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מועצת העיר השבע עשרה שלא מן המניין מס' 53
מיום ראשון 8.1.2017

משתתפים:
מר אילן לוי

– חבר מועצה

מר איתי זילבר

– חבר מועצה

מר זוהר נוימרק

– חבר מועצה ומ"מ ראש העיר

מר יעקב זיתוני

– חבר מועצה

מר יעקב חרש

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר יצחק רון

– חבר מועצה

מר יצחק תורג'מן

– חבר מועצה

מר ישראל מורן

– חבר מועצה

ד"ר מאיר רוק

– חבר מועצה ומשנה לראש העיר

מר מוטי ששון

–ראש העיר ויו"ר המועצה

מר משה מועלם

– חבר מועצה

גב' נעה צ'פליצקי

– חברת מועצה

מר עמוס ירושלמי

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

גב' רבקה עדן

– חברת מועצה

עו"ד רועי כהן

– חבר מועצה
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מר שי קינן

חבר מועצה וסגן ראש העיר

כמו כן נכחו:
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

מר שמוליק בראונשטיין – ס .מ .אגף התקציבים
גב' נורית בייסקי

– דוברת העירייה

נעדרו:
חיים זברלו

– חבר מועצה וסגן ראש העיר

יעקב אחדות

– חבר מועצה

מר ראובן קייקוב

– חבר מועצה

מר עופר שמעונוף

– חבר מועצה

מר יעקב בבלי

– חבר מועצה

מר מיכאל לוויט

– חבר מועצה

מר מיכאל שמריהו

– חבר מועצה

מר ניסים זאב

– חבר מועצה

מר שמעון חזן

– חבר מועצה

גב' שרה כהן גאדול

– חברת מועצה

מר עזרא סיטון

– חבר מועצה
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סדר יום:
 .1פירוט להצעה והצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
 .2תקציב פיתוח לשנת 2017
 .3סגירת תב"רים לשנת 2016

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  53פרוטוקול מס' 467

 .1מועצת העיר אשרה ברוב קולות את תקציב פיתוח לשנת 2017
 .2מועצת העיר אשרה ברוב קולות את סגירת תב"רים לשנת 2016
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :חברים ,אני פותח את הישיבה שלא מן המניין מספר  .53על סדר היום פירוט להצעת
התקציב הרגיל לשנת הכספים  .2017אני מבקש להקדים את הסעיף של תקציב
הפיתוח כדי לאפשר לחברים לפרסם את המכרז ,לעמוד בלוח הזמנים של השיפוצים
בקיץ .אני אבקש להקדים את הסעיף הזה ,קודם נדון על תקציבי הפיתוח ואחר כך
נעבור לתקציב הרגיל .אני מבקש להקדים .מי בעד להקדים את זה?  15בעד .אנחנו
מתחילים בתקציב הפיתוח ,אושר .מי נגד? נמנע? אין .בבקשה.

סעיף  – 2תקציב פיתוח לשנת 2017
מר מוטי ששון :מי מציג? רחמים או וידבסקי?
מר רחמים בינוני :ערב טוב .תקציב הפיתוח מסתכם ב 228.792-מיליון .אני אעבור פה על כמה
פרויקטים .כמו שאתם רואים יש לנו התקנת מצלמות אבטחה ,זה תב"ר שמתמשך.
השנה אנחנו נקצה לנושא מיליון  .₪הנגשה לנכים ,יש לנו סך הכול תב"רים כאן של
כ 8-מיליון  ₪לטובת הנגשה לנכים .זה גם הנגשה של המבנים ,גם חברות הבת ,גם
הגנים הציבוריים ,גם הנגשה של המחשוב .אנחנו עושים את הדברים האלה .יש לנו
תב"רים של תב"ר מובל הופיין שאתם תראו שהוא מתחלק למספר פרקים ,גם
לכבישים ,גם לתיעול ,שביל אופניים ברחוב מקווה ישראל סרלין  6מיליון .קיבלנו
כסף ממשרד התחבורה .הגדלת קיבולת רחוב ויצמן ,גם  4.5מיליון ,גם קיבלנו כסף
ממשרד החברות .אני רוצה רק להראות ,אני פשוט יש פה טעות סופר בפרק 7.4.4
בתב"ר  2881עדכון רמזור אהרונוביץ' רמז .במקום שזה יהיה  1.193זה  ,1,193אז אני
מבקש ,זה הקטנה כמול הגדלה כמו שאתם רואים חיצוני לבין מקורות ,אז התיקון
זה כאילו  1.193ולא  .1,193רשמנו חיצוני מינוס  1,193למול מקורות עצמאיים .פשוט
רצינו לסגור את התב"ר .התב"ר הזה מיועד לסגירה וראינו ,ואנחנו קיבלנו פשוט
מהמשרד  33אלף במקום  35אלף ואז אמרנו אנחנו נעדכן את זה כדי,
מר ישראל מורן :אז את מה למחוק?
מר רחמים בינוני :לא ,לא ,במקום  1פסיק זה  1נקודה ,כלומר זה  ₪ 2,000שזה הקטנה ממשרד
התחבורה למול  ₪ 2,000שזה כאילו העירוני .בסדר?
מר מוטי ששון :כן.
מר רחמים בינוני :יש לנו גם בניית  8גנים במבנה משולב ברחוב פיכמן .שיפוצי קיץ  18מיליון.
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מר ישראל מורן :הסך הכול עדיין נשאר אותו דבר?
מר מוטי ששון :מורן ,אני מבקש תשאל אחר כך .תן לו לסיים ואחר כך .רחמים בבקשה.
מר רחמים בינוני :בסדר? כמו שאתם רואים יש לנו גם התאמת בית ספר גולדה ,בית ספר יסודי שלב
א'  7מיליון  .₪תוספת בנייה למרכז מקהלות  6,3מיליון  .₪הקמת סקט פארק ,יש
לנו כאן  9מיליון  ₪הכנסות ממפעל הפיס .וזהו .הפקעות ,פינויים ,רכישת קרקעות
והסדרת זכויות.
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה ,מישהו רוצה להתייחס? אף אחד לא מתייחס ,בסדר .אז מי בעד אישור
הת"ברים כפי שמופיעים במכתבו של יצחק וידבסקי מה .11.12.2106-מי בעד? 15
בעד .נגד? אין נגד .נמנעים? אין נמנעים .אושר.
אנחנו מאשרים את זה כולל התיקון שהציע רחמים בינוני שקרא אותה .או קיי? ברור?

סעיף  – 3סגירת תב"רים לשנת 2016
מר מוטי ששון :עכשיו ,רחמים לפי החוק אנחנו חייבים תב"ר שלא פעיל שנה ,חייבים ,תב"ר שהוא
לא פעיל שנה לפי הוראות משרד הפנים ,אז צריך למחוק אותו .אם רוצים אז צריך
להביא אותו פעם נוספת מחדש ,לכן יש פה רשימה חלקם בעצם מהווים מקור מימון
לתב"רים שאנחנו אישרנו .ראיתם את זה? או קיי .קיבלתם את זה .יש למישהו
הערות? אין הערות .אושר .אנחנו מאשרים .מי בעד מחיקת התב"רים? זה באותו
מכתב שלך יצחק ,נכון? לא ,ב 4-לדצמבר .2016
מר רחמים בינוני :סגירת תב"רים.
מר מוטי ששון :סגירת תב"רים ,מכתבו של גזבר העירייה מה 4-לדצמבר  .2016מי בעד?  15בעד .אין
נגד ,אין נמנעים .ברשותכם אושר.

סעיף  – 1פירוט להצעה והצעת התקציב הרגיל לשנת 2017
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף ,לתקציב הרגיל .חברים ,כפי שהיה בישיבה הקודמת ,החלטנו
שאנחנו מבקשים שהצעירים ,סיעת הצעירים תעביר את כל ההשגות שיש לה לתקציב
כדי שגזבר העירייה יוכל לעבור על התקציב ולהביע את חוות דעתו כי הוא חייב
להביע את דעתו על כל סעיף ,על הצעת תקציב שמובאת למועצה .כך הוא הביע את
חוות הדעת שלו לגבי התקציב שאנחנו הגשנו לכם .מאחר ולא הוגש על פי התחייבות
שלהם,
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מר ישראל מורן :לא ,לא,
מר מוטי ששון :סליחה ,אני אומר מה שהוחלט בישיבה .בישיבה הקודמת זה מה שהוחלט.
מר ישראל מורן :אז אני אתייחס.
מר מוטי ששון :זה מה שהוחלט .לא הוגש מהטיעון שלא הבנתי את משמעותו ,מעניין שמיטה להר
סיני אבל לא הוגש ,אז בבקשה אנחנו נתחיל ואנחנו נבקש כל הסתייגות שלכם ,תגידו
מה אתם מציעים.
מר ישראל מורן :קודם כל,
מר מוטי ששון :להוריד ,להעלות ,מה שאתם רוצים ,תתחילו לקרוא.
מר ישראל מורן :א' אין שום חובה כזאת בפקודה.
מר מוטי ששון :של מה?
מר ישראל מורן :רגע ,שנייה.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אתה אומר אין ,למה? לא הבנתי למה.
מר ישראל מורן :אין חובה בפקודה לומר האם אנחנו מוסיפים או האם אנחנו גורעים סעיף כלשהו
אלא לסייג אותו .אם אתם רוצים שעכשיו נקיים דיון על כל סעיף וסעיף ,אנחנו
נקיים .אתם רוצים שנפתח עכשיו כל סעיף ונעשה את הדיון הזה? אין שום בעיה.
אתם רוצים לעשות את הדיון אחר כך,
מר ישראל מורן :אז אנחנו מתחילים מההתחלה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,תתחיל.
דובר:

לא ,אז מה עשינו מורן?

מר ישראל מורן :את כל הסעיפים.
מר מוטי ששון :חברים,
דובר:

זה עוד  3שעות של קריאה של סעיפים.

מר מוטי ששון :חברים,
מר ישראל מורן :תחליטו מה אתם רוצים.
מר מוטי ששון :תקשיב,
מר ישראל מורן :מה שתגידו.
מר מוטי ששון .. :אמרנו שאתה תביא,
מר יעקב חרש :יש לך הצעה אחרת?
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מר ישראל מורן :כן ,אני ממשיך להקריא את הסעיפים ,נסתייג ,נצביע עליהם .איך שאתם רוצים.
תגידו מה שאתם רוצים.
מר מוטי ששון :לא הבנתי ,אני לא מבין איך ?...
מר ישראל מורן :מוטי ,אנחנו נפגשנו ,יוסי קיבל ,יוסי קיבל ממני את ההצעה של מה הדברים שאנחנו
רוצים להוסיף,
מר מוטי ששון :לא ,סליחה ,אתה מדבר על  70תקציבים .אתה מבלבל בין שני דברים.
מר ישראל מורן :לא ,אני לא מבלבל בין שני דברים.
מר מוטי ששון :מה שנתת ליוסי זה לא רלוונטי.
מר ישראל מורן :ההחלטה היא בסופו של דבר ,כדי לעשות שינוי תקציבי ,צריך לפני היכולת ,צריך
את הרצון .הרעיון היה קודם כל להיפגש ולראות אם יש רצון .אם אין רצון ,אין שום
טעם בכלל ביכולת.
מר מוטי ששון :אני חוזר ,תקשיב,
מר ישראל מורן :ועל כן אנחנו ממשיכים בהסתייגויות.
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר ,אתם התבקשתם והסכמתם להביא,
מר ישראל מורן :זה שהתבקשנו,
מר מוטי ששון :ואתם הסכמתם.
מר ישראל מורן :ונפגשנו והעברנו לצורך העניין,
מר מוטי ששון :אבל אני חוזר ואומר,
מר ישראל מורן :שבגינם אנחנו רוצים להוסיף ואיפה אנחנו חושבים שצריך להוריד.
מר מוטי ששון :מורן ,כולנו יודעים,
מר ישראל מורן :העברנו את זה.
מר מוטי ששון :דקה ,אין לך רשות דיבור .אני מבקש,
מר ישראל מורן :לא ,מסרתי את זה ליוסי.
מר מוטי ששון :גמרנו .לא הוגשה שום,
מר יוסי זיידה :וגם עניתי לך שראש העיר ,קיבלת ממני הודעה שראש העיר ביקש בעצה עם הגזבר
להעביר את ה,
מר מוטי ששון :הסעיף התקציבי,
מר ישראל מורן :אחרי שנפגשנו לא קיבלתי שום הודעה.
מר מוטי ששון :סליחה ,אני חוזר ואומר,
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מר ישראל מורן :לא ,אני לא,
מר מוטי ששון :מה שמגישים למועצה ,מה שמגישים למועצה,
מר ישראל מורן :לו מועצת העיר,
מר מוטי ששון :סליחה ,אני לא נותן לך רשות דיבור .אני מבקש ,אתם באים להפריע ,אני לא אתן לך
להפריע.
מר ישראל מורן... :
מר מוטי ששון :סליחה ,אתה לא תענה לי כל משפט .אני מבקש ממך לא לענות ולשמור על תרבות
הדיבור כאן ,את רשות הדיבור אני מעניק .מאחר והגשתי תקציב ועכשיו זכותכם
להגיש השגות על כל סעיף וסעיף וזה מה שעשיתם ,בבקשה.
מר מוטי ששון :טוב ,אז אתה לא קיבלת למרות שהוא שלח לך .אז לא קיבלת .בסדר .לכן אני בא
ואומר מי שמעלה הסתייגות בבקשה ,תעלה הסתייגות,
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :תאמר מה דעתך .אתה רוצה להוריד ,אתה רוצה להוסיף ,תגיד.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אז לעבור עכשיו ,שוב פעם מתחילים?
מר מוטי ששון :אנחנו חייבים להיות יעילים בהתנהלות ,ככה זה מתנהל ,בבקשה.
מר ישראל מורן :מצוין .אני רק שואל שאלה.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :תענה לי עליה.
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר לך .כל סעיף תקציבי שמופיע בספר התקציב ואתה רוצה לשנות
אותו ,אתה קורא סעיף מספר זה וזה וזה אני מבקש להוסיף  50אלף .סעיף זה וזה
אני מבקש להוריד  50אלף.
מר יעקב חרש :לאן תלך? רגע ,רגע ,זה לא טוב.
מר ישראל מורן :מצביעים,
מר יעקב חרש :סליחה ,תקשיב ,כשאתה אומר,
מר מוטי ששון :זה מה שהוא רוצה.
מר יעקב חרש :יכול להיות שאתה תגיד מאיפה מביאים.
מר ישראל מורן :לא.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא,
מר יעקב חרש :אתה לא תבוא תגיד רק תורידו.
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מר ישראל מורן :זה כמה תמורת כמה .זה הסעיפים ,ככה זה עובד .כשאתה מוריד  15אלף ממקום
אחד ,ואז אתה מוריד עוד  15ממקום אחר ועוד  ,15בסוף אתה מוסיף  45איפשהו.
אתה לא יכול ...
מר מוטי ששון :מורן ,נגמר .אתה מעלה סעיף,
מר ישראל מורן :מההתחלה?
מר מוטי ששון :אתה מעלה את כל ההסתייגויות שיש לך ,תעלה אותן.
מר ישראל מורן :מעולה.
מר מוטי ששון :תגיד מה אתה מציע להוסיף ומה אתה מציע להוריד .בבקשה.
מר ישראל מורן :אז למיטב הבנתי,
מר יעקב חרש :אבל אולי ראש העיר ,אולי אפשר לעשות ריכוז ,להגיד אני מציע להוריד  7מיליון,
מר ישראל מורן :אבל אין ,אין סעיפים,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,חייבים להציג סעיף תקציבי מול סעיף תקציבי.
גב' נעה צ'פליצקי :אנחנו רוצים לדעת מאיזה סעיף .אולי אתה מסכים ואני לא מסכימה?
מר יעקב חרש :אבל זה ההיתכנות של זה .זה לא רק להוריד סעיף.
מר מוטי ששון :מורן בבקשה ,תתחיל לקרוא.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר מוטי ששון :מורן תתחיל לקרוא ותגיד מה אתה מוסיף ומה אתה מוריד.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אנחנו מתחילים מההתחלה?
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר לך ,אתה צריך להגיד איפה אתה מוריד ואיפה אתה מוסיף .תגיד
סעיף ,תגיד סעיף.
מר ישראל מורן :אני מקריא סעיף.
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :סעיף ,4.7.1
מר יעקב חרש :באיזה דף?
מר ישראל מורן :אנחנו מדברים על עמוד .20
מר יעקב חרש :אה ,יופי ,אני לא מכיר את העמוד הזה.
מר ישראל מורן :הרבה זמן לא היית שם.
מר יעקב חרש :לא הייתי שם.
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מר ישראל מורן :בעמוד  20סעיף  4.7.1בפרק  6.1.1.1.0.0סעיף מכשירי כתיבה .אנחנו מבקשים
להוריד  15אחוז שהם כ 4,500-שקלים ,הצעת התקציב עמדה על  30אלף שקלים
ואנחנו מציעים שזה יעמוד על  25,500שקלים .ככה זה בסדר?
מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :עכשיו אתה רוצה להביא את זה להצבעה?
מר מוטי ששון :לא ,לא ,זה לא עובד ככה.
מר ישראל מורן :אז איך זה עובד?
מר מוטי ששון :תדבר.
מר ישראל מורן :מתי מתקיים הדיון?
מר מוטי ששון :אתה תעביר את כל הסעיפים שלך,
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :במקשה אחת ונדבר אליהם .תעלה אותם.
מר ישראל מורן :על הכיפאק.
גב' נעה צ'פליצקי :צריך לרשום .מי יזכור את זה?
מר מוטי ששון :יש הקלטה.
גב' נעה צ'פליצקי .. :את זה היום?
מר מוטי ששון :חבל שאת לא מתייחסת למה שאמרתי גם בישיבה הקודמת .כל הצעת תקציב,
אמרתי בתחילת הישיבה ,כל הצעת תקציב חייבת לקבל את חוות דעתו של הגזבר של
העירייה .איך הוא ייתן חוות דעת אם הוא לא בדק? בבקשה .מורן תקריא.
מר ישראל מורן :אין בעיה .בעמוד  20סעיף  5.5.0בפרק  6.1.1.1.0.0סעיף פרסומים .אנחנו מבקשים
להוריד  25אחוז שהם  175אלף שקלים ובסך הכול התקציב החדש יעמוד על  525אלף
שקלים לעומת התקציב,
דובר:

להוריד ממה?

