחד.
מר מוטי ששון :אבל יכול להיות שאותו בן אדם צריך לקבל תוספת של כוח אדם .הוא עושה גם זה
וגם זה.
גב' נעה צפליצקי :לא ,זה לא מדובר על תוספת ,מדובר שהוא יקבל שני תקנים.
עו"ד רועי כהן :אז הוא יוכל להמיר את התקן.
מר מוטי ששון :עוד שאלה ,מורן?
מר רחמים בינוני :אז השאלה הופנתה למנהל משאבי אנוש שייתן באמת את האו קיי שלו ,התקן
הזה יורד במועצה הבאה  ..עבודה.
מר מוטי ששון :מי אמר שאתה מוריד?
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מר רחמים בינוני :לא .אמרתי,
מר מוטי ששון :אם נצטרך להוריד נוריד .בבקשה.
מר רחמים בינוני :אמרנו את זה למשאבי אנוש.
מר ישראל מורן :אני מניח שכולכם יודעים ,אם אתם לא יודעים אז אחוז אחד מהתקציב הרי אמור
להיות ברזרבה .זה אומר שאם אנחנו מאשרים תקציב של  1.180מיליארד  ,₪זה
אומר ש 11.800-מיליון  ₪יישאר ברזרבה .אני חושב כבוד ראש העיר שנכון
שתסביר לנו לפחות איך תדאג להתחלק הרזרבה הזאת ,כי היא אמורה להתחלק
בכל רבעון באופן יחסי כמובן לתקציב ומה מתוכנן על ה 11.800-מיליון  ,₪כמובן
מה שנקרא יד דברים ,כוח עליון ודברים נוספים,
מר מוטי ששון :כל רבעון אנחנו נביא את ההתייחסות שלנו לגבי התוספת.
מר ישראל מורן :זה אומר שאין תכנון שנתי למה שאתה מצפה על ה 12-מיליון  ₪האלה?
מר מוטי ששון :אתה לא מבין עברית? אמרו לך תוריד אחוז אחד מכל הפעילות.
מר ישראל מורן :יכולת לענות בצורה יותר מנומסת אבל אני לא,
מר מוטי ששון :לא ,אבל אני אומר לך.
מר ישראל מורן :דיני מוסר.
מר מוטי ששון :הסבירו לך את זה ואתה חוזר .לקחו אחוז אחד ,אמרו ,זה התקציב המאושר שלך,
שים אחוז אחד ברזרבה .עכשיו תחזיר את הכסף כל רבעון .לפי מה? מה המשמעות?
עו"ד רועי כהן :יכול להיות שזה לא  ..אתה לא יודע.
מר מוטי ששון :אתה לא יודע למה אתה הולך .אתה תחליט כל רבעון למה אתה הולך להחזיר חלק,
את החלק היחסי.
מר ישראל מורן :תאמין לי וידבסקי ידאג שבסוף זה יהיה מאוזן .אל תדאג .ישתמשו בהכל.
עו"ד רועי כהן :מאוזן בכל מקרה זה יהיה כי זה מאוזן מההתחלה.
מר מוטי ששון :מורן ,אחוז אחד ,אתה צריך להבין ,אחוז אחד המשמעות שלו לשים רזרבה בצד.
זה לא ,זה לא משהו משמעותי אחוז אחד .אבל אם אתה תחליט ,תרכז את כולם
ויהיה לך סכום של  11מיליון  ,₪מתעוררות לך בעיות במהלך השנה ואתה רוצה
לעשות משהו שלא תכננת אותו למשל ,כי אם אתה לוקח ותכננת ואומר  99אחוז
מה שאני מתכנן זה התקציב ,אחוז אחד הוא לא מהותי .האחוז האחד הזה ,הביחד,
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מר ישראל מורן :תגיד שיש תקציב ,חלוקה שאתה מכיר אותה.
מר מוטי ששון :אז הייתי מכניס אותה כבר עכשיו.
מר ישראל מורן :בסדר ,אבל אתה לא יכול .לפי החוק אתה לא יכול להכניס אותו כבר מעכשיו.
אתה חייב לשים את זה .אם יש חלוקה ,רגע ,אני הבנתי את מה שאתה אומר ,אני
מבין גם את ההיגיון של לשים רזרבה בצד ,אבל החובה של לשים את הרזרבה בצד
היא חובה,
מר מוטי ששון :היא חובה.
מר ישראל מורן :נכון.
מר רחמים בינוני :אז היא חובה כי נבחרנו כרשות איתנה.
מר ישראל מורן :נכון.
מר רחמים בינוני :צריך לציין את זה ולכן משרד הפנים כבר לא מאשר לנו את התקציב ,אנחנו
