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 -חברת מועצה
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כמו כן נכחו:
גב' נורית בייסקי

 -דוברת העירייה

עו"ד יונת דיין

 -יועצת משפטית

מר יוסי זיידה

 -עוזר ראש העיר ומרכז ישיבות מועצה

מר יצחק וידבסקי

 -גזבר העירייה

מר רחמים בינוני

 -מנהל אגף תקציבים ובקרה

גב' אסתי וייס הרצוג  -מנהלת חשבונות ראשית
גב' שרה דניאלסקי

 -מנהלת ענף תקציב רגיל

נעדרו:
מר שמעון חזן

 -חבר מועצה

ירושלמי עמוס

 -חבר מועצה

כהן רועי

 -חבר מועצה

לוי אילן

 -חבר מועצה

לויט מיכאל

 -חבר מועצה

ניסים זאב

 -חבר מועצה

סיטון עזרא

 -חבר מועצה

קייקוב ראובן

 -חבר מועצה

קינן שי

 -חבר מועצה

רון יצחק

 -חבר מועצה

שמריהו מיכאל

 -חבר מועצה
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סדר היום:
 .1פירוט להצעה והצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2017
 .2תקציב פיתוח לשנת .2017
 .3סגירת תבר"ים לשנת .2016

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  51פרוטוקול מס' 465

לא נתקבלה כל החלטה בשלשת הסעיפים.
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פרוטוקול

מר מוטי ששון :טוב חברים ,אני פותח את הישיבה שמן המניין ,סליחה ,שלא מן המניין מספר .51
על סדר היום פירוט ההצעה לתקציב הרגיל לשנת  ,2017תקציב הפיתוח וסגירת
תב"רים לשנת .2016
מר מוטי ששון :איפה יצחק? יצחק אתה בהיכון.
סעיף  - 1פירוט להצעה והצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2017
מר מוטי ששון :טוב ,חברים ,הצעת התקציב לשנת  2017מסתכמת ב 1.230.200-מיליארד ,זה הן
בצד ההכנסות והן בצד ההוצאות .עלויות השכר מהוות  31אחוז מהתקציב ,שבעוד
שתקציבי הפעולה מסתכמים ל 64.5-אחוז מסך התקציב ,גידול של  23מיליון ₪
בהשוואה ל .2016-תקציב החינוך הפורמלי מסתכם ל 450-מיליון  ,₪מתוכם
העירייה מממנת מארנונה  144מיליון  ₪וגורמי חוץ והורים סדר גודל של  25מיליון
 .₪אנחנו בקצב הזה נגיע למצב כזה שאנחנו נגיע למצ'ינג עם משרד החינוך כשהם
צריכים למממן  100אחוז .אז אנחנו ביחד עם ההורים מתקרבים ל 40-אחוז ,כאשר
משרד החינוך נותן  60אחוז .תקציב החינוך הלא פורמלי מסתכם ב 82-מיליון ,₪
מתוכם מסבסדת העירייה  78מיליון  ₪מארנונה ,כמעט  95אחוז .תקציב הרווחה
מתוקצב ב 161-מיליון  ,₪מתוכם מסבסדת העירייה  45מיליון  ₪מארנונה שהם
 28אחוז מהתקציב בעוד שהם הממשלה מחויבים על  25אחוז ,אנחנו מחויבים על
 25אחוז .אבל ככה זה עם משרדי הממשלה ,יותר ויותר מעבירים את הנטל
התקציבי על הרשויות המקומיות .עכשיו אני רוצה לתת לכם נתון מאוד מעניין.
סך הכול השתתפות העירייה בשירותים הממלכתיים ,אני מדבר חוזר ואומר ,יש
שירותים מוניציפליים ויש שירותים ממלכתיים ,ממלכתיים זה התפקיד של
המדינה לתת אותם .חינוך ,רווחה ,בריאות ,דת ,קליטה ,עלייה ,איכות סביבה
ותרבות מסתכם ל 276-מיליון  .₪אני חוזר על המספר 276 ,מיליון  ,₪מתוך 703
מיליון  ,₪בעצם זה מהווה  39אחוז שאנחנו מממנים מארנונה שירותים
ממלכתיים שזה התפקיד של המדינה .אני אתן כמה נתונים לגבי ההוצאה פר
תושב מסתכמת ב 6,410-ממוצע לתושב ,בהשוואה ל 6,220-בשנת  .2013כלומר
גידול ריאלי של  3אחוז .ההוצאה הריאלית לתלמיד מסתכמת ל ,13,768-גידול 687
שקלים בהשוואה לשנת  ,2016כלומר גידול ריאלי של  ,5.3גידול ריאלי .כ 36-אלף
תלמידים ילמדו במערכת החינוך בשנה הקרובה.
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ממוצע התלמידים בבתי הספר היסודיים לכיתה בממלכתי רגיל  ,28.6כאשר בעל
יסודי ובחטיבות הביניים הממוצע הוא .26.5
תקציב הפיתוח מסתכם ל 228.800-מיליון  ,₪מתוכם תוכלו לראות  62מיליון ₪
הם בנושא של ,אני חוזר 62 ,מיליון  ₪בחינוך כאשר משרד החינוך משתתף ב6.6-
מיליון  .₪אתם תוכלו לראות את הנושא של הרחבת בתי ספר ,התאמות ,גני ילדים
חדשים ,שיפוצי קיץ ,הצטיידות ועוד 62 .מיליון  ₪אנחנו משקיעים בתשתיות,
כאשר משרד התחבורה משתתף ב 17-מיליון  ₪ואני מדבר כרגע על התשתיות זה
המובל של הופיין שמחבר אותנו מ-ח 300/בואכה ישר אל רחוב אילת כי שם מתנקז
המובל שינקז את מי הגשמים מ-ח 300/לכיוון האגם בראשון לציון .גם לשבילי
אופניים הקצנו  6מיליון  ,₪הנגשות לנכים  8מיליון  ₪ועוד פרויקטים באזור
התעשייה .כמו כן אנחנו מקימים את הסקט-פארק ב 9-מיליון  ₪במימון מפעל
הפיס ובכוונת העירייה לקחת הלוואות בהיקף של  40מיליון  ₪לביצוע הפרויקטים
השונים לרווחת תושבי העיר חולון .עוד לא נתתי פירוט יתר ,כי בוודאי כולם
לקחתם וקיבלתם את החוברת ,עיינתם בה .יצחק וידבסקי גזבר העיר ,יש לך מה
להוסיף? אז בבקשה תשב ,שב ,שב וידבסקי .רחמים ,תרצה להוסיף אחר כך,
בבקשה.
מר יצחק וידבסקי :דבר עיקרי שאנחנו מבצעים זה ניסיון להגביר את הכנסות ,את ההכנסות
העצמיות של העירייה .תדעו לכם ,זה מאבק יום יומי גם בנושא גביית הארנונה,
גם בנושים של שאר ה ..וזה לא פשוט להגיע למספרים שרשומים בספר התקציב.
דבר נוסף שראש העיר מקבל כל הזמן וציינתי את זה גם בוועדת הכספים ,זה
הנושא של קבלת הכנסות מעסקאות קומבינציה .כרגע אנחנו מקבלים כספים
מעסקת עזריאלי ,מקבלים למעלה מ 6-מיליון  ₪ואנחנו הולכים לעשות עסקת
קומבינציה נוספת עם אמות השקעות שאני מקווה שהם יתחילו לבנות או סוף
שנת  17או אולי בהתחלת ,18
מר מוטי ששון :במהלך ,לדעתי באמצע.
מר יצחק וידבסקי :אני מקווה שאני לא אופטימי.
מר מוטי ששון :עובדים על התכנון ,גם עזריאלי עובד על התכנון.
מר יצחק וידבסקי :בסדר .אנחנו ,עזריאלי מדובר על עזריאלי אני מבין את הרכישה מרוט לוי אתה
מתכוון.
מר מוטי ששון :כן ,ה 250-אלף מטר.
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מר יצחק וידבסקי :זה הולך ,ראש העיר לא ציין את זה ,זה הולך להיות אחד ,הבנייה של עזריאלי
ברכישה מה שכיום זה היה בעבר מגה ,היום אני לא יודע ,איך קוראים למרכז
המסחרי?
גב' נעה צ'פליצקי :שוק העיר.
מר יצחק וידבסקי :שוק העיר .הולך שם להיות,
מר מוטי ששון :היה שם לודז'יה.
מר יצחק וידבסקי :כן ,בדיוק.
מר מוטי ששון :החולונים הוותיקים צריכים לזכור שהייתה ,לודז'יה היה שם.
מר יצחק וידבסקי :נכון .איך עזריאלי אומר? איך המנכ"ל שם אומר? זה יהיה פרויקט יותר גדול
מעזריאלי תל אביב אז ככה יהיה לכולנו לדעתי מה  ,..אנחנו מקדמים כל הזמן
בדחיפה גדולה של הנהלת העיר את הנושא של אזור התעשייה .אנחנו מקווים
באמת בשנים הקרובות שייבנו מאות אלפי מטרים מרובעים.
מר יעקב חרש :אבל זה לא קומבינציה .זאת הייתה קנייה שלו.
מר מוטי ששון :כן ,קנייה.
מר יצחק וידבסקי :קנייה ,קנייה .סליחה ,לא הבהרתי את עצמי.
מר מוטי ששון :קנייה.
מר יעקב חרש :זו הייתה קנייה.
מר יצחק וידבסקי :זה הייתה קנייה מרוט לוי .אנחנו מקווים באמת שיהיה שם תשלומי היטל
השבחה גבוהים .יש עוד מספר פרויקטים שאנחנו מקווים שיהיו תשלומי היטל
השבחה גבוהים.
מר מוטי ששון :רובינשטיין.
מר יצחק וידבסקי :כבודו רוצה להגיד מילה?
מר מוטי ששון :גב ים ,רובינשטיין ,אייזנברג שרוצה לבנות שם במתחם של אלישרא .הוא רוצה
לבנות עוד  30מר' אלף .טוב ,יש עוד משהו?
מר יצחק וידבסקי :דבר נוסף שראש העיר ציין ,זה לקיחת הלוואה .אנחנו נמצאים מבחינת שאר
הרשויות במדינת ישראל במצב של יתרות הלוואות מאוד מאוד נמוכות ,כ100-
מיליון  .₪בפועל לא בהכרח ניקח את ההלוואה ,אם באמת ההכנסות מהיטלי
השבחה יהיו גבוהים ,אז נוותר על לקיחת ההלוואה .אני כמובן אשמח לענות
ורחמים קודם כל.
מר מוטי ששון :רחמים ,אתה רוצה לומר משהו?
מר רחמים בינוני :לא.
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מר מוטי ששון :טוב ,אז אני אודה לך בסוף .בבקשה ,אני פותח את הדיון .מורן ,הבטחת לי.
גב' נעה צ'פליצקי :אז עד שמורן,
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה ,את רוצה לשאול?
גב' נעה צ'פליצקי :שאלה ,לגבי הצעת התקציב בעמוד ,... 55
דובר:

איפה ,איפה ,איזה עמוד?

גב' נעה צ'פליצקי :עמוד .55
מר מוטי ששון ?55 :איך הגעת ל?55-
עו"ד יונת דיין :איזה חוברת?
גב' נעה צ'פליצקי :בוורוד.
מר מוטי ששון :אז תגידי בספר הורוד .בנספחים.
גב' נעה צ'פליצקי :הסבר למה לא היה תקציב ב 2017 ,2016-לעומת ?2015
מר רחמים בינוני :אני צריך לבדוק ,אני אתן לך תשובה ,בסדר?
גב' נעה צ'פליצקי :מה?
מר רחמים בינוני :אני אבדוק ואני אתן לך תשובה.
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר רחמים בינוני :כי גם ב 16-לא היה וגם ב.17-
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר רחמים בינוני :אני אענה לך תשובה.
מר מוטי ששון :כן ,יש עוד שאלה?
גב' נעה צ'פליצקי :אז אני אקבל תשובה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מורן? מורן בבקשה ,מי רוצה?
מר ישראל מורן :בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת שאתה תמיד עונה.
מר ישראל מורן :טוב ,ישיבת תקציב ,קודם כל נראה לי שצריך להודות למי שכן הגיע ,כי עושה
רושם שחצי מחברי המועצה לא הגיעו אז אנחנו מקווים מאוד שהם יגיעו בהמשך
הערב ,אבל כרגע כנראה שישיבת התקציב לא כזאת חשובה להם .חברים ,קראנו
את ספר התקציב ואני מניח שכולכם עברתם עליו כמו שצריך ויש נתון,
מר מוטי ששון :חברים,
מר ישראל מורן :ויש נתון שאתם כנראה לא תראו בספר אז הכנו לכם אותו .אני אשמח ששי יחלק
למי שכן נמצא פה לבינתיים .לגבי השאלה כמה חולון מוציאה פר תושב לעומת
הערים האחרות .השבוע התבשרנו ,כמו שראיתם הלמ"ס שפורסם בכל העיר
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שאנחנו במקום ראשון ,אז לקחנו את הנתונים מהלמ"ס ונכנסנו ,הסתכלנו על כל
ההוצאות ,על כל התקציבים הרגילים וחילקנו פר התושבים .אני לא יודע ,אתם
כנראה תופתעו כי אף פעם לא שמעתם את זה ,חולון במקום האחרון בכמה שהיא
מוציאה פר תושב .הנתון האחרון שיש לעיבוד זה של  2014ואם אתם תסתכלו על
מה שאיתי מחלק לכם ,לקחנו את התקציב הרגיל של כל עיר ועיר ,לקחנו ,פשוט
הסתכלנו כמה הוא מופיע בלמ"ס וחילקנו במספר התושבים .בחולון יש לה הכי
מעט כסף שהיא מוציאה פר תושב .עכשיו ,תוכלו לומר ,לעשות מניפולציות על
הנתונים ולהגיד רגע לחינוך ,רגע בלי ,רק פעולות ,בלי שכר ,אז קודם כל בואו נדבר
על שכר ופעולות .אין ספק שהצורך בלצמצם את עלות העובדים בעירייה הוא חשוב
ביחס לפעולות ,אבל בסופו של דבר גם עובדים בעירייה זה שירות שניתן לתושב
הקצה ,וכשמגלמים בסופו של דבר כמה כסף מושקע בתושב בחולון ביחס לכל
הערים במחוז ,חולון מוציאה הכי מעט כסף .אז הסיפור שסיפרו לנו עד היום
שחולון היא עיר עשירה וכו' ,זה סיפור שלא ,שאין לו שום אחיזה בנתונים .לא
סתם כנראה ראש העיר מחזק ולומר שראוי וכל הכבוד על ניהול תקציב שהוא
תקציב של שכר מינימום כנראה ביחס לערים אחרות .להתנהל בשכר מינימום
שאתה מכניס ועדיין מסיים מאוזן ,זה עדיין זכות גדולה ,אבל אתה ראש עיר ,כבוד
ראש העיר במשך  23שנים ,אתה מתחיל את השנה ה 24-שלך ולפני כן גם כן היית
סגן ראש עיר ,ושאלה חשובה שצריכה להישאל איך זה במשך כל השנים לא פיתחנו
מקורות תקציביים נוספים ,איך יכול להיות שחולון עדיין מפגרת מאחור ביחס
לכל הערים במחוז בכמה שהיא נותנת לתושב שלה? שזה הקטסטרופה .זה בא לידי
ביטוי בכל דבר .עכשיו בוא נניח שכבר יש לנו תקציב נמוך ויש לנו תקציב קטן ,איך
משחקים בו? למי נותנים? נותנים לתושב בקצה? נותנים לחינוך? או שמים עוד כסף
על תערוכות ,עוד כסף על יחסי ציבור ,עוד כסף על דברים ,אתם מכירים את זה
הרי .אתם באים אלינו אחר כך ואומרים לנו כן ,אתם צודקים .אם היינו יכולים
להצביע אחרת היינו מצביעים אחרת .אתם יודעים .קואליציה ככה ,מה נעשה ,לא
יכולים אחרת .גם חוץ מזה נתנו לנו תקציב מסודר .עשו לנו עבודה ,מה ,אנחנו
יכולים לשנות עכשיו את העבודה שעשו לנו? הרי עבדו על זה אנשי מקצוע .אז
התשובה היא כן .אנחנו נראה לכם מה האמת .קודם כל אני רוצה בהזדמנות הזאת
להודות לחבר'ה שכאילו נמצאים פה כל הזמן מאחורי הקלעים ואתם לא רואים
אותם ,חבר'ה שנמצאים מתנועת צעירים 15 ,חבר'ה ישבו על התקציב ,עם כל
הקשת המקצועית שאתם יכולים לדמיין ,עברו סעיף-סעיף ,סנן סנן ,בדקו ,למדו,
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שאלו את השאלות איפה אפשר לקצץ ,ואיפה אפשר להוסיף .וכמובן שאנחנו
מתייחסים בתקציב גם לסעיפים שהם גמישים ולא נגענו בסעיפים שהם קשיחים
כרגע כי יכול להיות שיש מאחוריהם חוזים ולא נגענו בסעיפים של שכר כי יכול
להיות שמאחוריהם יש תקן ,אבל יש סעיפים שהם גמישים בתקציב .אתם בוודאי
מכירים .בסעיפים הגמישים אפשר להפעיל שיקול דעת ,אנחנו כחברי מועצת העיר,
ולומר או קיי ,לא את כל התקציב 10 .אחוז 5 ,אחוז אנחנו נקצץ .בואו נעשה
עבודה .עשינו עבודה .קיצצנו .אנחנו תיכף נעבור סעיף-סעיף ואנחנו נגיד לכם איפה
ואני אגיד לכם גם איפה אנחנו מבקשים להעביר את הכסף הזה .בדרך כלל יש מס
עקיף ,הוא בתכלס מס ישיר על התושבים שלנו והוא נוחת היום על הורים צעירים
בעיר.
מר יצחק וידבסקי :הייתי רוצה,
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אני אסיים את דבריי ,אתה תוכל להתייחס למה שאתה רוצה.
מר מוטי ששון :אז הוא אומר ,אז מה ,אתה מתרגש?
מר יצחק וידבסקי :לא ,אני רוצה רק ...
מר מוטי ששון :תענה לו אחר כך .הוא מדבר.
עו"ד יונת דיין :לא שומעים את יצחק ככה.
מר מוטי ששון :יצחק ,אם הוא ידבר ,יסיים את דבריו ,תדע ,תענה לו.
מר ישראל מורן :יש מס עקיף המוטל על התושבים ,ואיך הוא מוטל? בואו נניח שצהרון עולה
איקס ,אז לוקחים את המחיר ,את העלות של הצהרון אלא לוקחים איקס ועוד 30
אחוז ,איקס ועוד  40אחוז .זה נכון לא רק לצהרונים .זה נכון לקייטנות .זה נכון
לבריכות .זה נכון לכל האיקס פלוס .השאלה עכשיו על מי נוחת האיקס פלוס.
באופן מסורתי האיקס פלוס הזה נוחת על הורים צעירים ,שאין להם ברירה .אין
להם ברירה ,הם צריכים לשלוח את הילד שלהם לקייטנה ,הם צריכים לשלוח את
הילד שלהם לצהרון כי הם עובדים ,הם גם ככה סוגרים בקושי את החודש ,והגיע
הזמן לשים לזה סוף .הגיע הזמן להחזיר את הכסף להורים האלה .אנחנו לא רוצים
שתסבסדו אותם .אנחנו לא רוצים שיסבסדו את ההורים הצעירים .אנחנו פשוט
לא רוצים שייקחו מהם .לא יכול להיות שלוקחים מהם כסף לדברים אחרים.
חושבת העירייה שצריך לשים כסף על דברים ,תואיל ותוסיף .תסגור תערוכות
כאלה שעושים כל שני וחמישי במיליון וחצי שקל .תפסיק את הסבסוד הזה שאנחנו
מעבירים ככה כלאחר יד  9מיליון שקל לכסות חובות עבור מוזיאונים .זה נשמע
לכם הגיוני? על מי אנחנו משיטים את כל הדברים האלה? על הילדים שלכם? על
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החברים שלכם? על התושבים שלנו .הגיע הזמן לשים לזה סוף .וזה תלוי בנו ,אז
בואו אנחנו נראה לכם איפה מקצצים סעיף אחרי סעיף וזה מה שאנחנו נעשה פה
הערב .אנחנו נבקש להחריג חלק מהסעיפים ,כמו שמותר לנו על פי הפקודה ואנחנו
נבקש להצביע עליהם בנפרד .אני כבר אומר שהסעיפים יהיו בקצה מאוזנים,
מאוזנים .לא יוכלו לספר לנו שהתקציב לא יהיה מאוזן .אנחנו איזנו אותו ,יש לנו
ממש 8 ,מיליון שקלים שאנחנו יודעים מאיפה לוקחים אותם ולאן אנחנו רוצים
שיעבירו אותם .אנחנו נבקש מכם להצביע יחד איתנו וכן ,לקצץ עוד  5אחוז ,לא
יודע ,עוד  10אחוז בכלי כתיבה .אתם יודעים שאנחנו מוציאים מעל מיליון שקל
על כלי כתיבה? אתם יודעים שעוד פעם ,אז לא את כל המיליון שקל אנחנו נקצץ.
 10מיליון שקל באופן ,מיליון שקל 10 ,אחוז באופן גורף אנחנו נצמצם 100 .אלף
שקל שימו בצד .ככה עשינו על כל התקציב ,על דברים שאנחנו חושבים שאפשר
לקצץ .אלה סעיפים גמישים כמו שאמרתי.
גב' נעה צ'פליצקי :זה דרך אגב העליתי כבר,
מר ישראל מורן :מצוין 6 .מיליון שקל אנחנו עוד הפעם נותנים למוזיאון העיצוב .רועי לא נמצא
פה ,בקמפיין שלו הוא דיבר על מוזיאון העיצוב  140מיליון שקל ,כולכם מכירים
את הסרט הזה .אנחנו ממשיכים לתקצב .אין בעיה .לא לסגור ,לא לייבש לגמרי.
נוריד בשליש 2 .מיליון שקל עוד הפעם ,זה מתוך ה 6-מיליון שקל ,לא נעביר 6
מיליון ,נעביר  4מיליון שקל 4 .מיליון שקל זה מספיק כסף ,אבל  2מיליון שקל
להעביר את זה לטובת צהרונים .זה בדיוק העניין של סדרי עדיפויות .זה בדיוק
האחריות שלנו פה במועצת העיר בישיבת התקציב לקבל החלטות .מה ,אצלכם אין
דברים שחשובים? בציבור החרדי אתם נאנקים .יש דברים שאתם רוצים שיגיעו
אליהם כסף ואין כסף .יש כסף .בואו נקצץ ,בואו נקבל החלטה ,יש דברים שפחות
נעימים ,נחתוך פה  10אחוז ,פה  15אחוז ,נוריד עוד תערוכה ,נחתוך חצי בפסטיבל
שרק תושבי חוץ מגיעים אליהם ונעביר את הכסף הזה לאן שצריך .זאת האחריות
שלנו .אז אתם מוזמנים להגיב אם אתם רוצים .אני אעיר על איזה סעיפים אנחנו
רוצים בבקשה להחריג ולהצביע בנפרד ברשותכם ,כמו שמאפשרת לנו פקודת
העיריות .שיהיה לכולנו בהצלחה.
מר מוטי ששון :כן ,מישהו רוצה עוד להעיר?
גב' נעה צ'פליצקי :עוד דברים או לדברים של מורן?
מר מוטי ששון :לא ,אם הוא רוצה להעמיד את זה להצבעה ,אז בבקשה.
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גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה רגע לשאול לגבי סבסוד קייטנות בפריפריה .הגיעו כספים אני מבינה,
האם הם הוחזרו להורים?
מר רחמים בינוני :נכון ,זה מטופל דרך רשת קהילה ופנאי.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון ,אבל כשאני פניתי ,הכסף לא הגיע.
מר רחמים בינוני :אני יודע שמיכה דווידי דיווח על כל הקייטנות שעשו .האם הוא עדיין ,האם הוא
קיבל את הכסף או לא אני לא יודע .אני יכול לבדוק ולתת לך תשובה .כנראה שלא,
כי הוא קיבל עכשיו רק  260אלף שקל.
מר מוטי ששון :טוב ,יש עוד מישהו שרוצה להגיב על התקציב?
מר רחמים בינוני :כשהכסף יגיע הוא יחזיר.
גב' נעה צ'פליצקי :ברור ,ברור.
מר רחמים בינוני :כי זה שמית.
מר מוטי ששון :מישהו רוצה עוד להגיב?
מר רחמים בינוני :הוא דיווח שמית.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר מוטי ששון :בבקשה .אם אין אף אחד שרוצה להתייחס,
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה ש,
מר מוטי ששון :אז נעמיד את זה להצבעה.
מר יעקב חרש :אני רוצה להתייחס.
מר ישראל מורן :אני מבקש להכריז על הסעיפים להסתייג.
מר יעקב חרש :אני רוצה להתייחס .כשאתה בא ואתה אומר ישנה אפשרות לקצץ  2מיליון
מהמוזיאון,
מר ישראל מורן :כן.
מר יעקב חרש :האם בדקתם שכלכלית הוא יוכל לחיות?
מר ישראל מורן :או ,שאלה מעולה.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר ישראל מורן :הלוואי והיינו,
מר מוטי ששון :זה לא דיון חרש.
מר ישראל מורן :חרש ,אנחנו חברי מועצת עיר ורוב חברי מועצת העיר פה לא מכירים את כל
התקציבים של חברות הבת .לא רק שהם לא מכירים ,מראים להם כל פעם חצי
תמונה,
מר מוטי ששון :חרש?
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מר ישראל מורן :חלקית תמונה .אנחנו במשך שלוש שנים מבקשים ודורשים את ספרי התקציב
ש ל חברות הבת .אתה יודע מה אנחנו נענים? מקבלים חצאי נתונים ,רבע נתונים,
קצת מפה ,קצת משם .אף פעם לא מראים לנו את התמונה הכללית .שלוש שנים
שאנחנו מבקשים את התקציבים של כל חברות הבת ברשת קהילה ופנאי,
מר מוטי ששון :חרש?
מר ישראל מורן :ומסתירים את זה מאיתנו .אז זה הסיפור .השאלה אם אתם ראיתם את כל
התקציבים.
מר מוטי ששון :או קיי ,מורן,
מר ישראל מורן :ובקואליציה אתה מאשר לראש העיר.
מר מוטי ששון :סליחה ,מורן ,מורן,
מר ישראל מורן :אני גם בקואליציה.
מר מוטי ששון :מורן ,שמענו אותך .אתה רוצה להעמיד להצבעה את הסעיפים שלך? מה אתה רוצה
לעשות?
מר ישראל מורן :כן ,אני מבקש להסתייג מהסעיפים הבאים.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :ולהעלות אותם להצבעה בנפרד.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תגיד איזה סעיפים אתה רוצה להסתייג.
מר ישראל מורן :אז קודם כל יש משהו לא ברור בספר ,סתם שתדעו .אם אתם תסתכלו על עמוד
,73
מר מוטי ששון :בוורוד?
מר ישראל מורן :בספר המלא.
מר מוטי ששון :אולי נביא את זה להצבעה עם ההסתייגות שלו?
עו"ד יונת דיין :זה מה שצריך.
מר מוטי ששון :תגיד לי מה ההסתייגות שלך.
עו"ד יונת דיין :רגע ,אנחנו צריכים לרשום.
מר ישראל מורן :אני אקריא לכם ,רגע ,שנייה.
מר מוטי ששון :קדימה ,תקריא.
מר ישראל מורן :מעולה ,אבל קודם כל יש בעיה בספר .תשימו לב ,כי לא ברור.
דובר:

יש טעות בספר.