מר ישראל מורן :מהסעיף.
מר ישראל מורן :הסעיף הפרסומי.
מר יוסי זיידה :רק בקשה אחת.
מר מוטי ששון :אני רוצה להבין .אתה רוצה לנמק או בלי נימוקים? כי אחר כך נצביע.
מר ישראל מורן :לא ,אני עכשיו,
מר יעקב חרש :לאן זה הולך?
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מר מוטי ששון :אתה לא רק מקריא ,אתה רוצה לקיים על כל סעיף וסעיף דיון?
מר ישראל מורן :בוא.
מר מוטי ששון :בבקשה ,דבר.
מר ישראל מורן :ואז עושים הצבעה עכשיו?
גב' נעה צ'פליצקי :ברור.
מר מוטי ששון :אני לא אומר מתי .אני שואל אותך אתה רוצה לנמק למה אתה מוריד פה ומוסיף
שם ,דבר.
מר ישראל מורן :זה מה שאני מבקש .אני רוצה להצביע על זה.
מר מוטי ששון :לא ,אני אחליט מתי שמצביעים.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אני שואל.
מר מוטי ששון :כי אני אקבל חוות דעת ,אתה מתחכם עוד פעם .אני צריך חוות דעת של גזבר העירייה.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר מוטי ששון :הגזבר היה צריך לראות את המכלול ואחר כך לתת חוות דעת .בלי זה לא יהיה
הצבעה ,נקודה .זה הפקודה .זה מה שאומר החוק .אז עכשיו ,אתה רוצה לנמק למה
אתה רוצה להוריד פה ולהוסיף שם ,בבקשה.
מר ישראל מורן :זה מה שאני מבקש להוריד .בסך הכול הכללי זה מתאזן התקציב.
מר מוטי ששון :לא ,אבל אתה אומר ,אתה מוותר על דיון.
מר ישראל מורן :אני שואל את החברים .החברים מוותרים על דיון?
מר מוטי ששון :לא ,אני שואל.
מר ישראל מורן :ממש לא .הדיון צריך להתקיים כשאתה מעלה את הסעיפים להצבעה.
מר מוטי ששון :לא .אני עכשיו מעלה ,אני עכשיו אומר תגיד מה אתה רוצה ותנמק את ההצעה שלך,
נקודה .כל סעיף וסעיף,
מר ישראל מורן :זה לא רק הנימוק שלי .דיון זה של מועצת העיר.
מר מוטי ששון :אבל אתה מציג את ההשגות שלך .אתה יש לך הגשות .תציג אותן ותיתן את הנימוקים
שלך להורדה ולהוספה.
מר ישראל מורן :לי אין שום בעיה להציג את זה .השאלה אם כרגע כשאני מביע את ההסתייגות,
האם זה עצם העלאה של ההסתייגות לסדר היום ואתה רושם אותה ואחר כך אתה
מביא אותה להצבעה,
מר מוטי ששון :אחר כך מביאים להצבעה.
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מר ישראל מורן :כשתביא להצבעה יהיה דיון,
מר מוטי ששון :לא,
מר ישראל מורן :בוודאי .אז מתי אתה רוצה שיהיה דיון?
מר מוטי ששון :אבל אתה מעלה עכשיו .עכשיו הדיון.
מר ישראל מורן :לא ,רגע ,נשמע למישהו הגיוני באיזושהי צורה,
גב' נעה צ'פליצקי :על כל סעיף.
מר יעקב חרש :אבל על מה יהיה הדיון?
מר ישראל מורן :אין בעיה .בסמוך לדיון צריכה להיות הצבעה .עכשיו אנחנו נעשה דיון שאחר כך יגיד
לך הגזבר כן או לא אחרי הדיון ,שיגיד לך לפני הדיון אם כן אפשר או אי אפשר.
עו"ד יונת דיין :אבל ביקשו ממך להעביר לגזבר.
מר ישראל מורן :ובגלל זה הגשתי ליוסי את הדברים שאני חושב שצריך להוסיף וצריך להוריד ולא
קיבלנו שום התייחסות.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה מתחכם יותר מדי .תעלה ,אני קבעתי ואמרתי ואתה תנהג לפי,
מר ישראל מורן :אנחנו נצביע על הסעיפים בנפרד אחר כך?
מר מוטי ששון :אחר כך בנפרד .עכשיו אתה תגיד כל נימוק שיש לך לגבי סעיף כזה או אחר.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :בעמוד  20סעיף  4.7.1בפרק  ,6.1.2.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 1,350
שקלים ולהעמיד את התקציב על  7,650שקלים .בעמוד  21סעיף,
מר מוטי ששון :אתה לא מנמק ,אתה רק קורא .לא יהיה דיון.
מר מוטי ששון :יותר לא יהיה דיון.
מר ישראל מורן :אתה רוצה שאני אגיד גם כמה ,אין בעיה ,אני אגיד.
מר יעקב חרש :מורן ,למה אתה רוצה להוריד  15אחוז ,אולי  30אחוז?
מר ישראל מורן :יכול להיות .בוא תוריד  30אחוז,
מר יעקב חרש :אבל למה?
מר ישראל מורן :כי אני חושב ש 15-אחוז זה סכום סביר שאתה יכול להתקיים עדיין,
מר מוטי ששון :אבל חרש ,חרש,
מר ישראל מורן :בוא ,יגידו לנו שאפשר להוריד  30אחוז ,אז אני אומר לך  30 ...אחוז.
מר מוטי ששון :מורן ,חרש?
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מר ישראל מורן :לא ,צודק חרש ,אולי צריך להוריד  30אחוז .הדיון הוא לאחר כך .תחליט.
מר מוטי ששון :מורן ,אתה לא מקשיב ואתה מנסה לעשות צחוק מהמועצה .אני חוזר ואומר לך,
תכבד את החברים .אתה רוצה ,יש לך הצעה להוריד בסעיף מסוים ,תנמק .לא יהיה
דיון אחר .כשתהייה הצבעה תהייה הצבעה בלי נימוקים.
מר ישראל מורן :כן ,אבל יש דיון,
מר מוטי ששון :אין דיון .אין דיון .עכשיו דיון.
מר ישראל מורן :בלי דיון :יונת ,אין דיון?
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא מקשיב .מורן,
עו"ד יונת דיין :הדיון מתקיים עכשיו.
מר מוטי ששון :עכשיו ,בדיוק.
מר ישראל מורן :או קיי.
עו"ד יונת דיין :הדבר היחיד שחסרה לנו כדי שנוכל להצביע היא חוות דעת הגזבר .מהיכרותי את
הגזבר  ..אפשר לשאול אותו ,אבל אני חושבת שהוא ירגיש לא אחראי לתת חוות דעת
עכשיו בלי שהוא יהיה מסוגל לבחון את התמונה הכוללת .כל הדיון עכשיו ואחר כך
תוכל,
מר ישראל מורן :אז אני שואל ,יש משהו אחד ש ,ממה שעולה מדברייך לא מתיישב בדעתי .מה שעולה
מדברייך זה שאנחנו נקיים דיון ואחרי הדיון של מועצת העיר ,יישב הגזבר על
הדברים ויקבל ,ויגיד לנו מה דעתו.
מר מוטי ששון :כן ,ואז,
מר ישראל מורן :הסדר הנכון לדעתי ,ותעשו מה שאתם חושבים,
עו"ד יונת דיין :אז בשביל זה,
מר ישראל מורן :הסדר הנכון לדעתי,
עו"ד יונת דיין :אבל בדיוק בשביל זה ביקשו ממך,
מר ישראל מורן :נכון ,הגשתי את הבקשה .לא ,אבל את יכולה לחזור על זה עוד הרבה פעמים ואני
אחזור,
עו"ד יונת דיין :ברגע שיהיה לו כדי שהוא יוכל לבדוק.
מר ישראל מורן :את יכולה להגיד את זה שוב ואני שוב פעם אומר לך שאני נפגשתי והעברתי,
עו"ד יונת דיין :באיזה יום העברת ליוסי?
מר ישראל מורן :ביום רביעי.
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מר מוטי ששון :לפי איזה סעיפים תקציב?
עו"ד יונת דיין :האחרון?
מר ישראל מורן :לא ,חבר'ה ,הרעיון היה שקודם כל צריך רצון לעשות את זה.
מר ישראל מורן :אני אמשיך ,אין שום בעיה.
מר מוטי ששון :או קיי ,אני חוזר ואומר.
מר ישראל מורן :הדיון בכל מקרה יצטרך להיות אחרי חוות הדעת,
מר מוטי ששון :לא ,אני חוזר ואומר,
מר ישראל מורן :אחרי שהגזבר,
מר מוטי ששון :הדיון מתקיים עכשיו.
מר ישראל מורן :הוא לא יכול להתקיים בלי חוות דעת של גזבר.
מר מוטי ששון :איך הוא יתייחס עכשיו? אתה רוצה שהוא יתייחס עכשיו?
מר ישראל מורן :לא.
מר מוטי ששון :הוא לא מסוגל ,הוא לא מסוגל .יצחק ,תגיד לפרוטוקול ,בוא ,בוא ,תגיד לפרוטוקול,
מר ישראל מורן... :
מר מוטי ששון :סליחה ,אתה כל הזמן מתפרץ לישיבה .אני לא מאפשר לך .אני אוציא אותך מורן.
מר ישראל מורן :אתה יכול להוציא אותי.
מר מוטי ששון :וידבסקי בבקשה .וידבסקי תענה לו.
מר ישראל מורן :בוא.
מר מוטי ששון :לא ,וידבסקי לפרוטוקול.
מר מוטי ששון :זה המשחק שלהם .זה חוסר הכבוד שלהם למועצה ולחברים .זה אלה.
מר יצחק וידבסקי :ערב טוב חברי המועצה הנכבדים .כפי שאמר ראש העיר אין לי מושג מה רוצים
להביא בפנינו ,כמה להוריד ,כמה להוסיף ,האם זה אפשרי להוריד ,האם זה לא
אפשרי ,האם יש היגיון בלהוסיף ,האם זה משתווה ההורדות וההוספות לאחר שאני
אבדוק את זה .אין לי מושג .לכן אני לא יכול לחוות כרגע את דעתי כי אני לא יודע
על מה אני צריך לחוות את דעתי ,לכן מציע ראש העיר דרך דיון.
מר ישראל מורן :לא... ,
מר מוטי ששון :סליחה מורן ,אל תפריע לו.
מר יצחק וידבסקי :איך אני יכול? אני כרגע אני אומר חד משמעית גם לפרוטוקול וגם לכם,
מר ישראל מורן :כן.
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מר יצחק וידבסקי :אני לא יודע על מה לחוות את דעתי .אין לי גם מה לחוות דעת.
מר מוטי ששון :או קיי ,בבקשה ,דיון .אתה רוצה על הסעיף הזה דיון?
מר ישראל מורן :לא ,אני רוצה להגיד מה אני מציע ודיון,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אני החלטתי כבר .אתה רוצה לעשות מה שבראש שלך.
מר ישראל מורן :לא.
מר מוטי ששון :מורן ,זה לא מכובד.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר מוטי ששון :זה לא מכובד .אתה תציע ,יהיה דיון על הסעיף .אתה רוצה דיון על כל סעיף וסעיף?
יהיה דיון על כל סעיף וסעיף.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר מוטי ששון :עכשיו ,גמרנו.
מר ישראל מורן :אתה יכול להגיד את זה .אני חושב שאין תוקף לדיון שאתה מתאר.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר ישראל מורן :עד שלא יהיה חוות דעת,
מר אילן הלוי :סליחה ,אני רוצה להבין ,סליחה,
מר מוטי ששון :גמרנו.
מר אילן הלוי :מוטי ,אני רוצה לשאול.
מר ישראל מורן :יכול להיות שיגיד הגזבר שאולי אפשר להוסיף ואז נוכל,
מר אילן הלוי :אני רוצה להבין .אתה יכול לבוא לנסות לשכנע אותנו ,להגיד יש נושא חשוב ששווה
,X
מר ישראל מורן :זה מה שעשיתי.
מר אילן הלוי :מיליונים.
מר ישראל מורן :זה מה שעשיתי.
מר אילן הלוי :אני רוצה ככה ,עכשיו אני מציע לקצץ א' ב' ג' .אני לא שמעתי את הדבר העיקרי
שאחריו אתה אומר זה המקורות התקציביים ,נוריד מפה ,נוריד משם .אני שומע
הורדות.
מר ישראל מורן :אין בעיה .הדברים העיקריים שבעבורם אנחנו מבקשים את הסעיף ,לפני שאנחנו
יורדים לפירוט ,כדי ש,
מר מוטי ששון :לא ,רגע ,תקשיב ,אני מבקש שאתה לא,
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מר ישראל מורן :לא ,לא,
מר מוטי ששון :תקשיב רגע ,אני חוזר ואומר לך .אתה לא מנהל פה את הדיון ואתה באופן,
מר ישראל מורן :הוא שאל שאלה ,זה דיון.
מר מוטי ששון :הוא יכול לשאול אותך מה שהוא רוצה .אני מנהל את הדיון.
מר אילן הלוי :שאלתי אולי יש,
מר מוטי ששון :ואני אחליט אם הוא יענה לך או לא יענה לך ותפסיק להשתלט על הישיבה .תכבד את
המוסד הזה שקוראים לו מועצת העיר ואתה לא מכבד אותו .תן כבוד לחברים ותן
כבוד למועצה .מורן ,אני חוזר ואומר פעם חמישית ,זכותך להעלות השגות,
מר ישראל מורן :סעיף ,עמוד ,20
מר מוטי ששון :לא ,אני לא סיימתי .אתה לא תפריע לי באמצע.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר מוטי ששון :זכותך להעלות השגה ,אתה יכול להגיד מה הרציונל שלך ,אתה רוצה לפתוח דיון,
אם מישהו מהחברים ירצה להתייחס על כל סעיף וסעיף ,אין לי שום בעיה ,יתייחס
לכל סעיף וסעיף .אם לא ,אם סיימו ,עוברים לסעיף הבא ,עוד פעם תגיד מה אתה
רוצה,
מר ישראל מורן :אין שום בעיה.
מר מוטי ששון :מה ההיגיון שלך ,נעבור לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :אני חושב ש,
מר מוטי ששון :זה יהיה הדיון פה ,נרכז את הכול ,נביא את זה לגזבר העירייה ,הוא יישב עם אנשי
המקצוע שלו ,יישבו ויבחנו את כל התקציב ויגישו את חוות דעתם כמו שמגישים פה
שחוות הדעת שלהם אומרת שהתקציב תקין ועומד בדרישות ,נקודה .עכשיו דבר
סעיף-סעיף .אמרת להוריד כך וכך .אתה רוצה לנמק למה? אתם רוצים להתייחס?
מר ישראל מורן :אתם רוצים להתייחס?
מר עמוס ירושלמי :אני רוצה לשאול שאלה בבקשה.
מר מוטי ששון :כן עמוס.
מר עמוס ירושלמי :הלוא הגזבר הגיע ל ,בוא נגיד לכל המספר הזה שיש עליו על כל דבר ודבר ,הלוא
הוא בא מאיזה מקום ,זה לא בא מהשמיים.
מר מוטי ששון :חודשים הוא עובד על זה.
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מר עמוס ירושלמי :אז זהו ,אז אני ,אנחנו לא נדע ב 10-דקות ולא ביומיים ולא בחוד שמה שקורה
בפנים,
דובר:

לא תדע אף פעם.

מר עמוס ירושלמי :אבל אולי הגזבר יסביר לנו פחות או יותר איך הוא בנה את התקציב הזה ,באיזה
צורה הוא קיבל את הכוח לסיים את התקציב ולהביא את המספר עכשיו ,נכון
לעכשיו.
מר משה מועלם :הוא לא עושה מה שהם רוצים.
מר עמוס ירושלמי :מה זאת אומרת?
מר משה מועלם :זה לא מה שהם רוצים.
מר עמוס ירושלמי :לא ,אבל אני שואל .למשל הוא קבע לנושא מסוים  50אלף שקל ,סתם דוגמה,
למה  50אלף ולמה לא  38ולמה לא ?74
מר משה מועלם :זה מה שצריך .יש ביצוע .רואים ביצוע כל שנה.
מר עמוס ירושלמי :לנקודה ...
מר מוטי ששון :עמוס ,עמוס תראה ,יש דיון על התקציב והיה כבר ,הצגנו את התקציב בישיבה
הקודמת .הצגנו אותו .הסביר אותו גם וידבסקי ,הסביר אותו גם ,גם אני דיברתי וגם
רחמים דיבר .שאנחנו כל שנה מגישים את התקציב ,מפרטים מה היה בעבר ,מה
אנחנו עושים ,מה השינויים ,הצגנו את הגידול ,הגידול של ההוצאות פר תושב,
הוצאות פר תלמיד ,כמה זה עולה ,הכול בעלייה .לכן אני בא ואומר כנגד ההכנסות
יש את ההוצאות .התקציב בדרך כלל הוא תקציב תוספתי ,דהיינו מה שהיה בעבר
את ה לא מוחק אותו ,הוא הבסיס שלך ועליו אתה מוסיף את המדד ומוסיף דברים
אחרים ודברים שהתעוררו תוך כדי .לכן יושבים אנשי המקצוע חודשים ארוכים,
יושב הגזבר עם מנהל שירותי הרווחה ,עם ראש מינהל החינוך ,עם כל האנשים
במינהל החינוך ,יושבים חודשים ארוכים להכין את ספר התקציב כל שנה .זה ספר
התקציב שמציע תקציב על פי אנשי המקצוע של העירייה .זה ספר התקציב.
התייחסנו אליו .הגיע מורן ואומר אני רוצה להגיש השגות על ספרי התקציב .זכותו
להציג סעיף ,ינמק ,נעבור הלאה .ינמק עוד סעיף ,נעבור הלאה .כל הסעיפים שהוא
רוצה בבקשה.
דוברת:

אין בעיה.

מר מוטי ששון :ינמק.
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מר ישראל מורן :בסדר גמור.
מר מוטי ששון :אם יש לך נימוק ,כי דיון לא יהיה ,אנחנו נעבור ל,
דובר:

צריך לקצץ מהכיבוד של המועצה .גם ככה בקושי אוכלים פה משהו.

גב' נעה צ'פליצקי :אבל למה לא יהיה דיון?
מר מוטי ששון :את לא מקשיבה .אני אמרתי עכשיו יהיה דיון.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מקשיבה מאוד מאוד.
מר מוטי ששון :מי שרוצה שיתייחס עכשיו.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,או קיי.
דובר:

בקושי מביאים מים.

גב' נעה צ'פליצקי :יהיה דיון.
מר מוטי ששון :אחר כך נרכז את הכול ,נמסור את זה לגזבר.
מר מוטי ששון :בבקשה מורן.
מר ישראל מורן :את רוצה לקיים עכשיו דיון ,את יכולה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,21סעיף  4.7.1בפרק  6.1.3.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 1,950
שקלים ולהעמיד את הסעיף על סכום של  11,500שקלים.
מר מוטי ששון :אתה לא מנמק? זה עכשיו דיון.
מר ישראל מורן :אנחנו עשינו כבר את החשבון .דיון אם מישהו אחר רוצה לשאול,
מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס?
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה ,אפשר להצטמצם לפעמים במכשירי כתיבה.
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :כמו בבית שאנחנו מצטמצמים.
מר מוטי ששון :שמענו .או קיי.
מר מוטי ששון :סליחה ,או קיי ,מי שרוצה,
גב' נעה צ'פליצקי :אני מאמינה שאפשר להצטמצם.
מר מוטי ששון :שמענו ,שמענו ,אני עובר .מישהו רוצה להתייחס לסעיף הזה? לא .בבקשה.
דובר:

רגע ,שלא יקצץ את הכיבוד של המועצה ,גם ככה אין מה לשתות פה.

מר מוטי ששון :בבקשה.
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גב' נעה צ'פליצקי :אם תהייה לנו ישיבה כל שבוע אז בכלל.
דובר:

זה לא ייגמר שנה פה.

מר מוטי ששון :יש אנשים משועממים.
מר ישראל מורן :עמוד  ,22סעיף  4.7.1בפרק  ,6.1.3.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 90
שקלים ולהעמיד את הסעיף על  510שקלים.
מר זוהר נוימרק 90 :שקל?
מר מוטי ששון :אני מבקש .אמרת ,אתה רוצה לנמק?
מר זוהר נוימרק 90 ... :שקל,
מר מוטי ששון :זוהר ,מה אתה מבין?
מר ישראל מורן :לאור ההערה של זוהר ,אני מבין שסעיף ספציפי מטריד אותו של ה 90-שקלים
ומכיוון שכנראה מדובר בפרק שזה מאוד נוגע לליבו,
דובר:

מה זה?

מר ישראל מורן :אז אנחנו מסירים את ההסתייגות שלנו לגבי הסעיף הזה של ה 90-שקלים.
מר מוטי ששון :הלאה .מורידים את הסעיף הזה .מופיע בפרוטוקול להוריד .הלאה .תמשיך.
מר ישראל מורן :עמוד  ,23עמוד  ,23אתה יודע מה ,אנחנו משאירים את הסעיף כמו שהוא ,כמו
שהקראנו אותו אנחנו מבקשים להצביע גם עליו מכיוון שזה מאוזן.
מר מוטי ששון :מישהו ,מישהו רוצה להתייחס לסעיף הזה?
דובר:

אני רוצה לתרום  90שקלים לעירייה.

עו"ד יונת דיין :אתה חבר מועצה ,אסור לך.
מר ישראל מורן :אבל אתה יכול להקדים ולשלם את הארנונה שלך.
מר ישראל מורן 2 :אחוז הנחה ,עדיף לשלם עד סוף ינואר.
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :ממליצים לכל התושבים.
מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס? מישהו רוצה לדון בזה? לא .או קיי ,עובר לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :עמוד  ,23סעיף  4.7.1בפרק  ,6.1.5.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 5,250
שקלים ולהעמיד את הסעיף על .29,750
מר מוטי ששון :אתה רוצה לנמק?
מר ישראל מורן :לא,
מר מוטי ששון :אתה לא מנמק.
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מר ישראל מורן :אני מסביר בדיוק את המספרים.
מר מוטי ששון :לא ,כי אני חוזר ואומר ,אני מדבר כרגע,
מר ישראל מורן :זה לדיון.
מר מוטי ששון :זה עכשיו לדיון.
מר ישראל מורן :בסדר.
מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס לסעיף הזה?
ד"ר מאיר רוק :מורן ,אתה הורדת את האחוזים מתוך מחשבה ש,
מר מוטי ששון :מאיר'לה עזוב ,מאיר'לה,
מר ישראל מורן :בוודאי .בדיוק ,בדיוק מה שהיה .נכון ,בסדר ,אבל אני צריך להקריא את הסעיפים.
מר מוטי ששון :או קיי,
מר ישראל מורן :עמוד ,23
מר מוטי ששון :או קיי ,רגע ,אני רואה שאף אחד לא רוצה להתייחס לסעיף.
גב' נעה צ'פליצקי :זה אותם סעיפים.
מר ישראל מורן :לא ,לא כולם.
גב' נעה צ'פליצקי :כרגע ,כרגע.
דובר:

אתה יכול לקצץ מהקיצוץ  15אחוז מהסעיפים?