מאשרים אותו במועצה והוא נכנס ישר.
מר מוטי ששון :מורן ,תדע שבעבר היו ,היה תמיד תקציב ברזרבה .תמיד.
מר ישראל מורן :של כמה ,כמה אחוזים היית שם פעם בצד?
מר מוטי ששון 6 ,5 :מיליון  7 ,₪מיליון .₪
עו"ד רועי כהן :תמיד זה היה  5מיליון .₪
מר ישראל מורן :לא ,תמיד זה היה באזור האחוז אחד?
מר מוטי ששון :כן .כן.
עו"ד רועי כהן 5 :מיליון  .₪תמיד הייתי שואל את השאלה.
מר ישראל מורן :זה בין חצי אחוז לאחוז.
מר מוטי ששון :לא ,שמנו בצד ,אולי כל מיני דברים במהלך השנה שאתה לא צופה אותם.
מר ישראל מורן :עם זה אני יכול לחיות .כולנו בטח כבר במשק הבית האישי שלנו שמים כסף לצד
כשאנחנו נצטרך .תהיתי האם יש תכנון על הכסף הזה .אם אין תכנון והתכנון הוא
תכנון מה שנקרא עד אוקטובר ,כל שלושה חודשים בתקציב ,זה גם תשובה.
מר מוטי ששון :מה שנחליט בתום שלושה חודשים זה מה יהיה.
מר ישראל מורן :בסדר.
מר מוטי ששון :או קיי.
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מר ישראל מורן :שיהיה לתכנון שאנחנו לא מכירים ואתה מכיר .אם אין כזה ,מצוין.
מר מוטי ששון :לי יש בראש הרבה מאוד תוכניות.
מר ישראל מורן :בסדר.
מר מוטי ששון :רק אני ראש עיר ,אתה לא .זה הבעיה .שאני צריך לבצע גם את זה .אתה לא חייב
לבצע.
מר ישראל מורן :אנחנו בסופו של דבר נצטרך לאשר לך את זה בוועדת כספים.
מר מוטי ששון :כן .עוד שאלות?
מר ישראל מורן :לא ,כל השאר אני סומך על ועדת הבכירים.
מר מוטי ששון :או קיי ,עוד שאלות? כן נעה?
גב' נעה צפליצקי :אני רוצה לשאול קודם כל את המהות ואחר כך את ההוצאות לגבי יועצים
חיצוניים .ראיתי במספר סעיפים ומספר קטגוריות יעוץ חיצוני ,יעוץ חיצוני ,מה
זה? מה זה יועץ חיצוני לעירייה?
מר רחמים בינוני :יועץ חיצוני זה יועץ שנבחר בוועדה למסירת עבודות שהוא נותן שירות מיוחד
לעירייה .למשל כשעשינו את,
גב' נעה צפליצקי :רגע ,אני מבינה את המשמעות.
מר רחמים בינוני :אני אתן דוגמה.
גב' נעה צפליצקי :את המשמעות של המילה אני מבינה.
מר רחמים בינוני :למשל שהעירייה חסכה את ה 2-ומשהו מיליון  ₪במעבר משיטת פינוי מענפה
לשיטת משקל ,הבאנו יועץ ,הוא נתן לנו את הייעוץ איך לעשות את המכרז ,וככה
חסכנו איזה  2וחצי מיליון  ₪בשנה על פינוי האשפה.
גב' נעה צפליצקי :או קיי.
מר רחמים בינוני :יש כל אחד ,יש כל ,לכל נושא ונושא יש את היועץ.
מר מוטי ששון :את צריכה לקחת מומחה.
גב' נעה צפליצקי :וכשאתם בוחרים יועץ זה במכרז?
מר רחמים בינוני :הוועדה למסירת עבודות.
גב' נעה צפליצקי :בבקשה?
מר רחמים בינוני :הוועדה למסירת עבודות.
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גב' נעה צפליצקי :כי יש פה הרבה סעיפים .עכשיו ,עוד משהו שראיתי ,זה העניין של ההדפסות.
הרבה קטגוריות ,הדפסות שעלו ,אם אני מסתכלת,
מר רחמים בינוני :כשהמבקר עושה דו"ח ביקורת הוא צריך להדפיס אותו .כשאנחנו עושים את
הספר תקציב צריך להדפיס אותו.
גב' נעה צפליצקי :או קיי.
מר רחמים בינוני :יש לנו מכרז עירוני לנושא ההדפסות ואז כל אחד לוקח את החלק שלו לטובת
ההדפסות.
מר מוטי ששון :דו"ח מבקר המדינה למשל כשהוא מגיע ,הוא מגיע בדיסק.
דוברת:

בשנים האחרונות.

מר מוטי ששון :בשנים האחרונות ,ואז צריך להדפיס אותו.
גב' נעה צפליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :אם אתה צריך להדפיס אותו,
גב' נעה צפליצקי :אבל אפשר להתייעל ולא לבזבז כל כך הרבה על הדפסות .אני מסתכלת למשל על
החינוך ,הסתכלתי למשל על החינוך ,כל ההדפסות של החינוך הם פחות מכל
ההדפסות של כל מיני משרדים .אני עכשיו לא רוצה להלאות אתכם בכל מיני.
מר מוטי ששון :אני לא יודע .תראי ,יש הבדל בין מינהל החינוך לבין בתי הספר ,כי בתי הספר
עושים את זה לבד.
גב' נעה צפליצקי :אני מדברת על החינוך .אני מדברת על כל הקטגוריה של החינוך לעומת כל מיני
משרדים פה בעירייה שההוצאות להדפסות ולדואר הם פי שניים.
מר יצחק וידבסקי :החיובים של הארנונה לדוגמה ,אין מה לעשות ,עדיין אנחנו לא שולחים במדיה
מגנטית או במייל לתושבים.
מר רחמים בינוני :הוא לא יכול גם.
גב' נעה צפליצקי :בסדר .יש תושבים שגם לא יכולים ,בסדר.
מר יצחק וידבסקי :כל חודשיים מדפיסים ,זה עולה בסך הכול הרבה מאות אלפים לעשות אלפי
שקלים ,כי זה תלוש לכל תושב.
גב' נעה צפליצקי :אני מבינה ,אבל יש ,אבל אני אומרת,
מר יצחק וידבסקי :לכן את שואלת שם זה לוקח חלק גדול מהוצאות ההדפסה הולכות לאגף
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הכנסות .אז אם תקראי אז תראי ששם,
גב' נעה צפליצקי :אז אני מסתכלת למשל על  ,2014על הביצוע של  ,2014לעומת ההצעה ל ,2016-וזה
עולה פי שלוש.
מר רחמים בינוני :למשל בפיקוח העירוני,
גב' נעה צפליצקי :פי שלוש.
מר רחמים בינוני :בפיקוח העירוני עלינו .אני אומר כל אחד ואחד ויש את הסיבה ,היכן שזה עלה
יש את הסיבה ,גם הפיקוח העירוני מפיק את הדו"חות ,הוא חייב לשלוח לתושב,
גב' נעה צפליצקי :אבל זה היה גם פעם.
מר רחמים בינוני :מה?
גב' נעה צפליצקי :זה לא משהו חדש .זה היה גם פעם .גם ב 2014-זה היה .בסך הכול כמות
התושבים לא עלה פי שלוש.
מר יצחק וידבסקי :זה עלה פי שלוש?
גב' נעה צפליצקי :כן ,יש מקומות ,תראה,
מר רחמים בינוני :אני יכול לבדוק ולהגיד לך בדיוק בסך הכול.
מר מוטי ששון :נועה ,נועה ,הוא נתן לך תשובה.
גב' נעה צפליצקי :תבדקו.
מר מוטי ששון :יש לך עוד שאלה?
גב' נעה צפליצקי :כן ,תבדקו.
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צפליצקי :זה משהו לא הגיוני.
מר מוטי ששון :יש עוד שאלות?
גב' נעה צפליצקי :אני קראתי סעיף-סעיף ואני סימנתי לעצמי.
מר מוטי ששון :יש עוד שאלות?
גב' נעה צפליצקי :לא.
מר מוטי ששון :לא .מי עוד רוצה לשאול שאלות? רועי בבקשה.
עו"ד רועי כהן :קודם כל אני רוצה לברך באמת את כל אגף הגזברות ,החשבות ,את וידבסקי ואת
רחמים ואת כל האנשים העושים במלאכה ,זה התקציב מ ,2013-זה התקציב ה13-
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שאני מאשר באופן אישי ואני חושב ,אני חושב שזה,
מר ישראל מורן :הוא שכחה שהוא היה באופוזיציה.
עו"ד רועי כהן :נכון ,לא ,זה התקציב שאנחנו מאשרים ,לחלק מהתקציבים התנגדנו וזה התקציב
ה 13-שאני בצורה כזאת חבר בו ואני חושב שכמו כל שנה אנחנו מקבלים תמונה
מלאה ,לפעמים באמת יש שאלה של סדרי עדיפויות ואי אפשר לקבל את כל
תאוותך בידך ,ונכון שיש פה שורה של דברים שצריך גם לברך עליהם .אני חושב
שיש שירותים חדשים שהעירייה התחילה לתת לאור ההתפתחות וזה בוא נגיד
אמירה .הפרויקט הזה של  ..אני חושב שזה פרויקט מבורך .אני חושב שכל הנושא
של אזור התעשייה והליכי התכנון שמושקעים בו כספים הוא נדבר נכון .אני הייתי
שמח לשמוע דווקא מווידבסקי לגבי אחוז השינוי ,ה 4-אחוז בארנונה ,האם הוא
הולך לגדול כתוצאה מהגידול שלנו באזור התעשייה ,למה הוא ,בוא נגיד ככה ,זה
לפי עזריאלי ואחרי עזריאלי ,למה רק  4אחוז עלייה אם הוסיפו קרוב ל 20-אלף
מטר ,אז אני מאוד אשמח לשמוע האם יש סיכוי שזה ימשיך מגמת העלייה הזאת
ויום אחד אנחנו נראה פה גרף של עלייה של בין  10אחוז שזה בערך מה שיביא את
הבשורה לעיר הזאת ,אני חושב .דבר נוסף ,כחבר הנהלה וכן כחבר הנהלת העיר ,יש
לפעמים אפשרות להשפיע ,למרות שאתם לא חושבים ,אבל אני חושב שכן יש
אפשרות להשפיע גם לחברים שיושבים כאן יחד .אנחנו גם ביקשנו ומראש העיר
ומהצוות המקצועי לקחת את הנושא של מתחמים בעיר חולון ,מתחם כיכר ויצמן
ומתחם כיכר סירן ,לקחת וכבר להקצות לשם כספים להליכי תכנון כדי להוביל
איזשהו שינוי בעיר חולון ואיזושהי התחדשות בעיר חולון במתחמים שהם
מתחמים היסטוריים פה בעיר .דבר נוסף שביקשנו חבריי יחד בהנהלה זה כל
הנושא של הנגשה של מוסדות ציבור ברחבי העיר .אני חושב שזה דבר מבורך .אני
חושב ש,
מר רחמים בינוני :ביקשתם והעיר מחויבת.
עו"ד רועי כהן :העיר מחויבת,
מר רחמים בינוני :חשוב לומר את זה .יש חוק שצריך ליישם.
עו"ד רועי כהן :יש חוק ,זה הרבה יותר קל שאתה מגייס גם את הנהלת העיר וגם את הזה ,זה הרבה
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יותר קל .זאת אומרת אתה יודע ,יש חוק ויש הרבה זה ,ברגע שראש העיר אומר
שהוא מחויב וברגע שהוא יגמור את הנושא של הכיתות וגני ילדים שאני חושב שאין
אח ורע למה שנעשה פה מבחינת גני הילדים ,ההשקעה שיש פה בבניית כיתות
ילדים ,אני מזמין אתכם לבוא ולראות למישור הפז ותראה אם זה הכיתות שצריך
להקים גני ילדים .תאמין לי הושקע שם פי שתיים או שלושה ממה שצריך ומה
שצריך להגיד ,צריך להגיד פה את זה.
דובר:

זה בכל העיר.

עו"ד רועי כהן :זה לא רק שם ,זה בכל העיר .כל גן עירייה חדש שנבנה ,בסטנדרט,
דובר:

חדש.

עו"ד רועי כהן :נכון ,החדש ,זה מה שחייבו אותנו.
מר רחמים בינוני :לא ,אבל גם בשיפוצים.
עו"ד רועי כהן :הוא יכל לעשות את זה בצורה של קומה אחת ,טיפה לשים משחקים כמו שבכל
העיריות האחרות עשו את זה ומה שצריך להגיד צריך להגיד .תאמין לי אני גם
הייתי בצד השני ואמרתי ואני יודע מה להגיד.
מר ישראל מורן :אתה לא בצד הזה.
עו"ד רועי כהן :אני בצד של ה ,הרבה יותר ממך בצד של הציבור ,פוגש הרבה יותר ציבור ממך
ועושה הרבה יותר לציבור ממה שתחלום אי פעם לעשות אבל לא משנה.
דובר:

למה אתה כועס?