מר ישראל מורן :יש שתי טעויות.
דובר:

או שתסבירו.
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מר ישראל מורן :כן ,תסבירו לנו .הפעלת המדיה טק ,אם אתם רואים בעמודה,
מר מוטי ששון :איזה סעיף?
מר ישראל מורן :של השינוי התקציבי,
מר יצחק וידבסקי :איזה סעיף?
מר ישראל מורן :הסעיף הוא בפרק  8.2.3סעיף ,8.7.6
מר רחמים בינוני :זה טעות בנוסחה ,נכון ,זה לא ,זה לא ...
מר ישראל מורן :לא ברור האם קיצצנו ל 5-מיליון?
מר רחמים בינוני :לא ,לא.
מר ישראל מורן :כי באקסל שנשלח לי כן קיצצנו .בספר פה לא קיצצנו.
מר רחמים בינוני :זה היה טעות.
מר ישראל מורן :בשינוי התקציבי רשום קיצוץ.
מר רחמים בינוני :זה  7מיליון.
מר מוטי ששון :מה שקיבלת פה זה ,אתה קיבלת את הספר הזה?
דובר:

לא.

מר ישראל מורן :לא.
מר מוטי ששון :זה מה שקובע.
מר ישראל מורן :לא בספר הזה מוטי ,בספר המפורט.
מר מוטי ששון :אם זה וזה ,זה מה שקובע.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,מעולה .בספר הזה זה מה שקובע ,כתוב,
מר רחמים בינוני :לא ,זה לא טעות,
מר ישראל מורן :מינוס ,28
מר רחמים בינוני :רק ה 28-זה טעות .אני אסביר מאיפה באה הבעיה.
מר ישראל מורן :מעולה ,אז קיצצנו או לא קיצצנו?
מר רחמים בינוני :לא קיצצנו .אתה רואה ,הסכום הוא  7.012מיליון .אני אסביר.
מר שי קינן:

 7.012 ..מיליון.

מר רחמים בינוני :נכון.
מר שי קינן:

 ..כמו שמופיע באקסל שקיבלנו.

מר רחמים בינוני :נכון .אני יכול ל הסביר גם מאיפה באה הבעיה .אם אתה רוצה לשאול.
מר ישראל מורן :כן.
מר רחמים בינוני :ב 2016-היה פה  5מיליון .הקובץ שעבדנו עליו בהתחלה היה  5מיליון .הרי הוספנו
אחרי זה עוד  2מיליון ולכן בטעות לא הוספנו את ה 2-מיליון וזה  7מיליון.
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מר ישראל מורן :הבנתי ,או קיי .אנחנו מבקשים להסתייג על הסעיף הזה.
מר מוטי ששון :או קיי .תגיד סעיף ,תגיד סעיף.
מר מוטי ששון :תגיד איזה סעיף.
מר ישראל מורן :שנייה ,קודם כל אני אגיד את הסעיף .אני אלך לסעיף.
מר מוטי ששון :או קיי ,מה אתה רוצה?
מר ישראל מורן :אז הספר הוא אחד מן הסתם ,הפרק הוא  ,8.2.3הסעיף  8.7.6בעמוד .73
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :את זה אני מבקש להצביע עליו בנפרד.
מר מוטי ששון :או קיי .אתה רוצה מה לרשום?
מר רחמים בינוני :מורן ,פרק ?8
מר ישראל מורן,8.2.3 :
מר מוטי ששון,8.2.3 :
מר ישראל מורן :סעיף  8.7.6בעמוד  .73אני מבקש להחריג אותו ולהצביע בנפרד.
מר מוטי ששון :או קיי ,איך אתה רוצה שאני אציג לך את זה? מי בעד התקציב? מי בעד?
עו"ד יונת דיין :מי בעד התקציב?
מר מוטי ששון :מי בעד התקציב,
עו" ד יונת דיין :מי בעד הסעיף ,למורן יש הצעה חלופית אז הוא צריך להגיד גם מה ההצעה
החלופית לפני שמצביעים.
מר ישראל מורן :מעולה ואז מצביעים גם על ההצעה וגם על הסעיף.
עו"ד יונת דיין :אז מצביעים על ההצעות אחת מול השנייה.
מר ישראל מורן :או קיי,
מר מוטי ששון :מי בעד,
מר ישראל מורן :שנייה רגע,
עו"ד יונת דיין :אתה צריך אבל את כל הסעיפים.
מר מוטי ששון :את כל הסעיפים?
מר ישראל מורן :כן ,אני אמשיך .אתם רוצים סעיף-סעיף? אתם רוצים את כל הסעיפים שאני אתן
לכם?
עו"ד יונת דיין :צריך את כל הסעיפים.
מר ישראל מורן :או קיי ,אני אמשיך עם כל הסעיפים.
מר רחמים בינוני :רק מורן ,שאני אוכל לרשום.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,תגיד לי שרשמת.
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מר מוטי ששון :הלאה ,הסעיף הבא.
מר ישראל מורן :שנייה ,עוד סעיף אחד שאנחנו רוצים להבין ,זה הסעיף של,
גב' שרה דניאלסקי.870 ... :
מר ישראל מורן :נכון.
גב' שרה דניאלסקי :כי זה טעות פשוט .זה צריך היות מינוס .38
מר ישראל מורן :אז אתם יכולים לעשות לנו שכל ולהסביר?
עו"ד יונת דיין :רגע ,סליחה,
מר ישראל מורן :כי שוב אנחנו חושבים ש,
עו"ד יונת דיין :סליחה רק רגע ,אפשר לשרה להתקרב למיקרופון ,הוא לא שומע אותך.
מר ישראל מורן :כן ,בטח.
מר רחמים בינוני :פשוט הנוסחה לא עבדה פה .הנוסחה לא עבדה ,זה הכול ,ולכן זה לא חושב פה
באחוזים.
גב' שרה דניאלסקי :זה טעות דפוס .טעות קולמוס.
מר ישראל מורן :או קיי.
גב' שרה דניאלסקי :זה לא ,זה לא משהו מהותי.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :מכיוון שעל שני הסעיפים האלה יש לנו גם דברים מהותיים ,אנחנו מבקשים
להחריג אותם בבקשה.
מר מוטי ששון :איזה סעיף השני?
מר רחמים בינוני :מה הסעיף השני?
גב' שרה דניאלסקי :הסעיף השני זה .870 – 8.2.6.1
דובר:

רגע ,רגע ,רגע,

מר רחמים בינוני,8.2.6.1 :
מר מוטי ששון.8.2.6.1 :
מר רחמים בינוני :סעיף .870
מר מוטי ששון .870 :או קיי ,יש עוד סעיף?
מר ישראל מורן :כן.
גב' שרה דניאלסקי.870 – 8.2.6.1 :
מר מוטי ששון :בסדר.
גב' שרה דניאלסקי :זה צריך להיות מינוס .38,021
מר מוטי ששון :תגידי עוד פעם את הסעיף.
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גב' שרה דניאלסקי :זה בתיאטרון חולון 870 – 8.2.6.1 ,השתתפויות הוא נקרא.
מר מוטי ששון :בסדר .או קיי,
גב' שרה דניאלסקי :מינוס .38.021
מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :אנו רוצים להחריג את סעיף בפרק  ,6.1.1.1סעיף  4.7.1בעמוד .20
עו"ד יונת דיין?6.1.1 :
מר ישראל מורן :כן 6.1.1.1 .זה הפרק ,סעיף  4.7.1בעמוד .20
מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים להחריג את סעיף  5.6.2בפרק  6.1.3.200בעמוד  .21אנחנו רוצים
להחריג אותו בבקשה.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים להחריג את סעיף  ,6.1את סעיף  5.6.2בפרק  6.1.3.200בעמוד .21
מר מוטי ששון :הדפסות?
עו"ד יונת דיין :הדפסות.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים להחריג גם את זה .אנחנו רוצים להחריג את סעיף  7.8.3בפרק 6.1.5
בעמוד  .23אנחנו רוצים להחריג,
מר מוטי ששון :איזה סעיף?
מר ישראל מורן :הסעיף האחרון שקראתי?
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :סעיף  7.8.3בפרק  6.1.5בעמוד .23
גב' שרה דניאלסקי.23 :
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אני אעשה את זה.
מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :אין בעיה .בעמוד  25אנחנו רוצים להחריג את סעיף  4.7.1בפרק .6.2.1.2
מר יוסי זיידה?6.2.1.2 :
מר ישראל מורן :כן ,בפרק  4.7.1בעמוד  25אנחנו רוצים להחריג.
מר יוסי זיידה :מכשירי כתיבה?
מר ישראל מורן :כן .בעמוד  27אנחנו רוצים להחריג את סעיף  5.8.1בפרק  ,6.2.3.200אנחנו
רוצים להחריג אותו.
מר מוטי ששון :איזה עמוד?
מר יוסי זיידה.27 :
מר ישראל מורן :עמוד  ,27סעיף  5.8.1פרק .6.2.3.200
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מר מוטי ששון :הוצאות משפטיות .כן ,הלאה.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים להחריג בבקשה בעמוד  31את סעיף  7.1.3.300סעיף  4.7.1אנחנו
רוצים להחריג.
מר יוסי זיידה :איזה עמוד?
מר ישראל מורן :בעמוד  31את סעיף  ,4.7.1בפרק  7.1.3.3מבקשים להחריג.
מר יוסי זיידה :מכשירי כתיבה.
מר ישראל מורן :נכון .אנחנו רוצים להצביע כמובן על כל סעיף כזה בנפרד.
גב' נעה צ'פליצקי :ברור ,זה עלה כאן ,אני כבר שאלתי פעם שעברה .זה עלה  ,..זה לא הגיוני.
מר ישראל מורן :בעמוד  32סעיף  4.7.1בפרק  7.1.4אנחנו מבקשים להחריג.
מר יוסי זיידה :רגע ,אל תרוץ?4.7.1 .
מר ישראל מורן :בעמוד  ,32נכון.
מר יוסי זיידה :סעיף?
מר ישראל מורן 4.7.1 :בפרק  7.1.4אנחנו מבקשים להחריג .בעמוד  33בפרק  7.2.1בסעיף 4.7.1
מבקשים להחריג את הסעיף.
מר יוסי זיידה :סליחה ,מורן עוד פעם,
מר ישראל מורן :עמוד  ,33סעיף  4.7.1בפרק  7.2.1אנחנו מבקשים להחריג את הסעיף.
מר ישראל מורן :אנחנו בבקשה רוצים להחריג בעמוד  36בפרק ,7.3.1
מר יוסי זיידה :מכשירי כתיבה.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  36את סעיף  550בפרק .7.3.1
מר יוסי זיידה :פרסומים.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  36את סעיף  4.7.1בפרק .7.3.2
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים להחריג בעמוד  36את סעיף  ,550בפרק .7.3.2
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  38את סעיף  550בפרק  .7.3.3אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד  40את סעיף  4.7.1בפרק  .7.4.1אנחנו רוצים בבקשה
להחריג בעמוד  42את סעיף  4.7.1בפרק ?4.6.100
מר יוסי זיידה :פרק ?4.6.100
מר ישראל מורן :נכון .אנחנו רוצים בבקשה להחריג את סעיף ,42
מר יוסי זיידה :סעיף?
מר ישראל מורן :סליחה ,בעמוד  ,42בסעיף  870בפרק .7.4.6.7
מר יוסי זיידה :עוד פעם,
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מר ישראל מורן 7.4.6.7 :והסעיף הוא .870
מר יוסי זיידה ,7.4.6.7 :הבנתי.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  46את סעיף  4.7.1בפרק .7.7.2
מר יוסי זיידה :בעמוד ?46
מר ישראל מורן :בעמוד .46
גב' נעה צ'פליצקי :ב 43-היית? גם אני סימנתי פה משהו ב.43-
מר מוטי ששון :בבקשה ,תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :שנייה ,אנחנו לא ,אנחנו נסיים .אנחנו בבקשה רוצים להחריג בעמוד  47את סעיף
 7.3.6בפרק  . 7.8.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג את סעיף ,בעמוד  47סעיף 4.7.1
בפרק  .7.8.3.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג,
גב' שרה דניאלסקי :אבל אלה אין תקציב פה .אין שם תקציב.
מר ישראל מורן :בעמוד  50פרק ,7.8.2
מר יוסי זיידה :רגע ,רגע ,אתה רץ .איזה?
מר ישראל מורן :עמוד  ,50סעיף  7.8.2בפרק .8.1.1.1
מר יוסי זיידה :כנס חולון לחינוך.
מר ישראל מורן :נכון .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  50את סעיף  810בפרק  .8.1.1.1אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  52את סעיף  7.8.1בפרק  .8.1.1.3.0.5אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד ,53
מר יוסי זיידה :איך ,איך ,עוד פעם?
מר ישראל מורן :בעמוד  53את סעיף  7.8.1בפרק  .8.1.1.4.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד
 55את סעיף  5.5.1בפרק  .8.1.3.2.0.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  55את
סעיף  9.3.7בפרק ,8.1.3.2.0.0
מר יוסי זיידה?9.8 :
מר ישראל מורן 9.3.7 :והפרק הוא  .8.1.3.2.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  56את סעיף
 7.4.2בפרק .8.1.3.3.0.0
מר יוסי זיידה :עוד פעם ,מה הסעיף?
מר ישראל מורן 7.4.2 :בפרק .8.1.3.3.0.0
מר ישראל מורן :אני רוצה בבקשה להחריג ולהצביע בנפרד בעמוד  59על סעיף  7.8.6בפרק
.8.1.5.1.0.0
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
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מר ישראל מורן :על סעיף  7.8.6בפרק  .8.1.5.1.0.0אני רוצה בבקשה להחריג ברשותכם בעמוד 62
את סעיף  4.1.3בפרק  .8.1.5.7.8.0אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  66את סעיף
,7.8.1
מר יוסי זיידה :איזה עמוד?
מר ישראל מורן ,66 :את הסעיף  7.8.1בפרק .8.1.5.7.8.0
מר ישראל מורן :פרק  7.8.1בסעיף  .8.1.5.7.8.0אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  69את סעיף
 8.3.2בפרק ,8.1.7.2
מר יוסי זיידה :בדף ?69
מר ישראל מורן :עמוד  ,69את סעיף  8.3.2בפרק .8.1.7.2.0
מר יוסי זיידה :אין פה .8.1.7.2
מר ישראל מורן :יש ,יש .אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  73את סעיף  8.7.2בפרק .8.2.3.0.0.0
אני רוצה בבקשה להחריג את סעיף,
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
גב' שרה דניאלסקי.876 :
מר ישראל מורן :את סעיף  8.7.2בפרק  .8.2.3.0.0.0אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  75את סעיף
,870
מר מוטי ששון :עוד פעם תקרא ,תגיד,
מר ישראל מורן :בעמוד  75את סעיף  870בפרק .8.2.6.8.0.0
מר יוסי זיידה... :
מר ישראל מורן :לא ,לא ,ממש לא.
מר יוסי זיידה :כתוב.
מר ישראל מורן 870 :בפרק .8.2.6.8.0.0
מר יוסי זיידה... :
גב' שרה דניאלסקי :לא ,לא ,למטה.870 .
מר יוסי זיידה :אה ,הפעלת מוזיאון העיצוב.
מר מוטי ששון :או קיי ,הלאה.
מר ישראל מורן :כן .אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  76את סעיף  7.8.6בפרק .8.2.8.1
מר יוסי זיידה :פרק?
מר ישראל מורן .8.2.8.1 :אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  76את סעיף  810בפרק .8.2.8.0
מר מוטי ששון :זהו?
מר ישראל מורן :לא.
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מר מוטי ששון :אה.
מר ישראל מורן :המשכנו .אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  76את סעיף  7.8.7בפרק .8.2.8.1
מר יוסי זיידה?8.2.8.1 :
מר ישראל מורן :נכון .אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  78את סעיף  8.7.1בפרק .8.2.8.2.4.0
מר יוסי זיידה :מורן סליחה ,תחזור בבקשה.
מר ישראל מורן :בעמוד  78את סעיף  8.7.1בפרק .8.2.8.2.4.0
מר יוסי זיידה :או קיי.
מר ישראל מורן :אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  79את סעיף  8.1.2בפרק .8.2.9.1.0.0
מר מוטי ששון :איזה סעיף?
מר ישראל מורן :הסעיף הוא  8.1.2בפרק  .8.2.9.1.0.0אנחנו ממשיכים .אני רוצה בבקשה להחריג
בעמוד  82את סעיף  4.7.1בפרק .8.4.1
מר יוסי זיידה 8.4.1 :פרק?
מר ישראל מורן :הפרק זה  ,8.4.1הסעיף זה  ,4.7.1אני רוצה להחריג אותו .אני רוצה בבקשה
להחריג בעמוד  87את סעיף  7.8.2בפרק .8.4.8.1
מר מוטי ששון :איזה סעיף?
מר ישראל מורן :סעיף .7.8.2
מר איתי זילבר?7.8 :
מר ישראל מורן 8.4.8.1 .2 :הפרק .אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  88את סעיף  4.7.1בפרק .8.7.9
אני אתן לאיתי קצת להמשיך.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו רוצים להחריג בעמוד  20את סעיף ,580
מר יוסי זיידה :בעמוד  ,20אתה חוזר?
גב' נעה צ'פליצקי :אתה חוזר אחורה?
מר ישראל מורן :כן .אצלנו זה לא מסודר.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר.
מר ישראל מורן :אנחנו עשינו רשימה.
מר איתי זילבר :עמוד  20סעיף  5.8.0בפרק .6.1.2.0.0.0
מר יוסי זיידה :עוד פעם ,פרק?
מר איתי זילבר .6.1.2.0.0.0 :אנחנו רוצים להחריג בעמוד  21בפרק  6.1.3.1את סעיף .8.7.1
מר יוסי זיידה :מה זה?
מר איתי זילבר :פסטיבל אישה.
מר יוסי זיידה :סעיף ?8.7.6.1
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מר איתי זילבר :סעיף .8.7.1
מר יוסי זיידה :את כל התרבות אתם רוצים לחסל.
מר איתי זילבר :סעיף  .8.7.1הפרק הוא  .6.1.3.1אנחנו נרצה להגיד איך אנחנו רוצים להעלות או
להוריד אבל אנחנו נגיע לזה .לא כל מה שאנחנו מחריגים אנחנו רוצים להוריד או
לבטל.
מר יוסי זיידה :לא ,אבל ברעיון הכללי להוריד,
מר מוטי ששון ... :תן לו ,אחר כך לא יגמרו .הם לא באו,
מר יוסי זיידה :חברים ,תנו להם להגיד את דברם.
מר מוטי ששון :תן להם.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו רוצים בעמוד  22סעיף  4.7.1בפרק .6.1.3.2.2.0
מר יוסי זיידה :פרק?
מר איתי זילבר .6.1.3.2.2.0 :אנחנו ממשיכים באותו עמוד ,פרק  ,6.1.3.3.0.0גם כן מכשירי כתיבה,
.4.7.1
מר יוסי זיידה :פרק ?6.1.3
מר איתי זילבר.3.0.0 :
מר יוסי זיידה :סעיף?
מר איתי זילבר.4.7.1 :
מר יוסי זיידה :באיזה עמוד?
מר איתי זילבר .22 :עכשיו אנחנו בעמוד  ,23פרק  .4.7.1 ,6.1.5.0.0.0אנחנו רוצים להחריג אותו
עמוד  ,23פרק  6.1.5.0.0.0בסעיף  .5.5.0אנחנו עוברים לעמוד  ,24פרק 6.1.7.0.0.0
סעיף .4.7.1
מר יוסי זיידה?6.1.7.0.0.0 :
מר איתי זילבר :סעיף  .4.7.1אנחנו ממשיכים בעמוד  ,25פרק .4.7.1 ,6.2.1.1.0.0
גב' שרה דניאלסקי :הכול מכשירי כתיבה.
מר איתי זילבר :לא הכול .אפשר להמשיך?
מר יוסי זיידה :כן ,כן.
מר איתי זילבר :אנחנו רוצים בבקשה להחריג גם בעמוד  26את סעיף  5.5.0בפרק .6.2.1.8.0.0
מר יוסי זיידה :לא שמעתי אותך .סעיף?
מר איתי זילבר :בעמוד  26בסעיף  5.5.0בפרק  .6.2.1.8.0.0אנחנו רוצים בעמוד  ,27פרק ,6.2.3.1.0.0
סעיף .4.7.1
מר יוסי זיידה :כן.
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מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים ,גם בעמוד  ,27סעיף  5.5.0בפרק .6.2.3.2.0.0
מר יוסי זיידה :פרק ,3
מר איתי זילבר :לא ,אני אחזור .עמוד  ,27סעיף  5.5.0בפרק .6.2.3.2.0.0
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :אנחנו רוצים לעמוד  ,31סעיף  ,7.1.3.0.0.0 ,5.5.0זה הפרק .אנחנו ממשיכים ,אנחנו
רוצים לעמוד  ,33סעיף  5.6.1בפרק  .7.2.1.0.0.0ואנחנו רוצים בעמוד  ,34סעיף
 4.7.1בפרק .7.2.2.1.0.0
מר יוסי זיידה?7.2.1 :
מר איתי זילבר.7.2.2.1.0.0 :
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים עם עמוד  ,34גם סעיף  ,4.7.1פרק .7.2.3.0.0.0
מר יוסי זיידה?7 :
מר איתי זילבר.7.2.3.0.0.0 :
מר יוסי זיידה :יש הרבה אפסים ,זה קשה לי.
מר איתי זילבר :מה אני אעשה ,לא אני כתבתי .אנחנו רוצים בעמוד  ,37סעיף  5.6.2בפרק
 .7.3.2.2.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג את סעיף ,בעמוד  ,38סעיף  ,5.6.1בפרק
 .7.3.3.0.0.0באותו עמוד  ,38באותו עמוד ,עמוד  ,38סעיף  4.7.1בפרק .7.3.3.0.0.0
אנחנו רוצים בבקשה להחריג את הסעיף שמופיע בעמוד  ,39תחת הסעיף 7.8.0
בפרק .7.4.1.0.0.0
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :אנחנו רוצים להוסיף לזה גם את ,בעמוד .7.4.1.1.0.0 ,5.6.2 ,40
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמו  42לסעיף  5.6.2בפרק .7.4.6.1.0.0
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :באותו עמוד ,42 ,אנחנו בסעיף  7.4.6.1.0.0 ,7.8.4זה הפרק .עכשיו אנחנו ממשיכים,
אנחנו בעמוד  ,43סעיף  4.7.1פרק .7.6.1.0.0.0
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
מר איתי זילבר :סעיף .4.7.1
מר יוסי זיידה :היית אומר מכשירי כתיבה והדפסות .יותר קל.
מר איתי זילבר :אבל יש עוד ,אתה לא עוקב אחרי הכול.
מר איתי זילבר :ההצבעה היא לפי סעיף.
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גב' נעה צ'פליצקי :אני יכולה להוסיף עוד משהו?
מר איתי זילבר :כן ,בבקשה ,תוסיפי.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אתה לא מחלק רשות דיבור .אתה תמשיך ואחר כך תקבלי רשות דיבור.
מר איתי זילבר :אין בעיה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר איתי זילבר :אין שום בעיה .אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  5.4.4 ,45זה הסעיף בפרק
.7.6.9.1.0.0
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  47את סעיף  5.1.1בפרק .7.8.1.1.0.0
מר יוסי זיידה?7.8.1.1.0.0 :
מר איתי זילבר :בדיוק.
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
מר איתי זילבר .5.1.1 :אנחנו מבקשים להחריג את הסעיף ,בעמוד  ,47סעיף  7.8.2בפרק .7.8.1.1.0.0
אנחנו ממשיכים לעמוד  ,50מחריגים את סעיף  4.7.1בפרק .8.1.1.1.0.0
מר יוסי זיידה?8.1.1 :
מר איתי זילבר .0.0 :אנחנו מבקשים להחריג גם את סעיף ,בעמוד  ,50את סעיף  8.5.2בפרק
 .8.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להחריג גם את ,בעמוד  ,43סליחה ,53 ,את סעיף 4.7.1
בפרק  .8.1.2.2.0.0אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  56את סעיף  5.1.1בפרק
.8.1.3.3.0.0
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
מר איתי זילבר :סעיף  5.1.1בפרק .8.1.3.3.0.0
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים ,אנחנו מבקשים להחריג בבקשה בעמוד  58את סעיף  4.7.1בפרק
 ,3.1סליחה,8.1.3 ,
מר יוסי זיידה :עוד פעם ,עמוד ?58
מר איתי זילבר :סעיף ,4.7.1
מר יוסי זיידה :פרק?
מר איתי זילבר :פרק .8.1.3.7.0.0
מר יוסי זיידה :כן.
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מר איתי זילבר :אנחנו מבקשים להחריג גם את ,אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  61את סעיף 5.1.1
בפרק  .8.1.5.7.1.0אנחנו ממשיכים ,אנחנו בעמוד  63את סעיף  5.1.1בפרק
.8.1.5.7.4.0
מר יוסי זיידה?8 :
מר איתי זילבר,1.5 :
מר יוסי זיידה?7.4.0 :
מר איתי זילבר :בדיוק .אנחנו מבקשים להחריג גם את הסעיף בעמוד  ,66סעיף  5.1.1בפרק
 .8.1.5.7.7.0אנחנו מבקשים להחריג גם את עמוד  ,70פרק  4.7.1בפרק .8.1.7.300
באותו עמוד ,עמוד  ,70פרק  ,5.6.2סליחה ,סעיף  ,5.6.2פרק  .8.1.7.3.0.0אנחנו
מבקשים בבקשה להחריג את סעיף ,בעמוד  73את סעיף  8.7.5בפרק .8.2.2.2.0.0
להמשיך יוסי?
מר יוסי זיידה :כן .כן.
מר איתי זילבר :או קיי ,אנחנו ממשיכים ,עמוד  74את סעיף  7.8.1בפרק .8.2.6.2.0.0
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :אנחנו מבקשים להחריג אם בעמוד  75את סעיף  4.7.1בפרק  .8.2.6.5.0.0אנחנו
מבקשים להחריג גם את סעיף  7.4.1בעמוד  77תחת הפרק  .8.2.8.130אנחנו
מבקשים להחריג גם בעמוד  78בפרק  ,8.1.3סליחה ,סעיף  8.1.3בפרק .8.2.8.2.0.0
מר יוסי זיידה?8.1.3 :
מר איתי זילבר :כן ,לחזור?  .8.2.8.2.0.0 ,8.1.3אנחנו רוצים בבקשה להחריג גם את ,בעמוד  82את
סעיף  7.8.3בפרק .8.4.1.0.0.0
מר יוסי זיידה.8.4.1.0.0 :
מר איתי זילבר.0 :
מר יוסי זיידה :שלושה אפסים?
מר איתי זילבר :שלושה אפסים.
מר יוסי זיידה :או קיי.
מר איתי זילבר :אנחנו מבקשים גם בעמוד  85את סעיף  4.7.1בפרק .8.4.5.4.0.0
מר יוסי זיידה?8 :
מר איתי זילבר .4.5.4.0.0 :ואנחנו מוסיפים בעמד  88בסעיף  8.1.2בפרק .8.6.9.0.0.0.0
מר יוסי זיידה :שבע?
מר איתי זילבר :מה זה?
מר יוסי זיידה :שבע ספרות.
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מר איתי זילבר :לא ,אין שבע ספרות.
מר יוסי זיידה :אמרת שבע ספרות.
מר איתי זילבר :אני מתנצל ,אני חוזר ,עמוד  88פרק  ,8.1.2סליחה ,סעיף  8.1.2פרק .8.6.9.0.0.0
מר יוסי זיידה :או קיי.
מר איתי זילבר :יש לנו עוד כמה סעיפים .תמשיך.
מר ישראל מורן :טוב ,בעמוד  20את סעיף  550בפרק .6.1.1.1
מר יוסי זיידה :כן.
מר מוטי ששון :תן לו ,הוא עושה בכוונה ,אתה לא מבין.
מר ישראל מורן :בבקשה אנחנו רוצים להחריג בעמוד,
מר יוסי זיידה :מורן?
מר ישראל מורן :פרק  6.1.1את סעיף  .550בעמוד  20בפרק  6.1.2את סעיף  .4.7בעמוד  21את סעיף
 4.7.1בפרק .6.1.3
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
מר ישראל מורן 4.7.1 :בפרק  .6.1.3בעמוד  22את סעיף  7.1.0בפרק .6.1.3.4.0.0
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג ברשותכם בעמוד  24את סעיף  7.8.1בפרק .6.1.8
מר יוסי זיידה?6.1 :
מר ישראל מורן .8 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  26את סעיף  4.7.1בפרק  .6.2.3.0.0עוד
הפעם?  4.7.1בפרק .6.2.1.3
מר יוסי זיידה :אמרת עמוד ?26
מר ישראל מורן :עמוד  26סעיף  4.7.1בפרק .6.2.1.3
מר יוסי זיידה?6.2 :
מר ישראל מורן.1.3 :
מר יוסי זיידה :בלי אפסים.
מר ישראל מורן .0.0 :אנחנו רוצים בעמוד  29את סעיף  4.7.1בפרק  .7.1.1.1אנחנו רוצים בבקשה
להחריג בעמוד  32את סעיף  550בפרק  .7.1.4אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד
 33את סעיף  5.8.1בפרק  .7.2.1.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  34את סעיף
 4.7.7בפרק .7.2.3
מר יוסי זיידה?7.2.3 :
מר ישראל מורן :נכון .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד ,רק שנייה ,בעמוד  34את סעיף 7.8.4
בפרק  .7.2.2.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  37את סעיף  4.7.1בפרק
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 7.3.2.4.0.0בשבילך .אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  38את סעיף  4.7.1בפרק
 .7.3.3.0.0.0אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  39את סעיף  9.3.1בפרק .7.3.6
מר יוסי זיידה?7.3 :
מר ישראל מורן.7.3.6 :
מר יוסי זיידה.7.3.6 :
מר ישראל מורן :נכון .באותו עמוד ,בעמוד  39את סעיף  ,4.7.1בפרק ,7.4.1
מר יוסי זיידה.7.4.1 :
מר ישראל מורן :חנוכה שמח .אנחנו רוצים בבקשה להחריג את סעיף ,בעמוד  ,41את סעיף 7.2.2
בפרק  .7.4.3אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  39את סעיף  7.8.4בפרק .7.4.1
מר יוסי זיידה :פרק ?7
מר ישראל מורן .4.1 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  42את סעיף  7.8.2בפרק .7.4.6.1.0.0
מר יוסי זיידה :רגע ,כן?
מר ישראל מורן :אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  43את סעיף  7.8.3בפרק  .7.5.2גם את הסעיף
שמתחתיו 5.1.4 ,בפרק .7.5.2
גב' נעה צ'פליצקי :באותו עמוד?
מר ישראל מורן :באותו עמוד .43
גב' נעה צ'פליצקי :אז בוא אני אוסיף ,יש לי שני סעיפים ב.43-
מר ישראל מורן :אני לא מנהל את הישיבה.
גב' נעה צ'פליצקי :בשביל מה לחזור.
מר ישראל מורן :הם רוצים להפריד .בעמוד  5.1.4 ,43בפרק .7.5.2
מר יוסי זיידה?7.5.1 :
מר ישראל מורן .7.5.2 :זה הפרק.
מר יוסי זיידה :או קיי.
מר ישראל מורן :אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  45את סעיף  8.2.0בפרק .7.6.9
מר יוסי זיידה?7.6 :
מר ישראל מורן.9 :
מר מוטי ששון?7.6.9 :
מר ישראל מורן :נכון .אני רוצה בבקשה להחריג,
גב' שרה דניאלסקי :איזה סעיף? איזה סעיף זה?
מר ישראל מורן :סעיף .8.2.0
מר יוסי זיידה :למה להוסיף את זה?
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מר ישראל מורן :אתה יודע אם אני רוצה להוסיף או לא?
מר יוסי זיידה :אה ,אתה רוצה להוסיף להם?
מר ישראל מורן :לא יודע.
מר ישראל מורן :תודה .אני רוצה בבקשה להחריג ,אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  46את סעיף
 7.8.1בפרק .7.7.2.1
מר יוסי זיידה?7.72 :
מר ישראל מורן . 1 :זה הפרק .אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  47את סעיף  5.4.2בפרק
 .7.8.1.2.0.0אני רוצה להחריג בבקשה בעמוד  49את סעיף  8.7.1בפרק  .7.8.2אני
רוצה בבקשה להחריג בעמוד  50את סעיף  7.8.4בפרק  .8.1.1.1אני רוצה בעמוד 50
בפרק  8.1.1.1להחריג גם את סעיף  .550אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  53את
סעיף  7.8.0בפרק  .8.1.1.4אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  53בפרק  8.1.2.2את
סעיף .7.2.4
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
מר ישראל מורן 7.2.4 :ב.8.1.2.2-
מר יוסי זיידה :בפרק?
מר ישראל מורן :פרק  .8.1.2.2ובעמוד  54אני רוצה גם להחריג ב 8.1.2.2.1.0-את  .7.2.4אני רוצה
בבקשה להחריג בעמוד  55את סעיף  5.1.7בפרק .8.1.3.2
מר יוסי זיידה?8.1 :
מר ישראל מורן .3.2 :אני רוצה בבקשה להחריג את סעיף ,או קיי ,בעמוד  55את סעיף  7.4.1בפרק
.8.1.3.2
מר יוסי זיידה :סעיף ?7.4.1
מר ישראל מורן :נכון ,בפרק .8.1.3.2
מר יוסי זיידה :מה זה ,ספורט?
מר ישראל מורן :נכון ,קיצצו .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  59את סעיף  5.5.0בפרק .8.1.5.1
אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  59את סעיף  9.8.2בפרק .8.1.5.1
גב' שרה דניאלסקי?9.8.2 :
מר ישראל מורן :את סעיף .9.8.2
מר מוטי ששון :את סעיף ?9.8.2
מר ישראל מורן :נכון 9.8.2 .ב .8.1.5.1-אנחנו רוצים בבקשה להחריג ,נתקלתם בפעם הראשונה
בסעיף?
דובר:

לא ,לא ,זה בסדר.
27

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  25.12.2016 51פרוטוקול 465
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  60את סעיף  7.8.0בפרק .8.1.5.1.8.0
מר יוסי זיידה?8.1.5.1 :
מר ישראל מורן .8.0 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  62את סעיף  7.4.2בפרק .8.1.5.7.3.0
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  64את סעיף  7.4.2בפרק  .8.1.5.7.8.0אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  63את סעיף  7.8.3בפרק  .8.1.5.7.4.0אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד  70את סעיף  7.8.0בפרק  .8.1.7.2.5אנחנו רוצים בבקשה
להחריג בעמוד  74את סעיף ,8.7.2
מר יוסי זיידה :רגע מורן ,עמוד ?74
מר ישראל מורן :עמוד  ,74סעיף  8.7.2בפרק  .8.2.6.1.2.0בעמוד  74אנחנו רוצים גם להחריג את
סעיף  7.8.0בפרק .8.2.6.2
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  75את סעיף  7.8.4בפרק  .8.2.6.5אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  75את סעיף  8.7.0בפרק .8.2.6.7.0
מר יוסי זיידה?8.2 :
מר ישראל מורן .6.7.0 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  78את סעיף  7.8.1בפרק .8.2.8.0
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  78את סעיף  8.1.5בפרק  .8.2אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד  79את סעיף  8.1.0בפרק .8.2.9.5
מר מוטי ששון :איזה סעיף?
מר ישראל מורן :סעיף  8.1.0בפרק  .8.2.9.5אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  80את סעיף 8.2.2
בפרק  .8.2.9.9.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  78את סעיף  8.2.2בפרק
.8.2.8.2
דובר:

איזה סעיף?

מר ישראל מורן.8.2.2 :
מר יוסי זיידה.8.2.8.2.2 :
מר ישראל מורן :סעיף  8.2.8.2את סעיף .8.2.2
מר יוסי זיידה :או קיי.
מר ישראל מורן :סעיף שהסתבר ,קיבל מספר זהב .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  82את
סעיף  7.8.1בפרק  .8.4.4אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  82את סעיף 470
בפרק  .8.4.4סעיף  470בפרק  .8.4.4אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  85את
סעיף  4.3.3בפרק .8.4.5.4
מר יוסי זיידה :בעמוד  ,85סעיף  4.3.3בפרק?
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מר ישראל מורן.8.4.5.4 :
מר יוסי זיידה :חברים ,בבקשה לשמור על השקט.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  89את סעיף  5.8.0בפרק .9.3.9
דובר:

איזה סעיף?

מר ישראל מורן :בעמוד  89את סעיף  580בפרק .9.3.9
מר איתי זילבר :אנחנו רוצים בבקשה,
מר מוטי ששון :כן ,או קיי,
מר איתי זילבר :לא ,אנחנו יש לנו עוד סעיפים מוטי.
מר מוטי ששון :אז אני מודיע לכם  ..עוד כמה דקות ...
מר איתי זילבר :לא ,אבל יש לנו סעיפים .יש לנו סעיפים,
מר מוטי ששון ... :אתם עושים את זה בכוונה אבל לפי הפקודה כתוב  ..לכל סיעה.
מר איתי זילבר :לא ,זה  ...ואני אשלח את זה אליכם והיועצת המשפטית בבקשה לסעיף 42ד' ..
חבר מועצה על הצבעת תקציב ,ההחלטה כוללת מספר סעיפים 3,620 ,סעיפים,
שלגבי אחד או יותר מהם יש לחבר מועצה הסתייגות לכולם הצבעה נפרדת ,לגבי
כל הסתייגות ולגבי כל נושא  ...הסתייגות במסגרת אותה החלטה.
עו"ד יונת דיין :אני מכירה .כמה יש לכם עוד סעיפים?
מר איתי זילבר :יש לנו .לא .3,600
עו"ד יונת דיין :כמה עוד זמן אתם מעריכים יש לכם?
מר איתי זילבר :זה לא עניין של זמן.
מר ישראל מורן :זה לא עניין של זמן.
מר איתי זילבר :יש לנו סעיפים.
מר ישראל מורן :אנחנו נקריא לכם את זה יותר מהר.
עו" ד יונת דיין :בסדר ,הקראתם עד עכשיו כמות מסוימת של סעיפים לקח כך וכך דקות .יש לכם
הערכת זמן כמה זמן עוד נותר לכם?
מר ישראל מורן :לא.
דובר:

מורן ,תפסת מרובה לא תפסת.

מר מוטי ששון :היה לך תקציב אלטרנטיבי ,היית צריך להגיב.
מר ישראל מורן :אנחנו עבדנו על זה במשך שבועיים ,תכבדו .אני לא יודע מה עשיתם אתם
בשבועיים האלה .אני מניח שלמדתם  ,..אני מבקש להציע הצעת תקציב
אלטרנטיבית וזה כרוך בהצבעה נפרדת על כל אחד מהסעיפים ועל כן תנו לנו
בבקשה להציג את הסעיפים שאנחנו רוצים להחריג כדי להצביע עליהם בנפרד כדי
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להציג תקציב אלטרנטיבי .הסברנו לכם את המחשבה מההתחלה .אני מבין שזה
קשה קצת יותר ,אם היו נותנים לנו לערוך את התקציב הזה לפני כן ,תאמין לי
שהיינו באים להצביע על התקציב כמו שצריך .לא נתנו לנו לערוך את התקציב,
נכון? מהמקום שבו אנחנו עומדים ועל כן אנחנו נציע את זה במסגרת הדיון,
במסגרת הכלים שיש לנו.
מר יעקב חרש :אתה יוצר אנטגוניזם ,סליחה שאני אומר לך.
מר ישראל מורן :אני מתנצל .אני לא באתי בשביל להיות פה נחמד למישהו.
מר יעקב חרש :זה לא נחמד ,אתה מציג סעיף-סעיף,
מר ישראל מורן :זאת הדרך של הפקודה .זאת הפקודה.
מר מוטי ששון :תמשיך להקריא .תמשיך להקריא.
מר מוטי ששון :בבלי ,עזוב ,תן להם הצגה ,הם עושים הצגה ,תן להם הצגה .תמשיך.
גב' נעה צ'פליצקי :ממש לא.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים .יוסי,
מר יעקב בבלי :זה הצגה .מה לא הצגה?
מר מוטי ששון :יעקב ,חבל על הזמן.
גב' נעה צ'פליצקי :אני קוראת ואני לא מבינה ואני רוצה לשאול ,זה נקרא הצגה?
מר יעקב בבלי :אם זה שאלה.
גב' נעה צ'פליצקי :למה זה נקרא הצגה?
מר מוטי ששון :נעה ,לא דיברו עלייך .בבקשה ,תמשיך.
גב' נעה צ'פליצקי :למה זה נקרא הצגה?
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו בעמוד  ,21אנחנו בעמוד  ,21סעיף,
מר איתי זילבר :יוסי ,אנחנו בעמוד ,אתה איתי יוסי?
מר יוסי זיידה :כן.
מר יעקב בבלי :הכול בשביל להשמיע.
מר איתי זילבר 5.1.1 :בפרק  .6.1.3.1.0.0אנחנו בעמוד ,22
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  22בסעיף ,5.2.1
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אתה חוזר,
מר איתי זילבר :אני חוזר ,לא ,לא,
מר ישראל מורן :לא ,לא ,אנחנו לא חוזרים על סעיף פעמיים.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,שלי לא תהייה כפילות.
מר איתי זילבר :אני לא יודע מה את.
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מר ישראל מורן :אם מישהו רוצה ...
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו בעמוד ,22
מר ישראל מורן :לא נשאיר אותך מקופח יוסי.
מר איתי זילבר :עמוד  5.2.1 ,22בפרק  .6.1.3.2.2.0אנחנו בעמוד  23סעיף ,5.6.2
מר יוסי זיידה?5.6.2 :
מר איתי זילבר :פרק  .6.1.5.0.0.0אנחנו בעמוד  23בפרק  6.1.6.0.0.0סעיף,
מר יוסי זיידה :תקריא בסדר מסוים.
מר איתי זילבר :אין בעיה ,אין בעיה .עמוד  ,23סעיף ,4.7.1
מר יעקב חרש :עוד פעם ?23
מר איתי זילבר :כן ,4.7.1 .היית שואל למה עוד פעם  4.7.1כי מופיע מכשירי כתיבה.6.1.6.0.0.0 ,
מר איתי זילבר :אנחנו רוצים בבקשה ,אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  25את סעיף ,5.6.2
 .6.2.1.1.0.0אנחנו רוצים בבקשה בעמוד  .6.2.1.8.0.0 ,5.6.1 ,26אנחנו רוצים
בעמוד  .6.2.3.1.0.0 ,5.1.1 ,27אנחנו מבקשים להסתייג גם על ,בעמוד  ,27סעיף
 .6.2.3.2.0.0 ,7.5.8אנחנו רוצים גם להסתייג בבקשה בעמוד  ,31סעיף  5.6.1בפרק
.7.1.3.3.0.0
מר יוסי זיידה?7.1.3 :
מר איתי זילבר .0.0 :סליחה .7.1.3.3.0.0 ,אנחנו מבקשים להסתייג בעמוד  ,32עמוד  ,32סעיף 5.5.0
פרק  .7.1.5.5.300אנחנו מבקשים בעמוד  33סעיף .7.2.1.0.0.0 ,5.1.1
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :עמוד  .7.2.2.1.0.0 ,5.6.1 ,34אנחנו מבקשים בעמוד  .7.2.2.1.0.0 ,7.8.2 ,34אנחנו
מבקשים בעמוד  .7.3.1.0.0.0 ,5.1.2 ,5.1.2 ,36אנחנו מבקשים להסתייג בבקשה
בעמוד  ,36סעיף ,5.2.2
מר יעקב חרש :אמרת לסיים?
מר איתי זילבר :להסתייג.
מר יעקב חרש :אה.
מר איתי זילבר :זה דומה ללסיים אבל זה גם יבוא ,אני מבטיח .עמוד  ,36סעיף .3.1.0.0.0 ,5.2.2
אנחנו מבקשים להסתייג גם בעמוד  .7.3.1.0.0.0 ,7.8.1 ,36אנחנו רוצים בבקשה
אנחנו מבקשים להסתייג בעמוד ,7.4.1 ,39

בעמוד .7.3.2.400 ,5.6.1 ,37

 .7.3.5.0.0.0אנחנו בעמוד  ,41סעיף  .7.4.6.100 ,5.1.1אנחנו בעמוד  ,42בעמוד ,42
 .7.4.6.100 ,9.2.3אנחנו בעמוד .7.6.4.0.0.0 ,7.2.3 ,44
מר יוסי זיידה 7.2.3 :זה הסעיף?
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מר איתי זילבר :לא ,כן 7.2.3 ,זה הסעיף 7.6.4.0.0.0 ,זה הפרק .אנחנו רוצים בבקשה להסתייג
בעמוד  ,45סעיף  .7.6.9.0.0.0 ,5.6.2באותו עמוד  .7.6.9.100 ,5.1.1 ,45עמוד ,46
.7.7.2.100 ,5.6.1
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
מר איתי זילבר.5.1.1 :
מר יוסי זיידה?7 :
מר איתי זילבר .. .7.7.2.1.0.0 :אז נעלה קצת .אנחנו נעבור לעמוד .7.8.1.0.0.0 ,5.6.2 ,47
מר יוסי זיידה :איזה עמוד  40ו?
מר איתי זילבר.47 :
מר ישראל מורן :גם שם שקלים וגם שם שקלים.
מר איתי זילבר :הנה ,ביקשת סכום גדול .עמוד  .. .7.8.1.3.0.0 ,7.8.0 ,48זה מספיק גדול?
דובר:

הוא רוצה להגדיל את זה.

מר איתי זילבר .7.8.1.300 :אנחנו מבקשים להסתייג ולהצביע בנפרד על עמוד ,7.8.1 ,50
.8.1.1.1.0.0
מר יוסי זיידה 3 :פעמים ?1
מר איתי זילבר :כן .אנחנו רוצים בבקשה להסתייג בעמוד .8.1.1.1.2.0.0 ,7.8.0 ,51
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
מר איתי זילבר .7.8.0 :אנחנו רוצים בעמוד  ,53עמוד  ,53סעיף  ,540בפרק  .8.1.2.2.0.0אנחנו
רוצים בבקשה בעמוד  ,55סעיף  ,5.6.2בפרק .8.1.3.2.0.0
מר יוסי זיידה :פרק ?8.1
מר איתי זילבר.3.2.0.0 :
מר מוטי ששון :סליחה ,מורן ,מורן ,הכיבוד לא מיועד לאורחים .בבקשה תחזיר את זה בחזרה.
מר ישראל מורן :זו הפעם הראשונה.
מר מוטי ששון :לא ,זה גם פעם קודמת.
מר ישראל מורן :זו פעם ראשונה .קודם כל לא אני מחלק אבל אין שום בעיה .מה עדיף שחברי
מועצה שלא הגיעו? חבל .חבל ממש .קטנוניות מיותרת לחלוטין.
מר יוסי זיידה ,55 :עמוד  ,55סעיף ,5.6.2
מר איתי זילבר :נכון.
מר יוסי זיידה :בפרק?
מר איתי זילבר.8.1.3.200 :
דובר:

אם יהיה כיבוד יבואו יותר.
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מר ישראל מורן :לא זה ייזרק .אתם יודעים את זה.
מר יוסי זיידה :הלאה.
מר איתי זילבר :אנחנו רוצים בבקשה בעמוד  ,57סעיף .8.1.3.3.1.0 ,5.1.1
מר משה מועלם :בתי ספר יסודיים .זה מה שמפריע לכם.
מר יוסי זיידה :חברים בבקשה.
מר איתי זילבר :אנחנו תיכף נגיע לכל סעיף,
מר משה מועלם :טוב ,שמענו ,שמענו.
מר מוטי ששון :מועלם ,מועלם ,אני מבקש לא להפריע .בבקשה תמשיך.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו רוצים בבקשה בעמוד  ,61סעיף  .8.1.5.740 ,5.1.1אנחנו מבקשים
להסתייג גם בעמוד .8.1.5.7.4.0 ,7.5.2 ,63
מר משה מועלם :איפה יש ?7.4.0
מר איתי זילבר :סעיף  ,63סעיף  ,7.5.2פרק .8.1.5.7.4.0
מר משה מועלם :אה.7.5.2 ,
מר איתי זילבר :לא ,לא ,אנחנו מבקשים בעמוד  ,5.1.1 ,67פרק .8.1.5.8.1.0
מר יוסי זיידה?67 :
מר איתי זילבר :סעיף  ,5.1.1פרק .8.1.5.8.1.0
דובר:

עוד כמה זמן נשאר?