מר מוטי ששון :דקה חברים.
גב' נעה צ'פליצקי .. :רק שלא הבנתי כלום.
מר מוטי ששון :אני רוצה רק להגיד לך דבר אחד .ניתן לך תקציב ואני אתן לכל אחד מהחברים פה
תקציב וכל אחד ירכיב אותו אחרת.
מר ישראל מורן :אתה יכול לתת אותו לנו?
מר מוטי ששון :לכן אני חוזר ואומר ,מניסיון שלי ,יש לי ניסיון של עשרות בשנים ,כמי שמכין
תקציבים ,אני סומך על אנשי המקצוע.
גב' נעה צ'פליצקי :אף אחד לא אמר,
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה,
גב' נעה צ'פליצקי :אף אחד לא אמר שלא.
מר מוטי ששון :אבל סליחה ,לא הפרעתי לך .אני סומך עליהם ,אני עובד איתם כמה שנים 24 ,שנים,
הצוות הזה הוא צוות מקצועי וצוות אחראי ומסור והראיה שעיריית חולון מאז שאני
ראש עיר ,אין גירעונות .גומרת באיזון .לכן זכותך לבוא ולהגיש השגה .עכשיו הוא
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מעלה השגה .אני חוזר ואומר ,על כל סעיף שמורן יעלה ,אני פותח את זה לדיון של
החברים .אם מישהו רוצה להתייחס ,להתייחס .מי שלא רוצה ,זאת אומרת מבחינתו
הדיון מוצא לגבי הסעיף הזה.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה ,אפשר ...
מר מוטי ששון :אחרי שנגמור את הכול.
מר ישראל מורן :על כל סעיף וסעיף.
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר התייחסות על מה שאתה אמרת עכשיו? אני לפני שנה ישבתי פה בתקציב,
מר מוטי ששון :סליחה ,סליחה ,נעה נתתי לה ,רשות דיבור לנעה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני לפני שנה ישבתי פה על התקציב כשהייתי חברת מועצה אחרי שנה ופעם
ראשונה ראיתי את התקציב ובאתי אליך ולמדתי ואני עדיין לא מבינה ,הרבה דברים
לא מבינה ,מבינה יותר בחינוך ,ואני כן שמתי לב לתקציבים שהיו לגבי פרסומים,
דואר ,שירותי דואר ,כל הדברים האלה והעליתי את זה ואני יודעת שאנשים בדקו
את זה וראיתי צמצומים .זה בסדר גמור .קיבלתי תשובות ,שאלתי ,קיבלתי תשובות.
מר מוטי ששון :אז זה מה שאני עושה עכשיו.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר מוטי ששון :הוא מעלה סעיף ,מישהו מהחברים רוצה להתייחס שיתייחס.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :מי שלא ,מבחינתי הדיון על הסעיף הזה מוצה .עוברים לסעיף הבא .בבקשה.
מר ישראל מורן :עמוד  ,23סעיף  550בפרק  ,6.1.5.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם 25
אלף שקלים ובסך הכול להעמיד את הסעיף על  225אלף שקלים .בהקשר של הדיון
על הסעיף הזה אני רוצה לומר משהו שהוא עניין עקרוני .צריך לזכור שבסופו של דבר
קיבלנו תקציב שהתקציב הזה מגיע למועצת העיר ואנחנו חברי מועצת העיר צריכים
לקבל החלטה על הסעיף וזה נכון ,אני אומר לכם גם זאת דעתי ,בעלי מקצוע עושים
עבודתם נאמנה אבל בסופו של דבר תקציב מגלם בחובו לא רק עניין מקצועי אלא גם
עניין של סדר עדיפויות עירוני .וכשיגיעו תקציבים תיכף שאתם תראו ,בין של
מוזיאונים ,בין של תערוכות ,בין של דברים אחרים ,חברים יקרים ,אנחנו יכולים
לבוא ולומר פה צריך לקצץ ,אנחנו יכולים לבוא ולומר פה אפשר לעשות קיצוץ רוחבי.
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הרי כל הסעיפים ש ,כל הסעיפים שהקראנו גם בפעם הקודמת וגם אנחנו נמשיך
להקריא היום,
מר מוטי ששון :היום זה פעם נוספת.
מר ישראל מורן :הם סעיפים גמישים ומאותם סעיפים גמישים ישנה הזדמנות כלשהי שלנו לגעת או
לדבר או להתדיין על התקציב ולראות .יתייחס הגזבר ,יגיד את עדתו ,יגיד אני חושב
שבזה אי אפשר כי יש לנו חוזה או מכרז כזה שאנחנו נעולים ,יכול להיות .אבל כדי
שנדע את זה אנחנו צריכים להעלות את הסעיפים,
מר מוטי ששון :או קיי מורן ,אמרת את זה גם פעם קודמת.
מר ישראל מורן :ולקבל את ההתייחסות.
מר מוטי ששון :ואתה חוזר על זה.
מר ישראל מורן :כן ,אז אני,
מר מוטי ששון :תתייחס לסעיף התקציבי,
מר ישראל מורן :התייחסתי לסעיף התקציבי הזה ולכן הסעיף התקציבי הזה ,למשל פרסומים ,שהוא
עמד על  250אלף שקלים ,בעינינו אפשר לצמצם בפרסומים.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :אנחנו ממשיכים .עמוד  ,23סעיף  4.7.1בפרק  6.1.6.0.0אנחנו מבקשים להוריד 15
אחוז שהם  750שקלים ולהעמיד את הסעיף על  4,250שקלים.
מר מוטי ששון :כן .מישהו רוצה להתייחס? אף אחד .או קיי ,עוברים לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :עמוד  ,25סעיף  4.7.1בפרק  6.2.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 1,440
שקלים ולהעמיד את הסעיף על  8,160שקלים.
מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס? אף אחד .בבקשה ,אתה עובר לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :עמוד  ,26סעיף  550בפרק  6.2.1.8.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  6אלפים
שקלים ולהעמיד את הסעיף על  54אלף שקלים.
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה להתייחס כי גם אני סימנתי את הסעיף הזה .איך הוא היה בביצוע ב-
 15 – 2015אלף ,ב 60 – 2016-אלף וב 60 – 2017-אלף?
מר ישראל מורן :זה הצעת התקציב ב ,2015-זה אומר שלא ראית את הביצוע שלו והביצוע האחרון
שלו הוא אכן עומד על  15אלף ויכול להיות בעצתך אפשר להוריד יותר.
גב' נעה צ'פליצקי :מישהו יכול להסביר? אני לא יודעת כמה להוריד.
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מר ישראל מורן :את יכולה להציע כמה ש,
גב' נעה צ'פליצקי :הפערים נראים לי מאוד גדולים.
מר ישראל מורן :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :זה פי  ,4זה משהו לא הגיוני .מישהו יכול לענות לי?
מר רחמים בינוני :אני יכול להסביר .אנחנו לא יודעים כמה פרסומים יש של מכירת נכסים של מנהל
אגף פרויקטים במהלך השנה ולכן אנחנו חייבים לשים את התקציב .במידה ויש לנו
יתרות במהלך השנה ,אנחנו מורידים את התקציבים האלה ומעבירים אותם
לתקציבים אחרים .אני לא יכול לשים פה פחות כסף כי אם נרצה לעשות פרסומים
למכירת נכסים של העירייה לא יהיה לי כסף.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל פי ?4
מר ישראל מורן :אתה יכול להוסיף ,לא?
מר רחמים בינוני :י זה משתנה.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל פי ?4
מר רחמים בינוני :זה משתנה.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל פי  ?4זה הגיוני בשנה פי ?4
מר רחמים בינוני :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :מה כן?
מר מוטי ששון :שאלת שאלה ,הוא עונה לך.
מר יצחק וידבסקי :שנה אחת יכול להיות פרסום אחד ושנה אחת שמונה .אנחנו לא תמיד יודעים
את זה .יכול להיות שברבעון הראשון נעדכן את זה גם כלפי מעלה .זה לא בהכרח
שנה אחת מה שבכלל  ...יכול להיות שגם שנה אחרי זה פי  .10כמו שאת אומרת פה
זה חלק רביעי ,רבע ,יכול להיות שבשנה הבאה יהיה פי  .10עכשיו אנחנו באמת  ..כל
חודש במועצה ,אנחנו מעדכנים לאורך זמן.
מר מוטי ששון :או קיי .בבקשה .עברת לסעיף הבא?
מר ישראל מורן :כן ,עמוד  ,27סעיף  5.1.1בפרק  6.2.3.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד ,להפחית מהסעיף
כ 20-אחוז שהם  1,080שקלים ואם תשימו לב הסעיף עמד על ביצוע ב 2015-על 2,523
ולעומת הטיעון הקודם שעוד איכשהו יכולתי להתמודד אתו כי אמרו שיכול להיות
שפרסום אתה לא יודע,
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
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מר ישראל מורן :כיבוד שיוצא פי  2אתה יכול לקצץ ,אז לכן אנחנו מבקשים לקצץ את מה שביקשנו.
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר ב 1,000-שקלים אבל לא פי .2
מר ישראל מורן :אז זה מה שביקשנו .להוריד  20אחוז.
דובר:

 1,000שקל כיבוד לשנה.

מר ישראל מורן :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,התקציב הוא  ,2,500עכשיו הוא  5אלפים .היה  ,2,500עכשיו הוא על  5אלפים.
לא מדברים על .3,500
מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס? לא .בבקשה מורן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,26סעיף  4.7.1בפרק ,6.2.1.3.0.0
דובר:

איזה עמוד?

מר ישראל מורן ,26 :בסעיף  4.7.1בפרק  6.2.1.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 1,800
שקלים .עמוד  ,27סעיף  5.8.1בפרק,
מר ישראל מורן :אתה רוצה לחשב? מתוך  12אלף שקלים ,כמה זה  15אחוז?
מר מוטי ששון :כן מורן.
מר ישראל מורן :רגע ,הוא,
מר ישראל מורן :אתה הסתכלת ,כי אצלי זה האקסל עשה .אה ,או קיי,
מר מוטי ששון :תמשיך אתה בשלך ואני חוזר ועוד פעם אומר ,מי שרוצה להתייחס לכל סעיף שמורן
מעלה ,הוא רשאי ,ירים את ידו ואני אתן לו להתייחס .אם לא ,אנחנו עוברים לסעיף
הבא .בבקשה מורן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,27סעיף  5.8.1בפרק  ,5.8.1 , 6.2.3.2.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז
שהם  190אלף שקלים.
מר מוטי ששון :הורידו כבר  18אחוז.
מר ישראל מורן :לא ,הוסיפו  90אחוז בסעיף הזה .סעיף .5.8.1
מר ישראל מורן :אז אנחנו לא על אותו סעיף .אנחנו מדברים על סעיף  5.8.1בפרק  6.2.3.2בעמוד .27
אנחנו חושבים שצריכים להוריד  10אחוז שהם  190אלף שקלים .בעמוד  ,29סעיף
 4.7.1בפרק  7.1.1.1אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם  3,150שקלים.
מר מוטי ששון :כן מורן.
מר ישראל מורן :אני ממשיך.
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מר מוטי ששון :לא ,בסדר ,אבל אין נימוקים .אתה פשוט מאוד מציע להוריד .או קיי ,מישהו רוצה
להתייחס? אף אחד לא מתייחס .או קיי ,ממשיכים הלאה.
מר ישראל מורן :עמוד  ,31סעיף  5.5.0בפרק  7.1.3.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם 2,100
שקלים.
דובר:

איזה סעיף זה?

מר ישראל מורן :סעיף  550בפרק  7.1.3.3.0.0בעמוד .31
דובר:

כמה אתה רוצה להוריד?

מר ישראל מורן 10 :אחוז .עמוד  ,32סעיף  4.7.1בפרק  7.1.4אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם
 1,500שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי... :
מר ישראל מורן :אנחנו שמנו את האבנים הגדולות לאן אנחנו רוצים להעביר אותם .אנחנו רוצים
לסבסד קייטנות ,אנחנו רוצים לסבסד צהרונים ואנחנו לא מצליחים לסבסד אותם.
פשוט צריך לצמצם את הסכום ,הוא שאל שאלה ,מה שביקשנו להעלות זה את
הסעיפים הבאים ,להרחיב את קוו הלילה לכל השנה.
מר מוטי ששון :סליחה רגע ,תענה סעיף-סעיף.
מר ישראל מורן :אבל הוא שאל שאלה .על הסעיף הזה הוא שאל שאלה.
מר מוטי ששון :אני עכשיו מבקש ממך להמשיך הלאה.
מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים לקיים דיון,
מר מוטי ששון :מורן ,אתה עושה מה שאתה רוצה.
מר ישראל מורן :יש פה דיון ואני יכול להגיד מה שאני רוצה בדיון.
מר מוטי ששון :אבל אני חוזר ואומר לך,
מר ישראל מורן :אתה יכול להגיד לי שזה ענייני או לא ,אבל אני יכול להגיד בדיון.
מר מוטי ששון :מורן ,ההתנהגות שלך לא מכובדת .אתה מתנהג לא יפה,
מר ישראל מורן :רגע ,הוא שאל שאלה.
מר מוטי ששון :אתה מדבר לא יפה.
מר ישראל מורן :זה לא מכובד לא לענות.
מר מוטי ששון :אבל אני מנהל את הישיבה ואני חוזר ואומר לך,
מר רועי כהן:

בוא תקצר ותגיד כמה סך הכול.

מר ישראל מורן :אמרתי.
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מר רועי כהן:

תהייה הצבעה,

מר ישראל מורן :אי אפשר ,אני חייב להראות את הסעיף,
מר מוטי ששון :מורן?
מר רועי כהן:

אני לא יכול ,צריך להיות בבית לפני אחת עשרה.

מר מוטי ששון :זה לא עבוד ככה מורן.
מר ישראל מורן :אי אפשר ,הפקודה אומרת סעיף-סעיף.
מר מוטי ששון :רועי?
מר רועי כהן:

מנהלים דיון יפה ,אומרים מה אנחנו חושבים שסדרי העדיפויות לא נכונים ,מביאים
את זה ,יש החלטה ,דמוקרטיה ,מי בעד ,מי נגד ,אבל לבוא ,בוא תגיד כמה סך הכול
אתה רוצה .אני רוצה שבסעיף הזה יהיה  ,..מאיפה הוא יביא את הכסף זה בעיה שלו.
אם הרמת את היד ,הרעיון פה גם לפעמים שמועצה לא  ..תקציב ,הוא היה צריך
להביא תקציב לטובת הסעיף הזה .אם אתה יש לך  ...תביא ,אם לא אז סתם ללכת.
בוא תגיד כמה סך הכול אתה רוצה להעביר לאותו סעיף ,יהיה כן ,יהיה רוב ,כן ,לא
יהיה רוב נגמר .מה ,עכשיו להציג כל פעם  1,000שקל 500 ,שקל? בוא ,זה לא.

ד"ר מאיר רוק :אפשר להביא לווידבסקי את החומר בצורה מסודרת ,כמה להוריד מכל הסעיפים
ולאן הוא רוצה להוסיף.
עו"ד רועי כהן :לא ,אבל אני אומר,
ד"ר מאיר רוק :צריך לבדוק גם את ה,..
עו"ד רועי כהן :כמה סך הכול אתה רוצה שמהסעיף הזה של הרחבת הקהילה ,כמה אתה רוצה
שיהיה? נקוב מחיר ,תגיד זה ,יצביעו כן בעד ,נגד ,אם יש בעד הסעיף הזה עבר .ככה
גם תראה מי בעד ,כולנו הרי רוצים את זה,
מר ישראל מורן :אבל ,אבל להגיד רק מאיפה ,לאיפה אנחנו רוצים את הכסף ולהגיד כמה אנחנו
רוצים להוסיף ,זה פופוליסטי .להראות מאיפה מקצצים זה חלק מהאחריות של מי
שעושה,
מר מוטי ששון :רועי תן לו ,תן לו רועי.
מר ישראל מורן :ואנחנו גם מראים מאיפה מקצצים .מאיפה לקחת את הכסף.
עו"ד רועי כהן 1,000 :שקל?
מר ישראל מורן :נכון.
עו"ד רועי כהן :תיקח  1,000שקל,
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מר ישראל מורן :בסופו של דבר  1,000שקל ועוד  5אלפים ועוד  7אלפים זה מצטבר לכסף גדול.
מר ישראל מורן :הרגע היה סעיף של  190אלף שקלים .למה לא התייחסת?
מר מוטי ששון :רועי ,רועי ,תן לו ,מורן ,פתחנו את הדיון ,אתה מעלה הסתייגות,
מר ישראל מורן :אין בעיה .אתה נתת עכשיו נאום של חצי שעה,
מר מוטי ששון :מורן ,מורן,
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר מוטי ששון :יש פה אנשים שמכבדים.
מר ישראל מורן :אני מכבד את כולם.
מר מוטי ששון :אנשים שעובדים ואנשים שתורמים והכול עושים בהתנדבות.
מר ישראל מורן :מה ההבדל?
מר מוטי ששון :אני לא בטוח לגביכם .אני בטוח לגביהם.
מר ישראל מורן :אתה פעם שנייה שאתה מטיל דופי .תחזור בעצמך.
מר מוטי ששון :אני לא יודע לגביך שום דבר .אני יודע לגבי אנשים שפנו אלי,
מר ישראל מורן :בסוף הישיבה הקודמת באת להתנצל.
מר מוטי ששון :הם פנו אלי וביקשו ,ביקשו ואמרו שצריך לעשות סוף לפרסה הזאת שקורת פה .זה
לא מכובד ,לא ראוי ,אז בבקשה תכבד את החברים.
מר ישראל מורן :אני מכבד.
מר מוטי ששון :אמרו לך איך לעשות את זה בצורה הכי יעילה .אתה מסרב לעשות את זה .אתה רוצה
להתיש את חברי המועצה .אתה רוצה לעשות את מה שאתה רוצה ואני חוזר ואומר
לך ,לא מוסיף לך ,לא מכובד ולא ראוי .הכי יעיל שאתה מביא את כל הסעיפים
שהגזבר היה בודק אותם,
מר ישראל מורן :ואז מה היה קורה?
מר מוטי ששון :ואז חוות דעת .ואז היינו מתייחסים לחוות דעת.
מר ישראל מורן :שנייה ,הוא היה נותן חוות דעת,
מר מוטי ששון :בלי חוות הדעת שלו,
מר ישראל מורן :שנייה,
מר מוטי ששון :בלי חוות הדעת של יצחק וידבסקי לא הייתי מביא את זה ,נקודה.
מר ישראל מורן :אז אני אשאל שאלה .לא היית מביא את זה?
גב' נעה צ'פליצקי... :
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מר מוטי ששון :אני חייב.
מר ישראל מורן :רגע ,שנייה ,שנייה ,אני אשאל שאלה ואני רוצה לדעת .האם אנחנו נקבל התייחסות
על כל סעיף וסעיף שאנחנו מגישים ספציפית ולא חוות דעת גלובלית?
מר מוטי ששון :מה זאת אומרת ,יבוא הגזבר,
מר ישראל מורן :אם זה מה שיקרה ,אנחנו מוכנים.
מר מוטי ששון :יבוא הגזבר שהוא ייתן חוות דעת ,כמו שהוא נתן חוות דעת לגבי התקציב והוא אמר
אני מאשר אותו כי זה החוק שאומר,
מר ישראל מורן :לא ,אבל אנחנו,
מר מוטי ששון :מורן תעזוב ,אתה כל הזמן מתחכם איתנו .תמשיך ,תמשיך בדרך שלך ,קדימה ,סע.
מר ישראל מורן :עמוד  ,33סעיף  4.7.1בפרק  7.2.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 2,070
שקלים .בעמוד  ,34סעיף  4.7.1בפרק  7.2.2.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז
שהם  720שקלים .בעמוד  ,36סעיף  550בפרק  7.3.2.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד 10
אחוז שהם  9אלפים שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :בפרסומים?
מר ישראל מורן :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :למה רק  10אחוז? צריך יותר.
מר ישראל מורן :את יכולה להעלות ולהציע,
גב' נעה צ'פליצקי :ברור.
מר איתי זילבר :עכשיו הדיון ,יש דיון.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר איתי זילבר :תגידי .מוטי אמר שיש דיון אחרי כל סעיף.
דובר:

תדון איתה כמה להוריד וכמה להוסיף.

מר איתי זילבר :בבקשה.
מר מוטי ששון :גמרנו ,מישהו רוצה להתייחס לסעיף הזה?
מר איתי זילבר :הנה ,היא לא רוצה להתייחס,
מר מוטי ששון :מה את אמרת?
דובר:

כמה אפשר להוריד?

גב' נעה צ'פליצקי :אפשר להוריד.
מר מוטי ששון :או קיי ,בבקשה .מי עוד רוצה להתייחס?
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מר ישראל מורן :את יכולה להציע הסתייגות וגם על זה יצטרכו להצביע בנפרד.
מר מוטי ששון :בבקשה מורן .תמשיך הלאה לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :אין בעיה .עמוד  ,37סעיף  4.7.1בפרק  7.3.2.4.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז
שהם  1,575שקלים.
מר מוטי ששון :כן ,מישהו רוצה להתייחס? לא .עובר לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :בעמוד  ,39סעיף  4.7.1בפרק  7.3.5.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 5,400
שקלים.
מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס? לא .עובר לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :עמוד  ,42סעיף  4.7.1בפרק .7.4.6.1.0.0
מר ישראל מורן :אתה רוצה לבקש הפסקה?
מר מוטי ששון :לא יודע ,וידבסקי מה אתה רוצה? לא הבנתי.
מר ישראל מורן :אתה רוצה הפסקה  5דקות? מה שמוטי יחליט .אחרי זה הוא יגיד יצאת החוצה,
הוא יעבור להצבעה.
מר מוטי ששון :לא.
מר ישראל מורן :אז תגיד מה שתגיד.
דובר:

אז בוא נעשה  5דקות הפסקה.

מר מוטי ששון :ההצבעה תהייה כשאתה פה ,אל תדאג.
מר ישראל מורן :אז אתה רוצה להכריז,
מר מוטי ששון :וידבסקי ,מה אתה רוצה? אתה רוצה להסביר לו משהו? תסביר לו בצד.
מר יצחק וידבסקי :אתה רוצה פה ,בסדר.
מר מוטי ששון :תסביר לו.
עו"ד יונת דיין :אז נעצור רגע.
דובר:

בוא נכריז על  5דקות הפסקה מוטי.