עו"ד רועי כהן :אני לא כועס.
דובר:

ככה זה כשאתה רגוע?

עו"ד רועי כהן :ככה זה כשאני רגוע.
דובר:

אתה נראה כועס.

עו"ד רועי כהן :דבר נוסף ,דבר אחר נוסף שאני רוצה לציין .תיכף אנחנו גם נדון ,אנחנו נדון גם
בתקציבי הפיתוח .אני חושב שהשורה של הצעדים שגם הוצגו לנו בתקציבי הפיתוח
שמוצגים פה ,יעלו את העיר חולון ואת היקף הפעילות גם התרבותית בה וגם
הספורטיבית בה וגם הזה ,יעלו את ההיקף שלה .אני חושב שצריך לציין את זה
דווקא פה ,את ההצלחה של היכל הטוטו חולון .אני חושב שלא היה כזה דבר הרבה
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הרבה הרבה זמן שהגאווה בעיר חולון חזרה להמון המון תושבים ,חזרה ועצם זה
שאני אירחתי פה משפחות שלמות באירועים שהיו פה בחנוכה וכולם באו ובירכו,
תאמינו לי זה לא דבר של מה בכך ומה שצריך להגיד שאפו ואנחנו ,וגם כולנו פה,
יש פה חברי מועצה שהיו ,תמכו לאורך כל הדרך .העשייה היא עשייה של כולם
ובסופו של דבר ראש העיר הוא מבצע אבל העשייה של כולם ,לכן צריך לברך ,צריך
לברך ואני חושב שעוד דבר חסר כרגע כדי להשלים את הזהות העירונית לגבי
התושבים ,זה הנושא של כרטיס תושב וכן ,גם את זה אני מקדם בכובע שלי כחבר
הנהלה .אני חושב שבעיר חולון נכון לשנת  2016צריך שיהיה כרטיס תושב לכל
תושב כדי ליצור פה זהות של העיר חולון ,ליצור לכל תושב חולון את היכולת גם
לקבל הנחה ,ליהנות .זה דבר שהוא מבורך.
מר ישראל מורן :כרטיס זה בזבוז של כסף.
עו"ד רועי כהן :בסדר.
מר ישראל מורן :מה שחשוב זה מה המחירים שישלמו תושבי חולון .אז אל תגיע לכותרות של
כרטיסים,
עו"ד רועי כהן :תאמין לי ש,
מר ישראל מורן :כמה ישלם תושב חולון ואני מקצר.
עו"ד רועי כהן :אנחנו צריכים להוביל פה,
מר ישראל מורן :למה לא הצבעת בעד כשהצבענו על הורדת מחירי הכרטיסים בימית 2000
ובמתחמים העירוניים?
עו"ד רועי כהן :קודם כל,
מר ישראל מורן :איפה היית?
עו"ד רועי כהן :קודם כל הצבעתי,
עו"ד רועי כהן :קודם כל אנחנו הצבענו ועשינו ושאלנו ולא רק אתה המצאת את הגלגל.
מר ישראל מורן :איפה היית כשיכולת להצביע? איפה היית? למה התנגדת?
עו"ד רועי כהן :זה פופוליסטי לבוא ולהגיד להוריד והכול.
מר ישראל מורן :פופוליסטי להגיד אנחנו נעשה.
עו"ד רועי כהן :אנחנו נעשה ועושים ונותנים הנחות.
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מר ישראל מורן :נכון ,כי דורשים.
דובר:

בסדר ,תן לו לסיים רגע.

עו"ד רועי כהן :ותאמין לי,
דובר:

תן לו לדבר.

גב' נעה צפליצקי :כשאנחנו אומרים עשינו זה כולנו.
מר מוטי ששון :אני מדבר על,
גב' נעה צפליצקי :זה צריך להיות כולנו .זה לא צריך להיות,
מר מוטי ששון :נועה?
גב' נעה צפליצקי :זה לא מלחמה.
מר מוטי ששון :נעשו בעבר  ...ועשו ,אנחנו נמשיך לעשות.
עו"ד רועי כהן :נכון.
עו"ד רועי כהן :אני רוצה לסיים .אני רוצה לסיים בזה,
דובר:

זאת הצלחה מאוד מפוקפקת.

עו"ד רועי כהן :אני רוצה לסיים שאתם ,אני לאחרונה נבחרתי לתפקיד שמאפשר לי להגיע כמעט
לכל זרועות השלטון ,לכל זרועות השלטון במדינה .כמות ההערכה ובוא נגיד
והיכולת של האנשים לבטא כלפי עיריית חולון ,אני לא נתקלתי בה .לאחרונה אני
באמת נפגש עם המון אנשים ,הערכה כלפי הפעילות של העירייה ,של העיר חולון,
של המוסר תשלומים ,אני נלחם היום ,אני נלחם היום בכובע של זה כדי להוביל
למוסר תשלומים במדינת ישראל שלא יהיה שוטף פלוס  ,90פלוס  .120כולם
אומרים לי זה הכול נכון חוץ מעיריית חולון ,שבעיריית חולון יש את המוסר
התשלומים הטוב ביותר ויש את הזה ,ולכן אני בא ואומר שמה שצריך להגיד טוב
על העיר חולון ,צריכים להיות גאים ויש לנו עירייה שמקבלים המון הערכה ועל זה
אני רוצה להגיד כל הכבוד.
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,מי בעד הצעת התקציב הרגיל לשנת  2016על פי מכתבו של גזבר
העירייה מה ,8.12.2015-בתוספת אחרי מה ששמעתי כאן את כולם ולפי ההצעה של
סגן ראש העיר חיים סברלו ולפי בקשה של יושב ראש ועדת הביקורת של המדיה-
טק שיושב ראש ועדת ביקורת חיצונית ,אמר לי שהמנכ"ל החדש שיתחיל ,המנכ"ל