מר איתי זילבר :אנחנו מבקשים להסתייג גם בעמוד  ,73ד"ר רוט ,אנחנו בעמוד  ,73סעיף ,8.7.5
.8.2.3.0.0.0
מר ישראל מורן :אם תפספסו משהו ,אנחנו מוכנים לחזור על הכול.
מר משה מועלם :לא ,לא ,מצחיק מאוד .לא ,לא ,הוא מבריק היום מורן.
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד .8.2.6.200 ,7.8.4 ,74
מר יוסי זיידה :פרק?
מר איתי זילבר.8.2.6.200 :
מר יוסי זיידה :איזה סעיף?
מר איתי זילבר .7.8.4 :אנחנו עוברים לעמוד  ,75סעיף  ,7.8.1פרק .8.2.6.500
גב' שרה דניאלסקי :הפקת אירועים?
מר איתי זילבר :כן .אנחנו ממשיכים בעמוד  .8.2.8.130 ,7.8.1 ,77עמוד  ,78סעיף .8.2.8.2.0.0 ,8.1.4
אנחנו מבקשים גם בסעיף,
גב' נעה צ'פליצקי :איזה עמוד?
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מר איתי זילבר :רגע ,מייד אני אגיד לך בדיוק ,עמוד  ,82סעיף  ,780בפרק  .8.4.1.0.0.0אנחנו רוצים
בעמוד  87בבקשה,
מר יוסי זיידה :עמוד ?87
מר איתי זילבר ,87 :פרק ,7.8.3
מר יוסי זיידה :לא ,סעיף?
מר איתי זילבר :סליחה ,סעיף  ,7.8.3פרק  .8.4.8.1.0.0אנחנו מבקשים בעמוד  ,89פרק ,סליחה,
סעיף  ,550בפרק .9.3.9.0.0.0
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  ,20את סעיף  ,5.6.3סליחה,5.6.2 ,
ד"ר מאיר רוק :עוד פעם  ?20תן לי להמשיך .היית לוקח את כל הסעיפים מעמוד ,20
מר מוטי ששון :מאיר,
ב' שרה דניאלסקי :עזוב ,תן לו ליהנות .הוא עושה את זה פעם בשנה.
מר ישראל מורן :בעמוד  ,20את סעיף  ,5.6.2בפרק .6.1.1.1
מר יוסי זיידה :עמוד ?20
מר ישראל מורן :נכון.
מר יוסי זיידה?5.6.2 :
מר ישראל מורן :נכון ,פרק  .6.1.1.1אנחנו רוצים ,אנחנו רוצים בבקשה בעמוד ,21
ד"ר מאיר רוק :רוצים הפסקה.
מר יוסי זיידה :לא ,לא.
מר ישראל מורן :את סעיף  5.6.2בפרק  .6.1.3.1בעמוד  ,21אנחנו רוצים בבקשה להחריג את סעיף
 4.7.1בפרק .6.1.3.2.0.0
גב' שרה דניאלסקי :איך נעשה את כל התיקונים האלה?
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג,
ד"ר מאיר רוק :אפשר להכניס שאלה?
מר ישראל מורן :לא.
מר ישראל מורן :כשתחליט שאתה רוצה שאני אענה לך .עמוד  ,21עמוד  ,21את סעיף  ,7.8.1בפרק
 .6.1.3.2.0.0בעמוד  ,23את סעיף  5.2.5בפרק ,.6.1
מר יוסי זיידה :איזה עמוד ,סליחה?
מר ישראל מורן :בעמוד  ,23את סעיף  5.2.5בפרק  .6.1.5.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד
 23את סעיף  7.8.0בפרק  .6.1.6.0.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  24את
סעיף  ,4.7.1בפרק  .7.1.8.0.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  27את סעיף
 5.8.0בפרק  .6.2.2אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  29את סעיף  7.5.8בפרק
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 .7.1.2.2אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  29את סעיף  5.6.1בפרק .7.1.2.2
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  29את סעיף  5.5.0בפרק .7.1.1.1
דובר:

אגב ,אתה לא רוצה לעשות החלפת שחקן? מישהו מהספסל?

מר ישראל מורן :אפשר להמשיך?
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  32את סעיף  4.3.3בפרק ,7.1.4
מר יוסי זיידה :פרק ?7
מר ישראל מורן :זה בדיוק בשבילך.
מר ישראל מורן 7.1.4 :הפרק.
דובר:

צלם אותי גם.

מר יוסי זיידה :עוד פעם,4.3.3 ,32 ,
מר ישראל מורן :נכון.
מר יוסי זיידה :פרק?
מר ישראל מורן :פרק .7.1.4
מר יוסי זיידה?7.1 :
מר ישראל מורן :אני אומר ,אין לי בעיה.
מר יוסי זיידה :מורן ,פרק?
מר ישראל מורן .7.1.4 :הסעיף .4.3.3
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  32את סעיף  7.5.7בפרק  .7.1.5.3.0.0יש פה
סופגניות.
דובר:

אני שומר דיאטה קצת.

מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה,
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בעמוד ,33
דובר:

באיזה עמוד אתה?

מר ישראל מורן :עמוד ,33
דובר:

התקדמת.

מר ישראל מורן :להחריג את סעיף  7.8.2בפרק,
מר יוסי זיידה :לקחנו אוויר .עמוד ?33
מר ישראל מורן :סעיף  7.8.2בפרק  .7.2.1תודה .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  34את סעיף
 7.8.1בפרק ,7.2.3
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מר יוסי זיידה :רגע ,רגע,
מר ישראל מורן :אתם רוצים כאילו שאנחנו נמהר.
מר יוסי זיידה :עמוד ?34
מר ישראל מורן :עמוד ,34
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :סעיף  7.8.1בפרק  .7.2.3אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  34את סעיף 5.2.2
בפרק  .7.2.3אתה מפריע לי .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  37את סעיף 550
בפרק  .7.3.2.2אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  37את סעיף  9.3.2בפרק
 .7.3.2.2אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  39את סעיף  5.1.1בפרק  .7.4.1אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  39את סעיף  5.6.2בפרק  .7.4.1אנחנו רוצים בבקשה
להחריג בעמוד  39את סעיף  7.8.1בפרק  .7.4.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד
 40את סעיף  7.5.4בפרק  .7.4.2אני שמח חיים שעברת כי אתה רואה גם שעשינו
שינויים תקציביים ,נכון? על פי הסעיפים?
מר חיים זברלו :הכול טוב .הלוואי ותגמור.
מר ישראל מורן :תודה על האישור .בסעיף ,בעמוד  42את סעיף  7.5.6בפרק  .7.4.6.1בעמוד  43את
סעיף  5.1.3בפרק  .7.5.4בעמוד  45את סעיף  7.8.4בפרק  .7.6.9בעמוד  45את סעיף
 7.8.6בפרק  .7.6.5אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  47את סעיף  4.7.1בפרק
.7.8.1.1
מר יוסי זיידה?7.8 :
מר ישראל מורן .1.1 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  49את סעיף  5.6.2בפרק  .7.8.2אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  49את סעיף  4.7.1בפרק  .7.8.2אנחנו רוצים בבקשה
בעמוד  49להחריג את סעיף  5.1.1בפרק  .7.8.2אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד
 50את סעיף  7.5.9בפרק  .8.1.1.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  50את סעיף
 5.6.2בפרק  .8.1.1.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  52את סעיף  9.8.1בפרק
 .8.1.1.3.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  53את סעיף  5.5.1בפרק
 .8.12.2.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  54את סעיף  7.8.3בפרק
 .8.1.2.3.0.0באותו עמוד אנחנו רוצים להחריג את סעיף  9.3.3בפרק .8.1.2.2.1.0
אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  56את סעיף  7.4.1בפרק  .8.1.3.3אנחנו מבקשים
להחריג בעמוד  56את סעיף  7.2.8בפרק  .8.1.3.3אנחנו מבקשים בבקשה להחריג
בעמוד  56את סעיף  7.8.0בפרק  .8.1.3.2.0.1אנחנו מבקשים בבקשה להחריג בעמוד
 59את סעיף  7.2.3בפרק .8.1.5.1
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מר יוסי זיידה?8.1 :
מר ישראל מורן .5.1 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  62את סעיף  450בפרק .8.1.5.7.3.0
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  61את סעיף  4.5.0בפרק .8.1.5.7.1.0
גב' נעה צ'פליצקי :איזה סעיף?
מר ישראל מורן 4.5.0 :בפרק  .8.1.5.7.1.0אנחנו מבקשים לה חריג בעמוד  67את סעיף  4.5.0בפרק
 .8.1.5.8באותו עמוד ב ,67-אנחנו רוצים להחריג את סעיף  5.1.1בפרק .8.1.5.8.0.0
בעמוד  65אנחנו רוצים להחריג את סעיף  5.1.1בפרק  .8.1.5.7.6.0אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד  67את סעיף  7.8.3בפרק .8.1.5.8.0.0
מר יוסי זיידה?8.1.5.8.0 :
מר ישראל מורן .0 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  73את סעיף  8.7.7בפרק  .8.2.3אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  75את סעיף  8.7.4בפרק  .8.2.6.7אני מפריע לכם,
מוטי? ראש העיר?
מר מוטי ששון :לא ... ,לעצמך.
מר ישראל מורן :אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  75את סעיף  8.7.0בפרק  .8.2.6.4פשוט חשוב
שתראו מה הוא .אני רוצה בבקשה להחריג בעמוד  76את סעיף  7.8.0בפרק
.8.2.8.1.2.0
מר יוסי זיידה :פרק ?8.2
מר ישראל מורן .8.1.2.0 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  78את סעיף  8.1.1בפרק .8.2.8.3
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  79את סעיף  8.1.5בפרק  .8.2.9.1.0באותו
עמוד אנחנו רוצים להחריג את סעיף  8.2.2בפרק  .8.2.9.1אנחנו רוצים בבקשה
להחריג באותו עמוד את סעיף  8.7.3בפרק .8.2.9.1
מר יוסי זיידה?8.2 :
מר ישראל מורן .9.1 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  82את סעיף  5.6.2בפרק  .8.4.1אנחנו
רוצים בבקשה להחריג את סעיף ,בעמוד  85את סעיף  7.8.2בפרק  .8.4.5אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  83את סעיף  8.9.2בפרק .8.4.3.8
מר יוסי זיידה?8 :
מר ישראל מורן .8.4.3.8 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  88את סעיף  5.5.0בפרק .8.7.9
באותו עמוד בדיוק את הסעיף  5.6.1באותו הפרק  .8.7.9בעמוד  88את סעיף 5.6.2
בפרק .8.7.9
מר יוסי זיידה 5.6.2 :בפרק? מה הפרק האחרון?
מר ישראל מורן :בפרק .8.7.9
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מר איתי זילבר :ככה ,אנחנו בעמוד ,21
מר יוסי זיידה :עמוד  21איתי?
מר איתי זילבר,5.6.1 :
מר יוסי זיידה :חברים,
מר איתי זילבר :עמוד  21סעיף  5.6.1בפרק  .6.1.3.100אנחנו בעמוד  .6.1.3.200 ,5.4.1 ,21אנחנו
בעמוד  5.2.1 ,23פרק  .6.1.5.0.0.0אנחנו בעמוד .6.1.6.0.0.0 ,5.6.1 ,23
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר אם שניים יוצאים? מה זה ,שניהם יצאו.
מר ישראל מורן :אם אתה אומר ,אנחנו מצביעים עכשיו.
גב' נעה צ'פליצקי :מורן,
מר איתי זילבר :היינו בעמוד ,5.6.1 ,23
מר יוסי זיידה :עמוד .6.1.6.0.0.0 ,5.6.1 ,23
מר איתי זילבר :נכון .עמוד  ,25סעיף ,5.2.2
מר איתי זילבר :טוב ,אפשר להמשיך? זברלו ,תנהל את הישיבה.
מר חיים זברלו :בכבוד.
מר איתי זילבר :טוב ,איפה היינו? מה היה האחרון שלנו?
מר יוסי זיידה.6.1.6.0.0.0 :
מר איתי זילבר :איזה סעיף? יש פה כמה.
מר יוסי זיידה :סעיף  .5.2.2עמוד .25
מר איתי זילבר 5.2.2 :עמוד .25
מר יוסי זיידה :היה כזה דבר?
מר איתי זילבר :כן .יופי.
דובר:

הם לא עייפים?

מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  26בסעיף  5.2.2בפרק  .6.2.1.3.0.0אנחנו ממשיכים בעמוד
 5.1.2 ,29בפרק  .7.1.1.1.0.0אנחנו ממשיכים בעמוד  33סעיף  5.2.2בפרק
.7.2.1.0.0.0
מר ישראל מורן :רגע ,חיים מפריע.
מר איתי זילבר :חיים ,אתה מפריע ליוסי ,הוא יתבלבל במספרים ,אחר כך אנחנו נעשה מההתחלה.
מר יוסי זיידה :איתי ,כן?
מר איתי זילבר :מה היה האחרון? כי אני לא יודע איפה עצרתי.
מר ישראל מורן :איתי הוא הצעיר מבינינו .יש לו יותר אנרגיה.
מר איתי זילבר :כן ,יותר אנרגיה ,יאללה.
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מר יוסי זיידה 5.2.2 :פרק .7.2.1.0.0.0
מר איתי זילבר :נכון .אנחנו ממשיכים,
מר יוסי זיידה :חברים,
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו בעמוד  35סעיף  .7.2.6.100 ,4.7.1אנחנו בעמוד .7.3.1.0.0.0 ,5.1.1 ,36
אנחנו ממשיכים בעמוד .7.3.2.2.0.0 ,4.7.1 ,37
מר יוסי זיידה?7.3.2.2 :
מר איתי זילבר .0.0 :אנחנו מבקשים גם להסתייג מהסעיפים ,עמוד  .7.3.5.0.0.0 ,5.1.1 ,39באותו
עמוד  ,5.2.2 ,39אותו פרק  .7.3.5.0.0.0אנחנו ממשיכים ,אנחנו ממשיכים בעמוד
 ,40אנחנו ממשיכים בעמוד  ,40סעיף .7.4.1.1.0.0 ,5.1.1
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא יפה מה שאתה עושה .זה פשוט זלזול .זה ממש לא יפה.
דובר:

לא ,הכול בסדר.

גב' נעה צ'פליצקי :לא,
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא יפה ,זה ממש לא יפה.
מר איתי זילבר :אפשר להמשיך?
מר יוסי זיידה :היה עמוד  ,40סעיף ?5.1.1
מר איתי זילבר :אני אגיד לך מייד .עמוד  .7.4.1.1.0.0 ,5.1.1 ,40אתה מדבר ויוסי לא מצליח לעקוב.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  .7.4.6.100 ,5.2.2 ,42אנחנו ממשיכים בעמוד ,9.3.6 ,42
 .7.4.6.100עמוד .7.6.4.0.0.0 ,7.4.1 ,44
דובר:

יוסי התעייף כבר.

מר יוסי זיידה?7.6.4 :
מר איתי זילבר .0.0.0 :זה השלושה אפסים האלה.
מר יוסי זיידה :כן ,אני לא קולט ,שני אפסים ,הרבה אפסים.
מר איתי זילבר :לא ,זה מקסימום שלושה ,45 .עמוד  ,45סעיף  4.7.1בפרק .7.6.9.100
מר יוסי זיידה :כן?
מר איתי זילבר :עוד בעמוד  ,7.8.1 ,45פרק  .7.6.9.100אנחנו ממשיכים עם עמוד  ,46סעיף ,5.2.2
 .7.7.2.100 ,5.2.2 .7.7.2.100אנחנו ממשיכים בעמוד  ,47סעיף  ,735בפרק
 .7.8.1.1.0.0אנחנו ממשיכים בעמוד  ,50סעיף  5.1.1בפרק  .8.1.1.1.0.0אנחנו
ממשיכים בעמוד  ,51סעיף  ,9.3.1בפרק  .8.1.1.1.0.0אנחנו ממשיכים בעמוד ,57
סעיף  ,8.1.1בפרק  .8.1.3.3.1.0אנחנו ממשיכים בעמוד  ,58סעיף  ,5.1.1בפרק
 .8.1.3.7.0.0אנחנו ממשיכים בסעיף ,בעמוד  ,62סעיף  5.1.1בפרק  .8.1.5.8.0אנחנו
ממשיכים בעמוד ,8.1.1 ,64
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מר ישראל מורן :אם אתם רוצים הפסקה ,אפשר לעשות הפסקה .אין לנו בעיה .יוסי ,רק מה
שחשוב ,שאם אתה מפספס סעיף ,אנחנו פשוט אחר כך עוברים על הסעיפים ואנחנו
מצביעים סעיף-סעיף .אז תוודא.
מר ישראל מורן :זה פקודת העירייה.
מר ישראל מורן :חבל על הזמן.
מר יוסי זיידה.8.1.5.8.0 ,34 :
מר איתי זילבר :לא .7.5.0 ,אחר כך אנחנו ממשיכים ,אנחנו ממשיכים בעמוד  ,70עמוד  70את
סעיף .8.1.7.300 ,9.6.1
מר ישראל מורן :אני יכול?
דובר:

לא ,לא ,אתה לא יכול לצאת לשירותים גם.

מר איתי זילבר :אף אחד לא עוצר אותך .אנחנו ממשיכים בעמוד ,72
מר יוסי זיידה :עמוד ,72
מר איתי זילבר :עמוד  ,72סעיף  ,7.8.2די חברים,
מר יוסי זיידה :חברים,
מר איתי זילבר ,7.8.2 :פרק .8.1.7.9.3.0
דובר:

היום נוכל לצאת לתפילת שחרית בבוקר בזמן.

מר איתי זילבר :אנחנו מבקשים להצביע ולהסתייג על סעיף בעמוד  ,73סעיף .8.2.2.2.0.0 ,7.8.0
אנחנו רוצים גם לגבי עמוד  .8.2.2.0.0 ,7.8.6 ,73זה אותו פרק ממקודם .אנחנו
רוצים בבקשה לגבי עמוד  .8.2.6.100 ,8.7.5 ,74שוב ,בעמוד  ,74יוסי? עמוד ,74
 .8.2.6.2100 ,5.5.0אנחנו נשארים בעמוד  ,74אנחנו וכולנו ,עמוד  ,74סעיף ,7.5.1
 .. .8.2.6.200לכל תושב .בבקשה ,הנה .יש אפילו הרבה ,אני מקווה שזה הסכום.
מה היה האחרון?
מר איתי זילבר :מה היה האחרון שלך?
מר יוסי זיידה.8.2.6.200 :
מר איתי זילבר :יפה .עכשיו אנחנו ממשיכים בעמוד  .8.2.6.200 ,7.9.1 ,74דוקטור רוק ,מה?
ד"ר מאיר רוק :לא ,לא.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  .8.2.6.300 ,8.7.3 ,75אנחנו ממשיכים בעמוד ,8.7.7 ,75
 ,8.6סליחה.8.2.6.300 ,
מר יעקב חרש :אני רוצה להגיד לך ,אלה מהטלוויזיה כבר סגרו ,הם עייפים.
מר איתי זילבר :כולם באח הגדול עכשיו חרש.
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מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו ממשיכים ,אנחנו רוצים בבקשה ,אני אחכה שיהיה שקט ,אנחנו בעמוד
.8.2.8.100 ,5.2.2 ,76
מר יוסי זיידה :סעיף:
מר איתי זילבר.8.2.8.100 ,5.2.2 :
מר ישראל מורן :תודה חיים.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד ,77
מר איתי זילבר :זברלו ,אתה מעכב את כל הכיתה .אנחנו בעמוד  77עכשיו,
מר מוטי ששון :שמעת מה אמר איתי? אנחנו בכיתה.
מר איתי זילבר :אתה מעכב את כולנו.
מר יוסי זיידה :עמוד ?77
מר איתי זילבר.8.2.8.130 ,5.6.2 :
מר ישראל מורן :מוטי ,אם אתה חושב שאתה שולח את חיים בשביל לאיים עלי באלימות פיזית
,...
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו בעמוד  ,78יוסי ,עזוב ,בוא נעשה  ,...עמוד  .8.2.8.2.0.0 ,820 ,78אנחנו
ממשיכים,
מר יוסי זיידה.8.2.8.2.100 :
מר איתי זילבר :נכון .אנחנו ממשיכים עם עמוד .8.4.8.100 ,5.1.1 ,87
מר יוסי זיידה?100 :
מר איתי זילבר :כן .אנחנו ממשיכים,
גב' נעה צ'פליצקי :מה ב?87-
מר איתי זילבר :בעמוד  ,87אני אגיד לך.
גב' נעה צ'פליצקי :איזה סעיף?
מר איתי זילבר :עמוד  ,87סעיף ,5.1.1
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר ישראל מורן :מתוך חמישה סעיפים התבלבלת באחד.
מר איתי זילבר :זה בסדר .אנחנו מבקשים להצביע בנפרד גם על עמוד .8.7.9.0.0.0 ,7.4.3 ,88
מר ישראל מורן :אנחנו בבקשה רוצים להחריג בעמוד  ,20להסתייג בעמוד ,20
מר יעקב חרש :עוד פעם ?20
מר ישראל מורן ,5.6.3 :בפרק .6.1.1.1
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  20את סעיף  5.2.2בפרק .7.1.2
ד"ר מאיר רוק :מה בעצם אתם ,אפשר לשאול מה אתם רוצים? מה אתם רוצים?
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מר איתי זילבר :לא ,כל סעיף אנחנו נגיע אם אנחנו רוצים להוסיף או להוריד.
ד"ר מאיר רוק :מה אתה אומר.
מר ישראל מורן .. :רוצים.
ד"ר מאיר רוק :תבוא לרחוב השיטה  .4אני יושב שם.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  21את סעיף  7.8.0בפרק  .6.1.3.1אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  21את סעיף  7.8.1בפרק  .6.1.3.1אנחנו רוצים,
ד"ר מאיר רוק :מוטי ,זה מה שקורה כשלא עובדים.
מר ישראל מורן :לא משתפים ,לא משתפים ,תתקן .אנחנו רוצים בבקשה להחריג,
מר ישראל מורן :תגיד לי חרש ,סגני ראש העיר לא מגיעים לישיבה ומעלים פוסט בפייסבוק שהם
לא משתתפים ואנחנו רוצים בבקשה להחריג,
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג,
גב' שרה דניאלסקי :רק שיגמרו את הרשימה הזאת.
מר ישראל מורן :בעמוד  22את סעיף  7.5.5בפרק  .6.1.3.2.2.0בבקשה אנחנו רוצים להחריג בעמוד
 23את סעיף  5.2.6בפרק  .6.1.5עמוד  ,23סעיף  5.2.6בפרק  .6.1.5אי אפשר ככה.
עמוד  23את סעיף ,5.2.6
מר יוסי זיידה?5.2.6 :
מר ישראל מורן 5.2.6 :בפרק .6.1.5
מר יוסי זיידה.6.1.5 :
מר ישראל מורן :נכון .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  23את סעיף  7.8.0בפרק .6.1.5
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בבקשה את סעיף ,את סעיף ,בעמוד  23את סעיף
 7.8.2בפרק  .6.1.5אתה איתי יוסי? בעמוד  25אנחנו רוצים להחריג את  5.1.2בפרק
 .6.2.1.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  26את סעיף  5.8.1בפרק .6.2.1.8
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  26את סעיף  5.6.2בפרק .6.2.1.3
מר יוסי זיידה?1.3 :
מר ישראל מורן :נכון .באותו עמוד ,את סעיף  5.6.5בפרק  .6.2.1.5סליחה ,לא ל ,5.6.5-את 4.7.1
בפרק .6.2.1.5
מר יוסי זיידה.6.2.1.5 ,4.7.1 :
מר ישראל מורן :כן .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  29את סעיף  9.3.5בפרק  .7.1.2.2מותר
להמשיך בישיבה אם אין  14אנשים בחדר?
עו"ד יונת דיין :כן.
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מר ישראל מורן :או קיי ,אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  32את סעיף  5.6.2בפרק .7.1.4
אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  33את סעיף  7.4.2בפרק  .7.2.1אנחנו מבקשים
בבקשה להחריג בעמוד  34את סעיף  470בפרק  .7.2.2אנחנו מבקשים להחריג
בעמוד  34את סעיף  7.8.3בפרק  .7.2.3אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  37את סעיף
 5.8.0בפרק  .7.3.2.2.0.0אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  36את סעיף  5.1.1בפרק
.7.3.2.0.0.0
מר יוסי זיידה :עוד פעם ,בעמוד ?36
מר ישראל מורן :נכון ,את סעיף  5.1.1בפרק  .7.3.2.0.0.0אם הייתם מביאים תקציב בסעיף אחד,
היה יותר קל .הבאתם  3,620אז חלק מהם צריכים  ,...אנחנו רוצים בעמוד  39את
סעיף  4.3.3בפרק  .7.3.5אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  39את סעיף  7.5.2בפרק
 .7.3.5אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  40את סעיף  ,7.4.2בפרק .7.4.2
מר יוסי זיידה :גם סעיף וגם פרק אותו הדבר?
מר ישראל מורן :נכון.
מר יוסי זיידה :מקרה ראשון היום.
מר ישראל מורן :לא ,היה כבר .אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  41את סעיף  7.5.4בפרק .7.4.3
אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  40את סעיף  5.11בפרק  .7.4.2אנחנו מבקשים
להחריג בעמוד  41את סעיף  7.2.2בפרק  .7.4.4אנחנו מבקשים להחריג בעמוד 41
את סעיף  7.5.7בפרק .7.4.5
מר יוסי זיידה :עמוד  ,41סעיף  ,.7.5פרק?
מר ישראל מורן :סעיף  7.5.7ב .7.4.5-אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  42את סעיף  7.8.1בפרק
 .7.4.6.1אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  43את סעיף  5.1.1בפרק  .7.6.1אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  43את סעיף  8.8.1בפרק .7.5.3
גב' נעה צ'פליצקי :מה אמרת ב?43-
מר ישראל מורן :את  8.8.1ב .7.5.3-בעמוד  45את סעיף  4.7.1בפרק  .7.6.9אנחנו רוצים להחריג
בבקשה בעמוד  45את סעיף  780בפרק  .7.6.9אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד
 45את סעיף  580בפרק  .7.6.9בעמוד  46אנחנו רוצים להחריג בבקשה את סעיף
 5.1.2בפרק .7.7.2.1
דובר:

אני אגיד לך משהו ,אני הייתי מנהל משא ומתן כמו שניהלו בכנסת .ככה.