עו"ד יונת דיין :איפה המקליט? בוא נעצור את ההקלטה ונמשיך.
מר איתי זילבר :רגע ,אנחנו בהפסקה?
מר מוטי ששון :לא הפסקה ,ממשיכים.
מר איתי זילבר :מה זה?
מר מוטי ששון :עכשיו אתה צריך להגיע ,תחפש את עמוד ,20
מר איתי זילבר :לא ,רגע ,השאלה ,לא צריך לחפש את עמוד  20מוטי ,יש טבלאות ,הכול בסדר.
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מר מוטי ששון :לא ,את עמוד .20
מר איתי זילבר :אני אמשיך ,אין בעיה .ככה ,אנחנו מבקשים,
מר מוטי ששון :איתי ,כן.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו מבקשים להסתייג בעמוד  ,42סעיף  ,471סליחה ,פרק  ,471סעיף
 ,7.4.6.100אנחנו מבקשים להוריד  15אחוזים שהם שווה ערך  3אלפים  ,₪כך
שהסעיף הזה יעמוד בסופו של דבר על  17אלף שקלים.
מר מוטי ששון :או קיי ,מישהו רוצה להתייחס? אף אחד .הלאה ,תמשיך לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :או קיי ,אנחנו בעמוד  ,42סעיף  870בפרק  ,7.4.6.7.0.0אנחנו מבקשים להוריד 10
אחוז שהם  218,500שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :כמה?
מר ישראל מורן 10 :אחוז.
מר מוטי ששון :כן ,מורן ,אתה רוצה לנמק או שאתה מסתפק?
גב' נעה צ'פליצקי :עוד פעם מורן ,איזה סעיף?
מר ישראל מורן.218,500 :
גב' נעה צ'פליצקי :איזה סעיף? רגע ,רגע ,פספסתי את הסעיף.
מר ישראל מורן :פרק  7.4.6.7.0.0סעיף .870
מר מוטי ששון :כן ,מישהו רוצה להתייחס? בבקשה ,הלאה.
מר ישראל מורן :אתם יכולים גם לראות את הביצוע של .2015
מר מוטי ששון :הלאה מורן.
מר עמוס ירושלמי :אני מרגיש תפרן עכשיו.
מר ישראל מורן :בעמוד  , 47הנה ,יש לך כסף ,אנחנו מוצאים לך עמוס ,אנחנו מוצאים ,יש דברים
חשובים פה .בעמוד  ,47סעיף  4.7.1בפרק  ,7.8.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד 15
אחוז שהם  7,950שקלים.
ד"ר מאיר רוק :מורן ,רק הערה.
מר ישראל מורן :כן.
ד"ר מאיר רוק 4.7.1 :זה סעיף מכשירי כתיבה .אתה אומר כל מחלקה על הסעיף הזה ,אתה גוזל את
הזמן של כולם ,סליחה שאני אומר לך את זה ,אבל זה אותו סעיף ,אם זה בחינוך
היסודי ,לא משנה מה ,תגיד כל  ,... 4.7.1אנחנו דנים בכל מחלקה .4.7.1
מר ישראל מורן :זו הפרוצדורה ואנחנו מקריאים סעיף-סעיף .אני מתנצל מאיר.
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ד"ר מאיר רוק :אתה מבין? מה ההיגיון פה?
מר ישראל מורן :עמוד ,50
מר מוטי ששון :כן ,מישהו רוצה להתייחס לסעיף הזה? אף אחד .הלאה .תמשיך.
מר ישראל מורן :עמוד  ,50סעיף  4.7.1בפרק  ,8.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם
 13,050שקלים.
דובר:

לא תגמור עם זה היום.

מר מוטי ששון :מישהו רוצה להתייחס? אני רואה שאף אחד .תעבור לסעיף הבא.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה סעיף אחר ,אפשר פה בסעיף אחר?
מר מוטי ששון :חכי ,הוא יגמור ,ניתן לך.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר מוטי ששון :כן מורן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,50בסעיף  7.8.2בפרק  ,8.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  25אחוז שהם 155
אלף שקלים.
מר מוטי ששון :הלאה ,מישהו רוצה להתייחס? לא מתייחסים בכלל.
מר ישראל מורן :עמוד  ,50בסעיף  8.1.0בפרק  ,8.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להעלות  40אחוז שהם 100
אלף שקל.
גב' נעה צ'פליצקי 40 :אחוז ל?250-
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :או קיי ,הלאה .מישהו רוצה להתייחס? לדון בסעיף הזה? לא .אז אני עובר ,תעבור
לסעיף הבא.
מר ישראל מורן :עמוד  ,53סעיף  7.8.1בפרק  ,.8.1.1.4.0.0אנחנו מבקשים להעלות ב 10-אחוז שהם
תוספת של  14אלף שקלים.
מר מוטי ששון :מישהו מתייחס? אף אחד לא מתייחס .הסעיף הבא.
מר ישראל מורן :עמוד  ,58סעיף  4.7.1בפרק  ,8.1.3.7.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז.
מר מוטי ששון :כן ,תמשיך .חברים ,אני אומר מי שרוצה להתייחס לסעיפים ,יכול לבקש את רשות
הדיבור .בבקשה .תמשיך עמוס .לא עמוס ,מורן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,59סעיף  7.8.6בפרק  ,8.1.5.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  100אחוז שהם 120
אלף שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי 100 :אחוז?
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מר ישראל מורן :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה ,אני רוצה לשאול.
מר מוטי ששון :מורן תמשיך.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה לשאול.
מר מוטי ששון :לכן אמרתי אנשים יכולים לבקש לקיים דיון עליו.
גב' נעה צ'פליצקי :מורן רגע ,להוריד את כל ה 100-אחוז?
מר ישראל מורן :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :ולאן להעביר?
מר מוטי ששון :לא חשוב ,זה אחר כך הוא יגיע.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,לא עכשיו?
מר מוטי ששון :לא ,אני אומר ,זה מה שהוא אומר.
גב' נעה צ'פליצקי :לא.
מר מוטי ששון :הוא רוצה להוריד את זה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,רגע ,אני העליתי משהו  ..בצורה אחרת,
מר ישראל מורן :אז זה יישאר בחינוך אבל לדברים אחרים.
מר מוטי ששון :טוב ,בבקשה תמשיך.
מר ישראל מורן :בעמוד  ,70סעיף  4.7.1בפרק  ,8.1.7.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם
 3,900שקלים.
דובר:

איזה סעיף?

מר ישראל מורן :סעיף  4.7.1בפרק ,8.1.7
מר מוטי ששון :אתה מעדיף ,מורן אתה מעדיף לא לנמק .אתה אומר :זה מה אני רוצה .בסדר .הלאה,
תמשיך.
מר ישראל מורן :כן ,אני לא יודע איך מקיימים דיון כשאין חוות דעת.
מר ישראל מורן :נכון ,אז אני אקריא עכשיו .אנחנו נקבל חוות דעת ואז נקיים דיון.
מר מוטי ששון :לא ,לא יהיה דיון.
מר ישראל מורן :בסדר .שמענו את מה שאמרת.
מר מוטי ששון :אני מודיע ,אם אתה רוצה לקיים דיון ,תקיים עכשיו.
דובר:

לנו יש זמן.

מר ישראל מורן :אני לא יודע איך אפשר לקיים דיון,
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מר מוטי ששון :הדיון עכשיו .יבוא וידבסקי ,יעלה את ה ,ייתן את החוות דעת שלו ,נתייחס בהצבעה.
סעיף-סעיף נתייחס .עכשיו אמרתי ,הדיון הוא עכשיו.
מר ישראל מורן :והוא ייתן על כל סעיף וסעיף?
דובר:

איך הוא ייתן על כל סעיף וסעיף?

מר ישראל מורן :לא ,אחר כך הוא ייתן,
מר מוטי ששון :וידבסקי,
מר ישראל מורן :לא היום .היום הוא יעבור ,יעשה שיעורי בית.
מר מוטי ששון :וידבסקי ייתן חוות דעת כמו שהוא נתן על התקציב ,חוות דעת ש,
מר ישראל מורן :לא ,אבל איך ידעו חברי המועצה אם סעיף מסוים אפשר להוריד או אי אפשר
להוריד?
מר מוטי ששון :תתאזר בסבלנות ותמשיך ,תמשיך בסעיפים שלך.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,המועצה יכולה להתקיים? אנחנו פה פחות אנשים.
מר מוטי ששון :את יכולה להכריח אנשים להישאר במועצה?
גב' נעה צ'פליצקי :לא.
מר מוטי ששון :זה אומר מה הם חושבים על ההתנהגות הזאת.
דובר:

נעה ,פורום זה מספיק.

מר מוטי ששון :בבקשה ,תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,73אני מצטער ,אני קצת חולה ,סעיף ,8.7.2
דובר:

אתה רוצה כוס תה חם?

מר ישראל מורן 8.7.2 :בפרק  ,8.2.3.0.0.0שבוע העיצוב ,אנחנו חושבים שצריך להוריד  50אחוז שהם
 150אלף שקלים.
מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :עמוד ,73
מר מוטי ששון :הלאה ,בבקשה.
מר יוסי זיידה :חבר'ה ,לא להפריע .נא לשמור על השקט.
גב' נעה צ'פליצקי :לא צריך לזלזל ,אפשר להביע דעה.
דובר:

אני לא מזלזל.

גב' נעה צ'פליצקי :אפשר להביע דעה בלי לזלזל.
מר מוטי ששון :נעה ,את מדברת בלי רשות דיבור .בבקשה ,תני לו לדבר ,רשות הדיבור שלו.
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מר מוטי ששון :מורן תמשיך.
מר ישראל מורן :הוא מדבר על זכות דיבור .עמוד  ,73עמוד  ,73סעיף  8.7.6בפרק  8.2.3הפעלת המדיה
טק ,מה שאתם רואים טעות הסופר כנראה יכולה להיות קרובה למציאות כי הביצוע
הוא  4.587מיליון ב 2015-ועכשיו הם רוצים להעלות את זה ל 7-מיליון .אנחנו רוצים
לקצץ בסעיף הזה של  40אחוז ולהשאיר אותו קרוב למה שהוא היה לפני כן ,עם עלייה
שהיא הרבה יותר קטנה ,ובסך הכול הפחתה של הסעיף שאנחנו מבקשים עומדת על
 2מיליון ו 4-אלפים ו 800-שקלים ,סעיף  8.7.6בעמוד  73בפרק .8.2.3.0.0.0
ד"ר מאיר רוק :מורן סליחה ,כשאישרו את התקציב של  ,2016אתה שומע?
מר ישראל מורן :כן.
ד"ר מאיר רוק :התקציב היה  7מיליון.
מר ישראל מורן :נכון.
ד"ר מאיר רוק :כאשר  2015היה הביצוע  4.3ולא הרמת יד נגד .עכשיו ב 2017-הוא יהיה כמו .2016
מר ישראל מורן :כן ,אתה יודע למה?
מר מוטי ששון :לא ,אני לא מקיים דיון.
גב' נעה צ'פליצקי :כי הייתה ...
ד"ר מאיר רוק :אני הבנתי שיש דיון.
מר ישראל מורן :זה דיון על הסעיף .אז תחליט או שאין דיון,
מר מוטי ששון :סליחה ,תפסיק אתה להגיד לי מה לעשות.
מר ישראל מורן :אבל זה הדיון.
מר מוטי ששון :אני אוציא אותך בסוף כי אני חוזר ואומר ,אם ד"ר רוק מדבר ,הוא לא קיבל רשות
דיבור ,הוא צריך לקבל רשות דיבור ממני .אתה מדבר עכשיו ואני שומר את זכות
הדיבור שלך ותציג את זה .בבקשה תמשיך.
מר ישראל מורן :טוב ,עכשיו יש דיון ,אני לא יודע .אתה רוצה לדבר?
ד"ר מאיר רוק :לא.
מר מוטי ששון :הוא גמר .אתה תמשיך.
מר ישראל מורן :אין זכות דיבור לחברי מועצה.
מר מוטי ששון :לא ,לכולם יש זכות דיבור .מי שרוצה להגיד יגיד.
מר ישראל מורן :זה מה שעשית.
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מר מוטי ששון :בבקשה ,הוא רק העיר לך את תשומת ליבך מה היה התקציב ב 2016-שאישרת אותו
ושכחת .אז לכן תמשיך הלאה.
מר ישראל מורן :לא שכחתי .אני חושב שאפשר לעשות סדרי עדיפויות,
מר מוטי ששון :בבקשה ,תדבר ,רק תדבר ,תגמור.
מר ישראל מורן :אני חושב כמוהו.
מר מוטי ששון :בבקשה ,הלאה.
מר ישראל מורן :עמוד  ,74סעיף  8.7.2בפרק  ,8.2.6.1.2.0אנחנו מבקשים להוריד ,סליחה ,אנחנו
מבקשים להוסיף  10אחוז שהם  85,500שקלים .בפרק  ,8.2.6.1.2.0סעיף  8.7.2בעמוד
.74
דובר:

כמה להוסיף?

מר ישראל מורן 10 :אחוז .בעמוד  ,74סעיף  550בפרק  ,8.2.6.2.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז
שהם  20אלף שקלים .בעמוד  ,74סעיף  7.8.1בפרק  ,8.2.6.2.0.0אנחנו מבקשים
להוריד  50אחוז שהם  37,500שקלים.
דובר:

איזה סעיף?

מר ישראל מורן :לחזור על הסעיף?
דובר:

כן.

מר ישראל מורן 7.8.1 :בפרק  .8.2.6.2.0.0אנחנו חושבים שאפשר לעשות אותו גם בחצי .בעמוד ,75
סעיף  870בפרק  ,8.2.6.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד  5אחוז שהם  168,500שקלים,
 168,500שקלים .בעמוד  ,75סעיף  7.8.2בפרק  ,8.2.6.5.0.0אנחנו מבקשים להפחית
 10אחוז שהם  294אלף שקלים.
מר מוטי ששון :תמשיך.
מר ישראל מורן :אתה לא רוצה לפתוח דיון כל פעם?
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר חבר'ה ,מי שרוצה להתייחס לכל סעיף וסעיף שמורן מעלה ,מוזמן
להתייחס ,נקודה .אני לא אחזור על כל סעיף.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר מוטי ששון :זה פתוח .רק צריך להצביע ואני אתן רשות דיבור.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה .עמוד  ,75סעיף  870בפרק  ,8.3.6.8.0.0הפעלת מוזיאון העיצוב,
אנחנו חושבים שצריכים להוריד  33אחוז ושליש שהם עומדים על  199אלף 9 ,אלפים
ו 800-שקלים ,אנחנו חושבים שעם הזמן הגיע הזמן,
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גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה להתייחס רגע.
מר ישראל מורן :הרי כולם פה חברי מועצה שאמרו הפעלת מוזיאון העיצוב שצריך לקצץ.
גב' נעה צ'פליצקי :אני ביקשתי פירוט לגבי ההוצאות.
מר מוטי ששון :או קיי ,תקבלי.
גב' נעה צ'פליצקי :ולא קיבלתי .לא קיבלתי.
מר מוטי ששון :טוב ,מורן ,מישהו רוצה להתייחס? מורן,
דובר:

אתה טעית במספרים.

מר ישראל מורן 6 :מיליון 33 ,אחוז מ,6-
דובר:

אמרת  199אלף .זה לא  199אלף .זה  1.900מיליון.

מר ישראל מורן :אתה צודק.
מר איתי זילבר :פספסת אפס.
מר מוטי ששון :חבר'ה,
מר ישראל מורן 1.900 :מיליון,
דובר:

אתה שם לב שהכול פה זה קשיח.

מר ישראל מורן :לא ,הכול פה זה גמיש .אתה מתבלבל.
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :אתה כנראה לא קורא טוב.
ענת :הפעלת המוזיאון,
מר מוטי ששון :בבקשה,
מר ישראל מורן :כל הסעיפים שאנחנו מקריאים,
מר מוטי ששון :מורן ,אמרת ,אמרת,
מר ישראל מורן :רגע ,אבל הוא שאל ,הוא חשב שזה קשיח ,אני אומר לו שזה גמיש .יכול להיות שהוא
רוצה גם להוריד את זה.
מר מוטי ששון :תשאיר את זה לי בבקשה .אתה תתייחס ,תדבר .מורן ,אתה לא מחלק רשות דיבור
לאף אחד.
מר ישראל מורן :אני לא מחלק.
מר מוטי ששון :ואתה לא ,ואני מבקש תתמקד בסעיפים שלך.
מר ישראל מורן :אין שום בעיה.
מר מוטי ששון :בבקשה .מי שירצה להתייחס ,יתייחס אחר כך על כל סעיף.
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מר ישראל מורן :אין בעיה .סעיף ,עמוד  ,76סעיף  810בפרק  ,.8.2.8.1.0השתתפות בתנועות הנוער,
אנחנו חושבים שצריכים להוסיף  100אחוז ולהכפיל את תנועות הנוער בעוד  258אלף
שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מסכימה איתך לגמרי.
מר מוטי ששון :או קיי ,הסעיף הבא?
מר ישראל מורן :עמוד  ,77סעיף  4.7.1בפרק  ,8.2.8.1.3.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז.
דובר:

מחלקת צעירים?

מר ישראל מורן :לא.
דוברת:

מכשירי כתיבה.

מר ישראל מורן :זה מכשירי כתיבה .זה קיצוץ רוחבי ,זה חלק מהעניין ,הם יתמודדו עם קיצוץ של
 750שקלים כמו שכולם עשו את זה.
מר מוטי ששון :הלאה.
מר ישראל מורן :לא ,זה שאלה טובה .התשובה היא כן ,יש תוספת אבל אחרת ושל תקנים וזה דבר
יותר מהותי .בעמוד  ,78סעיף  8.7.1בפרק  ,8.2.8.2.4.0אנחנו מבקשים להפחית 30
אחוז שהם  436,050שקלים 426,050 .שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :זה אחזקת גני ילדים?
מר ישראל מורן :לא.
גב' נעה צ'פליצקי :אז מה זה?
מר ישראל מורן :סעיף ,8.7.1
גב' נעה צ'פליצקי :אה,.8.7.1 ,
מר ישראל מורן :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר ישראל מורן :עמוד  ,22סעיף  4.7.1בפרק  ,8.4.1.000אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 15
אלף שקלים .בעמוד  87סעיף  7.8.2בפרק  8.4.8.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד 10
אחוז 7.8.2 .ב .8.4.8.1-בעמוד  88סעיף  4.7.1בפרק  8.7.9אנחנו מבקשים להפחית 15
אחוז שהם  2,250שקלים .בעמוד  89סעיף  550בפרק  9.3.9.0.0.0אנחנו מבקשים
להוריד  10אחוז שהם  2,000שקלים.
מר מוטי ששון :טוב ,איתי .תמשיך ,עמוד  ,20לא?
מר איתי זילבר :מה זה?
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מר מוטי ששון :עמוד  20אתה ,לא?
מר איתי זילבר :לא ,אנחנו בעמוד .21
מר מוטי ששון :יאללה ,איתי .איתי ,תראה כבר רועי כבר התעייף ממך .התעייף מכם רועי.
מר איתי זילבר :זהו? רק התחלנו.
דובר:

כלכלי בלילה .תשמע ,יום חופש .הדברים שבאמת אנשים  ...משלמים ,באמת.

דובר:

חשבתי יש הצבעה.

דובר:

מה זה?

דובר:

לא יהיה הצבעה ,איתי .לא תסיימו היום.

גב' נעה צ'פליצקי :ודאי שלא תהיה הצבעה ,כי הגזבר צריך,
דובר:

אבל בפעם הקודמת דיברנו  300סעיפים ו ...הסעיפים  3שעות.

דובר:

 300זה לא מחצית.

דובר:

בסדר.

מר מוטי ששון :חבר'ה ,נועם .חוזרים על אותו דבר שהיה בישיבה הקודמת ,על אותם סעיפים.
מר איתי זילבר :מוטי ,אתה ביקשת שנחזור על הסעיפים האלה פעם נוספת.
מר מוטי ששון :לא ,אני אמרתי כל ההסתייגויות  ...להצבעה .בבקשה,
מר איתי זילבר :נו ,זה מה שאנחנו עושים.
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר איתי זילבר :אנחנו מביאים את ההסתייגויות.
דובר:

איתי ,אל תתעייף מדיבורי סרק.

מר איתי זילבר :לא ,אין דיבורי סרק .לא מכירים דבר כזה .טוב ,אנחנו בעמוד  21סעיף  871בפרק
 ,6.1.3.1.0.0פסטיבל אישה .אנחנו מבקשים להוריד  30אחוז שהם  192אלף שקלים
כך שהסכום הסופי יעמוד על  448אלף שקלים .אנחנו מבקשים בעמוד  21בסעיף 541
בפרק  6.1.3.200להוריד  30אחוז .סך כל השינוי הורדה של  30אלף שקלים .הסכום
החדש הוא  70אלף שקלים.
דובר:

מוטי ,בוא לפיליפינים ,תגמור עם כל החשבונות האלה .מה אתה יושב פה .עזוב .אתה
תהיה חתן ברבע שעה אני עושה.

מר מוטי ששון :הצעה שאי אפשר לסרב לה.
דובר:

רבע שעה אתה תהיה חתן .ואתה תחליט מה אתה רוצה ,נעשה ככה .מה אתה צריך
את הכאב ראש הזה?
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מר מוטי ששון :תמשיך ,איתי.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו בעמוד  22בסעיף  471פרק  ,6.1.3.2.2.0אנחנו מבקשים במסגרת הקיצוץ
הרוחבי במכשירי הכתיבה לקצץ  15אחוז שהם  360שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד
 22גם כן מכשירי כתיבה ,סעיף  471בפרק  ,6.1.3.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד 15
אחוז בקיצוץ הרוחבי שהם  90שקלים .אנחנו ממשיכים .אנחנו מבקשים ,כן ,אנחנו
מבקשים ,לא ,יש כמה כאלה .ככה .אנחנו מבקשים בעמוד  ,24זהו עמוס? אתה נוטש
אותנו?
מר עמוס ירושלמי :מה?
מר איתי זילבר :אתה נוטש אותנו?
מר עמוס ירושלמי :לא ,לא .אני שותה כוס קפה .אני רוצה להירגע מהמספרים.
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  24סעיף  471פרק  ,6.1.7.0.0.0מבקשים לקצץ  15אחוז ממכשירי
כתיבה ,שהם  5,250שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  .26גם ,במסגרת הקיצוץ הרוחבי
של מכשירי הכתיבה 15 ,אחוז מסעיף  471בפרק  15 ,6.2.1.800אחוז שהם שווה ערך
ל 75-שקלים .אנחנו ממשיכים עם הקיצוץ הרוחבי ומבקשים לקצץ בעמוד  27בפרק,
בסעיף  471פרק  6.2.3.100לקצץ  15אחוז ,הפעם מדובר ב 18-אלף שקלים ו45-
שקלים ,כך ,זהו .חיכיתם לסכומי ,כאילו .הסעיף ,הסכום החדש יעמוד על .102,255
דובר:

תן לנו  ...עיגל.