32

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס' 38

 27/12/2015פרוטוקול 452

או המנכ"לית החדשה שיתחילו עם הכול נקי .אז אני שומע להצעת יושב ראש ועדת
ביקורת ,אני שומע להצעתו של סגן ראש העיר חיים סברלו ,ואני מבקש שבסעיף
 1.8.2.3.0.0.8.7.6הפעלת המדיה-טק,
מר ישראל מורן :באיזה עמוד?
מר מוטי ששון :הפעלת המדיה-טק ,כתוב  5.012מיליון ,₪
מר ישראל מורן :באיזה עמוד?
מר מוטי ששון :איזה עמוד רחמים תגיד להם.
מר רחמים בינוני :עמוד .79
מר מוטי ששון :כמה?
מר רחמים בינוני :עמוד .79
מר מוטי ששון :עמוד  .79אני חוזר על הסעיף  1.8.2.3.0.0.8.7.6הפעלת המדיה-טק ,התקציב הנוכחי
שמופיע כאן על פי מכתבו של גזבר העירייה ,מדובר על  5.012מיליון  ,₪מה שמציע
זה לרשום  7.012מיליון  ,₪כאשר מקור ההכנסה הוא מסעיף 1.5.1.3.0.0.0.6.9.0
הכנסות שנים קודמות ,הכנסות שנים קודמות ,ראיתם את זה ברבעון השלישי,
מר רחמים בינוני :עמוד  ,22כן.
מר מוטי ששון :מה שאתם ראיתם ברבעון השלישי היום ,בסך התקציב הנוכחי שם כתוב 2.700
מיליון  ,₪היתרה של  4.700מיליון שקל .היום ברבעון,
מר ישראל מורן :איפה זה מופיע?
מר רחמים בינוני :עמוד .22
מר ישראל מורן :באיזה סעיף?
מר רחמים בינוני :השלוש ספרות האחרונות? .690
מר ישראל מורן :או קיי ,הכנסות שנים קודמות,
מר רחמים בינוני :במקום  2.700מיליון  ₪זה יהיה  4.700מיליון .₪
מר מוטי ששון :מסתבר שיש לנו  4.700מיליון  ,₪ולכן נעניתי לבקשה ואני חושב כדאי ,כדי לאפשר
לאותו בן אדם להתחיל להתקדם .או קיי ,יש מישהו שרוצה להתייחס לזה?
מר ישראל מורן :זה נראה לי מאוד הזוי שעכשיו אתם רוצים להעביר עוד  2מיליון  ₪למדיה-טק,
מר חיים סברלו... :
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מר ישראל מורן :לא ,רגע ,שנייה חיים,
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,חיים עזוב רגע ,כן דבר.
מר ישראל מורן :אתם רוצים להעביר עוד  2מיליון  ₪למדיה-טק ,אז אתם מוצאים עוד  2מיליון ₪
בהכנסות .עכשיו ,או שיש את ה 2-מיליון  ₪האלה בהכנסות וזה הסדר של הדברים
ולא הפוך ,אלא רציתם להעביר איזה  2מיליון  ₪למדיה-טק ,אז מצאתם פתאום
הכנסות שלא ראינו .אז אם יש עוד הכנסות כאלה ,אז בואו תספרו לנו .אם יש עוד
הכנסות כאלה ,בואו נראה איפה צריך לחלק אותם ונחלק אותם.
מר מוטי ששון :אמר,
מר ישראל מורן :כי למצוא פתאום  2מיליון  ₪הכנסות מסעיף של  2.700מיליון  ,₪אני לא יודע איך
עושים את זה.
מר מוטי ששון :אמר ,אני חוזר ואומר ,לא הקשבת לי,
מר ישראל מורן :אני מקשיב מעולה.
מר מוטי ששון :אתה ישר מתווכח .אנחנו ,אנחנו נענים לבקשתו של יושב ראש ועדת הביקורת
שהוא לא חבר מועצה ,הוא לא,
דובר:

הוא ביקש.