מר ישראל מורן :תמיד אפשר להכריז על הפסקה.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  47את סעיף  .4.3.3בפרק .8.7.8.1.1
מר יוסי זיידה :פרק?
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מר ישראל מורן .7.8.1.1 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  49את סעיף  5.2.2בפרק .7.8.2.0.0.0
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  47את סעיף  7.8.9בפרק .7.8.1.1.0.0
מר יוסי זיידה?7.8.1 :
מר ישראל מורן .1.0.0 :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  50את סעיף  5.1.2בפרק .8.1.1.1
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  51את סעיף  9.4.1בפרק  .8.1.1.1אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד  52את סעיף  7.8.2בפרק .8.1.1.3.0.5
גב' נעה צ'פליצקי :נכון .מה זה? אפשר לשאול רק מה זה?
מר ישראל מורן :עכשיו אין בעיה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני גם סימנתי .אפשר לשאול מה זה?
מר מוטי ששון :לא ,תמשיך.
מר ישראל מורן :אז אחר כך ,תזכרי את השאלה.
מר ישראל מורן :זה רק הסעיפים שאנחנו חושבים שצריך לעשות בהם שינוי או להצביע כך או
אחרת .אנחנו נצביע כך או אחרת .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  53את סעיף
 9.3.3בפרק  .8.1.2.2אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  54את סעיף  7.2.3בפרק
 .8.1.2.2.1אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  55את סעיף  450בפרק .8.1.3.2.0.0
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  55את סעיף  4.1.3בפרק  .8.1.3.2.0.0אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  55את סעיף  9.3.1בפרק  .8.1.3.2.0.0יוסי שמעת?
מר יוסי זיידה :בעמוד .8.1.3.200 ,9.3.1 ,55
מר ישראל מורן :נכון .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  57את סעיף  450בפרק .8.1.3.3.1.0
מר יוסי זיידה?8.1.1 :
מר ישראל מורן :לא .8.1.3.3.1.0 .סעיף  .450אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  58את סעיף
 7.2.3בפרק  .8.1.3.7.0.0באותו הפרק אנחנו רוצים בבקשה להחריג את סעיף .7.2.8
מר יוסי זיידה :רגע ,באותו עמוד,
מר ישראל מורן :באותו עמוד ,באותו הפרק ,עמוד  ,58פרק .8.1.3.7.0.0
איזה סעיף?

מר יוסי זיידה:

מר ישראל מורן :השני שאמרתי ,7.1.3 ,הסעיף  .7.2.8בעמוד  59את סעיף  5.2.1בפרק .8.1.5.1
בעמוד  63את סעיף  7.5.1בפרק,
מר יוסי זיידה :פרק?
מר ישראל מורן :אני לא יכול ,רגע ,אני גם צריך ,זה מאוד מפריע.
מר יוסי זיידה :תאזור את עצמך מורן.
מר ישראל מורן :בסעיף .8.1.5.7.3.0
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דובר:

מוטי ,בוא נלך לבר מצווה ,נחזור.

מר ישראל מורן :אתה יכול ללכת .מי מנהל את הישיבה עכשיו?
מר ישראל מורן :הנה ,זוהר בא עכשיו .אחלה .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  ,64זה שיש
לכם פה  ..להכות,
מר ישראל מורן :חיים ,שמת לב לפני ארבע סעיפים ,זה דווקא היה קשור אליכם ,חבל שתפספס.
מר חיים זברלו :ראיתי שכואב לך הלב.
מר ישראל מורן :ההפך ,ההפך .פה דווקא חשבנו שצריך להוסיף אבל זה לא יפה .בעמוד ,64
מר יוסי זיידה :יאללה בוא ,תמשיך.
מר ישראל מורן :את סעיף  420בפרק  .8.1.5.7.5.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  64את
סעיף  5.1.1בפרק  .8.1.5.7.5.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  70את סעיף
 420בפרק  .8.1.7.3.0.0אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  70את סעיף 4.7.7
בפרק .8.1.7.3.0.0
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  67את סעיף  7.4.2בפרק .8.1.5.8.0.0
מר יוסי זיידה?8.1.5.8 :
מר ישראל מורן.0.0 :
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  73את סעיף  8.7.8בפרק  .8.2.3אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד  72את סעיף  4.7.1בפרק .8.1.7.9.3.0
מר יוסי זיידה?3.0 :
מר ישראל מורן :כן.
מר ישראל מורן :בעמוד ,35
דובר:

מורן ,תיקחו  3אחוז ותעזבו אותנו .קחו  3אחוז ,תעזבו אותנו.

מר איתי זילבר :תראה ,אנחנו יודעים למה אנחנו רוצים להוסיף כסף .אנחנו יודעים למה אנחנו
רוצים.
דובר:

קח  3אחוז ,צא מזה.

מר ישראל מורן :בוא ,תגיד מאיפה מורידים אבל .זה לא חוכמה לזרוק ככה.
דובר:

אנחנו ניקח הלוואה בבנק.

מר ישראל מורן :אתה יודע למה אנחנו לא ניקח הלוואה ,כי הלוואה זה הגב שלנו .של הצעירים.
בעוד  20שנה.
מר יוסי זיידה :מורן תמשיך .מורן ,היינו בעמוד .75
מר ישראל מורן :בעמוד  74פספסנו,
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דובר:

הוא עוד מעט חוזר ל.20-

מר איתי זילבר :זה לא מנומס.
מר ישראל מורן :את סעיף  7.9.6בפרק  .8.2.6.2באותו עמוד את סעיף  7.9.3בפרק .8.2.6.2
דובר:

הפיקוח הלך כבר?

מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  76את סעיף  9.8.7בפרק .8.2.8.1
דובר:

הם ישבו על זה ,די ,תנו להם את הצ'אנס הזה ,די.

מר ישראל מורן :אתה מזלזל.
דובר:

לא ,ממש לא .אתה אמרת בראשית דבריך שישבתם.

מר יוסי זיידה :הלאה.
מר ישראל מורן :זה ממש לא מכובד .אפשר בבקשה לעמוד  79את סעיף  870בפרק  .8.2.9.1אנחנו
רוצים בבקשה להחריג בעמוד  78את סעיף  8.2.3בפרק  .8.2.8.2אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד  78את סעיף  8.1.8בפרק  .8.2.8.2אנחנו רוצים בבקשה
להחריג בעמוד  82את סעיף ,7.2.1
גב' נעה צ'פליצקי :איזה סעיף?
מר ישראל מורן 7.2.1 :בפרק  .8.4.1אנחנו רוצים ברשותכם להחריג בעמוד  82את סעיף  6.9.1בפרק
 .8.4.1בעמוד  83את סעיף  7.8.1בפרק .8.4.2.5
דובר:

יש משהו גם על הכריכה.

מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים להחריג בעמוד ,אנחנו מבקשים להחריג בעמוד ,אנחנו מבקשים
להחריג בעמוד  84את סעיף  8.9.2בפרק  .8.4.5.3.0.0אנחנו מבקשים ,בבקשה
להחריג ,מבקשים להחריג בעמוד  88את סעיף  4.2.0בפרק  .8.7.9אנחנו רוצים
בבקשה להחריג בעמוד  88את סעיף ,7.8.1
דובר:

עכשיו תגיד את  20עוד פעם.

מר ישראל מורן :אני חוזר .בעמוד  88את סעיף  7.8.1בפרק .8.7.9
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים.
דובר:

...

מר איתי זילבר :לא ,חס וחלילה .בריאות לפני הכול .טוב ,ככה ,אנחנו בעמוד  ,20סעיף ,5.1.1
.6.1.1.1.0.0
מר יוסי זיידה?6.1.1 :
מר איתי זילבר.1.1.0.0 :
מר יוסי זיידה :אתה הולך עמוד סעיף פרק.
מר איתי זילבר :עמוד סעיף פרק ,כן .כמו תמיד.
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דובר:

מוטי ,תן לו  3אחוז מהתקציב שיעזוב אותנו ובוא נלך.

מר איתי זילבר :ככה ,עמוד  ,5.1.2 ,20פרק .6.1.1.1.0.0
מר איתי זילבר :טוב ,יאללה ,עמוד  .6.1.3.2.2.0 ,5.2.2 ,22שוב בעמוד .3.1.3.3.0.0 ,.5.6.2 ,22
דובר:

הפיקוח הלך?

מר איתי זילבר :טוב ,עמוד  ,24עמוד .6.1.7.0.0.0 ,4.5.2 ,24
מר רחמים בינוני :איתי ,אפשר רגע שנייה? לא ,מגיע לה .אני רוצה להגיד תודה רבה לשרה ,היא
פשוט צריכה לעזוב.
גב' שרה דניאלסקי :תודה רבה.
מר רחמים בינוני :זה לא מביך ,וכל הכבוד לך ,להכין את הספר זה לא קל.
גב' שרה דניאלסקי :פשוט אני מהבוקר פה ,אני לא יצאתי מהעבודה.
מר רחמים בינוני :תודה רבה ,בסדר גמור.
דובר:

בריאות.

גב' שרה דניאלסקי :תודה לכם.
דובר:

חג שמח.

גב' שרה דניאלסקי :חג שמח.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  .6.2.1.1.0.0 ,5.1.1 ,25עמוד עדיין .6.2.1.2.0.0 ,5.2.2 ,25
עמוד  .6.2.1.800 ,4.7.1 ,26עמוד  .6.2.3.200 ,7.5.9 ,27עמוד .7.1.2.2.0.0 ,7.2.3 ,29
עמוד  .7.1.2.600 ,5.1.1 ,31עמוד ,ככה ,עמוד  .7.2.1.0.0.0 ,5.6.2 ,33עמוד ,4.3.3 ,34
 .7.2.3.0.0.0עמוד  ,37סעיף  .7.3.2.400 ,470אנחנו ממשיכים בעמוד ,5.6.2 ,38
 .7.3.3.0.0.0עמוד  ,39סעיף  .7.4.1.0.0.0 ,5.2.2עמוד  .7.4.1.1.0.0 ,5.1.2 ,40אנחנו
ממשיכים ,מבקשים להצביע בנפרד על סעיף שמופיע בעמוד .7.6.1.0.0.0 ,7.4.3 ,43
באותו עמוד ,באותו פרק ,סעיף .5.6.2
מר יוסי זיידה?43 :
מר איתי זילבר ,7.6.1.0.0.0 :סעיף  .5.6.2אנחנו ממשיכים לעמוד .7.6.9.0.0.0 ,5.1.1 ,45
דובר:

המנקות צריכות לנקות פה היום.

מר איתי זילבר :עמוד  .7.6.9.0.0.0 ,7.8.1 ,45עמוד  45עדיין .7.6.9.100 ,7.8.2 ,עמוד  ,45סעיף ,5.1.6
 .7.8.1.1.0.0עמוד  .7.8.1.1.0.0 ,5.6.1 ,47אנחנו עדיין בעמוד .7.8.1.2.0.0 ,5.6.1 ,47
מר יוסי זיידה?5.6.1 :
מר איתי זילבר :הפרק הוא .7.8.1.200
מר יוסי זיידה :זה הסעיף?5.6.1 ,
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מר איתי זילבר :זה היה ,שנייה ,כן .5.6.1 ,אנחנו ממשיכים עם עמוד .8.1.1.1.0.0 ,7.8.3 ,50
ממשיכים בעמוד  .8.1.2.2.0.0 ,7.1.0 ,53אנחנו ממשיכים עם עמוד ,8.1.3 ,8.7.0 ,54
סליחה .8.1.2.3.7.0 ,אנחנו ממשיכים עם עמוד .8.1.3.3.1.0 ,7.2.3 ,57
מר יוסי זיידה?7 :
מר איתי זילבר :רגע ,אני אחזור ,כבר העברתי,7.2.3 .
מר יוסי זיידה :כן,
מר איתי זילבר .8.1.3.3.1.0 :ככה ,פה אין משהו מעניין ,או קיי ,אנחנו רוצים לדבר על עמוד ,59
 .8.1.5.100 ,7.8.8אנחנו ממשיכים בעמוד  .8.1.5.7.2.0 ,4.5.0 ,61אנחנו ממשיכים
עם סעיף ,עמוד  .8.1.5.7.7.0 ,7.4.2 ,66אנחנו ממשיכים בעמוד ,70
דובר:

הוא התעייף כבר.

מר איתי זילבר :לא ,אני בסדר ,תודה על הדאגה .אנחנו בעמוד  ,70רק שיוסי יהיה איתנו,
מר יוסי זיידה :סליחה.
מר איתי זילבר :לא ,זה בסדר.
מר ישראל מורן :אתה רוצה הפסקה לאכול משהו?
מר איתי זילבר :עמוד .8.1.7.300 ,.9.3.1 ,70
מר איתי זילבר :מעולה.
מר ישראל מורן :כל הכבוד.
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  .8.2.5.5.0.0 ,7.8.2 ,74נמשיך?
דובר:

בוודאי.

מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  .8.2.6.300 ,8.7.0 ,75עמוד  ,75עמוד  .8.2.6.7.0.0 ,8.7.2 ,75אנחנו
ממשיכים בסעיף .8.2.8.100 ,7.8.3 ,76
דובר:

מה זה ,הדפסות?

מר איתי זילבר :לא ,זה תנועת הנוער.
דובר:

אה.

מר איתי זילבר :אנחנו,
מר ישראל מורן :שקיצצתם בתנועות הנוער ,כן?
דובר:

לא.

מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  .8.2.8.2.0.0 ,7.8.2 ,78אנחנו ממשיכים בעמוד ,8.1.3 ,79
 .8.2.9.100הסעיף הבא שאנחנו נבקש להצביע בנפרד זה עמוד ,5.1.1 ,82
 .8.4.1.0.0.0אנחנו ממשיכים בעמוד  .8.4.2.5.0.0 ,7.8.4 ,83עמוד ,5.1.1 ,84
 .8.4.4.3.0.0אנחנו ממשיכים עם עמוד  .8.4.7.3.0.0 ,7.2.3 ,86ממשיכים בעמוד ,87
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מר יוסי זיידה :רק שנייה.
מר איתי זילבר :אין בעיה.
מר יוסי זיידה :כן,
מר איתי זילבר :עמוד  .8.4.8.100 ,7.8.5 ,87אנחנו מבקשים לסייג ולהצביע בנפרד גם על עמוד ,88
סעיף  ,810בפרק .8.7.9.0.0.0
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד ,20
מר יעקב חרש :עוד פעם ?20
מר איתי זילבר :זה עמוד שאתה אוהב.
מר ישראל מורן :סעיף ,5.6.1
מר איתי זילבר :זה האחרון חרש.
מר ישראל מורן :בפרק .6.1.1.1
מר יוסי זיידה :סעיף ,20
מר ישראל מורן,5.6.1 :
מר יעקב חרש :למה לא הלכתם עמוד עמוד קומפלט?
מר ישראל מורן :זה לא קומפלט .6.1.1.1 .בעמוד  20בפרק ,6.1.2
מר יעקב חרש :אתה רוצה שנזמין לכם אוכל עלי?
מר ישראל מורן :אני לא שומע את עצמי .אני אחזור על הסעיף האחרון?
מר יוסי זיידה :כן,20 .
מר ישראל מורן :עמוד  ,20סעיף  ,5.6.2בפרק  .6.1.2בעמוד  21את סעיף  5.1.2בפרק .6.1.3.2.0.0
בעמוד  21את סעיף  5.1.1בפרק  .6.1.3.2.0.0בעמוד  22את סעיף  7.5.7בפרק
 .6.1.3.3אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  22את סעיף  7.2.3בפרק  .6.1.3.2.2.0אנחנו
מבקשים להחריג בעמוד  22את סעיף  5.1.1בפרק  .6.1.3.2.2.0אנחנו מבקשים
להחריג בעמוד  24את סעיף  5.2.2בפרק  .6.1.8אנחנו מבקשים להחריג בעמוד 23
את סעיף  7.8.4בפרק  .6.1.5אנחנו מבקשים להחריג ברשותכם בעמוד  26את סעיף
 5.8.0בפרק  .6.2.1.3.0.0אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  25את סעיף  5.1.1בפרק
 .6.2.1.2אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  29את סעיף  5.6.2בפרק  .7.1.1.1אנחנו
מבקשים להחריג בעמוד  27את סעיף  7.5.8בפרק .6.2.3.1
מר יוסי זיידה?6.2.3 :
מר ישראל מורן .1 :אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  32את סעיף ,9.3.1
מר יעקב חרש :זה סתם עינוי ,הרי זה לא יכול לעבור.
מר ישראל מורן :בפרק ,7.1.4
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מר יעקב חרש :אין לכם רוב .אין כלום.
מר ישראל מורן :אז אתה יכול ללכת.
מר יעקב חרש :בשביל מה?
מר ישראל מורן :בעמוד ,32
מר יעקב חרש :זה כלום לא יעבור .כלום .בן אדם צריך לעבוד עם שכל.
מר ישראל מורן :בעמוד  31את סעיף ,9.3.1
מר יעקב חרש :הכול נכון אבל לא יעבור.
מר ישראל מורן :בפרק .7.1.3.3.0.0
מר יעקב חרש :בונים את זה קודם.
מר ישראל מורן :אנחנו בנינו את זה היטב.
מר יעקב חרש :מה?
מר ישראל מורן :בנינו היטב .אנחנו מבקשים להחריג,
מר יוסי זיידה :רגע מורן,9.3.1 ,31 ,
מר ישראל מורן :ב.7.1.3.3-
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  33את סעיף  9.3.1בפרק  .7.2.1באותו עמוד,
בעמוד ,33
מר יוסי זיידה :סליחה ,לא שמעתי את הפרק.
מר ישראל מורן .7.2.1 :באותו עמוד ,בעמוד  33בפרק  7.2.1אנחנו מבקשים להחריג גם את .9.3.2
אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  33את סעיף  5.8.0בפרק  .7.2.1.1אנחנו מבקשים
להחריג בעמוד  ,3עפרונות ביחד זה מיליון שקלים ,הוא כנראה רוצה שמישהו אחר,
דובר:

לאיזה סכום הגעת?

מר ישראל מורן :בעמוד  ,34בסך הכול  8מיליון ואנחנו נישאר עם יתרה ולהעביר אותו בדיוק
לתקציבים כפי שתיארנו בהתחלה.
דובר:

אה ,אחלה.

מר ישראל מורן :יהיו גם העברות בתוך התקציב עצמו .זה אומר שההעברות הם לא רק  8מיליון,
הם כמעט  13מיליון ,אבל  8מיליון השארנו ביתרות שאותם צריכים לפתוח להם
סעיפים חדשים כמו שתיארתי .בעמוד  34את סעיף  7.2.2בפרק  .7.2.3בעמוד 34
את סעיף  7.5.1בפרק  .7.2.2.1אנחנו רוצים להחריג בבקשה בעמוד  37את סעיף
 9.3.1בפרק  .7.3.2.2אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  36את סעיף  5.8.2בפרק .7.3.1
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אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  38את סעיף  7.5.9בפרק  .7.3.3.3אנחנו מבקשים
להחריג בעמוד  38את סעיף  5.1.1בפרק .7.3.3
מר יוסי זיידה?7.3.3 :
מר ישראל מורן :נכון .להמשיך?
מר יוסי זיידה :כן.
מר ישראל מורן :בעמוד  39אנחנו מבקשים להחריג את סעיף  580בפרק  .7.4.1אנחנו מבקשים
להחריג בעמוד  40את סעיף  5.8.4בפרק .7.4.2
מר ישראל מורן :דרך אגב ,אנחנו מקווים שתצביע איתנו ,יש כאן כמה סעיפים לטובת הספורט.
דובר:

הוא רץ להצביע ,מה זה.

מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  40את סעיף,
מר יוסי זיידה :עמוד  ,40סעיף?
מר ישראל מורן ,960 :בפרק  .7.4.2בעמוד  41את סעיף  7.5.4בפרק  .7.4.4בעמוד  42את סעיף 7.1.5
בפרק  .7.4.6.1.0.0בעמוד ,42
מר ישראל מורן :אתה יכול לצאת החוצה עם הטלפון? את סעיף  7.4.2בפרק .7.4.6.1
מר יוסי זיידה :פרק?
מר ישראל מורן .7.4.6.1 :בעמוד  42את סעיף  7.5.9בפרק  .7.4.6.1בעמוד  43את סעיף  5.1.5בפרק
.7.5.4
מר יוסי זיידה.7.5.4 :
מר ישראל מורן :נכון .בעמוד  44את סעיף  5.8.0בפרק  .7.6.4בעמוד  44את סעיף  7.8.2בפרק .7.6.4
בעמוד  45את סעיף  8.2.1בפרק  .7.6.8בעמוד  46את סעיף  4.3.3בפרק .7.7.2.1
בעמוד  47את סעיף  5.1.2בפרק  .7.8.1.1בעמוד  47את סעיף  9.3.2בפרק .7.8.1.1
בעמוד  47את סעיף  780בפרק  .7.8.1.1נעה ,אני לא יכול ככה.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה.
מר ישראל מורן :בעמוד ,50
מר יעקב חרש :אתה צריך רק להקריא ,מה אתה לא יכול.
מר ישראל מורן :אבל מה לעשות שאני צריך להתרכז.
מר איתי זילבר :אבל יוסי גם צריך לשמוע.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל זה הכול היה ענייני מורן.
מר ישראל מורן :כן .אני רק אומר שזה מפריע לי.
גב' נעה צ'פליצקי :הכול ענייני.
מר ישראל מורן :בעמוד  50את סעיף  7.1.0בפרק ,...
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מר ישראל מורן :אנחנו לא  ..אנחנו מקווים שהציבור ייהנה מזה בסוף .עמוד  51את סעיף 9.4.7
בפרק  .8.1.1אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  54את סעיף  4.5.0בפרק .8.1.2.2.1.0
אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  54את סעיף  420בפרק  .8.1.2.2.1.0בעמוד  53אנחנו
מבקשים להחריג את סעיף  7.4.2בפרק  .8.1.2.2שימו לב מה בעד ומה נגד .אנחנו
מבקשים להחריג בעמוד  56את סעיף  450בפרק  .8.1.3.3אנחנו מבקשים להחריג
בבקשה בעמוד  55את הטעם שאמרתי בהתחלה ,בעמוד  55את סעיף  580בפרק
 .8.1.3.2.0.0אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  57את סעיף  7.4.2בפרק .8.1.3.3.1.0
אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  58את סעיף  7.4.3בפרק .8.1.3.7
מר יוסי זיידה :פרק? מה הפרק?
מר ישראל מורן .8.1.3.7 :אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  57את סעיף  9.3.1בפרק .8.13.3.1.0
אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  59את סעיף  9.8.8בפרק  .8.1.5.1אנחנו מבקשים
להחריג בבקשה בעמוד  61את סעיף  7.4.2בפרק .8.1.5.7.2.0
גב' נעה צ'פליצקי :המטרה טובה.
מר ישראל מורן :בעמוד  ,61בעמוד  ,61בעמוד  ,61בעמוד  ,61בעמוד  61את סעיף  7.4.2בפרק,
מר יעקב חרש :לאן זברלו הלך ,לשחרית?
מר ישראל מורן :הוא לא כותב ,מה לעשות.
דובר:

הוא כותב ,הוא כותב.

מר ישראל מורן :סעיף ,8.1.0
מר יוסי זיידה :רגע ,עוד פעם.
מר ישראל מורן :סעיף  7.4.2 ,8.1.0כבר כתבנו .פספסת אותו?
מר יוסי זיידה :עמוד .8.1.5.720 ,7.4.2 ,61
מר ישראל מורן :נכון .הסעיף הבא  8.1.0ו.8.1.5.7.2.0-
מר יוסי זיידה :רגע ,סעיף ,עוד פעם?
מר ישראל מורן 8.1.0 :בעמוד  61בפרק  .8.1.5.7.2.0בעמוד  63את סעיף  450בפרק  .8.1.7.4.0אנחנו
מבקשים להחריג בעמוד  65את סעיף  8.1.0בפרק ,8.1.5
מר יוסי זיידה :רגע ,מורן ,שנייה ,בעמוד?
מר ישראל מורן 65 :את סעיף  8.1.0בפרק .8.1.7.6.0
מר יוסי זיידה.8.1.7.6.0 :
מר ישראל מורן :קדימה .אנחנו מבקשים להחריג את סעיף ,67
מר יוסי זיידה :עמוד .67
מר ישראל מורן :עמוד  ,67אתה צודק,
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דובר:

הוא כבר עייף מורן.