מר ישראל מורן :זה האקסל .אתה מכניס לאקסל זה יוצא לך,
מר איתי זילבר :נורא קל .לא ,אנחנו הסברנו שאנחנו מבקשים קיצוץ רוחבי בכל מכשירי הכתיבה כי
אנחנו חושבים שאפשר לצמצם שם ולהעביר את הכסף לדברים יותר חשובים.
מר מוטי ששון :איתי ,תמשיך בסעיפים.
מר איתי זילבר :לא ,זה הסעיף .הסברתי על הסעיף .מוטי ,הסברתי על הסעיף.
מר מוטי ששון :הוא לא צריך ,הוא יודע .בבקשה תמשיך .לא קיבלת רשות דיבור ,שרה .עזבי אותה.
תני לה להקריא .בבקשה.
מר איתי זילבר :אנחנו עמוד  27בסעיף  550בפרק  6.2.3.200תחת פרסומים ,מבקשים להוריד אותו
ב 10-אחוז קיצוץ של  3,000שקלים כך שהסכום החדש יעמוד על  27אלף שקלים.
אנחנו בעמוד  31בסעיף  471מכשירי כתיבה המוכר והאהוב 7.1.3.3.0.0 ,זה מספר
הפרק .מדובר על קיצוץ של  15אחוז שהם שווי ערך ל 4,500-שקלים .אנחנו מבקשים
בעמוד  32את סעיף  550בפרק  7.1.4.0.0.0תחת פרסומים ,קיצוץ של  10אחוז שהם
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שווה ערך ל 2000-שקלים שמשאירים לנו  18אלף שקלים בסכום החדש .אנחנו
ממשיכים .בעמוד  34סעיף  471פרק  ,7.2.3.0.0.0לקצץ  15אחוז שהם שווי ערך ל330-
שקלים .בעמוד  35סעיף  471בפרק  7.2.6.100גם כאן קיצוץ רוחבי של  15אחוז שהם
 510שקלים קיצוץ .הסכום החדש  2,890שקלים .אנחנו בעמוד  ,36גם פרק מכשירי
הכתיבה שאני שומע שמלהיט פה את הרוחות מאחורה ,471 ,הפרק הוא ,7.3.1.0.0.0
קיצוץ של  15אחוז שהם שווי ערך ל 6,600-שקלים .עמוד  36סעיף  7.3.1.0.0.0 550זה
הפרק פרסומים .קיצוץ רוחבי של  10אחוז שהם  2,000שקלים .אנחנו ממשיכים
לקצץ במכשירי כתיבה בעמוד  ,37פרק ,סעיף  471פרק  ,7.3.2.2.0.0כאמור מכשירי
כתיבה ,קיצוץ רוחבי של  15אחוז מינוס  2,250שקלים .אנחנו ממשיכים עם עמוד 38
סעיף  550פרק  7.3.3.0.0.0פרסומים ושילוט ,הוסיפו לזה שילוט הפעם .גם כאן קיצוץ
של  10אחוז באופן רוחבי ,מינוס  2,000שקלים בסעיף הזה .אנחנו ממשיכים עם עמוד
 38סעיף  471פרק  ,7.3.3.0.0מכשירי כתיבה .קיצוץ רוחבי של  15אחוז שהם שווי ערך
ל 2,700-שקלים בסעיף הזה .עמוד  39מכשירי כתיבה ,סעיף  471בפרק ,7.4.1.0.0.0
גם זה מכשירי כתיבה ולכן קיצוץ רוחבי של  15אחוז שהם  1,050שקלים .בעמוד 40
אנחנו מבקשים לקצץ בסעיף  471פרק  7.4.1.1.0.0גם זה מכשירי כתיבה ,קיצוץ
רוחבי של  15אחוז שהם שווה ערך ל 2,250-שקלים .טוב ,אנחנו ממשיכים בעמוד 45
סעיף  7.6.9.0.0.0 471מכשירי כתיבה ,זה גם כן  15אחוז שזה שווה ערך ל1,500-
שקלים .אנחנו מעוניינים לקצץ שוב במכשירי כתיבה בעמוד  45בסעיף ,בסעיף 471
פרק  ,7.5.9.100גם זה מכשירי כתיבה ,גם זה  15אחוז שזה שווה ערך ל 450-שקלים
בסעיף הזה .אנחנו ממשיכים .אנחנו ממשיכים בעמוד  49בסעיף  471בפרק
 ,7.8.2.0.0.0גם זה מכשירי כתיבה ,מינוס  15אחוז שהם שווה ערך ל 5,400-שקלים.
פחות ,רק לידיעתכם ,נשארים שם בסוף  30אלף שקלים ו .600-אפשר לומר 30,600
שקלים ,כך אומרים בעברית .אנחנו ממשיכים בעמוד  .50סעיף  550בפרק 8.1.1.1.0.0
פרסומים ,אנחנו מקצצים פה  10אחוז קיצוץ רוחבי שהוא שווה ערך ל 1,300-שקלים.
בסופו של דבר ,אוי ואבוי .טוב .שהם ,בסופו של דבר ,יישאר שם  .11,700סליחה,
קיבלתי איזה הודעה מצערת בווטסאפ .אנחנו מבקשים לקצץ בעמוד 52
 ,7.8.1.8.1.1.3.0.5לקצץ פה  10אחוז שהם שווה ערך ל 100-אלף שקלים .סעיף 7.8.1
בפרק .8.1.1.3.0.5
דובר:

כמה לקצץ?
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מר איתי זילבר 10 :אחוז .אנחנו רוצים לקצץ בבקשה במסגרת הקיצוץ הרוחבי בעמוד  53סעיף 471
בפרק  ,8.1.2.2.0.0זה מכשירי כתיבה 15 ,אחוז שהם שווה ערך ל 675-שקלים .סליחה
רגע ,מורן .אתה חייב להחליף אותי כי יש איזה מקרה חירום לאחד החיילים שלי
ואני מייד אחזור.
מר ישראל מורן :טוב.
מר ישראל מורן :עמוד  54סעיף  870בפרק  8.1.2.3.7.0אנחנו מבקשים להוריד  25אחוז.
דובר:

איזה סעיף?

מר ישראל מורן :סעיף  870בפרק ,.8.1.2.3
דובר:

כמה זה?

מר ישראל מורן 25 :אחוז .עמוד  ,55סעיף  5.5.1בפרק  8.1.3.2.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז.
מר מוטי ששון :הלאה .אני חוזר ואומר ,מי שרוצה להתייחס להסתייגות רשאי להעיר את ההערות
שלו .מורן ,בבקשה .תמשיך הלאה.
מר ישראל מורן :סעיף ,עמוד  ,57סעיף  5.1.1בפרק  .8.1.3.3.1.0אנחנו מבקשים להוריד  25אחוז.
מר מוטי ששון :אתה אומר את הסכומים? אתה צריך להגיד סכומים.
מר ישראל מורן :שהם  3,000שקלים.
מר מוטי ששון :לא .אני מבקש שתחזור תגיד מה אתה מציע .כי לא יעשו לך את החישוב .אתה תעשה
לבד תגיד מה אתה רוצה להציע .למה אתה רוצה להוריד ,לכמה?
מר ישראל מורן :טוב ,אז עכשיו אתה,
מר מוטי ששון :כי לא שמעתי אותך אומר סכום.
מר ישראל מורן :רוצה שאני אחזור מההתחלה את כל הסכומים?
מר מוטי ששון :לא הבנת .אני אומר בסעיף הזה לא שמעתי שאמרת שאתה רוצה,
מר ישראל מורן :אמרתי מה זה אומר  25אחוז .זה  3,000שקלים .אתה רוצה שאני גם אגיד,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,לא .אתה לא מבין ,אתה מתחכם כל הזמן .אני שואל אותך שאלה פשוטה,
מר ישראל מורן :אני לא מבין ,אני רוצה,
מר מוטי ששון :לא שמעתי שאמרת  .3,000אני חוזר ואומר,
מר ישראל מורן :אז יכול להיות שלא שמעת אותי,
מר מוטי ששון :אז שאלתי,
מר ישראל מורן :אבל אמרתי .3,000
מר מוטי ששון :אמרת אז זה בסדר .או קיי ,בסדר .תמשיך הלאה.
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מר ישראל מורן :בסדר ,אם לא שמעת זה סיפור אחר.
מר מוטי ששון :תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :כן .עמוד  61סעיף  5.1.1בפרק  .8.1.5.7.2.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם
 1,400שקלים .עמוד  62סעיף  5.1.1בפרק  .8.1.5.7.3.0אנחנו מבקשים להוריד 10
אחוז שהם  1,300שקלים .עמוד  63סעיף  5.1.1בפרק  8.1.5.7.4.0אנחנו מבקשים
להוריד  10אחוז שהם  2,400שקלים.
מר מוטי ששון :תמשיך ,מורן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,66אני מרגיש שאני מפספס את הדיון האמיתי .עמוד  66סעיף  ,5אני סומך
על איתי .סעיף  5.1.1בפרק  8.1.5.7.7.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם 1,300
שקלים .עמוד  66סעיף  7.4.2בפרק  ,8.1.5.770אנחנו מבקשים להוריד  49אחוז ו45-
אגורות ,לא אגורות ,אחוזים .סליחה 49 .ו 45-אחוז כשהסכום עומד על אותו סכום
שהעלינו אותו ולהשאיר את הסעיף על מה שהוא היה בפעם הקודמת .עמוד  67סעיף
 5.1.1בפרק  8.1.5.800אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  800שקלים .עמוד 67
סעיף  5.1.1בפרק  8.1.5.8.1.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  300שקלים.
עמוד  73סעיף  8.7.5בפרק  8.2.3.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם 811,800
שקלים .עמוד  73סעיף  875בפרק  8.2.3.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם
 811,800שקלים .עמוד  75סעיף  4.7.1בפרק  8.2.6.5.0.0אנחנו מבקשים להוריד 15
אחוז שהם  450שקלים .עמוד  75סעיף  8.7.4בפרק  8.2.6.700אנחנו מבקשים להוריד
 10אחוז שהם  7,650שקלים .עמוד  76בפרק  ,7.8.7סליחה ,בסעיף  7.8.7בפרק
 8.2.8.1.0.0אנחנו מבקשים להוסיף  70אלף שקלים .קווי לילה ,למי שפספס.
גב' נעה צ'פליצקי :להוסיף כמה?  70אלף?
מר ישראל מורן :להוסיף  70אלף שקלים ל 30-אלף שקלים ולהעמיד את הסעיף על  100אלף שקלים.
עמוד  82סעיף  5.1.1בפרק  8.4.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם 660
שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :עוד פעם סעיף ,מורן.
מר ישראל מורן :סעיף  5.1.1בפרק  .8.4.1.0.0.0עמוד ,את יכולה להציע כמה.
גב' נעה צ'פליצקי ... :אפשר להוריד יותר.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :את יכולה להציע וגם להתייחסות שלך הגזבר ייתן את התייחסותו.
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גב' נעה צ'פליצקי :אני חושבת שאפשר,
מר מוטי ששון :או קיי ,אמרת .הלאה.
מר ישראל מורן :עמוד ,אתה לא רוצה לדעת ממנה גם כמה וכמה זה יעמוד?
מר מוטי ששון :אני לא אומר לה מה להגיד .זה מה שהיא העירה ,זה נרשם בפרוטוקול.
מר ישראל מורן :כן .היא ביקשה להפחית יותר וממני אתה מבקש לדעת בדיוק כמה וממנה לא.
מר מוטי ששון :סליחה .אתה אמרת את מה שאמרת ,היא באה ואמרה אני חושבת יותר .אני לא
מכניס לפה שלה,
מר ישראל מורן :אתה עושה איפה ואיפה .עמוד ,82
דובר:

אם היא רוצה להגיד את הסכום האמיתי,

מר מוטי ששון :אז שתגיד .אתה הצעת ,אתה בא לישיבה,
מר ישראל מורן :עמוד  82סעיף  5.2.2בפרק  8.4.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם 2,400
שקלים .עמוד  82בפרק ,סליחה ,סעיף  5.6.2בפרק  4.8.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד
 33אחוז ו ,בקיצור 33 ,אחוז ושליש שזה  5,000שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :שזה יחזור לתקציב של .2015
מר ישראל מורן :נכון .עמוד  87סעיף  5.1.1בפרק  8.4.8.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם
 300שקלים .עמוד  85סעיף  4.7.1בפרק  8.4.5.4אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם
 330שקלים .עמוד  88סעיף  550בפרק  8.7.9אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם
 2,800שקלים .עמוד  89סעיף  580בפרק  9.3.9אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם
 10,000שקלים .עמוד  20סעיף  562בפרק  6.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז
שהם  3,500שקלים .עמוד  21סעיף  4.7.1בפרק  6.1.3.2.0.0אנחנו מבקשים להוריד
 15אחוז שהם  3,300שקלים .עמוד  20סעיף  580בפרק  6.1.2.0.0.0אנחנו מבקשים
להוריד  10אחוז שהם  15אלף שקלים .עמוד  20סעיף  5.1.1בפרק  6.1.1.1.0.0אנחנו
מבקשים להוריד  10אחוז שהם  3,250שקלים .עמוד  21סעיף  5.6.2בפרק 6.1.3.2.0.0
אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם  1,300שקלים.
דובר:

איזה סעיף?

מר ישראל מורן :סעיף  5.6.2בפרק ,6.1.3.2.0.0
דובר:

כמה להוריד?

מר ישראל מורן 50 :אחוז שהם  1,300שקלים .עמוד ,רק שנייה .עמוד  23סעיף  5.1.1בפרק 6.1.5.0.0.0
אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  180שקלים .עמוד  23סעיף  5.2.5בפרק
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 6.1.5.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  37אחוז ו 37.87 ,87-אחוז ולהעמיד את התקציב
כפי שהיה בשנה שעברה .סליחה,
גב' נעה צ'פליצקי :לא .ב.2015-
מר ישראל מורן :טועה ,מתנצל .נכון .לא ,לא ,כן ,כן .אני מתנצל באיך שהקראתי את זה .אני אחזור
שוב .מבקש להפחית  37.87אחוז נוספים.
גב' נעה צ'פליצקי :כלומר זה יחזור ל.2015-
מר ישראל מורן :בסדר .זה ,להוריד,
מר ישראל מורן :מה 114-אלף שקלים .עמוד  22סעיף  5.1.1בפרק  6.1.3.2.20אנחנו מבקשים להוריד
 10אחוז שהם  320שקלים .עמוד  24סעיף  5.8.1בפרק  6.1.7.0.0.0אנחנו מבקשים
להוריד  33ושליש אחוז ולהעמיד את התקציב כפי שהייתה הצעת התקציב שנה
שעברה ומפחית  300אלף שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :מסכימה איתך לגמרי.
מר ישראל מורן :עמוד  25סעיף  5.1.1בפרק  6.2.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז ,קיצוץ רוחבי
כמו שאמרנו ,ולהפחית  600שקלים .עמוד  25סעיף  5.6.2בפרק  6.2.1.1.0.0אנחנו
מבקשים להוריד  10אחוז שהם  560שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :אתה בהדפסות אתה מדבר?
מר ישראל מורן :נכון.
גב' נעה צ'פליצקי 10 ?5.6.2 :אחוז?
מר ישראל מורן :כן .את רוצה להוריד יותר?
גב' נעה צ'פליצקי :בטח שאני רוצה.
מר ישראל מורן :אז תגידי כמה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני רוצה יותר.
מר ישראל מורן :תגידי כמה ואת הסכומים.
דובר:

כמה יותר?

גב' נעה צ'פליצקי :כמה יותר?  25 .5,000אחוז.
מר ישראל מורן :שהם כמה?
גב' נעה צ'פליצקי :אני צריכה לעשות חשבון .לא יודעת 25 5,000 .אחוז.
מר ישראל מורן :או קיי .עמוד ,24
גב' נעה צ'פליצקי :תוותרו לי ,טוב? תודה.
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מר ישראל מורן :אז גם לי אתה מוותר על החישובים? למרות שאצלי זה אקסל.
מר מוטי ששון :כן ,הלאה.
מר ישראל מורן :עמוד  24סעיף  4.7.1בפרק  6.1.8.0.0.0מבקשים להוריד  155שהם  600שקלים .עמוד
 24סעיף  7.8.1בפרק  6.1.8אנחנו מבקשים להפחית את התוספת של ה 33-ושליש
ולהשאיר את התקציב כפי שהיה בהצעת התקציב שנה שעברה .להפחית  ,15סליחה,
להפחית ,זה למעשה התוספת של  25משנה שעברה,
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אז להוריד ,לא .אז,
מר ישראל מורן :להוריד  15אלף שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר ישראל מורן :שהם  25אחוז.
גב' נעה צ'פליצקי :נכון .אפשר יותר?
מר ישראל מורן :את יכולה להציע יותר.
גב' נעה צ'פליצקי :לדעתי אפשר יותר.
מר ישראל מורן :תדברי סכום וזהו.
דובר:

 ...מה שאתם רוצים.

גב' נעה צ'פליצקי :לחזור ל.2015-
מר מוטי ששון :או קיי ,הלאה.
מר ישראל מורן :עמוד  24סעיף ,5
גב' נעה צ'פליצקי :כנס תכנית עבודה,
מר מוטי ששון :סליחה ... .תכניות עבודה שאולי את לא מבינה מה זה אבל,
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא יודעת מה זה כנס תכנית עבודה? סליחה ,אני באה מחינוך .אני קצת יודעת
מה זה תכניות עבודה.
מר מוטי ששון :או קיי ,אז את יודעת.
גב' נעה צ'פליצקי :לא לזלזל .זה ממש לא יפה.
מר מוטי ששון :אז את יודעת,
גב' נעה צ'פליצקי :ואפילו מעליב.
מר מוטי ששון :חשבתי שאת לא יודעת .כנס תכניות עבודה זה א' ב' של כל ארגון.
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,אני קודם כל מכבדת ובואו נתחיל מזה.
מר מוטי ששון :אז גמרנו ,רק שאלתי אם את יודעת מה זה תכניות עבודה.
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גב' נעה צ'פליצקי :אני יודעת.
מר מוטי ששון :בסדר ,קיבלת.
גב' נעה צ'פליצקי :הייתי  36שנה בחינוך פה,
מר מוטי ששון :נו ,אז מה זה אומר?
גב' נעה צ'פליצקי :והגשתי תכניות עבודה והייתי בכנסים של תכניות עבודה אז לא צריך לזלזל.
מר מוטי ששון :אז אם את מבינה אז בסדר .או קיי .מורן תמשיך.
מר ישראל מורן :עמוד  24סעיף  .5.2.2בפרק  ,.6.1.7.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם 2,800
שקלים .מה?
מר מוטי ששון :לא ,לא .זה משהו עם אילן .הוא נגמרה לו הבטרייה ,הוא מקליט אותך אז נגמרה לו
הבטרייה ,אילן ,נכון?
מר אילן לוי :לא ,אני פשוט,
גב' נעה צ'פליצקי :תיגמר לך החבילה ,נו.
מר ישראל מורן :הוא עוקב סעיף אחרי סעיף .עמוד ,לא ,זה מעניין .אם עכשיו יש דיון וכאילו אין
חברי מועצה .לא ,אבל עכשיו הוא רוצה שיהיה דיון ואין פה חברי מועצה בכלל.
דובר:

הדיון בעיצומו.

מר ישראל מורן :עמוד ,23
מר מוטי ששון :מורן ,למה אתה חושב שבשבוע הבא יהיה עוד ,יהיו יותר חברים?
מר ישראל מורן :כי אז יהיה דיון?
מר מוטי ששון :עכשיו ,אתה מנסה להתחכם כל הזמן ,זה לא מכובד.
מר ישראל מורן :לא ,לא,
מר מוטי ששון :זה לא מכובד .מה אתה מנסה להתחכם? גמרנו ,זה הדיון .עזוב ,עזוב .אני איתך ,עזוב,
עכשיו זה דיון ,נקודה .כל מה שאתה רוצה תציג עם הארגומנטים שלך ומי שרוצה
להתייחס יתייחס .זה שכולם יצאו החוצה זה אומר ,זה לא מחמיא לך .הלאה,
תמשיך.
מר ישראל מורן :זה אומר ,ההיפך .אתה צודק .זה לא מחמיא לדיון.
מר מוטי ששון :לא .לא מחמיא לך.
מר ישראל מורן :אין בעיה .אתה רוצה להכניס אותם תכניס אותם לדיון.
מר מוטי ששון :לא ,זה לא מחמיא לך .אם הם היו מכבדים,
מר ישראל מורן :עמוד ,23
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גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,ואם היינו עוצרים ,מה היה צריך לקרות? בוא נגיד שאנחנו עוצרים עכשיו,
מה צריך לקרות?
דובר:

כרגע אנחנו פה  6שעות עם מספרים ,הוא לא  ...את הכול ,וזה דיון,

גב' נעה צ'פליצקי :ולא תהיה הצבעה,
מר ישראל מורן :אני אגיד לך למה לא .אני אגיד לך למה לא.
מר מוטי ששון :אנחנו נעבוד לפי החוק .מאירל'ה ,עזוב .אנחנו נעבוד לפי החוק.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אני מוכן לעשות את זה אבל אם אנחנו נקבל התייחסות על כל סעיף וסעיף
כמו שאנחנו מבקשים.
מר מוטי ששון :בבקשה ,מורן תמשיך .מורן.
דובר:

אנחנו רוצים היום לגמור.