מר מוטי ששון :הוא לא חבר דירקטוריון,
מר ישראל מורן :מאיפה מצאת  2מיליון  ,₪זה מה שחשוב? מאיפה מצאת  2מיליון ?₪
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר ,אתה לא מקשיב בכלל.
מר ישראל מורן :אני מקשיב מעולה.
מר מוטי ששון :אומר לך הממונה על התקציבים של העירייה שבסעיף הכנסות שנים קודמות,
תסביר לו אתה.
מר רחמים בינוני :אני יכול לענות?
מר מוטי ששון :מסתבר ,מסתבר,
מר רחמים בינוני :אז אני אענה.
מר מוטי ששון :מסתבר שבמקום,
מר ישראל מורן :אני רוצה לדעת מאיפה הכסף.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן אתה מפריע ,מורן ,אתה אמרת את מה שאמרת,
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מר ישראל מורן :שאלתי שאלה גם.
מר מוטי ששון :שאלת גם שאלה ואני חוזר ואומר לך .היום דנו ואישרנו את הרבעון השלישי ,נכון?
אתה לא זוכר מה היה שם.
מר ישראל מורן :אני זוכר.
מר מוטי ששון :אז כדאי שתשמע עוד פעם מרחמים בינוני מנהל אגף התקציבים שיגיד לך בדיוק
מה הוא אמר בזה שאתה הרמת את היד .בבקשה תסביר לו.
מר רחמים בינוני :אז אני אגיד .לאור היתרות שראינו היום שיש לנו ברבעון השלישי של שנת ,2015
אם אתם תראו בעמוד  ,22אנחנו אמורים להעביר השנה מריבית ודיבידנדים 13.300
מיליון  .₪לא נצטרך להעביר את כל ה 13.300-מיליון  ₪לתקציב לשנת  2015לאור
זה שראיתם שיש יתרה ברבעון השלישי ולכן  2מיליון  ₪שלא נצטרך להעביר אותם
ב ,2015-אנחנו נעביר אותם ב 2016-כהכנסות משנים קודמות .זה מה שראש העיר
עכשיו הקריא.
מר מוטי ששון :הבנתם או לא הבנתם?
מר ישראל מורן :לא ,אני רק מבין שאתם ,שיש לכם צורך ,אתם מוצאים עוד כספים ,אז אם יש עוד
כספים ,תציגו לנו שמראש הם כספים זמינים ורציניים ונחלק אותם כמו שצריך.
מר מוטי ששון :חברים ,או קיי ,שמענו אתכם .מי שרוצה להתייחס בבקשה.
מר ישראל מורן :חבל שאתם גם עושים את זה במחטף ברגע האחרון ,כי אף אחד לא קיבל עדכון
לפני הישיבה הזאת.
מר מוטי ששון :סליחה ,אתה רואה את ספר התקציב?
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון ,יו"ר :אתה יכול להתייחס לכל סעיף בספר התקציב .תתייחס לתקציב .אתה יכול
להתייחס,
מר ישראל מורן :אז התייחסתי לתקציב .הרגע העברת סעיף ,העלית אות וב 2-מיליון .₪
מר מוטי ששון :סליחה,
גב' רונה עמרם נתיב :אני לא מצליחה להבין.
מר ישראל מורן :למה לא הודעתם על זה לפני זה?
גב' רונה עמרם נתיב :בעמוד  ,22ה 3-מיליון  ₪האלה ,ממה?
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מר רחמים בינוני :לא ,יש לנו  13.300מיליון  ₪שאנחנו אמורים להעביר מריבית ודיבידנדים של
כספי העירייה לטובת איזון התקציב.
גב' רונה עמרם נתיב :ואנחנו לא צריכים אותם.
מר רחמים בינוני :לא ,לא את כל ה 13.300-מיליון  .₪ראינו השנה שאת הרבעון השלישי אנחנו
מסיימים ביתרה של  2ומשהו מיליון  ,₪אמרנו לראש העיר יש לנו  2מיליון ₪
יתרה ,כנראה שנסיים בעודף ,ולכן לא נעביר  13.300מיליון  ,₪נראה נעביר 11
מיליון  ₪ולכן את ה 2-מיליון ,₪
גב' רונה עמרם נתיב :אבל לא היה לנו ,כשראש העיר אומר תתייחסו לתקציב ,לא היה לנו יכולת
להבין,
מר רחמים בינוני :המאזן עכשיו ,רק עכשיו המאזן של הרבעון השלישי יצא.
מר מוטי ששון :המאזן עכשיו אישרת אותו.
מר רחמים בינוני :רק עכשיו אישרנו אותו.
גב' רונה עמרם נתיב :בסדר.
מר מוטי ששון :רונה ,את המאזן עכשיו ,היום אישרת אותו ,עכשיו.
גב' רונה עמרם נתיב :אנחנו ישבנו בישיבת סיעה בשבוע שעבר ודיברנו על כל מיני פרויקטים,
מר מוטי ששון :לא היה.
גב' רונה עמרם נתיב :ועל כל מיני קיצוצים ,אז עכשיו יש .אז  2מיליון  ₪שדיברנו,
מר מוטי ששון :ברגע שאושר,
גב' רונה עמרם נתיב :ודיברנו על דברים אחרים,
מר מוטי ששון :רונה ,ברגע שאושר ,אושר הרבעון השלישי עם העודפים שיש בו ,יש לך כרגע עכשיו
כסף.
גב' רונה עמרם נתיב :אבל למה הוא הולך למדיה-טק?
מר מוטי ששון :אני הצעתי עכשיו להעביר את זה.
מר ישראל מורן :למה לא לכנפיים של קרמבו?
מר מוטי ששון :הייתה בקשה של יושב ראש ועדת הביקורת של המדיה-טק,
גב' רונה עמרם נתיב :מעביר ל 3-מיליון  ,₪עוד  2מיליון ?₪
גב' רבקה עדן :כן.
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מר מוטי ששון :אני מנסה להסביר לך .הוא ביקש שהשנה ,תעשי אבחנה בין  2015לבין  .2016הוא
ביקש כדי שהמנכ"ל החדש ייכנס לקדנציה,
דובר:

שיהיה מאוזן.