מר ישראל מורן :עמוד  67את סעיף  8.1.0בפרק  .8.1.5.8.1.0אנחנו מבקשים להחריג בבקשה,
דובר:

 ..מה אתה רוצה ,שלא ינעלו?

מר ישראל מורן :אתה רוצה לשמוע כמה הוסיפו?
מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים להחריג בבקשה בעמוד  71את סעיף  7.8.3בפרק .8.1.7.6.0.0
אנחנו מבקשים להחריג בבקשה בעמוד  72את סעיף  7.8.1בפרק  .8.1.8.2דיברת
איתי?
דובר:

לא ,עם זוהר.

מר ישראל מורן :בעמוד  76את סעיף  450בפרק  .8.2.8.1אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  76את
סעיף  7.8.1בפרק  .8.2.8.1אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  77את סעיף  4.3.3בפרק
.8.2.8.1.3.0
מר יוסי זיידה?8.2.8.1 :
מר ישראל מורן.3.0 :
מר יוסי זיידה :יש כביש  4.3.3דרך אגב ,כמו הסעיף.
מר ישראל מורן :אתה יודע כמה כבישים יש? אתה רוצה עוד כביש?
מר ישראל מורן :אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  79את סעיף  920בפרק .8.2.9.1
מר יוסי זיידה?8.2.9 :
מר ישראל מורן .1 :אנחנו רוצה בבקשה להחריג,
מר יוסי זיידה :אתה בולע את המספר.
מר ישראל מורן :אני אשתדל ,שוב ,סעיף  ,920בפרק .8.2.9.1
מר יוסי זיידה :יש.
מר ישראל מורן :יופי .אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  79את סעיף  8.2.1בפרק .8.2.9.6.0.0
אנחנו רוצים בבקשה להחריג בעמוד  82את סעיף  9.3.1בפרק .8.4.1
מר יוסי זיידה :עוד פעם,
מר ישראל מורן .8.4.1 :אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  84את סעיף  9.8.1בפרק  .8.4.4.3אנחנו
מבקשים להחריג בעמוד,
מר יוסי זיידה :הבעיה הייתה עם הספרה  1בסוף.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אנחנו מבקשים להחריג בעמוד  88את סעיף  8.1.1בפרק  .8.5.6אנחנו
מבקשים להחריג בעמוד  89את סעיף  477בפרק .9.3.9
מר איתי זילבר :עמוד  ,22לא סיימנו ,עמוד ,5.1.2 ,20
מר איתי זילבר :מה זה מצחיק?
53

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  25.12.2016 51פרוטוקול 465
שחר :אתה צוחק עלינו?
מר איתי זילבר :לא.
גב' רבקה עדן :סליחה ,יש פה הערכה של זמן ,יש פה אנשים עובדים,
מר איתי זילבר... :
גב' רבקה עדן :בסדר .עם כל הכבוד ,יש איזושהי הערכה,
מר ישראל מורן :לא.
גב' רבקה עדן :אין לכם מושג.
מר איתי זילבר :עברנו קצת יותר מחצי.
מר יעקב חרש :פחות מחצי.
עו"ד יונת דיין :פחות מחצי? זאת אומרת כשקודם כששאלתי אתכם,
דובר:

אתם יודעים חבר'ה ,בואו נלך ונבוא בעוד שעתיים.

מר ישראל מורן :לא ידענו להעריך זמן .אנחנו עדיין לא יודעים להעריך זמן.
עו"ד יונת דיין :זה פחות מחצי.
מר ישראל מורן :חבל על הזמן.
מר איתי זילבר :טוב ,אפשר להמשיך יוסי? אפשר להמשיך?
מר יוסי זיידה :כן ,חזרנו ל .20-
מר איתי זילבר :עמוד  ,20סעיף ,5.1.1
מר איתי זילבר :זה מה שאני עושה אבל הם מפריעים פה.
מר יוסי זיידה :הלאה ,הלאה.
מר איתי זילבר :אחר כך צריך להצביע על כל סעיף בנפרד.
דובר:

אתה לא תגיד לנו על מה להצביע ,באמת.

מר איתי זילבר :עמוד ,20
מר יוסי זיידה :חברים ,לא להפריע בבקשה.
דובר:

חבר'ה .. ,נסגר בעוד רבע שעה.

מר יוסי זיידה :עמוד ,5.1.1 ,20
מר איתי זילבר .6.1.2.0.0.0 :עמוד ,21
דובר:

רגע ,רגע ,עד שהוא לא חוזר ...

מר איתי זילבר :מי?
דובר:

מורן.

מר איתי זילבר :אפשר להמשיך .מה הבעיה?
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מר איתי זילבר :עמוד  .6.1.3.1.0.0 ,5.2.2 ,21עמוד  .6.1.3.200 ,5.2.2 ,21עמוד ,5.6.1 ,22
.6.1.3.2.2.0
דובר:

אתה רוצה להגיד לי שהוא קרא את הפקודה,

מר איתי זילבר :בסדר.
דובר:

בסדר ,אז הוא קרא את הפקודה.

מר איתי זילבר :עמוד  .6.1.5.0.0.0 ,5.1.1 ,23עמוד  ,23יש?
מר איתי זילבר :אתה איתי?
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :עמוד  .6.1.5.0.0.0 ,5.1.2 ,23עמוד  .6.1.6.0.0.0 ,4.7.0 ,23שוב עמוד ,5.1.1 ,23
.6.1.6.0.0.0
דובר:

כמה אפסים?

מר איתי זילבר :מה אני אעשה .עמוד .6.1.8.0.0 ,5.1.1 ,24
דובר:

יש לי הצעה לסדר.

מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים .עמוד  ,25סעיף  .6.2.1.200 ,470שוב בעמוד .6.2.1.200 ,5.6.3 ,25
אנחנו ממשיכים לעמוד  .6.2.1.800 ,5.2.2 ,26אנחנו ממשיכים בעמוד ,5.6.1 ,29
 .7.1.1.1.0.0אנחנו ממשיכים בעמוד  .7.1.2.500 ,9.3.3 ,30אנחנו עוברים לעמוד ,31
 .7.1.3.3.0.0 ,5.6.2עמוד  .7.1.4.0.0.0 ,5.1.1 ,32עמוד  .7.1.4.0.0.0 ,5.2.2 ,32אנחנו
עוברים לעמוד  .7.2.1.0.0.0 ,5.1.2 ,33אנחנו עוברים לעמוד .7.2.1.0.0.0 ,7.1.0 ,33
אנחנו ממשיכים לעמוד  ,33נשארים בעמוד  ,33סעיף  .7.2.1.0.0.0 ,7.8.4אנחנו
ממשיכים בעמוד  .7.2.2.1.0.0 ,7.8.1 ,34עמוד  .7.2.6.1.0.0 ,7.8.1 ,35אנחנו עוברים
לעמוד  .7.3.1.0.0.0 ,5.6.2 ,36עמוד  ,37סעיף .7.3.2.400 ,580
מר יוסי זיידה 580 :סעיף,
מר איתי זילבר :סעיף ,580
מר יוסי זיידה :פרק?
מר איתי זילבר :פרק  .7.3.2.4.0.0אנחנו ממשיכים בעמוד  .7.3.3.3.0.0 ,5.6.2 ,38עמוד ,5.6.2 ,39
 .7.3.5.0.0.0אנחנו נשארים יוסי בעמוד  ,39אנחנו עוברים לסעיף  5.6.1בפרק
 .7.4.1.0.0.0עמוד ,40
מר איתי זילבר :עמוד ,40
מר ישראל מורן :אתה רוצה שנחליף אותך?
מר איתי זילבר,5.2.2 :
מר יוסי זיידה :אני לא יכול להחליף אותך .אתה יכול להחליף אותי.
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מר ישראל מורן :לך תדע.
מר יוסי זיידה :עמוד ?40
מר איתי זילבר .7.4.1.1.0.0 ,5.2.2 :עמוד .7.4.1.1.0.0 ,5.6.1 ,40
דובר:

אני לא מבין למה לא הגשתם את זה כתוב.

מר איתי זילבר :עמוד ,42
דובר:

לכל חבר.

מר איתי זילבר :עמוד ,42
מר ישראל מורן :ואז מה היה קורה?
דובר:

מה?

מר ישראל מורן :ואז מה היה קורה?
דובר:

מה שיקרה עכשיו.

מר ישראל מורן :או קיי ,סבבה.
דובר:

זה הכול הצגות .עזבו ,בחייכם.

מר ישראל מורן :מוטי ,אני יכול להביא סופגניות ליציע?
מר מוטי ששון :אתה רק תמשיך.
מר איתי זילבר :עמוד  ,42יוסי?
מר יוסי זיידה :כן.
מר איתי זילבר :עמוד ,7.4.6 ,5.1.2 ,42
מר מוטי ששון :טוב ,אני עוצר אותך ,אני עוצר אותך ,לפי פקודת העיריות ,אתה צריך לקבל אישור
של שליש מחברי המועצה  ..את הדיון .מאחר ואתם עושים צחוק מהמועצה,
מר ישראל מורן :זה כבר פרשנות .או שאתה מדבר על הפקודה או הפרשנות.
מר מוטי ששון :מי בעד להאריך את זה בעוד שלוש שעות? מי בעד להאריך בעוד שלוש שעות?
מר איתי זילבר :אבל אני לא מבין.
מר מוטי ששון :שאלתי שאלה.
מר איתי זילבר :לא ,רגע,
מר מוטי ששון :לא ,מי בעד להאריך את זה בעוד שלוש שעות?
מר איתי זילבר :רגע ,אני שואל ,אני שואל,
מר מוטי ששון :מי נגד?
מר איתי זילבר :אני שואל בהתאם לאיזה סעיף את היועצת המשפטית.
מר מוטי ששון :היועצת המשפטית בבקשה תסבירי לו.
מר איתי זילבר :כן ,תסבירי לי.
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מר מוטי ששון :היא תענה לך.
מר איתי זילבר :הכול בסדר ,אני שואל שאלה.
מר מוטי ששון :ההתנהגות שלכם היא לא מכובדת ולא ראויה ,אתם מזלזלים באינטליגנציה של
חברי המועצה.
מר איתי זילבר :היועצת המשפטית ,אנחנו נשמח לשמוע.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תסבירי את הסעיף .התנהגות מבישה.
עו"ד יונת דיין :ככל שאנחנו בישיבת  ...על דיון תקציב ,לפי סעיף  58לתוספת השלישית שמדבר על
זה ששליש מחברי המועצה רשאי לדרוש שהזמן שיוקדש לא יפחת משש שעות,
שזה להחריג מסעיף  48לתוספת .סעיף  48לתוספת מדבר על זה שישיבת המועצה
לא תינעל לפני תום שלוש שעות משעת הפתיחה אלא אם כן הסתיימו הדיונים
וההצבעות על סדר היום או שהסכימו לנעילה שני שליש מחברי המועצה הנוכחיים
באותה שעה .סעיף  49אומר לא נסתיימו דיוני הישיבה וכל העניינים שהיו על סדר
היום ,רשאי יושב ראש הישיבה בהסכמת רוב חברי המועצה הנוכחיים להזמין את
חברי המועצה להמשך הישיבה ביום חול הבא לאחר הישיבה או יום חול אחר
שהסכימו עליו רוב חברי המועצה הנוכחיים ובתנאי כי אינו יום מנוחה או אינו ערב
יום מנוחה של אחד מחברי המועצה .חברי המועצה שלא היו נוכחים באותה
החלטה ,יוזמו להמשך הדיונים על ידי הודעה בכתב .אומר ראש העירייה ,חלפו
שלוש שעות ,אם אין שליש שרוצה להמשיך עכשיו ברצף שש שעות ,חברי המועצה,
אני מוסיפה ,כן? ואני מניחה שחברי המועצה עייפים ,והוא מבקש לנעול את
הישיבה ולקבוע מועד נוסף .אז אם יש פה רוב כדי לנעול את הישיבה ולקבוע את
המועד הנוסף ,מה טוב.
מר ישראל מורן :אתם רוצים להעביר את זה ,אין שום בעיה.
מר מוטי ששון :אין בעיה ,אז בבקשה.
עו"ד יונת דיין :זה יום אחר או יום חול אחר שיוסכם.
גב' רבקה עדן :לא ,השאלה היא אם אתם יכולים למסור את כל ההסתייגויות שלכם בכתב.
מר ישראל מורן :לא ,לא ,זה לא עובד ככה.
עו"ד יונת דיין :מורן ,מה שקורה,
מר ישראל מורן :הפקודה,
גב' רבקה עדן :בואו נבדוק.
מר ישראל מורן :במסגרת הישיבה יש דיון ובדיון,
עו"ד יונת דיין :יחד עם זאת ,מורן,
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מר ישראל מורן :אתם רוצים לדחות את הישיבה ,תדחו.
עו"ד יונת דיין :מורן ,הדיון נועד להיות מהותי .מה שקורה כרגע זה קריינות.
מר ישראל מורן :בהנחה שלך,
מר איתי זילבר :זה פרשנות שלך.
מר ישראל מורן :זה פרשנות שלו.
מר איתי זילבר :זה פרשנות שלך.
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,לא להתפרץ.
עו" ד יונת דיין :רגע ,עם כל הכבוד ,תמסרו את סעיפי ההסתייגות מראש ויתקיים דיון מהותי על
תוכן ההסתייגות ,אז יש דיון מהותי .אם שלוש שעות מקריאים סעיפים ,זה לא
דיון מהותי.
עו"ד יונת דיין :עשר ורבע ,אתם מקריאים סעיפים.
מר ישראל מורן :רגע ,לא ,לא ,זה לא עובד ככה .אתם רוצים לדחות ,בבקשה.
מר מוטי ששון :תעלה בכתב.
מר ישראל מורן :היומן שלי פתוח ,תגיד לי מתי ואני אקבע .מה שאתם רוצים .יש ישיבה מהותית,
בואו נשב.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה.
עו"ד יונת דיין :אפשר להמשיך ואפשר להעביר .אפשר להמשיך ואפשר להעביר .אותו הדבר קורה.
כדי שזה יהיה שש שעות ברצף ,צריך הסכמה,
מר יעקב בבלי :אי אפשר לתת ,לחייב אותו שהוא יביא את זה בכתב והוא לא יקריא את זה?
מר ישראל מורן :לא.
מר יעקב בבלי :לא שאלתי אותך .שאלתי אותה.
מר ישראל מורן :בבקשה.
מר יעקב בבלי :אל תענה לי.
מר מוטי ששון :אתה יכול לא להפריע?
מר איתי זילבר :לא ,הפקודה אומרת שאנחנו צריכים את התקציב עוד קודם .לא קיבלנו אותו
בזמן .. .רק ברגע האחרון אז זה המצב .אם עיריית חולון,
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,אין לך רשות דיבור .אין לך רשות דיבור .קיבלתם שבועיים את
החומר בזמן ,אתם עושים ,אתם מזלזלים באינטליגנציה של חברי המועצה
בהתנהגות שלכם .היא לא ראויה ולא מכובדת.
מר ישראל מורן :אפשר להתייחס רגע למה שאתה מאשים אותנו?
מר מוטי ששון :בבקשה.
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מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס למה שאתה אומר כי אתה מאשים אותנו עכשיו.
מר מוטי ששון :אני אומר דברים שאתם מתייחסים בצורה לא מכובדת למועצה ואני מבקש,
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אתה מאשים אותנו.
מר מוטי ששון :איתי ,אני מבקש ממך,
מר ישראל מורן :זו הפקודה.
מר איתי זילבר :זו הפקודה .אני מכיר את הפקודה .היועצת המשפטית מכירה אותה.
מר מוטי ששון :היועצת המשפטית תגיד את מה שהפקודה אומרת.
מר איתי זילבר :אז אני שואל ,מתי צריך לקבל את התקציב,
מר מוטי ששון :סליחה ,נתתי לך רשות דיבור? לא .אתה תקבל רשות דיבור אז תדבר ,אבל לא
תתפרץ כאן.
מר איתי זילבר :אין בעיה ,קיבלתי.
מר מוטי ששון :לא הייתי רוצה להוציא ,בגלל שאתם מיעוט להוציא אותך החוצה.
מר איתי זילבר :הבנתי.
מר מוטי ששון :אל תגרום לי לכך.
מר איתי זילבר :הבנתי .אני יכול לשאול את היועצת המשפטית שאלה?
עו"ד יונת דיין :אתה רוצה לחזור עליה שזה יהיה מסודר?
מר יעקב בבלי :אם אפשר להגיד לו שיביא את הכול בכתב ולהקל עלינו .הוא עושה צחוק מאיתנו.
הוא צוחק עלינו.
עו"ד יונת דיין :אז חוות דעתי שהייתה,
דובר:

זה מה שהוא רוצה להשיג הרי.

מר יוסי זיידה :חברים,
דובר:

ללכת סעיף-סעיף ולחתוך על המקום.

מר מוטי ששון :סליחה ,אני מבקש ,אני מבקש לא לענות.
מר איתי זילבר :כן ,היועצת המשפטית ,אפשר לשמוע ,...
עו" ד יונת דיין :חוות דעתי הייתה ,כמו שאמרתי אותה לפני כמה דקות ,למרות שמורן ואיתי לא
מסכימים ,שהפקודה מדברת על דיון מהותי ולא על הקראת סעיפים ולכן אפשר
למסור את הסעיפים מראש בכתב ולקיים דיון,
מר איתי זילבר... :
מר מוטי ששון :סליחה.
עו"ד יונת דיין :ולקיים דיון מהותי.
מר איתי זילבר :מה זה מהותי?
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מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,תן לה לסיים.
עו"ד יונת דיין :נוהל ניהול ישיבות,
מר מוטי ששון :תירגע,
מר איתי זילבר :רגע ,אני לא שומע.
עו" ד יונת דיין :אפשר לדבר כמה שרוצים ושבו יש למשחקים המאוד פוליטיים מקום יותר גדול,
פקודת העיריות יש לה מהות והמהות שלה היא ניהול העיר והעירייה עבור
התושבים ובמהות רעיון ההסתייגות לסעיפים היה לדון אם באמת ,לאפשר
למועצת העיר לדון בסעיף ,במטרה ,במהות ולאן להזיז אותו .להקריא שלוש שעות
רשימת סעיפים זאת לא המהות.
מר איתי זילבר :רגע ,רגע,
מר מוטי ששון :סליחה ,אין לך רשות דיבור.
מר איתי זילבר :אני רוצה להבין.
מר מוטי ששון :לא ,אני אקרא אותך לסדר.
מר איתי זילבר :רגע ,חכה,
מר מוטי ששון :אתם לא תתפרצו לדברים שלה.
עו" ד יונת דיין :אז המהות היא לקיים דיון מהותי ולא להקריא שלוש שעות סעיפים .ואם תחליט
רוב המועצה הנוכחת פה לדחות בפרק זמן מסוים ,אז אין שום בעיה בתוך יום או
יומיים למסור בכתב את רשימה הסעיפים כדי שבדיון הבא יהיה דיון מהותי ולא
הקראת סעיפים.
מר איתי זילבר :אני יכול לענות רגע?
מר מוטי ששון :אתה קיבלת תשובה?
מר איתי זילבר... :
מר מוטי ששון :או קיי ,מה השאלה שלך?
מר איתי זילבר :יש לי גם התייחסות וגם התייחסות והערה על מה ש,
מר מוטי ששון :לא התייחסות ,מה השאלה?
מר איתי זילבר :לא ,שנייה ,רגע ,אנחנו אמרנו שיש לנו הסתייגויות .אתם ביקשתם לקרוא את כל
ההסתייגויות ברצף כדי להצביע עליהן אחר כך אחת אחרי השנייה בצורה מסודרת
ברצף .אתם רוצים שנציג הסתייגות ,נדבר עליה ,נצביע עליה ,אין בעיה.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,זה לא דיון ,סליחה.
מר איתי זילבר :בעיניי זה ...
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מר איתי זילבר :עכשיו אתם מעבירים ביקורת שההתנהלות הזאת שאתם ביקשתם אותה ,של
הקראת הסעיפים ,היא לא עניינית.
מר מוטי ששון :אתם מדברים ביחד.
עו"ד יונת דיין :יש עוד,
מר איתי זילבר :אני אומר ,אני אומר שאנחנו אין לנו בעיה ,לפי מה שהיועצת המשפטית אומרת,
 ..תתי סעיף... ,
עו"ד יונת דיין :יש עוד נקודה.
מר איתי זילבר :רגע ,רגע ,סליחה ,עכשיו ,אתם ביקשתם רשימה מסודרת  ..ברצף .זה גם בסדר
מבחינתנו ,אבל אל תגידו עכשיו שאנחנו מציקים בזמן שאתם ביקשתם שיוסי
יכתוב את הסעיפים ,אז אנחנו לא ראויים .יש פה סעיפים שהם מאוד מהותיים,
על תחבורה ציבורית ועל גני ילדים ועל תנועות הנוער,
עו"ד יונת דיין :יש עוד סעיף.
מר איתי זילבר :יש פה הרבה סעיפים ,רגע ,עכשיו,
עו"ד יונת דיין :רגע ,יש עוד סעיף בפקודה שצריך לתת עליו את הדעת.
מר מוטי ששון :היא עונה לך עכשיו .היא עונה לך.
מר ישראל מורן :רגע ,הוא לא סיים.
מר איתי זילבר :עוד לא סיימתי .אני עוד לא סיימתי .אני אענה על הכול .אני לא מתחמק  ,..עכשיו
אני רוצה לשאול אותך ,היות וראש העיר אמר שקיבלנו את התקציב לפני שבועיים
וזה נכון ,קיבלנו לפני שבועיים  ..כי אני מתחיל מפרק ,מסעיף  206הגזבר הכין
הצעה לתקציב העירייה .. ,ראש העירייה ,ראש העירייה  ..זו שפה גבוהה ,לאישור
המועצה לא יאוחר מחודשיים לפני החלטת ועדת הכספים שאליה מתייחסת
ההצעה .אז איפה השבועיים ואיפה החודשיים שהפקודה מחייבת? אני אשמח
לשמוע מה את אומרת על זה.
עו"ד יונת דיין :אז קודם כל אני אתחיל מהסוף.
מר איתי זילבר :כן.
עו"ד יונת דיין :אותו סעיף  ,206סעיף קטן ד' אומר הגשת הצעת תקציב למועצה באיחור ואישור
שניתן להצעת תקציב באיחור אין בהם כדי לגרוע מתוקפו של תקציב שאושר .כבר
לפני שנה כשהפניתי את תשומת הלב לסעיף 206א' ,הפניתי את תשומת לב הגזבר
וראש העירייה לכך ,אבל אני יועצת משפטית ולא מקבלת החלטות.
מר איתי זילבר :את ייעצת לראש העיר להגיש את זה בזמן?
עו"ד יונת דיין :הפניתי את תשומת ליבם לכך .הקשבת לי עד הסוף?
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מר איתי זילבר :מי זה ליבם?
עו"ד יונת דיין :של הגזבר,
מר איתי זילבר :אני שואל,
עו"ד יונת דיין :לא הקשבת ,לא הקשבת לתשובה שלי.
מר מוטי ששון :קיבלת תשובה ,בזה נגמר העניין.
עו"ד יונת דיין :רגע ,לסעיף  206יש עוד סעיף אחד קטן עם חשיבות ,במיוחד במה שאתם עושים
כרגע .כי מה שהוא עושה ,אומר ,בסעיף קטן ב' ,לקראת הסוף שלו ,הוצעה המועצה
של עירייה איתנה ,שזה אנחנו,
מר איתי זילבר :אנחנו.
עו" ד יונת דיין :הצעה לאישור הצעת תקציב בשינויים ,שזה מה שאתם עושים ,לא תאושר הצעה
אלא אם כן ניתנה חוו ת דעתו של הגזבר לפני הדיון או במהלכו שלפיה התקציב
לאחר השינויים יהיה מאוזן ובר ביצוע .איך הוא יכול לעשות את זה כשאתם
מציגים עשרות סעיפים של שינויים?
מר איתי זילבר :קודם כל ,קודם כל  ...יש הסתייגויות  ..ויש סעיפים שאנחנו מבקשים לשנות או
להוסיף או להוריד ,או קיי? סך הכול השינוי,
עו" ד יונת דיין :סך כל השינוי זה תקציב חלופי .תעבירו לגזבר תקציב חלופי ,הוא יחווה עליו
דעתו ,יהיה טעם לקיים דיון במועצה.
מר איתי זילבר :בשביל זה יש את הישיבה הזאת .זה בדיוק העניין של התקציב .באים ,מציעים
הצעה ,אנחנו רוצים להעביר עוד  50אלף שקל לשיפוץ מבני תנועות הנוער ואז יבוא
הגזבר יגיד אין  50אלף שקל ואז נראה לו מאיפה התקציב.
מר ישראל מורן :נראה לו מאיפה הכסף.
מר איתי זילבר :כל הסעיפים שאנחנו הבאנו בשנתיים וחצי האחרונות ,ממש תומכים בדבר הזה.
עו"ד יונת דיין :אתם מקריאים סעיפים.
מר איתי זילבר :יש סעיפים  ..ויש סעיפים,
מר מוטי ששון :אתם יכולים להגיש את זה בכתב.
עו"ד יונת דיין :בתחילת דבריכם אתם דיברתם על סך הכול ,שבסופו של דבר כל ההצעות החלופיות
שלכם משאירות תקציב מאוזן.
מר ישראל מורן :לא.
מר איתי זילבר :נכון ,תקציב מאוזן.
מר ישראל מורן :שנייה,
מר מוטי ששון :אמרתם ,אתם חוזרים בכם.
62