מר מוטי ששון :מורן ,יש לך עוד שעה ועשרים.
גב' נעה צ'פליצקי :לא תהיה הצבעה,
מר ישראל מורן :למה עוד שעה ועשרים?
מר מוטי ששון 3 :שעות.
גב' נעה צ'פליצקי :לא תהיה הצבעה כי וידבסקי יצטרך לתת,
מר מוטי ששון :תגיד ,לאנשים אין מה לעשות? מורן.
דובר:

למה  ...אותנו עכשיו?

מר ישראל מורן :שום בעיה,
מר מוטי ששון :תמשיך ,מורן .תמשיך.
מר ישראל מורן :עמוד,
דובר:

תנו להם לסיים ,מה אכפת לכם,

מר ישראל מורן :ציפיתי שיש לכם יותר כוח להיום .נורית אמרה שהיא ישנה צהריים במיוחד בשביל
הישיבה.
גב' נורית בייסקי :אמרתי שהלכתי לנוח לפני הישיבה הזאת כי הספקתי  ...זה מה שאמרתי.
מר ישראל מורן :אני מחמיא לך .אני חושב שזה,
מר מוטי ששון :אז נורית הלכה לישון אבל יש פה אנשים שמהבוקר,
מר ישראל מורן :עמוד ,23
דובר:

משבע ורבע  ...פה.

מר ישראל מורן :אני ממשיך .חבל על הזמן .אני,
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דובר:

 ...שאני לקחתי היום אוטובוס ראשון בחמש בבוקר כבר הייתי.

מר מוטי ששון :ואל תשכח ,מורן ,שכולם מתנדבים פה.
מר ישראל מורן :אני שוכח?
מר מוטי ששון :יכלת לעשות את זה יותר פשוט ואפקטיבי ויעיל ,אבל החלטת בדרך שלך,
מר ישראל מורן :אפקטיביות נמדדת בתוצאה ,נכון?
מר מוטי ששון :בסדר ,עזוב נו.
מר ישראל מורן :בוא נראה מה תהיה התוצאה.
דובר:

לא יהיה דיון,

מר ישראל מורן :לא יהיה דיון?
דובר:

איזה דיון יהיה?

מר ישראל מורן :חבל .בוא נקיים דיון ,בוא תגיד לי מה אתה חושב .עמוד ,23
מר מוטי ששון :מורן תמשיך .איתי נכנס להחליף אותך .כן ,איתי יתחיל מעמוד  20עוד פעם.
מר ישראל מורן :עמוד  23סעיף  ,5.6.1הם רוצים לסגור את הישיבה עוד שעה ועשרים.
דובר:

נו 3 ,שעות ,זה לא יהיה דיון.

מר ישראל מורן :אני עושה לו .catch up
מר מוטי ששון :תמשיך ,מורן.
מר ישראל מורן :בפרק ,6.1.6.0.0.0
מר מוטי ששון :יש הצעת ייעול של המקליט.
מר ישראל מורן :מה ההצעה?
מר מוטי ששון :שתקליט את עצמך בבית ותביא לנו את זה.
מר ישראל מורן :אתה רואה ,זה לא מכבד .עמוד ,23
מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :סעיף  5.6.1בפרק  6.1.6.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  160שקלים.
נכון.
מר מוטי ששון :הלאה ,תמשיך.
מר ישראל מורן :אנחנו בעמוד  24בסעיף ,או ,מועלם חזר .אפשר להמשיך .סעיף ,5.1.1
מר ישראל מורן :עמוד  24סעיף  5.1.1בפרק  6.1.8.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם 120
שקלים.
דובר:

כיבוד  150שקל.
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מר ישראל מורן :זה חלק מה ,אתם מכירים את החיתוך הרוחבי הזה .עמוד  23סעיף  ,5.1.1תראה,
זה כמעט ברח לי 5.1.1 .בפרק  6.1.6.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שעומדים
על  90שקלים .בעמוד  27בסעיף  580בפרק  6.2.2.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד 15
אחוז שהם  75אלף שקלים .בעמוד  26סעיף  5.8.0בפרק  6.2.1.3.0.0אנחנו מבקשים
להוריד  10אחוז שהם  3,000שקלים .בעמוד  ,26צודק.
מר ישראל מורן :הדיון לא באחריותי ,באחריות המועצה .אני עשיתי שיעורי בית.
מר מוטי ששון :אבל מורן ,מותר לך לומר מה שאתה רוצה ,זה ההסתייגות שלך ,ומי שרוצה להוסיף
שיוסיף.
מר ישראל מורן :צודק.
מר מוטי ששון :זכותך לנמק ,זכותך לא לנמק .זה הדיון.
מר ישראל מורן :הגבאי אצלנו בבית הכנסת אומר מי שמוסיף מוסיפים לו מהשבת .זה כאילו השיטה
שלו וכל פעם זה עובד ,שתדע.
מר מוטי ששון :אבל מורן ,יש גם כל המוסיף גורע.
מר ישראל מורן :אז זה ,יש קצת חילוקי דעות בינך לבין הגבאי של בית הכנסת שלנו.
מר מוטי ששון :אני לא אומר ,אני לא אמרתי מה דעתי .אני אומר יש גם את זה.
מר ישראל מורן :טוב ,עמוד,
מר מוטי ששון :כן ,חברים .תמשיך ,תקרא.
מר ישראל מורן :עמוד  26סעיף  4.7.1בפרק  6.2.1.5.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם 675
שקלים.
דובר:

כמה הם ביחד?

מר מוטי ששון :התעוררת?
דובר:

אם אני נותן לך  675אתה עוזב אותנו?

מר מוטי ששון :טוב,
מר ישראל מורן :אם אתה תיתן  13מיליון זה בערך .וגם ,לדברים שאנחנו רוצים .אתה לא רוצה
קייטנות ,צהרונים,
מר מוטי ששון :מורן ,תמשיך .מורן.
מר מוטי ששון :מורן ,תמשיך לדבר.
דובר:

אני מציע לך ,תעשה החלפת שחקן .שים את זוהר ולך אתה תנוח ובוא בעוד שעתיים.

מר מוטי ששון :הלאה ,תמשיך מורן.
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מר ישראל מורן :עמוד,
מר מוטי ששון :טוב ,תמשיך מורן .מה ,אתה צוחק ממה שאתה עושה?
מר ישראל מורן :לא ,אני צוחק מהתגובות של מונה .עמוד  26סעיף  5.2.2בפרק  6.2.1.3.0.0אנחנו
מבקשים להוריד  10אחוז שהם  900שקלים.
דובר:

 900שקל.

מר ישראל מורן :נכון .בעמוד  26סעיף  5.6.2בפרק  6.2.1.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם
 480שקלים.
מר עמוס ירושלמי :מוטי ,איך קראו לחבר מועצה שלא היה מדבר  ?...איך קראו לו?
מר ישראל מורן :קואליציה ,קואליציה עמוס.
מר עמוס ירושלמי :יום אחד הוא התחיל לדבר ...
מר ישראל מורן :עמוד  26סעיף  580בפרק ,6.2.1.8.0.0
מר מוטי ששון :אילן ,חברים .מורן.
מר ישראל מורן 10 :אחוז שהם  6,000שקלים.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,תמשיך .שי ,הוא מדבר .אתה לוקח לו את זכות הדיבור .כן ,מורן .איפה
המחליף? איתי ,תיכנס.
מר מוטי ששון :תקרא לאיתי שיתחיל מעמוד  20עוד פעם.
דובר:

איתי חזר לבסיס.

מר מוטי ששון :אנחנו לא מתקדמים.
מר ישראל מורן :עמוד ,25
מר ישראל מורן :עמוד  25סעיף  5.6.3בפרק,
מר מוטי ששון :חברים.
מר ישראל מורן :בפרק  6.2.1.2אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  650שקלים .בעמוד  25סעיף
 5.2.2בפרק  6.2.1.2מבקשים להוריד  10אחוז שהם  480שקלים .מה הוא אמר? עמוד
,31
מר ישראל מורן :עמוד  31סעיף  511בפרק  7.1.2.6.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם 200
שקלים.
ד"ר מאיר רוק :באירוע  ...מ 400-שקל,
מר מוטי ששון :מאירל'ה ,תעשה לי טובה ,מאירל'ה ,מה אתה שואל אותו שאלות? תן לו לדבר.
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מר ישראל מורן :תסתכל ב ,2015-זה היה  155שקלים ,הכפלת את התקציב ,אנחנו רוצים להפחית ב-
 50אחוז.
דובר:

אתה לא יכול בשנה ...

מר ישראל מורן :איך  ...פותח עיניים ,שוב פעם ,הערה אישית .זה לא יפה מאיר'קה.
דובר:

מורן ,אם לא היית היו צריכים להמציא אותם.

מר מוטי ששון :כן ,מורן .תמשיך.
מר ישראל מורן :תודה .עמוד  29סעיף  5.6.1בפרק  7.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם
 800שקלים .סעיף  5.6.1בפרק .7.1.1
דובר:

כמה להוריד?

מר ישראל מורן 50 :אחוז.
מר מוטי ששון :תקרא את הסכום.
דובר:

זה ממש סוף העונה.

מר ישראל מורן :אמרתי 50 ,אחוז שהם  800שקלים.
מר מוטי ששון :בסדר.
מר ישראל מורן :עמוד  29סעיף  5.6.2בפרק  ,7.1.1.1.0.0אנחנו חושבים שצריך להוריד  50אחוז,
מבקשים להוריד  50אחוז שהם  2,250שקלים .בעמוד  29סעיף  5.6.1בפרק
 7.1.2.2.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם  2,400שקלים .סעיף  5.6.1פרק
.7.1.2.2.0.0
דובר:

סוף העונה.

מר ישראל מורן :עמוד ,32
דובר:

לכבוד זוהר תתחשב ,תרד ל 30-אחוז .זה לא הקלה.

מר ישראל מורן :אי אפשר ,זה מתאזן לפי הזה.
דובר:

שלא יתבלבל יתחיל מהתחלה.

דובר:

כן ,הוא שכח .תתחיל מהתחלה ,לא שמענו את הכל.

מר ישראל מורן :אנחנו לא עושים צחוק מהתקציב .יש לנו  ...יש לנו עקרונות .אתם רוצים לשבת על
העקרונות? בבקשה .קיבלתם אותם .בואו נדבר .אתם לא רוצים לדבר ,זה האופציה.
שנציג לכם תקציב חליפי ואתם תצביעו על כל התקציב סעיף-סעיף ,אחרת אין
אפשרות אחרת להציג תקציב אלטרנטיבי .רוצים לקחת את  ...להציע הצעה משלכם,
תציעו הצעה משלכם .אנחנו מוכנים לשבת על ההצעה הזאת .כולנו  ...נלמד אותה

51

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין  8.1.2017מספר  53פרוטוקול 467

שוב .אם זה יהיה מקובל עלינו אנחנו מורידים את ההסתייגויות ונתקדם .אתם לא
רוצים ,אנחנו נמשיך ככה .אחלה .עמוד ,32
דובר:

מורן ,תמשיך .אנחנו נהנים .תמשיך.

מר ישראל מורן :אם אתה נהנה,
דובר:

אני נהנה,

דובר:

לא ישברו אותנו בדברים האלה.

דובר:

תמשיך.

מר ישראל מורן :עמוד  32סעיף  .5.6.2בפרק  7.1.4.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם 12
אלף שקלים.
דובר:

תמשיך ,תמשיך.

מר ישראל מורן :אין בעיה .עמוד  32סעיף  ,550בפרק  7.1.5.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז
שהם  15אלף שקלים.
דובר:

זה היה חימום ה 90-וה 70-שקל.

דובר:

תמשיך ,תמשיך.

מר ישראל מורן :אבל היו סכומים גם קודם רציניים .אתה פספסת  2מיליון ,אתה פספסת,
דובר:

תמשיך ,תמשיך,

דובר:

 ...לקנות בית.

מר ישראל מורן :לא ,אבל אתה יכול למשל להפחית את מחירי הקייטנות או הצהרונים,
דובר:

תמשיך ,מורן.

מר ישראל מורן :אתה לא חושב שזה נכון?
דובר:

מורן ,תמשיך.

מר ישראל מורן :הנה דיון .אתם לא רוצים דיון .עמוד  33סעיף  ,5איפה היועצת המשפטית?
דובר:

בחוץ.

מר ישראל מורן :לא צריך לקיים את זה עם היועצת המשפטית?
דובר:

אני לא יודע,

מר ישראל מורן :נראה לי שהיועצת המשפטית חייבת להיות חלק מהישיבה.
דובר:

היא בחוץ מדברת ,בדיוק חזרתי משם.

דובר:

מועלם ,בוא תקרא לה שנייה .נקרא לה ,אין בעיה.

מר ישראל מורן :חשוב שהיא תשמע.

52

מועצת העיר ה 17 -חולון ישיבת מועצה שלא מן המניין  8.1.2017מספר  53פרוטוקול 467

עו"ד יונת דיין :אני מתנצלת ,יוסי הלך לייצר תיונים.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,אני אחזור פשוט ממתי ש,
מר ישראל מורן :עמוד  33סעיף  5.6.2בפרק  7.2.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם 400
שקלים .אנחנו ,עמוד  33סעיף  580בפרק  7.2.1.1.0.0מבקשים להוריד  10אחוז שהם
 4,800שקלים .בעמוד  33סעיף  5.2.2בפרק  7.2.1.0.0.0מבקשים להוריד  50אחוז
שהם  150שקלים .עמוד ,34
מר מוטי ששון :תמשיך ,מורן.
מר ישראל מורן ... :רוצים להתייחס .סעיף  7.4.2בפרק  7.2.2.1אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם
 3,050שקלים .עמוד  33סעיף  7.4.2בפרק  7.2.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  25אחוז
שהם  4,000שקלים .עמוד  34סעיף  5.2.2בפרק  7.2.3.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד
 50אחוז שהם  400שקלים .בודק שאין דיון .עמוד  34סעיף  7.8.1בפרק 7.2.3.0.0.0
אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם  2,700שקלים .עמוד  36סעיף  5.1.2בפרק
 7.3.1.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית את העלייה של ה 108-אחוז בשליש ולהעמיד את
התקציב על  ,2,400להפחית ב 2,600-שקלים שנוספו.
גב' נעה צ'פליצקי :נוספו .2,600
מר ישראל מורן :נוספו  ,2,600נחזיר את זה חזרה לכמה שזה היה .עמוד  36סעיף  5.6.2בפרק
 7.3.1.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם  400שקלים .עמוד  36סעיף 5.8.2
בפרק  7.3.1.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז שהם  194,500שקלים .עמוד 36
סעיף  5.1.1ברק  7.3.2.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית  33אחוז ושליש שהם 500
שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :כמה? ?500
מר ישראל מורן 500 :שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :מה ,באירוח וכיבוד? למה לא ב 50-אחוז?
מר ישראל מורן :תציעי.
דובר:

תציעי ,אפשר .בואי נדבר על זה.

גב' נעה צ'פליצקי 30 :אחוז .למה? אם זה היה  2,199ב 2015-ואחר כך זה היה ,למה לא ביותר?
מר ישראל מורן :לא ,זה היה  700שקלים ו 78-אגורות.
גב' נעה צ'פליצקי :אתה מדבר על אירוח וכיבוד?
מר ישראל מורן :כן .סעיף  5.1.1בפרק ,7.3.2.0.0.0
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גב' נעה צ'פליצקי :נו ,היה .2,199
מר ישראל מורן :לא ,איך היה?
מר ישראל מורן :תסתכלי על הפרק.
גב' נעה צ'פליצקי :אה.
דובר:

על הכיבוד,

מר ישראל מורן :בעמוד  .37יש דיון?
מר מוטי ששון :מורן ,תמשיך בבקשה.
מר ישראל מורן :עמוד  37סעיף  5.6.1בפרק  7.3.2.4.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם 1,600
שקלים .עמוד  37סעיף  5.6.2בפרק  7.3.2.2.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם
 16אלף שקלים .עמוד  37סעיף  580בפרק  7.3.2.2אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז
שהם  15אלף שקלים .עמוד  39סעיף  5.1.1בפרק  7.4.1.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית
 10אחוז שהם  600שקלים .עמוד  39סעיף  5.6.1בפרק  7.4.1.0.0.0אנחנו מבקשים
להפחית  50אחוז שהם  300שקלים.
דובר:

שכפולים .יסתדרו עם  300שקל בשכפול אתה חושב?

מר ישראל מורן :יסתדרו עם אפס .יכולים להתחיל עם .300
מר מוטי ששון :טוב ,תמשיך.
מר ישראל מורן :עמוד ... ,זה היה הערה לדיון .עמוד  39סעיף  5.6.2בפרק  7.4.1.0.0.0מבקשים להוריד
 50אחוז שהם  250שקלים .עמוד  39סעיף  5.1.1בפרק  ,7.3.5.0.0.0יוסי ,אתה כותב?
מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז שהם ,אז רק אני מבקש שלפני שהגזבר עובר על זה
שתאשרו אצלנו את הפרוטוקול קודם כל ,את התמלול ,כדי שנוכל לוודא כי יש לנו
אפשרות הרי להערות על הפרוטוקול ,נכון? אז כדי שנוודא שבאמת הסכומים הם
אותם סכומים תגישו לנו את התמלול ,נוכל לוודא ואנחנו נוכל ,אז או שאתם
רושמים,
דובר:

הוא רושם את זה,

מר מוטי ששון :סליחה,
דובר:

התמלול ,התמלול לא יהיה,

מר ישראל מורן :אמרתם לי שזה מהתמלול .שאלתי ,בגלל זה שאלתי .אם כתבתם את כל הסעיפים
אין בעיה .שום בעיה .עמוד  39סעיף  5.2.2בפרק  7.3.5.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית
לסכום שהיה קודם ב 600-שקלים .עמוד  39סעיף  5.6.2בפרק  7.3.5.0.0.0אנחנו
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מבקשים להפחית ב 50-אחוז שהם אלף שקלים .עמוד  39סעיף  5.2.2בפרק
 .7.4.1.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם  1,600שקלים .עמוד  40סעיף
 5.1.1בפרק  7.4.2.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז שהם  270שקלים .עמוד 40
סעיף  7.4.2בפרק  ,40 ,7.4.2.0.0מוטי .אתה לא עוקב 7.4.2 .בפרק ,7.4.2.0.0
דובר:

תיכף יביאו לי את הסעיף.

מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם  9,000שקלים.
מר ישראל מורן :עמוד  42סעיף  5.6.2בפרק  7.4.6.1.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם 1,200
שקלים .יש דוקטור בקהל?
עו"ד יונת דיין :אם כבר אתה הולך בציטוטים אז אני בכיוון של ...
מר מוטי ששון :לא ,אל תעני .אל תעני.
מר ישראל מורן :את מה?
עו"ד יונת דיין :לא .אם אתה הולך בכיוון של ציטוטים אז אני רוצה לשאוף לדוקטור לפיזיקה
גרעינית.
מר ישראל מורן :זה נכנס פעמיים עכשיו לפרוטוקול .אני מוכן לסיים ,בואו נסיים .אתה רוצה ללכת
עוד מעט.
מר ישראל מורן :עמוד  ,43סעיף  5.1.4בפרק  ,7.5.2.0.0.0אנחנו רוצים להפחית  50אחוז שהם 11,200
שקלים.
דובר:

כמה זה  50אחוז?

מר ישראל מורן :חצי.
דובר:

כמה זה חצי?

מר ישראל מורן 11,200 :שקלים.
מר עמוס ירושלמי :אתה הולך לקראת הגדולים עכשיו?
מר ישראל מורן :אנחנו כבר הקראנו .אנחנו מקריאים תוך כדי גדולים ,אתה לא מקשיב.
דובר:

יעקב ,זרוק איזה חבילה מלא כסף ותגמור את הסיפור.

דובר:

אתה בטריק אחד גם סוגר לו את הכול ,נותן לו גם בית מלון  5כוכבים.

מר ישראל מורן :אני לא חושב שקונים אותנו בדברים כאלה.
דובר:

לא ,בשביל שתיהנה קצת תנוח ,תראה ,אתה עושה עבודה קשה.

דובר:

אני מכיר אנשים יותר גדולים ממך שקנו אותם בפחות.
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מר ישראל מורן :אותנו לא ייקנו ,אל תדאג .אתה רוצה לשלם עבור הציבור? אני מוכן להגיד לך עבור
מה.
דובר:

בשביל לקנות אותם צריך משכנתא ,עזוב.

מר מוטי ששון :כן.
מר ישראל מורן :עמוד ,45
מר מוטי ששון :לא ,חכה ,עוד מעט  20יש ,חכה .יבוא איתי עם .20
מר מוטי ששון :מורן כוס תה? אני אדאג שיוסי יביא לך.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן תמשיך.
מר ישראל מורן :הוא ביקש .שי העיר הערה סוף כל סוף חשובה ,אם בתקציב לא שיתפו אז לפחות
מישהו משתף.
דובר:

זה מתוקצב?