מר מוטי ששון :שלא יתחיל במינוס  ,2בקשה לתת לו להתחיל ישר כשהכול נקי.
מר ישראל מורן :מוטי ,רונה צודקת.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן  2מיליון  ,₪הרי אם אנחנו עכשיו מגלים שיש לנו  2מיליון  ₪נוספים ,תנועות הנוער
דרך אגב ,אני לא יודע ,אתם זוכרים את ה,
מר מוטי ששון :אבל מורן ,התייחסת לזה ,הבנתי.
מר ישראל מורן :לא ,אבל אני רוצה גם להגיד מה אני חושב שאפשר לעשות עם  2מיליון .₪
גב' רונה עמרם נתיב :זה הרבה.
מר ישראל מורן 2 :מיליון  ,₪אני לא יודע אם אתם זוכרים את קן הנוער העובד בתל גיבורים אבל
המצב שהיה לו ,אם מישהו היה וביקר שם ויש כאלה שמבקרים שם ,הוא בדיוק
באותו מצב שלפני שנה ,זה היה פרסום בפייסבוק וכולם והעירייה אמרה אנחנו
נטפל .אותו מצב בדיוק ,מציע ללכת לבקר וזה למשל הוצאה מעולה .כנפיים של
קרמבו ,דיברנו על סניף נוסף ,זה הוצאה מעולה.
מר מוטי ששון :אבל אתה יודע ש,
מר ישראל מורן :רגע ,רגע ,אתה קוטע אותי .בוועדת נוער וצעירים,
מר ישראל מורן :אתה קוטע אותי גם כן .בוועדת נוער וצעירים,
מר מוטי ששון :אבל אמרו לך שאת קרמבו לא אתה מוביל את זה .אני הובלתי את זה ואמרתי זה
ייפתח וזה ייפתח.
מר ישראל מורן :או שאתה מדבר או שאני מדבר .בוועדת נוער וצעירים אנחנו ישבנו ,באמת,
לזכותה של רונה ייאמר ,עם דחיפה של ועד ההורים העירוני ,אנחנו ישבנו כולנו
ובנינו הצעת תקציב לתחום חדש שקיים ,שלא קיים בעיר הילדים .כן ,בעיר הילדים
אין פעילות שמתוקצבת לילדים ,למשל לפעילות בלתי פורמלית כמו שקיים למשל
לנוער .כיתות ד' עד ו' ,זה גם מה שוועד הורים אמר ,כן? לא אנחנו .ד' עד ו' אין
להם ,כבר מסתובבים ברחובות ואין להם שום מענה תקציבי .ישבנו ,בנינו תקציב,
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 570 ..אלף  ,₪אמרו אין כסף .אין  570אלף  .₪עכשיו יש  2מיליון  .₪קחו ותעבירו
 1.400מיליון  570 ,₪אלף  ₪תעבירו לתחום הזה.
מר מוטי ששון :או קיי ,שמענו אותך .או קיי ,מי בעד?
מר ישראל מורן :למה לא?
מר ישראל מורן :יש לך  2מיליון  .₪תסביר לי מה אתה רוצה לעשות איתם.
גב' רונה עמרם נתיב :החברה הממשלתית שעוד שנייה מפריטים אותה ,עם גירעון של  85מיליון ,₪
אחרי שנתיים וחצי הוא נשאר עם חצי מיליון  ,₪מנכ"ל רציני נכנס ,קיבל חברה
במצב בעייתי.
מר מוטי ששון :הבנתי ,הבנתי.
גב' רונה עמרם נתיב :עוד  2מיליון .. ₪
מר מוטי ששון :הבנתי את הניסיון הניהולי שלך .רבותיי ,או קיי ,מי בעד אישור התקציב לפי מכתב
שהוצג על ידי גזבר העירייה ב 8.12.2015-שמסתכם ב 1.185.800-מיליארד ,₪
בתוספת התיקון שאני מציע בסעיף הפעלת המדיה-טק  1.8.2.3.0.0.0.8.7.6מתקציב
נוכחי של  5.012מיליון  ₪ל 7.012-מיליון  .₪מקור המימון,
מר ישראל מורן :מכיוון שההכנסות,
מר מוטי ששון :סעיף ההכנסות שנים ,אני קורא את ההחלטה ,הכנסות שנים קודמות מסעיף
 1.5.1.3.0.0.0.6.9.0מתקציב נוכחי שהוגש מ  2.700-מיליון  ₪ל 4.700-מיליון .₪
מי בעד?
מר ישראל מורן :מכיוון שהסעיף הזה נולד רק עכשיו מוטי ,אני מבקש להצביע עליו בנפרד .תיקון
הסעיף הזה לעומת שאר הסעיפים בתקציב ,אני מבקש להצביע על הסעיף הזה,
מר מוטי ששון :זה לא מעניין ,או קיי,
מי בעד? או קיי ,מי בעד אישור התקציב כמו שאמרתי של וידבסקי  13בעד .לפי
ספר התקציב .מי נגד? מי נגד?
מר ישראל מורן :התקציב,
מר מוטי ששון :מי נגד? אין נגד .מי נמנע?
גב' רונה עמרם נתיב :רגע,
מר מוטי ששון :מי נמנע?  2נמנעים.
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מר איתי זילבר :מצביעים עם התיקון,
מר מוטי ששון :אני קראתי.
מר איתי זילבר :או בלי התיקון?
מר מוטי ששון ,יו"ר :אני קראתי ואמרתי לפי הספר ,תקשיבו ,מי נגד?
מר איתי זילבר :אבל בספר לא כתוב התיקון.
מר מוטי ששון :מי נגד?
מר איתי זילבר :אתה לא עונה.
מר מוטי ששון :אני אמרתי בעד ספר התקציב ,כמה פעמים להגיד?
מר איתי זילבר :עם התיקון?
מר מוטי ששון :או קיי,
מר איתי זילבר :מוטי ,תהייה ...
מר איתי זילבר :מוטי ,אל תכעס.
מר מוטי ששון :בספר התקציב לא מופיע ,או קיי ,מי נגד?  2נגד .מי נמנע? מה אתם?
מר ישראל מורן :אתה מוכן להסביר,
מר מוטי ששון :לא ,אני לא.
מר איתי זילבר :אנחנו רוצים שתסביר על מה הצביעו פה.
מר מוטי ששון :אני לא אתן לכם לעשות,
מר איתי זילבר :אנחנו רוצים הסבר,
מר מוטי ששון :אני אמרתי לפי ספר התקציב.
מר איתי זילבר :ועכשיו תהייה הצבעה נפרדת על התיקון?
מר מוטי ששון :תגיד לי ,התיקון בתוך התקציב?
מר ישראל מורן :לא מופיע.
מר מוטי ששון :אתה יודע שהוא לא מופיע.
מר ישראל מורן :אז אתה מוכן להסביר?
מר מוטי ששון :לא ,אין לי מה להסביר .ספר התקציב ,נקודה .קראתי גם את המספר .אתה לא
קראת את התקציב 1.185 .מיליארד  ₪אמרתי לך .או קיי 2 ,נגד 13 ,בעד 2 ,נגד מי
נמנע?  2נמנעים .או קיי ,אני עובר לפי מה שקראתי ,סעיף הפעלת המדיה-טק5.012 ,
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מיליון  ₪ל 7.012-מיליון  ₪ומקור ההכנסה הוא הכנסות שנים קודמות ,מ2.7-
מיליון  ₪ל 4.7-מיליון  .₪הסעיף הוא .1.5.1.3.0.0.0.6.9.0
מי בעד?  .12מי נגד?  4נגד .מי נמנע? או קיי 1 ,נמנע .אושר,
תודה רבה .הישיבה נעולה.
מר רחמים בינוני :רגע ,יש תב"רים.
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,תב"ר .ספר התקציב כולל בתוכו גם את התקנים וגם את מצבת כלי
הרכב.
דובר:

עכשיו הפיתוח.