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  25.12.2016 51פרוטוקול 465
מר ישראל מורן .. :לפתוח סעיפים תקציביים למהות,
מר מוטי ששון :אז תגיש הצעת תקציב,
עו"ד יונת דיין :אתם מציעים תקציב חלופי ,בעברית.
מר מוטי ששון :תגישו אותו.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה .אני אציע את הצעת התקציב ואתם תאשרו אבל זה לא עובד ככה
בעירייה אלא אתם מגישים את הצעת התקציב ולנו מותר להסתייג.
מר מוטי ששון :אז מותר לך גם להגיש הצעה חלופית.
מר ישראל מורן :לא ,אין ,אין,
מר מוטי ששון :למה?
מר ישראל מורן :אין דבר כזה הצעה חלופית בשום מקום.
מר מוטי ששון :למה?
עו"ד יונת דיין :ההסתייגות,
מר ישראל מורן :אין דבר כזה.
עו"ד יונת דיין :ההסתייגות,
מר ישראל מורן :אני מבין שזה מה שאתה רוצה שיהיה ,שזה יקל עליך אבל אין כזה דבר.
מר מוטי ששון :לא ,לא.
עו"ד יונת דיין :זה לא יקל על אף אחד ,תהייה בטוח אבל ההסתייגויות לא נועדו לרמה כזאת .הן
נועדו לרמה הרבה יותר מהותית ועקרונית .זאת לא הנחה ,תאמין לי שבדקתי לפני
שדיברתי .יחד עם זאת ,אם אתם באמת מציעים פה איזשהו תקציב חלופי ,כי אתם
מדברים על עשרות אם לא מאות סעיפים שאתם רוצים לשנות בהם דברים ,קחו
את ההצעה הכוללת ,תניחו אותה לגזבר ,אם הוא יוכל לתת עליה חוות דעת שהיא
בכלל מאוזן ובר ביצוע ,יהיה מה לדון ,כי אם חוות דעת הגזבר תהייה שזה לא
מאוזן ולא בר ביצוע ,כל הדיון הוא עקר .כי זה מה שמכתיבה הפקודה בעירייה
איתנה.
מר ישראל מורן :אפשר בבקשה? תודה .אז בוא נעשה רגע סדר .מועצת העיר היא האינסטנציה
האחרונה,
עו"ד יונת דיין :נכון.
מר ישראל מורן :בסופו של דבר לקבל את ההכרעה לגבי תקציב העיר.
עו"ד יונת דיין :נכון.
מר ישראל מורן :ולא הגזבר .הגזבר במהלך הישיבה ראוי שייתן חוות דעתו לגבי התקציב ,בטח
בעירייה איתנה ,אחרת יש בעיה,
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מר מוטי ששון :איך הוא יכול תוך כדי ה ,..אני לא מבין.
מר ישראל מורן :הוא צריך לעשות ולראות,
מר מוטי ששון :מה אתה אומר ,לשבת עם המחשב ולהתחיל לחשב כל דבר?
מר ישראל מורן :התשובה היא לפעמים כן .ואנחנו כמו שציינו ,עברנו סעיף-סעיף וביקשנו ...
מר מוטי ששון :אז למה אתה לא יכול להביא את זה בכתב שהגזבר יבדוק את זה?
מר ישראל מורן :בחלק מהסעיפים ,...
מר מוטי ששון :אבל למה לא להגיש את זה בצורה מסודרת לגזבר? הגזבר צריך לבדוק את זה.
הוא צריך לתת את ההסכמה שלו שזה בסדר ומאוזן.
מר ישראל מורן :אתה לא קורא את עצמך לסדר אז תן לי לסיים.
מר מוטי ששון :אל תשכח שאני יושב ראש ואני יכול להעיר לך.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אתה רוצה שאני אמשיך לדבר?
מר מוטי ששון :תמשיך לדבר.
מר ישראל מורן :תודה.
מר מוטי ששון :עשית את זה כל הערב.
מר ישראל מורן :אני יכול להמשיך?
מר מוטי ששון :כן ,תמשיך.
מר ישראל מורן :צריך להבין שלפעמים יכול להיות שאנחנו נציע  Xסעיפים וב X-סעיפים תואיל
מועצת העיר ,לאחר הדיון המהותי בסעיף-סעיף והצבעה על סעיף-סעיף להגיד רגע,
ראינו את המכלול של הסעיפים שלכם .על סעיף  Yאנחנו לא רוצים לאשר והיה
דיון מהותי ,אנחנו חושבים שלא לאשר  50 ...אלף שקל ותגידו או קיי,
מר מוטי ששון :למה אתה לא מביא את זה בצורה מסודרת?
מר ישראל מורן :שנייה ,מוטי אתה מפריע לי.
מר מוטי ששון :אני מעיר לך .אפשר להביא את זה בצורה מסודרת.
מר ישראל מורן :כן ,אבל אני לא יכול לדבר ככה ברצף כשאתה כל הזמן קוטע אותי .ומהצד השני
תוכלו שלא לאשר או לא לאשר את הסעיף הזה .עכשיו ,אתם לא מאשרים כמקשה
הרי ,אתם מאשרים כסעיף לכאן או לכאן ועל כן לא יועיל אם נגיש לגזבר את הכול
כמקשה אחת ,הרי שהמועצה יכולה להכריע בכל סעיף וסעיף שהיא מקבלת
בהצבעה ,נכון? הרי מצביעים סעיף-סעיף בהסתייגות הסתייגות .האם אני טועה
היועצת המשפטית?
עו"ד יונת דיין :מצביעים על התקציב,
מר ישראל מורן :לא,
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דובר:

תן לה להמשיך.

עו" ד יונת דיין :מצביעים על התקציב .אם חבר מועצה מעלה הסתייגות ומבקש להצביע בנפרד,
אז מצביעים על התקציב ללא ההסתייגות ומצביעים אחר כך על סעיף התקציב
למול ההסתייגות .יכול ראש המועצה להעלות אותם להצבעות אחת אחרי השנייה
ויכול גם להעלות להצבעה אחת מול השנייה ,כשיש רק שתי הצעות .יחד עם זאת,
אני שוב חוזרת לפתיח דבריכם ,שדיברתם על סך הכול יוצא מאוזן .זאת אומרת
יש לכם,
מר ישראל מורן :לא,
עו"ד יונת דיין :אחרי שעבדתם עם  15אנשים שבוע ,שבועיים או לא יודעת כמה זמן ,למעשה
תקציב חלופי ביד .כי כל מטרת ההסתייגויות,
מר ישראל מורן.. :
עו"ד יונת דיין :לא נועדה לתתי סעיפים.
מר מוטי ששון :עם ההבנה שלך של ניהול עיר,
מר ישראל מורן :חלק אתם תסכימו איתנו וחלק אתם לא תסכימו גם ולכן מצביעים סעיף-סעיף
כמו שאמרת.
מר מוטי ששון :אבל לא מקריאים,
עו"ד יונת דיין :בכל סעיף,
מר ישראל מורן :יכול חבר מועצה,
עו"ד יונת דיין :כל סעיף בודד שיצביעו עליו ,יוציא את התקציב מאיזון ויהפוך אותו ללא בר ביצוע.
איך תינתן חוות דעת הגזבר?
מר ישראל מורן :זה מאוד פשוט .אם אחד הוא פלוס  50אלף שקל למשל יצביעו נגד ,אז יורידו גם
סעיף  ...ככה מאזנים.
עו"ד יונת דיין :ועל כן הגזבר לא יכול לתת לך חוות דעת במועצה בזמן ,ב on line-ולהגיד שזה
רציני.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה.
עו"ד יונת דיין :תגישו ,אם יש לכם באמת הצעת תקציב,
מר ישראל מורן... :
עו"ד יונת דיין :אם גיבשתם איזשהו תקציב חלופי ,תנו אותו לגזבר שהוא יוכל להביע עליו דעה.
מר ישראל מורן :לפני שמצביעים מהותי ,אבל הרי הגזבר לא יכול לדעת מה תקציב מועצת העיר
על כל הסתייגות והסתייגות .ולכן אחרי שנצביע על כל הסתייגות והסתייגות,
עו"ד יונת דיין :אי אפשר להצביע על כל הסתייגות.
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מר ישראל מורן .. :הגזבר ויגיד אני לא יכול לתת את חוות דעתי במהלך הישיבה.
עו"ד יונת דיין :ם הסתייגות בודדת מתקבלת ,התקציב יצא מאיזון.
מר ישראל מורן :נכון.
עו"ד יונת דיין :ואז איך אתה ממשיך?
מר ישראל מורן :כי הסעיף השני ש,
עו"ד יונת דיין :אתה בתוך עצמך כבר ..
מר ישראל מורן :לא ,תקשיבי,
עו"ד יונת דיין :אז אתה מדבר שוב על עסקה כוללת.
מר ישראל מורן :לא .כי מספיק שמתוך ,לא יודע 100 ,הסתייגויות ,שתי הסתייגויות המועצה
תקבל ,אחד  ,...השני ...
מר ישראל מורן .. :שאת החוות דעת של הגזבר אכן נקבל בפרק זמן שיצטרך הגזבר אחרי שנדון
בכל סעיף וסעיף ונצביע בעד או נגד .למה לא?
מר מוטי ששון :מורן ,אתה רוצה ...
מר ישראל מורן :לא ,אני עושה ...
מר מוטי ששון :אומרת לך היועצת המשפטית,
מר ישראל מורן :לא ,אני מקשיב היטב.
מר מוטי ששון :אתה מקשיב היטב ואתה לא מפנים.
עו"ד יונת דיין :זה נועד,
מר מוטי ששון :אתה לא רוצה לקבל את מה שהיא אומרת,
עו"ד יונת דיין :לא ברמה כזאת של תתי סעיפים .מועצת העיר,
מר ישראל מורן :לא זה לא תתי סעיפים .זה סעיף.
עו"ד יונת דיין :לא ,ברמת,
מר ישראל מורן :אין הגדרה של תתי סעיף .יש סעיף,
מר מוטי ששון :מורן ,אבל נגמר הוויכוח.
מר ישראל מורן :אבל היא טועה.
מר מוטי ששון :אתה חושב שהיא טועה.
מר ישראל מורן :אני חושב שהיא טועה.
מר מוטי ששון :סליחה ,מספיק .אתה אמרת את מה שאמרת .אתה צריך להבין דבר אחד .לעירייה
יש יועצת משפטית ולעירייה יש גם גזבר שתפקידו להגיש את התקציב למועצה
כשהוא אחראי שהתקציב מאוזן לפי הפקודה ,בהתאם הפקודה.
מר ישראל מורן :מכיר היטב.
66

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  25.12.2016 51פרוטוקול 465
מר מוטי ששון :כל דבר שצריך לשנות אותו ,מי שרוצה לעשות שינויים ,הגזבר חייב לבדוק את זה.
אתה לא מצפה שהגזבר יישב עכשיו יבדוק מאות סעיפים שלך תוך כדי הדיון
במועצה .זה לא רציני,
מר ישראל מורן :זה הפקודה מצפה.
מר מוטי ששון :זה לא רציני ,זה לא מכובד ,זה לא רציני ולא מכובד.
מר מוטי ששון :שמענו את התגובה .אומרת היועצת המשפטית ,נותנת לך חוות דעת משפטית,
מר ישראל מורן :שמה היא אומרת?
מר יעקב בבלי :תגיש את כל השינויים,
מר מוטי ששון :אתה לא שומע מה היא אמרה?
מר ישראל מורן :לא ,היא אמרה אפשר ,היא לא אמרה צריך .יש הבדל.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה רוצה להתחכם מעל היועצת המשפטית שזה התפקיד שלה לתת
לנו(,ייעוץ).
מר ישראל מורן :נכון ,אני מקשיב היטב.
מר מוטי ששון :ואתה לא מקבל את הדעה שלה.
מר ישראל מורן :אני מקשיב לה.
מר מוטי ששון :תחזרי פעם חמישית שיבין ,אולי יבין בחמישית.
עו"ד יונת דיין :הקראת הסעיפים היא קריינות ולא דיון מהותי ,ואם יחליטו רוב הנוכחים,
מר ישראל מורן :מסכים איתך.
עו"ד יונת דיין :לדחות,
מר ישראל מורן :בואו נעבור סעיף-סעיף ונעשה,
עו"ד יונת דיין :תגישו בכתב ותהייה התייחסות הגזבר.
מר איתי זילבר :רצינו ,רצינו סעיף-סעיף,
מר ישראל מורן :בואו נעבור סעיף-סעיף,
עו"ד יונת דיין :ההסתייגויות,
מר ישראל מורן :דיון מהותי,
עו"ד יונת דיין :והדיון במועצתה עיר ,לא נועדו לרדת לרמת המיקרו בתתי הסעיפים,
מר ישראל מורן :זה לא תתי סעיפים ,זה סעיפים.
עו"ד יונת דיין :זה שונה ,זה שונה,
מר מוטי ששון :סליחה ,תקשיב לה.
עו"ד יונת דיין :זה שונה ממה שקורה במדינה ,בממשלה ובכנסת .זה שונה.
מר איתי זילבר :אנחנו לא שם.
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מר ישראל מורן :נכון.
מר איתי זילבר .. :זה מה שאנחנו עושים .אנחנו מסתייגים מסעיף  ,...זה שאת חושבת ,זה שאת
חושבת שתוספת  ..זה לא מהותי ...
עו"ד יונת דיין :זה לא מה שאני אמרתי.
מר מוטי ששון :למה אתה מביא דברים שהיא לא אמרה?
מר איתי זילבר :כי אומרת שהדיון לא מהותי.
מר מוטי ששון :סליחה,
מר ישראל מורן :תגידו מה אתם רוצים לעשות.
מר מוטי ששון :יש יועצת משפטית,
מר ישראל מורן :ומה היא אומרת?
מר מוטי ששון :בבקשה תחזרי פעם שישית על מה שהוא אומר.
עו"ד יונת דיין :ברמת המקרו למשל ,מזה שציוד משרדי עולה בעירייה כמה שהוא עולה ,לא צריך
להרצות פה הסתייגות בסעיף הציוד המשרדי בחינוך היסודי ובציוד המשרדי
בחינוך העל יסודי ובציוד המשרדי בגנים.
מר ישראל מורן :למה ,ואם אני חושב שבחינוך המיוחד בציוד המשרדי לא צריך לגעת?
עו"ד יונת דיין :כי אם תשב עם אנשי התקציבים ,הם יסבירו לך טוב ממני,
מר ישראל מורן :אני לא צריך שהם יסבירו לי .אני חבר מועצה.
מר מוטי ששון :אבל למה אתה מפריע לה?
מר ישראל מורן :כי היא עכשיו אומרת להצביע על הכול ביחד.
מר מוטי ששון :לא.
מר ישראל מורן :אני לא אצביע על הכול ביחד .היא לא תגיד לי איך להצביע.
מר מוטי ששון :אני קורא לך לסדר פעם ראשונה.
מר ישראל מורן :נו ,אז קראת.
מר מוטי ששון :חוסר כבוד ,אני מבקש,
מר ישראל מורן :אתם לא מכבדים.
מר מוטי ששון :אני קורא לך פעם שנייה לסדר .אתם לא תשתלטו על הישיבה .ההתנהגות שלכם
מבישה .ככה לא מתנהגים .אם אתם אנשים רציניים ,וחשוב לכם ,וחשובה לכם
המהות ,הייתם עושים עבודה ומגישים אותה מסודרת ואומרים סעיף כזה אני
מבקש להוריד ואני מבקש להוסיף לסעיף השני .הייתם עושים עבודה ,אבל אתם
לא עושים עבודה מסודרת .אתם מה שאתם עושים כאן ,זה אתם מבזים את חברי
מועצת העיר .ככה לא מתנהגים .זה לא מכובד וחברים דנים בנושאים ,אנחנו
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מנהלים עיר לא מהיום ,יושבים פה אנשי מקצוע מהשורה הראשונה שישבו והכינו
חודשים ארוכים את התקציב ולא הייתי אחד מהם ,ולא התערבתי בשום דבר
בתקציב ,סמכתי על אנשי המקצוע .יש גבול להתנהגות .זה לא מכובד ולא ראוי
מורן .לא יפה .לא מכובד .היית צריך לשמוע מה החברים מדברים בחוץ .לא ראוי
ולא מכובד .אתה רוצה להיות מהותי וענייני ,תהייה מהותי וענייני .תגיש הצעה
מסודרת .תגיד לי זה מה שאני רוצה .תוריד מפה  ,50תוסיף לפה  ,100תעשה את
זה .לא עשית את זה .אתה יושב ומקריא יותר משלוש שעות .שלוש שעות אתה
מקריא את כל ההסתייגויות .זה לא מכובד מורן .לא מוסיף לכם כבוד .תאמין לי,
לא מוסיף לכם כבוד ההתנהגות הזאת .חבל שלא שמעת מה חברי מועצה מדברים
בחוץ.
מר איתי זילבר :אפשר הערה רגע? אני מזכיר שוב ,שהפרקטיקה של להקריא את הסעיפים .. ,ואז
יהיה לכם מסודר להקריא ואז אחד אחרי השני להצביע ,זה אתם ביקשתם.
מר יעקב בבלי :לא ,לא ביקשנו.
מר איתי זילבר :אתה לא היית .הם כן.
מר יעקב בבלי :אף אחד לא ביקש את זה.
מר איתי זילבר :ממש ,ממש ,אני לא ביקשתי מיוסי,
מר יעקב בבלי :אתם ביקשתם את זה.
מר איתי זילבר :רגע ,אתה אמרת משהו ,אני רוצה להגיד לך .אתה טוען שאנחנו לא עושים את
העבודה הזאת .מה שאתה לא יודע,
מר מוטי ששון :לא ,אתם עושים מזה משחק.
מר איתי זילבר :בסדר,
מר מוטי ששון :עם כל הכבוד.
מר איתי זילבר :אם היית אומר ,אם היית אומר תתנו סעיף ואז נדון עליו ואז נצביע ,היית שומע
באיזה סעיפים אנחנו רוצים להוריד ובאיזה סעיפים אנחנו רוצים להעלות את
התקציב .הדבר כתוב ,הדבר מסודר,
מר מוטי ששון :מי הפריע לך לעשות את זה?
מר איתי זילבר :אתם ביקשתם ,אתם ביקשתם.
מר מוטי ששון :מי הפריע לך לעשות את זה?
מר איתי זילבר :אתם ביקשתם,
מר יעקב בבלי :לא ביקשנו ,אף אחד לא ביקש.
מר מוטי ששון :אני אמרתי ליוסי ,תקשיב רגע,
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מר מוטי ששון :קודם כל תדייק בעובדות .אני לא אמרתי ,אני לא אמרתי ,אני אמרתי רק ליוסי
דבר פשוט ,תגידו כדי שיוסי יוכל לקרוא כי אחר כך נצטרך  ..את הפרוטוקול ,איזה
הסתייגות יש ואיזה הסתייגות אין ואני צריך לגרום לכך שגם תהייה הצבעה ,אז
אני חייב להגיד ליוסי תרשום,
מר איתי זילבר :או קיי.
מר מוטי ששון :אבל אתם עושים דבר,
מר איתי זילבר :אז לנו לכל סעיף יש,
מר מוטי ששון :לא מכובד.
מר איתי זילבר :מוטי,
מר מוטי ששון :איתי ,אני אומר לך ,זה לא מכובד .יכולת להגיש את זה מסודר ,והחלטת לעשות
עם זה ,לזלזל בתקציב של עיר,
מר איתי זילבר :מוטי,
מר מוטי ששון :זה לא מכובד.
מר איתי זילבר :אתה יכולת להגיש תקציב בזמן כמו שהפקודה מחייבת ולא עשית את זה.
מר מוטי ששון :כל השנים ,כל השנים מגישים,
מר איתי זילבר :בסדר,
מר מוטי ששון :שבועיים לפני.
מר איתי זילבר :אני לא יודע מה היה בכל השנים.
מר מוטי ששון :ביקשת לדחות את הישיבה? לא ביקשת.
מר איתי זילבר :לא .למה לדחות? יש עוד שבוע שנה חדשה .לאן לדחות ,לפברואר?
מר מוטי ששון .. :כאן זה לעשות משחק.
מר איתי זילבר :תראה ,אנחנו,
מר מוטי ששון :זה לא מכובד ולא ראוי ותכבד את חברי המועצה.
מר איתי זילבר :אני מכבד את חברי המועצה.
מר מוטי ששון :וכל משפט שאני אומר אתה עונה לי ,זה לא יפה ,לא מכובד.
מר איתי זילבר :רגע,
מר מוטי ששון :זה לא מועצת התלמידים .זה לא מועצת תלמידים .זה מועצת עיר.
מר ישראל מורן ... :מועצת תלמידים.
מר איתי זילבר :אנחנו יודעים אבל אני גם רוצה,
מר מוטי ששון :עזוב ,יונת?
מר ישראל מורן :אבל אתה מאשים אותנו ...
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מר איתי זילבר :שנייה,
מר יעקב חרש :יושבים פה שלוש שעות חברי מועצה ושומעים מכם מספרים .אנחנו לא יודעים על
מה אתם מדברים בכלל .להוריד ,להוסיף ,אם היית מגיש את זה מסודר שהיינו
מקבלים ,היית אומר בסעיף  36.14רוצים  50אלף,
דובר:

כמו הצעה לסדר.

מר יעקב חרש :רוצים  50אלף להוסיף ,שמענו ,מסמנים ,הלאה ,מתקדמים .אבל אנחנו לא יודעים
על הוא מדבר .יושבים פה שלוש שעות,
מר ישראל מורן :בואו נתחיל מההתחלה.
דובר:

מורן ,אתה רוצה להגיש את זה בצורה רצינית?