מר ישראל מורן :הנה ,גם אילן חושב ככה.
מר ישראל מורן :אבל שתדעו בפעם הבאה ,אם יהיו עוד כמה ישיבות כאלה ,צריך כאילו להתחלק.
דובר:

אין בעיה.

מר ישראל מורן :מה אתה מביא פעם הבאה?
דובר:

מה שאתה רוצה.

מר ישראל מורן :פעם שעברה הייתה לי יום הולדת ,ולא הבאת לי.
מר ישראל מורן :ב 12-היה לי יום הולדת.
דובר:

גם לי היה .תביא איזה עוגה מוטי.

דובר:

יש חוק שאומר אם אנחנו מעל  4שעות ,לא 3 ,שעות ,צריך להביא סנדוויצ'ים ונקניק
וקצת לאכול.

מר ישראל מורן :גם מחר יהיה לך ככה וגם מחרתיים .טוב ,ממשיכים .עמוד ,45
מר ישראל מורן :עמוד  ,45אפשר להמשיך?
דובר:

כן.

מר זוהר נוימרק :אל תפסיק רגע.
מר ישראל מורן :עמוד  ,45סעיף ,5.1.1
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,שנייה .אני איתך.
מר ישראל מורן :עמוד  ,45בוא תצטרף אלינו .תראה כמה מקום יש לך.
דובר:

אני שומע.
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דובר:

הוא יושב עם רחמים .מה אתה צריך אותנו.

דובר:

רחמים ,אתה מקבל שעות נוספות עכשיו?

מר ישראל מורן :אני לא יודע איך זה יוצא בתקציב כי זה  1חלקי .12
מר רחמים בינוני :אין לי שעות נוספות.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר מוטי ששון :מורן,
מר ישראל מורן :עמוד ,45
דובר:

אה ,גלובלי.

דוברת:

אצל בכירים אין שעות נוספות.

מר ישראל מורן :אתה אומר זה גלובלי ,זה לא משנה כמה זה .בסדר .ברוך השם ,לא מתלוננים כאילו
על השכר בדרך כלל בעיריית חולון?
מר מוטי ששון :מורן תמשיך.
מר ישראל מורן :רגע ,הוא העיר הערה .עמוד  ,45סעיף  5.11בפרק  ,7.6.9.1.0.0אנחנו מבקשים
להוריד  50אחוז שהם  800שקלים.
דובר:

כמה הם?

מר ישראל מורן .800 :ממשיכים .עמוד  ,46סעיף  5.6.1בפרק  ,7.7.2.1אנחנו מבקשים להפחית 50
אחוז שהם  950שקלים.
דובר:

לא ,לא ,אסור לחזור אחורה.

מר ישראל מורן :עמוד  ,46סעיף  5.2.2בפרק  ,7.7.2.1.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם
 1,350שקלים .עמוד  ,46סעיף  550בפרק  ,7.7.2.1.0.0אנחנו מבקשים להפחית 50
אחוז שהם  2,400שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :כמה היה התקציב ב?2015-
מר ישראל מורן :לא יודע ,את יכולה לשאול.
מר רחמים בינוני :הביצוע היה אפס כי לא היה פרסומים של אזור התעשייה .זה פרסומים של מינהלת
תעשייה ומסחר.
מר ישראל מורן :תודה .עמוד ,47
מר רחמים בינוני :מה שרואים ,מה שרואים בביצוע ,2015
מר ישראל מורן :הוא לא שמע אותך.
מר רחמים בינוני :אה ,זה הביצוע בפועל ולכן לא היה ביצוע ולכן את רואה פה .0
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מר מוטי ששון :טוב ,הלאה ,תמשיך.
מר ישראל מורן :אפשר התייחסות ככה של הגזבר על כל סעיף?
מר מוטי ששון :שמעת ,תגיד את הכול ,יתייחס.
מר ישראל מורן :עמוד  ,47סעיף  ,5.1.1זה לא הגזבר ,זה רחמים 5.1.1 ,בפרק  ,7.8.1.1אנחנו מבקשים
להוריד  20אחוז שהם  5אלפים שקלים.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :עמוד  ,47עמוד  ,47סעיף  5.6.2בפרק  ,7.8.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוז
שהם  15אלף שקלים.
מר רחמים בינוני :זה הדו"חות של הפיקוח העירוני.
גב' נעה צ'פליצקי :אז צריך עוד יותר להוריד.
מר ישראל מורן :לא ,זה הכנסה .עמוד  ,47סעיף  7.3.5בפרק  ,7.8.1.1אנחנו מבקשים להשאיר את
הסעיף כמו שהוא היה ולהפחית את העלייה שעלתה .סך הכול להוריד  18אלף
שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :לחזור ל?2016-
מר ישראל מורן :נכון.
מר משה מועלם :את מסכימה נעה?
גב' נעה צ'פליצקי :במקרה זה כן.
מר משה מועלם :אה ,רק בזה?
מר מוטי ששון :מועלם ,מה קרה נעצרת?
מר ישראל מורן :יש פה דיון .אני לא יכול לקטוע אותו.
מר מוטי ששון :לא ,אין פה דיון .אף אחד לא ביקש רשות דיבור בכלל .אין פה שום דיון .מי שרוצה
לדבר ,יודע לפנות ,ירים את האצבע ואני אתן לו לדבר .תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,49סעיף  5.1.1בפרק  ,7.8.2.0.0.0אנחנו מבקשים,
מר יוסי זיידה :רגע סליחה ,אתה יכול לחזור?
מר ישראל מורן :כן.
מר יוסי זיידה :באיזה עמוד?
מר ישראל מורן :עמוד  ,49סעיף  5.1.1בפרק  ,7.8.2.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית  20אחוז שהם
 1,800שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,אני מציעה יותר.
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מר ישראל מורן :כמה?
גב' נעה צ'פליצקי 50 :אחוז.
מר מוטי ששון :או קיי .זה רשום בפרוטוקול ,הלאה.
מר ישראל מורן :בעמוד  ,49סעיף  5.6.2בפרק  ,7.8.2אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם  15אלף
שקלים .עמוד  ,50סעיף  5.6.2בפרק  ,8.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז
שהם  1,300שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מציעה יותר.
מר ישראל מורן :בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :אני מציעה יותר .אני אגיד לך תיכף כמה.
מר מוטי ששון :כן נעה?
גב' נעה צ'פליצקי 30 :אחוז לפחות.
מר מוטי ששון :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :זה היה  ,2,300עכשיו  13אלף ,איפה הפערים?
מר מוטי ששון :טוב ,הלאה.
גב' נעה צ'פליצקי .. :עם הפערים האלה.
מר מוטי ששון :לא חשוב ,את מציעה להוריד,
גב' נעה צ'פליצקי :זה כן חשוב .אם היה  2,300ועכשיו  13אלף,
מר מוטי ששון :או קיי ,מורן,
גב' נעה צ'פליצקי :צריך להסביר את הפערים.
מר מוטי ששון :וידבסקי יש לך הרבה מתחרים בענייני תקציב .הלאה.
מר ישראל מורן :עמוד  ,50סעיף  7.8.3בפרק  8.1.1.0.0.0פעילות ועד הורים ,אנחנו מבקשים להגדיל
ב 100-אחוז ולהוסיף עוד  7,700שקלים.
דובר:

להגדיל?

מר ישראל מורן :כן.
מר משה מועלם :אתה יודע מה ההוצאות שלהם בכלל?
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :אתה רוצה להגדיל יותר ,תגדיל .זה הזמן שלך להגדיל .אתה יכול להציע .זה מספיק
 7,700שקלים?
מר משה מועלם :לא.
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מר ישראל מורן :אתה חושב שצריך להפחית?
מר מוטי ששון :מועלם עזוב ,מועלם זה לא דיון.
מר ישראל מורן :אז תחליט.
מר מוטי ששון :תן לו.
מר ישראל מורן :זה כן דיון .לא דיון?
מר מוטי ששון :לא.
מר ישראל מורן :אתה הרגע אמרת זה לא דיון.
מר משה מועלם :אתה סתם זורק ,אתה יודע בכלל מה ההוצאות שלהם?
מר ישראל מורן :תגיד.
מר משה מועלם :אם יש להם הוצאות,
מר ישראל מורן :אתה יכול ללמד אותנו.
מר מוטי ששון :מורן,
מר משה מועלם :אז מה אתה זורק סתם סכום כפול.
מר ישראל מורן :אני חושב שצריך להכפיל את התקציב של ועד הורים.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן?
מר משה מועלם :למה? אתה יודע למה?
מר ישראל מורן :אני חושב שהפעילות שלהם היא חשובה ועוד השנה היא שנת בחירות.
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :אני חושב שצריך להוסיף מהתקציב.
מר מוטי ששון :בסדר.
מר ישראל מורן :אתה חושב אחרת ,תגיד אחרת.
מר מוטי ששון :מורן ,אני אומר את זה לכולם,
מר ישראל מורן :זה דיון ,מה אתה רוצה.
מר מוטי ששון :אני אומר למועלם ,דיון לעשות את זה בצורה מסודרת,
מר ישראל מורן :אבל לא נוח לך בכל פעם שמישהו מהקואליציה מדבר.
מר מוטי ששון :לא ,כשמישהו פורץ ולא מקבל רשות דיבור,
מר ישראל מורן :אה ,או קיי.
מר מוטי ששון :זה מפריע.
מר ישראל מורן :שיבקש.
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מר מוטי ששון :אם הוא רוצה להעיר הערה ,אמרתי ,הדיון פתוח ,ירימו את האצבע ,אני אתן לכל
אחד זכות דיבור .זה שכל אחד מתפרץ לשני זה לא דיון .אחד זורק הערה לשני ואתה
מתייחס לזה ,זה לא דיון .זה הערות .אבל אם מישהו רוצה ,בבקשה ,לעשות את זה
מסודר ,שיירשם בפרוטוקול מה שאומרים.
מר ישראל מורן :טוב .אתה רוצה לשאול אותו אם הוא רוצה?
מר מוטי ששון :אני לא שואל מי שרוצה .מי שרוצה ,אמרתי ,מי שרוצה להתייחס ,ירים את היד ,אני
אאפשר לו לדבר .זה נקרא דיון.
מר ישראל מורן :עמוד  ,50סעיף  5.1.1בפרק  ,8.1.1.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז שהם
 1,820שקלים .עמוד  ,50סעיף  5.1.2בפרק  ,8.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להפחית 50
אחוז שהם  1,250שקלים.
דובר:

מורן ,אנחנו לא מופתעים.

מר ישראל מורן :לילה טוב.
מר מוטי ששון :הוא צריך לקום מחר בשש בבוקר .יש לו משמרת.
מר ישראל מורן :אמרתי לילה טוב.
מר מוטי ששון :חמש ,יש פה אנשים שצריכים לקום גם כן מוקדם בבוקר אז תמשיך.
מר ישראל מורן :אני ממשיך .עד אחת זה יסתיים.
מר מוטי ששון :עד מתי שזה יקרה ,תניח לי .המועצה תחליט עד מתי שזה יהיה.
מר ישראל מורן :אפשר  ..ישיבת תקציב עד  6שעות.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן תמשיך .תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :מה היועצת המשפטית אומרת?
מר מוטי ששון :עכשיו תדבר.
מר ישראל מורן :לא ,אבל אני רוצה לדעת ,זה מעניין ,חוות דעת משפטית,
מר מוטי ששון :אחר כך תשמע ,אל תדאג.
מר ישראל מורן :לא ,לי אין בעיה ,אני לא דואג.
מר מוטי ששון :כשנצטרך להפסיק אותך ,נפסיק אותך ,אל תדאג .המועצה תחליט אם ממשיכים או
לא ממשיכים .אם נמשיך .עכשיו אתה מדבר .יש לך זכות דיבור.
מר ישראל מורן :או קיי .
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מר ישראל מורן :עמוד  ,55סעיף  .5.6.2בפרק  ,8.1.3.2.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם
 7,500שקלים .עמוד  ,54סעיף  9.3.3בפרק  ,8.1.2.2.1.0אנחנו מבקשים להוסיף 100
אחוז שהם  30אלף שקלים נוספים .אתה רוצה להזמין פיצות?
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :הוא אמר.
מר ישראל מורן :עמוד  ,59סעיף  550בפרק  ,8.1.5.1.0.0אנחנו מבקשים להפחית  33אחוז ושליש שהם
 5אלפים שקלים .עמוד  ,61סעיף ,5.1.1
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,רק שאלה.
מר ישראל מורן :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :רחמים ,כשמדברים על חינוך על סודי ,מתכוונים למחלקה כללי הדפסות לבתי
ספר בנפרד .אז זה למחלקה.
מר ישראל מורן :כן.
מר רחמים בינוני :מינהל החינוך.
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר ישראל מורן :אם יצטרכו אפשר יהיה להוסיף להם במהלך השנה .זה לא משהו שהוא ...
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,היה פר בית ספר.
מר מוטי ששון :אין בעיה ,תמשיך מורן.
מר ישראל מורן :עמוד  ,61סעיף  5.1.1בפרק ,8.1.5.7.1.0
גב' נעה צ'פליצקי :איזה סעיף? איזה סעיף?
מר ישראל מורן :סעיף ,5.1.1
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,או קיי.
מר ישראל מורן :בפרק  ,8.1.5.7.1.0אנחנו מבקשים להפחית  20אחוז שהם  2,400שקלים .עמוד ,64
סעיף  5.1.1בפרק  ,8.1.5.7.5.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז שהם  1,500שקלים.
עמוד  ,65סעיף  5.1.1בפרק  ,8.1.5.7.6.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז שהם 700
שקלים .עמוד  ,67סעיף  5.1.1בפרק  ,8.1.5.8.1.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז
שהם  300שקלים.
מר ישראל מורן :עמוד  ,70סעיף  5.6.2בפרק  ,8.1.7.3.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם 4
אלפים שקלים.
מר מוטי ששון :שהם כמה?
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מר ישראל מורן 50 :אחוז שהם  4אלפים שקלים .עמוד  ,72סעיף  4.7.1בפרק  ,8.1.7.9.3.0אנחנו
מבקשים להפחית  15אחוז שהם  750שקלים .עמוד  ,73סעיף  7.8.6בפרק ,8.2.2.2.0.0
אנחנו מבקשים להפחית  100אחוז שהם  27אלף שקלים .עמוד  ,73סעיף  8.7.1בפרק
 ,8.2.3.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית  30אחוז שהם  135אלף שקלים .עמוד  ,74אתם
שומעים? הנה סכומים גדולים אילן ,רצית .סעיף  870בפרק  ,8.2.6.1.0.0אנחנו
מבקשים להפחית  10אחוז שהם  523,450שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע ,זה  3אלפים.
מר ישראל מורן :מה ,מה ,מה?
גב' נעה צ'פליצקי :באיזה סעיף אתה ,ב?870-
מר ישראל מורן :סעיף  870בפרק ,8.2.6.1.0.0
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר ישראל מורן :כמה הוא עומד?
מר ישראל מורן?3,234 :
מר רחמים בינוני 3.234 :מיליון,3.234.500 .
גב' נעה צ'פליצקי :נכון.
מר ישראל מורן :או קיי ,זה פחות  2מיליון?
מר רחמים בינוני 10 :אחוז?
מר ישראל מורן :אז עכשיו יש לנו  2מיליון שקל נוספים.
מר רחמים בינוני :הסעיף מתוקצב .3.234.500
מר ישראל מורן :הבנתי 10 .אחוז עדיין שזה .3.234
מר מוטי ששון :רחמים,
מר רחמים בינוני :כן?
מר מוטי ששון :תן לו.
מר ישראל מורן :לא ,הייתה טעות בתקציב .זה מופיע לי בפלט של האקסל.
מר מוטי ששון :אחר כך תגיד לו.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,למה אחוז השינוי הוא  0רחמים?
מר רחמים בינוני :זה טעות ,זה טעות.
גב' נעה צ'פליצקי :אה ,או קיי.
מר ישראל מורן :אנחנו היינו עכשיו בסעיף  870בפרק  8.2.6.1.0.0והורדנו  323,450שקלים.
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גב' נעה צ'פליצקי :זהו ,פרשת?
מר ישראל מורן :עמוד ,שי ,תישאר איתנו.
מר ישראל מורן :עמוד  ,74סעיף  875בפרק  ,.8.2.6.1.0.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז שהם 22
אלף שקלים.
מר ישראל מורן :עמוד  ,75סעיף  870בפרק ,8.2.6.4.0
מר מוטי ששון :מורן קדימה.
מר ישראל מורן :עמוד ,75
מר מוטי ששון :או קיי ,בבקשה,
מר ישראל מורן :עמוד ,75
מר יוסי זיידה :רגע מורן ,חברים ,סליחה ראש העיר ,כדי שההקלטה תישמע כמו שצריך.
דובר:

לא ,הוא צודק.

מר ישראל מורן :על הפרוטוקול והתמלול אנחנו נעבור .עמוד ,870
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,עמוד ,75
מר ישראל מורן :אין עמוד  ,870בדקתי את הערנות שלכם.
גב' רבקה עדן :מוטי ,למה לא ממשיכים?
מר ישראל מורן :עמוד ,75
מר מוטי ששון :מורן מתלוצץ קצת ,מותר לו ,לפני שהוא מעביר את רשות הדיבור לאיתי.
מר ישראל מורן :סעיף  870בפרק  ,8.2.6.4.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  95אלף שקלים.
עמו ד ,76סעיף  7.8.6בפרק ,8.2.8.1.0.0
דובר:

אירועים,

מר ישראל מורן :נכון ,אנחנו מבקשים להוסיף  100אחוז שהם תוספת של  350אלף שקלים.
דובר:

באירועים?

מר ישראל מורן :באירועים מסוימים.
דובר:

למה זה?

מר ישראל מורן :למחלקת הנוער .אחרי שקיצצתם אותם ב 50-אחוז מאז הביצוע של .2015
דובר:

הוא רוצה להוסיף פה  350אלף.

מר ישראל מורן :קיצצתם ואנחנו מחזירים.
דובר:

הכול יש ,זה כבר קיים בתקציב ,עזוב.

מר רחמים בינוני :מורן ,זה לא קוצץ ,זה עבר לרשת והם עושים,
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מר מוטי ששון :אבל הוא שמע את התשובה הזאת עוד לפני שנה והוא ממשיך .בבקשה מורן ,תמשיך,
אל תענה להם ,אני מבקש ,תן לו לסיים .הוא לא יסיים גם בעוד ,עד סוף השנה בסוף
נגיע .תמשיך.
מר ישראל מורן :עמוד  ,79סעיף  8.1.2בפרק  ,8.2.9.1.0.0אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז שהם 30
אלף שקלים.
מר רחמים בינוני :איזה סעיף ,סליחה?
מר ישראל מורן :סעיף  8.1.2בפרק .8.2.9.1.0.0
מר רחמים בינוני :כמה להוסיף?
מר ישראל מורן 10 :אחוז 30 .אלף שקלים .עמוד  ,82סעיף  5.6.2בפרק  33 ,8.4.1.0.0.0ושליש ,רשום
לך? או קיי ,רק רציתי לדעת .עמוד  ,82סעיף  470בפרק  ,8.4.1אנחנו מבקשים ,סעיף
 470בפרק  ,8.4.1.0.0.0אנחנו מבקשים,
מר ישראל מורן :אני מבקש להפחית ,לא ,זה לא המטרה שלי .אתה רוצה שאני אחזור על המטרות,
אני אגיד לך שוב פעם את המטרות.
דובר:

אין צורך.

מר ישראל מורן 3,200 :שקלים .עמוד  ,82סעיף  7.8.3בפרק  ,8.4.1.0.0.0אנחנו מבקשים להפחית 50
אחוז שהם  20אלף שקלים .עמוד  ,84בפרק ,סליחה ,סעיף  5.1.1בפרק ,8.4.4.2.0.0
אנחנו מבקשים להפחית  10אחוז שהם  400שקלים .עמוד  ,84סעיף  8.9.2בפרק
 ,8.4.5.3.0.0אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם  3אלפים שקלים .עמוד  ,85סעיף
 7.8.2בפרק,
מר ישראל מורן :עמוד  ,85סעיף  7.8.2בפרק  ,8.4.5.4אנחנו מבקשים להפחית  50אחוז שהם 800
שקלים .אתה רוצה להמשיך קצת?
מר איתי זילבר :כן.
מר מוטי ששון :כן ,עמוד .20
מר איתי זילבר :למה אתה שלילי? למה ?20
מר מוטי ששון :אם אתה הולך קדימה זה כבר טוב.
מר איתי זילבר :מה זה?
מר מוטי ששון :טוב ,קדימה איתי.
מר איתי זילבר :טוב ,תיכף נגיע לזה .אני רוצה לשאול קודם ראש העיר,
דובר:

אין שאלות.
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מר איתי זילבר :לא ,יש דיון ,לא? אני מסתייג ,אני מסתייג על סעיף ואני רוצה שיסבירו מדוע יש
שינוי ,כי אני רואה בעמוד  ,20ביקשת אז הנה ,בסעיף  119בפרק ,6.1.1.1.0.0
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,עמוד  20איזה סעיף?
מר איתי זילבר :עמוד  ,20סעיף  119בפרק  ,.6.1.1.1.0.0אנחנו רואים עלייה של  13אחוזים וכמעט
וחצי בשכר סגני ראש העיר ,ראש העיר וסגניו .אני שואל מה פשר השינוי?
דובר:

תעלה לנו יותר.