מר מוטי ששון :רגע ,קפצתי ,עכשיו תקציב הפיתוח.
מר מוטי ששון :תקציב הפיתוח ,בבקשה.
מר רחמים בינוני :תקציב הפיתוח מסתכם ,להתחיל מוטי? מסתכם ב 186.309-מיליון  ₪הן
בהכנסות והן בהוצאות .הפרויקטים העיקריים ,אני אעבור על הפרויקטים
העיקריים .כלומר יש לנו פה הרבה תב"עות .יש לנו כאן נגישות לנכים .אנחנו כל
שנה העירייה מתקצבת  2וחצי מיליון  ,₪כאשר זה  1.5מיליון  ₪ועוד אתם תראו
בחברות הבת עוד  1.5מיליון  .₪יש מנהלת סוקולוב ,העירייה החליטה להקים
מנהלת סוקולוב לטובת רחוב סוקולוב ,לשיפור רחוב סוקולוב .יש לנו החלטות
תנועה ,יש לנו פה הרבה פרויקטים בהנדסה .יש לנו כאן ,הפרויקט העיקרי זה
בסעיף  ,7.4.2אתם רואים פרויקט ח ,4547/המרכבה לכביש  ,44פרויקט שעלותו
כרגע  31מיליון  .₪אנחנו מקבלים ממשרד התחבורה  21.865מיליון  ₪והעירייה
מוסיפה  5.858מיליון  ₪ל 3-וחצי מיליון  ,₪זה לטובת רחוב המרכבה כדי שלא
ייצאו מרחוב המלאכה ,הם ייצאו ליד הסדנא הצבאית ,עכשיו הם עושים שם
יציאה החוצה.
דובר:

חיבור ל.44-

מר רחמים בינוני :חיבור ל .44-בדיוק .אתם רואים פה ,פשוט יש גם תוכנית מובל להופיין .השנה יש
לנו כבר תב"ר שקיים מובל מאילת לוויצמן ,ויש פה כבר תכנון מוויצמן לדוד
אלעזר .זהו .יש פה פרויקטים בחינוך כמו שאתם רואים .העירייה תמשיך לעשות
את הגומי בגני הילדים כמו שהיא הבטיחה לעשות .זה השלב השלישי ,הדשא
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הסינתטי .אם יש עוד שאלות,
גב' רונה עמרם נתיב :זה הסיום?
מר רחמים בינוני :מה?
גב' רונה עמרם נתיב :זה הסיום?
מר רחמים בינוני :כן ,זה הסיום .אם יש עוד שאלות ,אני מוכן לשאול.
מר מוטי ששון :כן ,שאלות.
מר רחמים בינוני :לענות ,סליחה.
מר מוטי ששון :כן מורן?
מר ישראל מורן :שאלתי ואני אשאל שוב ,זה בא לפתחנו שוב ,יש את התב"ר שמדבר על רשות
העיר שאנחנו מקציבים לו מעט כסף וביקשתי לדעת האם באותו רשות שאנחנו
מתכננים לעשות ,האם אנחנו הולכים להוסיף ראוטרים כדי שיהיה סוף כל סוף גם
אינטרנט אלחוטי ברחובות העיר חולון .אני אשמח לדעת מה התשובה לזה.
מר רחמים בינוני :מורן שאל את השאלה בוועדת הכספים .השאלה הופנתה למנהלת אגף המחשוב.
אנחנו בימים הקרובים ניתן תשובה למורן על השאלה שהוא שאל.
מר ישראל מורן :או קיי .אני אמתין לתשובה .אני רוצה לברך גם על דברים טובים שקורים,
ובתב"רים אנחנו באמת רואים דברים טובים שקורים.
מר יעקב בבלי .. :מה זה שייך?
מר ישראל מורן :לא ,תתפלא.
מר יעקב בבלי :על התקציב אמרת אני מברך ובסוף יצאת נגד .לא הבנתי.
מר ישראל מורן :על התקציב המקורי,
מר יעקב בבלי :אני לא מבין.
מר יש ראל מורן :אם היו עונים לי כמו שצריך ,הייתי מצביע בעד .נמנעתי כי לא ידעו לענות לי כמו
שצריך.
מר יעקב בבלי :הוא אמר לך הספר ,הספר ,מה כתוב בספר.
מר ישראל מורן :על ה 2-מיליון  ₪שהעבירו אני הצבעתי נגד כי זה היה מחטף .עכשיו לגבי תב"רים,
עד היום כל פעם שהיו תב"רים הצבעתי בעד.
מר מוטי ששון :טוב.
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מר ישראל מורן :אני כן רוצה לברך שוב פעם ,אם שמתם לב ,אז בתוך התקציב יש גם כמו שרועי
אמר ,עידוד של ספורט ובנייה של שני מגרשי מיני  ...ואם אפשר לברך על סוף כל
סוף סקייט פארק ,סקייט פארק שהתכנון שלו לפחות שהולך להיות בקריית בן
גוריון ובית קפה לנוער ועוד הרבה פעילויות שחשובות ותכנון לשבט צופים שהובטח
גם מזמן ,אני שמח שקורה אחרי שנבנה כבר אחד ,ומברכים על זה שנבנה ,אז יישר
כוח וגם לרועי לומר תודה ,כל הכבוד.
מר מוטי ששון :הערות?
מר יעקב בבלי :הכול בסדר.
מר מוטי ששון ,יו"ר :מי בעד אישור התקציב על פי מכתבו של גזבר העירייה ,תקציב הפיתוח לשנת
 2016לפי מכתבו של גזבר העירייה מה 7.12.2015-שמסתכם ב 186.309-מיליון .₪
מי בעד?  17בעד .מי נגד? אין נגד .מי נמנע? אין נמנע.
אושר,
תודה רבה .שתהייה שנה מוצלחת.

הישיבה נעולה.

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר

ומרכז ישיבות מועצה

42

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס' 38

43

 27/12/2015פרוטוקול 452