מר ישראל מורן :קיבלת זכות דיבור?
מר יצחק תורג'מן :לא ,לא משנה.
מר מוטי ששון :רגע ,אני לא נותן לך זכות דיבור .לא נתתי לא לך ולא לו.
מר יצחק תורג'מן .. :מה שאתה עושה ,על מה אתה מדבר?
מר מוטי ששון :איציק ,איציק,
מר יעקב חרש :אם הייתם מגישים את זה מסודר ,אני לא מתנגד,
מר מוטי ששון :חרש תקשיב,
מר יצחק תורג'מן :תגישו את זה בצורה מסודרת,
מר יעקב חרש :מה ,אני מטומטם? אני לא יודע לקרוא?
מר ישראל מורן :אנחנו אומרים יש סעיף אחד שצריך להוריד,
מר מוטי ששון :מורן ,אנחנו מבינים שאתם עושים את ההצגה הזאת ואתם מצלמים.
מר ישראל מורן :איזה הצגה?
מר מוטי ששון :זה לא מכובד ולא ראוי.
מר ישראל מורן :סבבה ,לדעתך .לדעתי זה יותר ראוי,
מר מוטי ששון :אמרתי לך כמה פעמים,
מר מוטי ששון :זה הצגה.
מר ישראל מורן :כל הצעד הזה לא נכון .אז מה ,אז הוא עשה קצת רעש ,אז מה.
מר יצחק תורג'מן :אז בסדר .מי שעשה פה רעש שלוש שעות זה אתה ,אם אתה מדבר .מי שעשה
פה רעש ודמגוגיה זה אתה ולא מישהו אחר.
מר יעקב חרש :עזבו את המילה דמגוגיה.
מר מוטי ששון :זה לא מכובד.
מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס למה שאמר ראש העיר.
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מר מוטי ששון :סליחה ,אתה קיבלת רשות דיבור?
מר ישראל מורן :אני מבקש.
מר מוטי ששון :חרש ,אתה סיימת?
מר יעקב חרש :כן.
מר מוטי ששון :איציק ,אתה רצית להגיד.
מר יצחק תורג'מן :אני סיימתי.
מר מוטי ששון :גם אתה סיימת ,או קיי ,בבקשה.
מר ישראל מורן :אני רוצה להגיב למה שחרש אמר .חרש אתה צודק ועדיין ראוי לעשות דיון מהותי
ולומר לך תוך כדי שאני מסייג סעיף-סעיף כמה אני רוצה להוסיף פה או לחילופין
כמה אני רוצה לגרוע ממנו ,ואז ללכת להצבעה .להחליט ,לראות אם אנחנו יכולים,
מר ישראל מורן :לפעמים אתה מוריד  100אלף שקל בסעיף אחד ומוסיף את ה 100-אלף שקל
האלה לשלושה סעיפים .לעיתים ההסתייגות היא  100אלף במקום אחד ולצורך
העניין  20-40-40במקום אחר .ועל כן אתם צריכים לשמוע את כל הסעיף פלוס מה
אנחנו רוצים להוסיף או כמה אנחנו רוצים לגרוע ולהצביע .לסכם בצד ,לראות כמה
אנחנו רוצים בעד ,כמה נגד ,לראות שבסוף זה מתאזן .אני אומר לכם מתאזן,
מתאזן גם עם סעיפים שלא קיימים ואנחנו צריכים להוסיף אותם ,אבל נכון,
מתאזן בסוף.
ד"ר מאיר רוק :שיצביעו בחיוב ,הצבעה חיובית  ...אבל לא יקבלו את שלושת הסעיפים שאתה
אומר ,יקבלו שניים.
להיות מצב בו חלק מהסעיפים אתם תיקחו ותגידו יש שכל ישר,
מר מוטי ששון :אבל תגיש את זה בצורה מסודרת.
מר ישראל מורן :שנייה ,שנייה ,אתם תגידו יש שכל ישר במה ש ..החבר'ה האלה שם ואנחנו רוצים
להצביע ביחד איתם כמו שהם אומרים ולהוריד מהסעיף הזה כמו שהם מצפים.
להוריד מהסעיף כמו שהם מצפים ולהוסיף לסעיפים אחרים  ,...בסוף הקצה,
נראה איפה אנחנו לא מאוזנים.
מר יעקב חרש :נכון.
מר ישראל מורן :לא ,אנחנו יש לנו מקשה .המקשה שלנו אמורה להיות מאוזנת .בקצה אנחנו
נראה מה עושים .אנחנו נדע אם יש עכשיו פלוס  150או מינוס  150ונמצא בין ,...
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא יכול להיות רק הגשה ,כי אם יש סעיף שאף אחד לא עלה עליו ואני רוצה
להציע סעיף ,אני לא ...
מר מוטי ששון :רגע ,רגע ,סליחה,
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גב' נעה צ'פליצקי :בוא נאמר שלי יש סעיפים שכבר העליתם,
מר מוטי ששון :נעה ,יש לך סעיפים,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,קיבלתי כבר תשובה,
מר יעקב חרש :מורן תקשיב ,חברי המועצה וראש העיר לא יאשרו לך כלום אם הגזבר לא יאשר.
מר ישראל מורן :נכון.
מר יעקב חרש :כלום לא יאשר .תגישו את זה לגזבר.
מר ישראל מורן :הגזבר הוא בודק את התקציב .הגזבר אתה חושב שמעניינו אם פה תוסיף  50או
שם תוסיף  50או תוריד  ?50הגזבר יגיד לך זה מאוזן .זה תפקידו של הגזבר.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן ,מורן,
מר יצחק וידבסקי :קודם כל אתה לא צודק.
מר מוטי ששון :בוא תגיד למיקרופון שידע.
מר יצחק וידבסקי :זה דבר בסיסי .חלק מהסעיפים שאתה מציע פה ,אי אפשר להוריד .מה לעשות,
נו מה ,למשל  ...או יוזמה שהתחילה בספטמבר ,חתמת ,היא ממשיכה עד יולי ,17
אתה לא יכול לגעת בה כי חתומים על חוזה.
מר ישראל מורן :תן לי דוגמה מהסעיפים?
מר מוטי ששון :וידבסקי אני מצטער ,וידבסקי ,מה שהוא צריך להגיש לך לתקציב את כל הסעיפים
שלו,
מר ישראל מורן... :
מר מוטי ששון :סליחה רגע ,מורן ,לא נתתי לך זכות דיבור .וידבסקי ,הוא צריך להגיש לך לבדוק
אם התקציב ,כל הסעיפים שהוא מציע אותם ,אם הם מאוזנים או לא מאוזנים.
מר יצחק וידבסקי :או לא ישימים.
מר מוטי ששון :או לא ישימים.
מר ישראל מורן :יש משהו שלא ישים?
מר מוטי ששון :אז בבקשה תגיש לו .הוא לא יכול לבדוק את זה עכשיו.
מר ישראל מורן :נכון ,עברנו סעיף-סעיף.
מר יצחק תורג'מן :אבל איך אפשר להגיד לך את זה פה?
מר ישראל מורן :בואו נעצור ,נעשה דיון מהותי על כל סעיף.
מר יצחק תורג'מן :אבל זה צריך בהצעה מסודרת ,הצעה מסודרת.
מר ישראל מורן :לא ,זה באוויר,
מר יצחק תורג'מן :מה שאתה עושה עכשיו זה באוויר.
מר ישראל מורן :לא.
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מר יצחק תורג'מן :מה שאתה עושה עכשיו זה באוויר.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן ,אני מבקש ,מורן ,סליחה,
מר יצחק תורג'מן :אף אחד לא יכול לבדוק את זה.
מר ישראל מורן :אז זה בסדר.
מר מוטי ששון :תקשיב רגע ,אתה כל הזמן מתפרץ ואל תעיר לי את ההערות כי אני מנהל את
הישיבה ,לידיעתך ,אם אתה שכחת .אתה צריך להבין דבר פשוט .כשגזבר צריך
לחוות את דעתו ,הוא צריך לראות את הדברים ולבדוק אותם .אתה לא מצפה
שתוך כדי ישיבה הוא יתחיל לבדוק את כל ההצעות של מאות הסעיפים,
ההסתייגויות שנתתם .זה לא מכובד וגם לא ראוי.
מר יעקב חרש :זה בלתי אפשרי.
מר מוטי ששון :אבל אתם משחקים משחק לא הוגן ,לא מכובד ולא יפה .אני אומר לכם מורן,
בצורה הכי ידידותית ,זה לא מכובד .תצאו לדרך ,למצוא דרך אחרת להתמודד עם
כל מה שאתם רוצים .זאת לא הדרך .מה שעשיתם פה במשך שלוש שעות ,כבר יותר
משלוש שעות ,שלוש וחצי שעות,
מר ישראל מורן :שלוש שעות וחצי.
מר מוטי ששון :כן ,שלוש שעות וחצי אתם יושבים ומקריאים סעיפים.
מר יעקב חרש :זה יכולת לשבת מול זיידה לבד .בלעדינו.
מר מוטי ששון :בדיוק.
מר ישראל מורן :אפשר בבקשה?
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :אני אגיד לך אדוני ראש העיר מה לא מכובד .לא מכובד זה לא רק  ,..להזכירכם
דמוקרטיה היא לא רק השלטון של הרוב אלא גם היכולת להקשיב ולהיות קשובים
למי שיושב באופוזיציה ,ולצרכים של הציבור ולא רק שבעיניי זה מאוד מכובד ,מה
שלא מכובד זה לא לקיים שיח פורה אמיתי עם שותפות ,עם כל השותפים ,גם עם
החבר'ה שלא נמצאים איתך בקואליציה ולהגיד באופן פתוח  ..מה לדעתם צריך,
איפה צריך להוסיף כסף,
מר ישראל מורן :שנייה,
מר יעקב חרש :תקשיב ,האנשים פה שלוש וחצי שמעו מספרים.
מר ישראל מורן :בעיניי זה לא מכובד,
מר מוטי ששון :הבנו.
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מר ישראל מורן :ולא ראוי להתנהג בצורה כזאת שהסגנים שלך לא נמצאים פה .הסגנים שלך
כתבו ,כתבו בפייסבוק ,כתבו ורשמו לכולם ,אמרו שאתה מנהל את העיר בלי לדבר
איתם .אז אם איתם אתה לא מדבר ,בוודאי שאף אחד לא מצפה שתדבר איתנו,
ואם איתנו אתה לא מדבר ,הכלי היחיד שיש לנו להשמיע את דעתו של הציבור ואת
הצרכים של הציבור ,זה להסתכל למה שפקודת העיריות מאפשרת לנו ,זה בדיוק
מה שאנחנו עושים.
מר יעקב חרש :אתה צודק אבל לא בדרך הזאת .אתה צודק.
מר מוטי ששון :לא ,תן לו לסיים ,תלמד .הבעיה שלך שאתה עושה פה דיון ואתה מקליט ואתה
מסתכל שיראו אותך החברים שלך ,זה גם לא מכובד ,אבל תעשה את זה בדרך
שלך .אני רק אומר לך דבר שאמרתי לך מהיום הראשון שבאת וגם אז בקשת סגן
בשכר .אמרתי לך קודם כל תלמד .אחרי שתלמד ותרגיש שאתה יכול לתרום
למערכת ,תדבר .אבל לצערי הרב,
מר ישראל מורן :אנחנו לא דרשנו סגן בשכר ואף ביקשנו להוריד את זה.
מר מוטי ששון :בסדר ,בסדר.
מר ישראל מורן :ואנחנו אמרנו בואו תחתמו על שני הסעיפים ש,...
מר מוטי ששון :שמענו ,שמענו.
מר מוטי ששון :לא חשוב.
מר ישראל מורן :דיברתי על שבעה סעיפים עבור ציבור.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן,
מר ישראל מורן :אל תגיד סתם.
מר מוטי ששון :סליחה .הנה ,זה ניהל את המשא ומתן.
מר ישראל מורן :אנחנו ויתרנו על זה .אנחנו אמרנו שאנחנו לא רוצים סגן בכוח.
מר ישראל מורן :מה אמרתם? מה אמרתם?
מר מוטי ששון :דרשתם משכורת.
מר ישראל מורן ... :מהותי.
מר מוטי ששון :אחרי שהוכחתי אותך.
מר ישראל מורן :אז מה אמרתי לך?
מר מוטי ששון :שאנחנו לא לשכת עבודה.
מר ישראל מורן :תגיד מה אמרתי לך בפגישה השנייה .אני לא רוצה סגן ,לא רוצה בכוח .רוצה
שבעה דברים שתקדמו איתנו עבור הציבור .למה לא הסכמתם? למה לא באתם
לקראת הציבור? למה?
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מר מוטי ששון :מורן,
מר ישראל מורן :אני ויתרתי על סגן.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה דרשת ממני סגן.
מר ישראל מורן ... :על המשא ומתן ולשים את הדברים על השולחן,
מר מוטי ששון :אתה דרשת משכורת.
מר ישראל מורן :ולוותר על הדברים הפחות מהותיים.
מר מוטי ששון :דרשת משכורת .דרשת משכורת .דרשת ממני משכורת של סגן .רצית משכורת של
סגן ראש העיר לקדנציה שלמה.
מר ישראל מורן :קודם כל,
מר מוטי ששון :זה מה שדרשת.
מר ישראל מורן :קודם כל,
מר מוטי ששון :אמרתי לך,
מר ישראל מורן :קודם כל תתקן.
מר מוטי ששון :סליחה.
מר ישראל מורן :זה לא היה חצי,
מר מוטי ששון :אמרתי לך אני לא לשכת עבודה שלך.
מר ישראל מורן :והשכר מינימום,
מר מוטי ששון :אמרת לי ,אני אגיד לך מה אמרת לי,
מר ישראל מורן :ואני ויתרתי.
מר מוטי ששון :הציבור שלי רוצה את זה .אמרתי לך אני לא לשכת עבודה .אתה איש ציבור,
נבחרת ,תייצג.
מר ישראל מורן :אני נבחרתי,
מר מוטי ששון :אבל אתה דרשת ממני שכר.
מר ישראל מורן :זה מה שאני עושה כבר שלוש שנים.
מר מוטי ששון :אמרתי לך אין סיכוי שאתה תקבל אצלי משכורת ,אני לא לשכת עבודה .בזה אני
מסיים.
מר ישראל מורן :ולפני שאתה מסיים ,אתה האשמת אותי ואני מבקש להתייחס.
מר מוטי ששון :לא ,אתה כל פעם מתייחס.
מר ישראל מורן :אני לא יכול להשיב להאשמות?
מר מוטי ששון :או קיי,
מר ישראל מורן :תן לי להתייחס.
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מר מוטי ששון :אתה ביקשת סגן בשכר.
מר ישראל מורן :תראו,
מר מוטי ששון :בבקשה ,דרשת סגן בשכר?
מר ישראל מורן .. :בלי שכר ובלי סגן,
מר מוטי ששון :לא ,דרשת?
מר ישראל מורן :תשאל את יוסי .בפגישה השנייה אני הורדתי את זה.
מר מוטי ששון :אה ,כן.
מר ישראל מורן :אני הורדתי את זה.
מר מוטי ששון :אחרי שאמרתי לך שאני לא אתן לך.
מר ישראל מורן :למה לא הסכמתם לקדם  ..לצעירים ,אני רציתי סעיפים ,אני אמרתי לכם
תחתמו על הסעיפים האלה ולא הסכמתם .למה לא הסכמתם  ,...למה לא
הסכמתם  ...על דברים שאנחנו עושים וביקשת  ,...אתה מדבר על דברים שאנחנו
כבר עשינו אותם.
מר ישראל מורן :אתה האשמת אותנו ,אני רוצה להתייחס.
מר ישראל מורן :אתם האשמתם אותנו ,אני רוצה להתייחס.
מר יע קב חרש :שימסור את הנייר ,לא להמשיך .שימסור את הנייר ונגמר .וגזבר העיר ,הישיבה
שתהייה בעוד שבוע או לא יודע ,יומיים שלושה ,ייתן חוות דעת מה אפשר ,כמו
שיש לו חוזים מסוימים שאי אפשר להזיז בהם ,התחייבויות ,חוזים של מכרזים
שאי אפשר להזיז .לדוגמה בעפרונות ,אתה לא יכול להזיז ,יש מכרז .מישהו זכה
בו .אתה לא יכול לנגוע בו.
מר מוטי ששון :אבל לא למה .מה תעשה?
מר יעקב חרש :מה?
מר מוטי ששון :לא לומד.
מר יעקב חרש :יש מכרזים שם .אנשים זוכים .הוא יודע .אתה לא יכול.
מר ישראל מורן :אני יכול להתייחס להאשמות שלך?
מר יעקב חרש :אתה לא יכול.
מר מוטי ששון :לא.
מר ישראל מורן :אתה האשמת אותנו.
מר מוטי ששון :אתה גם האשמת אותנו ,אני לא אתן לך לדבר.
מר ישראל מורן :אני רוצה לדבר על הסעיף הזה.
מר מוטי ששון :אתה מתווכח עם כל אחד ,אני לא אתן לך להתווכח איתי .גמרתי איתך ,גמרתי.
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מר מוטי ששון :לא ,שמעת את מה שאמרתי.
מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס.
מר מוטי ששון :לא ,אין מה להתייחס.
מר ישראל מורן :אני מבקש להתייחס.
עו"ד יונת דיין :תחליטו אם אתם ממשיכים או במועד אחר.
מר מוטי ששון :מה אתם מעדיפים?
מר יצחק תורג'מן :לדחות ושיגיש את זה במקשה אחת.
מר ישראל מורן :אני מבין שזה מטריד אותך.
מר יצחק תורג'מן :זה לא מטריד אותי.
מר ישראל מורן :אז נמשיך מחר ומחרתיים.
מר מוטי ששון :חמש דקות הפסקה להתייעצות.
(הפסקה בהקלטה)
מר מוטי ששון :או קיי ,מאחר ועברו כבר ארבע שעות מתחילת הדיון ,מאחר ועברו כבר ארבע שעות
מתחילת הדיון ושלוש וחצי שעות אנחנו שומעים רק הסתייגויות,
עו"ד יונת דיין :סעיפי הסתייגויות.
מר מוטי ששון :סעיפי הסתייגויות ,אני מבקש לדחות את הישיבה למועד אחר .אני עכשיו מקריא,
בתוך שלושה ימים יגישו הסתייגויות או הצעת תקציב חלופית לגזבר העירייה כדי
שיוכל לבחון ולגבש חוות דעת עד ,חוות דעת לפי סעיף  206לפקודה ,עד למועד
המשך הדיון .כדי שהדיון יהיה מהותי ,וכמו שאומרת היועצת המשפטית ,ולא
קריינית.
מר ישראל מורן :זאת חוות דעת היועצת המשפטית?
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :ואללה.
מר מוטי ששון :כן.
מר איתי זילבר :מרשים.
מר מוטי ששון :וזה מה שהיה .לצערי .או קיי ,מי בעד?
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שאלה ,ואם יש לי שאלות הבהרה? יש לי כל מיני סעיפים,
מר מוטי ששון :כל מה שאת רוצה ,תגישי,
גב' נעה צ'פליצקי :אני צריכה בכתב?
מר מוטי ששון :הסתייגויות למסור אותם לגזבר .הגזבר ייתן חוות דעת על מה שאת רוצה.
מר ישראל מורן :אני לא יודע לאן אתם דוחים את הישיבה ,ראוי שחבר מועצה,
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עו"ד יונת דיין :צריך להסכים על מועד.
מר ישראל מורן ... :את הישיבה.
מר מוטי ששון :יש חברי מועצה שעובדים.
עו"ד יונת דיין :צריך להסכים על מועד אבל.
מר איתי זילבר :גם אנחנו עובדים.
מר מוטי ששון :אני שמח ,אני שמח.
מר מוטי ששון :אמרתי ,אנחנו נקבל ,ברגע שנקבל,
עו"ד יונת דיין :צריך לקבוע מועד עכשיו.
מר מוטי ששון :ברגע שאני אקבל,
עו"ד יונת דיין :מוטי ,צריך לקבוע,
מר ישראל מורן :אתה תיתן  10ימים מראש התרעה על הישיבה?
מר מוטי ששון :אני נותן התרעה .ברגע שאני אדע,
מר ישראל מורן :כמה ימים תיתן מראש?
מר מוטי ששון :שבוע ימים.
מר ישראל מורן :אתה תיתן לפחות שבוע ימים ,זה לא בסדר.
מר מוטי ששון :זה לפי הפקודה.
עו"ד יונת דיין :צריך להחליט עכשיו על מועד.
מר מוטי ששון :אני לא יודע מתי הם יגישו את ההצעות שלהם .כמה זמן הגזבר ייקח לו.
מר איתי זילבר :כמה זמן הוא צריך?
מר מוטי ששון :לא יודע.
מר איתי זילבר :אנחנו עשינו עבודה.
מר ישראל מורן :כמה זמן ייקח לגזבר לתת תשובה? אנחנו רוצים רק התייחסות בין כל סעיף
הסתייגות .יגיד לנו לא ,אנחנו נתקן אותה.
מר איתי זילבר :אנחנו נגיע לפינג פונג של דיון.
מר מוטי ששון :אתה יכול להמשיך גם בתחילת ינואר .אנחנו נקבע את המועד בתחילת ינואר,
משום שביום ראשון הקרוב יש לנו ישיבת מועצה רגילה ונעשה שבוע אחרי זה.
מר איתי זילבר :זה בעצם יוצא ה 8-בינואר.
מר מוטי ששון :אני לא יודע .אני רוצה שלגזבר יהיה זמן מספיק לבדוק את זה.
מר איתי זילבר :הישיבה הקרובה ביום ראשון זה ה .1.1-אם אתה עושה שבוע אחר כך 8 ,בינואר.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר גמור .אני אומר ,ואם אתם,
מר ישראל מורן :הוא צריך להודיע שבוע מראש.
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מר מוטי ששון :ומה יקרה ,תקשיב,
מר איתי זילבר :אני לא שומע כי מפריעים פה.
עו"ד יונת דיין :תקבע את התאריך.
מר מוטי ששון :או קיי ,אני קובע ל 8-לינואר.
מר איתי זילבר :והגזבר ווידבסקי יספיקו לעשות את כל ה?..
מר ישראל מורן :תגידו לנו כמה זמן זה ייקח.
מר איתי זילבר :לא ,אני שואל כמה זמן זה לוקח.
מר איתי זילבר :אני לא שומע חברים.
מר יעקב חרש :ככל שתגיש לו את זה יותר מוקדם ,יהיה לו יותר זמן.
מר ישראל מורן .. :הוא יגיד לי אפשר ואני ארצה לראות  ...להעביר את התקציב.
מר ישראל מורן :אני אשב עם וידבסקי ונבנה לכם תקציב חדש.
מר מוטי ששון :לא ,אני הקראתי לפרוטוקול את ההחלטה עכשיו.
מר איתי זילבר :עם  8בינואר?
מר מוטי ששון :אתה רואה שאתה יודע.
מר איתי זילבר :סבבה ,לא ,כי התייעצתם ,חשבתי שאתם משנים .סבבה 8 ,בינואר.
מר מוטי ששון :מי בעד לדחות את המשך הדיון בתקציב ותוך שלושה ימים יוגשו ההתנגדויות ..
ל 8-לחודש ,הצעת תקציב חלופי לגזבר כדי שיוכל לבחון לגבי חוות הדעת שלו עד
למועד המשך הדיון לפני סעיף  206לפקודה .הכוונה היא שנוכל לדון דיון מהותי
ולא קריינות.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד?
מר ישראל מורן :אם הוא ייתן לנו את זה מראש ,נוכל באמת לעשות דיון מהותי.
מר מוטי ששון,9 ,8 ,7 ,6 ,5 ,4 ,2,3 ,1 :
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא יכולה עד מחר.
מר מוטי ששון .13 ,12 ,11 ,10 :מה?
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא יכולה עד מחר.
עו"ד יונת דיין :שלושה ימים.
מר יצחק תורג'מן :עד שלושה ימים.
מר איתי זילבר :מוטי ,יש נטייה כשאנחנו שולחים דברים ,אני רוצה לפרוטוקול ,אנחנו שולחים
דברים  ..אז בוא נקבע יום ושעה מדויקים .יום רביעי עד חצות ,עד  ,23:00לא ,אני
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אגיד לך למה ,כי אז יאמרו לנו  ...אנחנו סוגרים יום רביעי ,אני אומר לך מה
הדרישות שלי ,יום רביעי,
מר מוטי ששון :וידבסקי בחמש?
מר איתי זילבר :מה זה?
מר מוטי ששון :בחמש הוא הלך הביתה?
מר איתי זילבר :יום רביעי,
מר ישראל מורן :אמרת בחצות.
מר איתי זילבר :בחצות ,עד חצות יום רביעי .עד  .23:59בסדר?
מר מוטי ששון :אם וידבסקי יגיד לי שהוא עוד לא מוכן ,נדחה את הישיבה .מה הבעיה?
מר איתי זילבר :אין בעיה.
מר ישראל מורן :אנחנו נקבל ,השאלה היא אחרת ,האם נקבל לפחות חמישה ימים לפני הישיבה,
שאני לא יודע מתי היא תהייה ,את התשובה שלך עם ההתייחסות לכל סעיף.
מר מוטי ששון :וידבסקי,
מר איתי זילבר :זה כל כך כן פינג פונג.
מר יצחק וידבסקי :תראה ,כפי שהבנת הם רוצים למשוך אותך ,סליחה שאני מדבר פתוח ,הם
רוצים למשוך אותך עד אין סוף.
מר מוטי ששון :נכון.
מר יצחק תורג'מן .. :אתם רוצים לדחות את זה כמה שיותר.
מר ישראל מורן :תן לגזבר לדבר.
מר יצחק תורג'מן :אז לא ניתן לכם.
מר ישראל מורן :לא ,אבל זה לא נכון מה שהוא אמר.
מר יצחק וידבסקי :תענה לי מורן ,מה יקרה ב 8-לינואר?
מר ישראל מורן :מה יקרה ב 8-לינואר?
מר יצחק וידבסקי :כן.
מר ישראל מורן :קודם כל זה שאלה היפותטית כי תלוי איך אנחנו נתקדם .לשאלתך יש כמה
תסריטים .תסריט אחד,
לא ,לא ,אין לקבל .תסריט אחד ,הגשנו את ההסתייגויות מראש ,כמו
שביקשתם ,נתנו לכם סעיף-סעיף ,אתה מסתכל ואתה בסופו של דבר אתה לא תעיר לי מהותית,
נכון? אתה תעיר לי על היתכנות של דברים .אתה תגיד לי את זה אי אפשר ,זה אפשר ,זה אי אפשר,
זה אפשר .אתה תחזיר לי חזרה ,אני אראה את מה אי אפשר כי יש חוזה ומה אפשר .אתה אלה
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שלא אפשר ,אני אעשה שוב פעם  ..תקציבי ואני אחזיר לך שוב פעם .תגיד לי היתכנות כן או לא,
אנחנו רואים אם יש היתכנות ,נגיע לישיבה ונצביע סעיף-סעיף.
מר יעקב חרש :זה לא מכובד ,זה לא יפה ככה.
מר מוטי ששון :אבל זה ההתנהגות שלו.
מר יעקב בבלי :שיביא את הכול בכתב ,נשב סעיף-סעיף ונצביע עליו.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אין לנו בעיה.
מר ישראל מורן :ככה אתה רוצה? ככה אתה רוצה? בוא נצביע עכשיו.
מר ישראל מורן :הוא רוצה עכשיו להצביע .תצביע סעיף-סעיף.
מר יעקב בבלי :הוא רוצה ללמד את הגזבר איך לעבוד? מה קרה לך אתה?
מר ישראל מורן :אין שום בעיה.
מר יעקב בבלי :הוא רוצה ללמד את וידבסקי איך לעבוד? נו ברצינות ,אתה עושה צחוק? הוא אומר
לו עכשיו כן ועכשיו לא .מי הוא שיסכים לכל מה שהוא לא מסכים?
גב' רבקה עדן :תעזוב אותך.

מר יעקב בבלי... :
מר ישראל מורן :וידבסקי יכול לומר מה אפשר ומה אי אפשר.
מר יעקב בבלי .. :מסכים?
מר ישראל מורן :מה?
מר יעקב בבלי :אם לא יתנו לך ,אתה לא מסכים?
מר ישראל מורן :אם לא יתנו לנו,
מר יעקב בבלי :אז אתה לא מסכים .אז עוד פעם ...
מר יעקב בבלי :עזוב .אתה עושה צחוק .מי הם בכלל? תצביע סעיף-סעיף .. ,מה איכפת לי .תשמע
מה אני אומר לך ,הם עושים צחוק מזה.
מר איתי זילבר :הכסף שרצינו מלגות לפולין להעביר ...
מר יעקב בבלי :אתם קובעים תקציב? בחייאת דינאק ,יש בעלי מקצוע שקובעים .מי אתם בכלל?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל אפשר ...
מר יעקב בבלי :שלוש מאות סעיפים ,בחייכם.
מר מוטי ששון :בבלי ,בבלי,
מר יעקב בבלי :כמה יש לך סעיפים ?10 ,5 ,4 ,בסדר ,זה נורמלי .אבל די.
מר מוטי ששון :חברים ,הצביעו כולם בעד לדחות את הישיבה.
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מר ישראל מורן :למתי?
מר מוטי ששון :אמרתי ,אתה לא מקשיב .הישיבה נעולה.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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