מר איתי זילבר :לא ,אני שואל מה פשר השינוי .אני שואל שאלה .הסתייגות היא לא חייבת להיות,
תראו ,היא לא חייבת להיות להוסיף או להוריד.
מר מוטי ששון :אתה אמרת הסתייגות ,תקבל תשובות.
מר איתי זילבר :אני רוצה להצביע ספציפית על הסעיף הזה ואני שואל ,אני שואל למה יש תוספת,
מה מצדיק תוספת,
מר מוטי ששון :כל מה שעושים עושים על פי חוק.
מר איתי זילבר :לא ,לא אמרתי .מי אמר לא על פי חוק? אני אמרתי לא על פי חוק? אני שואל מה
המהות של הדבר.
מר מוטי ששון :איתי ,תעלה את ההסתייגויות.
מר איתי זילבר :אז אני מסתייג מהסעיף הזה.
מר מוטי ששון :אז תסתייג ,תגיד אתה רוצה שלא יעלו.
מר איתי זילבר :לא ,לא ,אני רוצה שיסביר עליו בנפרד .ואני שואל מדוע יש את העלייה הזאת.
מר רחמים בינוני :אני רוצה לענות ,סליחה ,אם אפשר.
מר מוטי ששון :על הספציפי הזה תענה לו.
מר איתי זילבר :על זה.
מר מוטי ששון :יותר אתה לא עונה.
מר איתי זילבר :על זה .אנחנו ספציפיים סעיף-סעיף מוטי.
מר מוטי ששון :לא ,תעלה .אתה לא תשאל תשאלות ותקבל תשובות.
דובר:

לא שומעים רחמים.

מר רחמים בינוני :אני אומר השכר שרואים פה זה כולל כל העובדים בלשכת ראש העיר וכלל הסגנים.
מר איתי זילבר :או קיי.
מר רחמים בינוני :יש עובדים ,מה שאנחנו עושים בשכר פה ,אנחנו גוזרים את השכר של מאי .יש
עובדים שמקבלים קידומים ,עובדים ,פקידות ובכירים ולכן מה שאתה רואה פה זה
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גביית שכר של מאי פלוס תוספת  3.94אחוז שאנחנו הוספנו ,כי כמו שאמרנו יש במרץ
תוספת שהעובדים מקבלים  1.75אחוז ,בפברואר מקבלים  1,000שקלים.
מר איתי זילבר :גם אנחנו חשבנו .אמרנו מצ'פרים.
מר מוטי ששון :איתי בבקשה.
מר איתי זילבר :אז הנה ,לאור דבריו של רחמים ,אני מסיר את ההסתייגות מהסעיף הזה מוטי.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר איתי זילבר :אתה רואה ,זה נורא פשוט היה.
מר מוטי ששון :הלאה.
דובר:

כמה זה  100אחוז תוספת של ?..

מר מוטי ששון.100 :
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו בעמוד ,20
דובר:

עוד פעם ,יופי.

מר משה מועלם :פעם חמישית.
מר איתי זילבר :דברים טובים חוזרים עליהם.
גב' נעה צ'פליצקי :זה עמוד  20חדש.
מר משה מועלם :לא ,כל אחד מתחיל מההתחלה? גם הוא מתחיל מ.20-
מר איתי זילבר :עמוד  ,20סעיף  561בפרק  ,6.1.1.1.0.0אנחנו רוצים להוריד פה  15אחוזים שהם
 1,500שקלים.
מר מוטי ששון :הלאה .אני חוזר ואומר ,מי שרוצה להתייחס ,לדון בהסתייגויות ,רשאי ,יצביע .מי
שלא מצביע זאת אומרת אנחנו ממשיכים הלאה בסעיפים.
מר איתי זילבר :או קיי ,אנחנו בעמוד  ,21סעיף  780בפרק  ,6.1.3.100ואני מבקש להוריד פה 10
אחוזים שהם  15אלף שקלים .מועלם ,אני מרגיש שאני מפספס משהו ...
גב' נעה צ'פליצקי :אני גם העליתי ,אני רוצה רגע לשאול .כי קיבלתי תשובות אבל לא הספקתי לראות.
מר מוטי ששון :כן נעה .את רוצה לומר משהו?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר מוטי ששון :בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :מה ההבדל בין  780ל ?781-זאת אומרת קיבלתי תשובה אבל אני לא הספקתי
לראות אותה .רחמים?
מר רחמים בינוני :כן.
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גב' נעה צ'פליצקי :אתה יכול לענות לי?
מר רחמים בינוני :התשובה היא כזאת .שירות ההסברה באמצעים דיגיטליים,
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר רחמים בינוני :זה התפקיד שרמה עושה ,מה שהיא הסבירה ,היא הסבירה שזה שיווק דרך
המערכות האינטרנט שאנחנו עושים את הדבר הזה.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר רחמים בינוני :וניהול הרשת במדיה החברתית זה תחליף אחר ,זה כל ההתייחסות של כל
התשובות שמגיעים.
גב' נעה צ'פליצקי :במדיה החברתית ,זאת אומרת הפייסבוק וה,
מר רחמים בינוני :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :זה ניהול של המדיה ושיווק והסברים דיגיטליים לא קשור? הדף הרשמי של עיריית
חולון ,מה זה?
מר רחמים בינוני :כמו שרמה הסבירה שהיא רוצה כדי לקדם את הנושאים של העיר חולון ,את צריכה
לראות ,יש אפשרות שאתה משלם ואז  ...זה שיווק והסברה דיגיטלי.
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר איתי זילבר :או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :וניהול הרשת במדיה ,זה הכול הפייסבוק והדף הרשמי,
מר רחמים בינוני :כן.
מר איתי זילבר :לא ,גם קידום ממומן בפייסבוק זה פייסבוק.
מר רחמים בינוני :נכון ,אבל פה זה לא רק הפייסבוק .שיווק והסברה דיגיטלי,
מר איתי זילבר :איזה עוד אפיקים חוץ מפייסבוק? תספרו לי על רשתות חברתיות שאני לא מכיר.
מר רחמים בינוני :אני אגיד לך ,יש לי את התשובה ,אני אגיד לך.
מר איתי זילבר :לא ,אני אשמח כרגע כי זה,
מר רחמים בינוני :אני אשלח לך ,אני אשלח לך.
מר איתי זילבר :כי זה מעניין מאוד.
מר רחמים בינוני :תקבל תשובה.
מר איתי זילבר :בסדר.
מר מוטי ששון :איתי?
מר איתי זילבר :כן.
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מר יעקב חרש :רגע איתי ,יש לי שאלה.
מר איתי זילבר :אם ראש העיר ייתן לך .אני לא מנהל את הישיבה.
מר מוטי ששון :הצבעת ,תקבל רשות דיבור.
מר יעקב חרש :איך אתה קובע ?7.5
מר איתי זילבר :לא ,אין  7.5 .7.5לא אמרתי.
מר יעקב חרש :איך אתה קובע ?10 ,15
מר איתי זילבר :אחר כך תבוא ,אני אספר לך את הכול.
מר יעקב חרש :יש איזשהו הסבר?
מר איתי זילבר :בוודאי.
מר מוטי ששון :חרש ,אנשי העסקים אלה ,הם ילמדו אותך.
מר איתי זילבר :לא ,הוא איש עסקים יותר גדול מאיתנו ,יותר מכל הנוכחים האחרים.
מר מוטי ששון :תוכלו ללמוד ממנו ,הלאה.
מר איתי זילבר :לפחות ...
מר מוטי ששון :תמשיך ,תמשיך ,תמשיך.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו מבקשים להוריד  10אחוזים,
מר יוסי זיידה :באיזה עמוד?
מר איתי זילבר :בעמוד  ,21סעיף  ,5.2.2פרק ,6.1.3.200
דובר:

?5.2.2

דובר:

ספרים ועיתונים.

מר איתי זילבר :כן ,ספרים ועיתונים .יכולים לקרוא ביותר זול.
מר יעקב חרש :כמה זול?
מר איתי זילבר 10 :אחוז.
דובר:

שילכו לישראל היום ,בלי כסף.

מר איתי זילבר :בבקשה .בוא נגיד  100אחוז .אתה רוצה שנוריד  100אחוז? סליחה מוטי.
מר מוטי ששון :תמשיך ,תמשיך.
מר איתי זילבר :טוב,
מר מוטי ששון :הוא העיר לך הערה.
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מר איתי זילבר :בסדר גמור .אנחנו מבקשים בעמוד  ,21בסעיף  781בפרק  ,6.1.3.200להוריד גם כאן
 10אחוזים .אנחנו ,הרעש מפריע ,אנחנו מבקשים להוריד בעמוד  ,23בסעיף 5.2.2
בפרק  ,6.1.6.0.0.0גם כאן  10אחוזים.
גב' נעה צ'פליצקי :מה?800-
מר איתי זילבר :כן.
דובר:

איזה סעיף?

מר איתי זילבר :סעיף,
גב' נעה צ'פליצקי,5.2.2 :
מר איתי זילבר 5.2.2 :בעמוד  23בפרק  .6.1.6.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד בעמוד  ,24סעיף ,580
בפרק  ,6.1.8.0.0.0זה תחת סקרים ,רוצים להוריד פה גם  10אחוזים.
מר יעקב חרש :זול.
מר איתי זילבר :היום אנחנו במכירת חיסול .בעמוד  ,25בסעיף  5.1.2בפרק  6.2.1.1.0.0נסיעות ואש"ל,
אנחנו מבקשים להוריד כאן גם כן  10אחוזים .עמוד  ,25סעיף  ,7.8.1פרק
 ,6.2.1.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד גם כאן  10אחוזים .עמוד  25עדיין ,אנחנו
באירוח וכיבוד ,5.1.1 ,פרק  ,6.2.1.2.0.0גם כאן להוריד  10אחוזים שהם  180שקלים.
עמוד  ,26סעיף  ,5.1.1פרק  6.2.1.300גם כאן מינוס  10אחוזים.
מר יעקב חרש :תשאל אותם מה הם עושים עם כל הכסף.
מר איתי זילבר :אל תדאג .אל תדאג חרש .יש.
מר יעקב חרש :אה ,יש?
מר איתי זילבר :יש.
מר מוטי ששון :הוא שאל את זוהר ,לא אותך.
מר איתי זילבר :אה ,בסדר גמור .עמוד  ,26עמוד  ,26סעיף  5.6.1בפרק  ,6.2.1.300כאן אנחנו מבקשים
להוריד  20אחוזים.
מר איתי זילבר :עמוד  ,29סעיף  5.1.1בפרק  ,7.1.1.1.0.0תחת אירוח וכיבוד ,גם כאן  10אחוזים .עמוד
 ,29סעיף  5.2.2בפרק  ,7.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  50אחוזים .עמוד  ,31עמוד
 ,31סעיף  5.2.2בפרק  ,7.1.3.3.0.0אנחנו מבקשים להוריד כאן  10אחוזים .עמוד ,31
סעיף  5.6.2בפרק ,7.1.3.3.0.0
דובר:

הדפסות.
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מר איתי זילבר :הדפסות ,אנחנו מבקשים להוריד גם כאן  10אחוזים שמהווים  1,040שקלים .באותו
עמוד ,סעיף אחד לפני ,5.6.1 ,עמוד  ,31פרק  7.1.3.3.0.0תחת שכפולים ,גם כאן אנחנו
מבקשים להוריד  10אחוזים .עמוד  ,32סעיף  5.2.2תחת ספרים ועיתונים7.1.4.0.00 ,
זה הפרק ,אנחנו מבקשים להוריד כאן  10אחוזים.
מר יעקב חרש .. :מדבר ב 50-אחוז,
מר איתי זילבר :לפני שנייה אמרתי  ,50פספסת .פספסת ,פספסת.
מר יעקב חרש :אנחנו רוצים את מורן.
מר איתי זילבר :אתם רוצים את מורן?
מר יעקב חרש :כן.
מר איתי זילבר :העם דורש את מורן .טוב ,אנחנו בעמוד  32עדיין ,סעיף  5.1.1בפרק  7.1.4.0.0.0אירוח
וכיבוד .אנחנו חושבים שהם יסתדרו עם קיצוץ של  20אחוזים ולכן אנחנו מבקשים
להוריד את הדבר הזה ,זה שווה ערך ל 660-שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,33גם
כאן אירוח וכיבוד 7.2.1.0.0.0 ,5.1.1 ,ואנחנו מבקשים גם כאן להוריד  20אחוזים.
תקשיבו ,יש פה כבר עכשיו  24אלף שקל לכיבוד .אנחנו ממשיכים,
מר יעקב חרש :אני חושב שגם במועצת העיר צריך לצמצם.
מר איתי זילבר :אני מסכים איתך ,אפשר .אתה יודע כמה הולך לזבל פה כל ישיבה?
מר ישראל מורן :וכמה הוספת ללשכת ראש העיר  ...אלף שקלים?
מר יעקב חרש :מה?
מר ישראל מורן :כן.
מר איתי זילבר :לא ,פספסת את ה ,20-אבל יש הסבר.
מר מוטי ששון :טוב ,תמשיך.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו ממשיכים בעמוד,
מר מוטי ששון :אני מודה למורן.
מר איתי זילבר :מה איתי?
מר מוטי ששון :לא דיברתי עליך.
מר איתי זילבר :לא ,אתה רוצה חטיף אנרגיה ליד התה? זה שוקו בננה.
מר מוטי ששון :אל תהייה לארג' על חשבון מורן.
מר מוטי ששון :איתי ,תהייה לארג' על חשבונך.
מר איתי זילבר :מה זה?
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מר מוטי ששון :תהייה לארג' על חשבונך.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו ממשיכים ,אנחנו בעמוד  7.2.2.100 ,5.6.1 ,34שכפולים .אנחנו מבקשים
לקצץ ב 10-אחוזים .אנחנו ממשיכים,
מר איתי זילבר :עמוד  36מוטי ,סעיף  5.1.1בפרק  ,7.3.1.0.0.0אנחנו מבקשים גם כאן להוריד 20
אחוזים.
מר יעקב חרש :בוועדת מכרזים יאשרו לכם.
מר ישראל מורן :מה אתם רואים ביוטיוב?
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  ,36סעיף  5.2.2בפרק  7.3.1.0.0.0ספרים ועיתונים ,קונים פה מלא
ספרים ועיתונים ,אני מקווה שבעיקר ספרים כי זה מרחיב את הדעת .בכל מקרה
יסתדרו עם  10אחוז פחות .אנחנו מבקשים לקצץ  10אחוזים.
מר משה מועלם :זה ספרים מקצועיים.
מר איתי זילבר :בסדר גמור.
מר איתי זילבר :סיימנו ,אפשר להמשיך?
מר משה מועלם :זה משרד המהנדס .אתה שאלת אותה אם היא צריכה את זה או לא צריכה את זה?
מר איתי זילבר :מה זה? אתה שאלת אותה?
מר משה מועלם :אני לא שאלתי .אני לא מעלה הסתייגויות כאלה.
מר איתי זילבר :בסדר גמור.
מר משה מועלם :תעלה למעלה ,תשאל אותה למה היא צריכה את זה.
מר איתי זילבר :בסדר גמור .אנחנו פוגשים אותה,
מר משה מועלם :זאת ספרות מקצועית ,היא צריכה.
איתי  :בסדר גמור.
מר משה מועלם :אז למה לקצץ לה?
מר איתי זילבר :סבבה ,כי כתוב גם עיתונים ובעיתונים אפשר לקצץ.
מר משה מועלם :טוב ,בסדר.
מר איתי זילבר :טוב ,עמוד ,30
מר משה מועלם .. :ושאלת לפני קיצוץ.
מר איתי זילבר :מועלם ,לא צריך לצעוק.
מר מוטי ששון :מועלם,
מר ישראל מורן :אנחנו מוכנים .בואו נעשה דיון כמו שצריך.
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מר מוטי ששון :מי שירצה להתייחס,
מר ישראל מורן :אולי נביא את הסמנכ"לים לפה וכל סמנכ"ל יעיר,
מר מוטי ששון :מורן תודה.
מר ישראל מורן :זה רעיון מעולה.
מר מוטי ששון :מועלם ,מועלם אתה רוצה לדבר ,אני מבקש תצביע ,תקבל את רשות הדיבור .בבקשה.
מר איתי זילבר :אנחנו מודים לך על הזימון לישיבה הבאה.
מר מוטי ששון :קדימה.
מר מוטי ששון :קדימה.
מר איתי זילבר :טוב ,עמוד ,37
מר מוטי ששון :קדימה,
מר איתי זילבר :טוב ,עמוד  ,550 ,37הפרק הוא  ,7.3.2.2.0.0שוב פרסומים .אנחנו מבקשים לקצץ ב-
 10אחוזים .עמוד  ,7.3.2.2.0.0 ,5.6.1 ,37אנחנו מבקשים לקצץ את הסעיף הזה ב50-
אחוזים .משכפלים פה ,אנחנו משכפלים את עצמנו לדעת .עמוד  ,38סעיף  ,471פרק
 ,7.3.3.0.0.0תחת מכשירי כתיבה ,אנחנו מבקשים לקצץ שם  15אחוזים .באותו עמוד
 ,38בסעיף  5.1.1בפרק  7.3.3.0.0.0תחת אירוח וכיבוד ,אנחנו מבקשים לקצץ 20
אחוזים ,שווה ערך של  300שקלים.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו בעמוד  38בסעיף  ,5.6.1בפרק  7.3.3.0.0.0גם זה שכפולים .אנחנו במינוס
 10אחוזים בסעיף הזה.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,בשכפולים?
מר איתי זילבר :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :בשכפולים למה רק  10אחוז?
מר איתי זילבר :אפשר ,בואי ,תגידי כמה את רוצה.
מר ישראל מורן :כמה את רוצה?
מר איתי זילבר :בואי תגידי.
גב' נעה צ'פליצקי 50 :אחוז.
מר מוטי ששון :שמענו ,שמענו אותך.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,תסתכלו על המספרים.
מר מוטי ששון :שמענו ,בסדר.
גב' נעה צ'פליצקי :אתה רואה את ההבדלים?
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מר מוטי ששון :שמענו נעה.
מר איתי זילבר :לנו זה מתאזן בדיוק .אם את רוצה להוריד,
מר מוטי ששון :איתי,
מר איתי זילבר :זה משהו אחר.
מר מוטי ששון :תמשיך.
מר איתי זילבר :זה דיון אבל מוטי.
מר מוטי ששון :לא ,מי שרוצה לדבר צריך להצביע .היא לא הצביעה.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה.
מר מוטי ששון :אמרתי ,אתם רוצים לעשות דיון ,תצביעו.
מר איתי זילבר :את רוצה להצביע ולדון בזה?
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,אני חושבת  50אחוז.
מר מוטי ששון :או קיי ,זה נרשם .תסתכל את ההבדל בין .2015
מר משה מועלם... :
מר מוטי ששון :מועלם?
גב' נעה צ'פליצקי :כי זה מה שנראה לי בהיגיון.
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר .מועלם ,אתה רוצה לדבר ,תרים את היד.
מר משה מועלם :לא ,לא.
מר מוטי ששון :אני לא אתן לך לדבר .הוא עכשיו מדבר ,זה זכות הדיבור שלו .בבקשה איתי.
מר מוטי ששון :מועלם ,אין לך זכות דיבור .אני מבקש.
מר איתי זילבר :עמוד  38בסעיף  ,5.6.1פרק  ,7.3.3.0.0.0אנחנו מורידים ב 50-אחוזים .מבקשים
להוריד ב 50-אחוזים .נצביע על זה בהזדמנות מה שנקרא .בעמוד  ,38שוב סעיף 5.6.1
בפרק  ,7.3.3.3.0.0הדפסות ,אנחנו מבקשים להוריד אותו ב 20-אחוז.
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר?
מר איתי זילבר :את רוצה?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר איתי זילבר :רגע ,שנייה ,רחמים פספס.
מר ישראל מורן :שמוטי ייתן זכות ,לא אתה.
מר רחמים בינוני 7.3.3 :זה היה הדפסות?
מר איתי זילבר :לא ,היה  ,5.6.2ב 7.3.3.0.0.0-שם  50אחוז.
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מר רחמים בינוני :מינוס ?400
מר איתי זילבר :בדיוק ,ואז הלכנו באותו עמוד,
מר רחמים בינוני :ב,7.3.3.0.0-
מר איתי זילבר 20 :אחוז אבל נעה רוצה להגיד.
גב' נעה צ'פליצקי :אני חושבת שאפשר ב.50-
מר איתי זילבר :רגע ,שמוטי ייתן לך זכות דיבור ולא אני.
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :אני חושבת שאפשר ב 50-אחוז.
מר מוטי ששון :או קיי ,נרשם .הלאה.
מר איתי זילבר :בסדר גמור.
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר איתי זילבר :טוב ,מועלם ,אתה לא ,אף אחד לא מחזיק אותך בכוח .לא אנחנו מחזיקים אותך
בכוח .אתה משוחרר.
מר מוטי ששון :קדימה ,בוא תמשיך.
מר איתי זילבר :לא ,הוא רוטן על זה שהוא פה.
מר מוטי ששון :זה לא בעיה שלך .תמשיך אתה לדבר.
מר איתי זילבר :עמוד  ,39סעיף  5.1.2בפרק  7.4.1.0.0.0נסיעות ואש"ל ,אנחנו מבקשים להוריד ב50-
אחוזים .עמוד  ,39סעיף  ,7.4.1.0.0.0 ,7.8.1אנחנו מבקשים להוריד ב 10-אחוזים.
עמוד  ,40תראו איך התקדמנו יפה ,עמוד  ,40סעיף  ,5.1.1בפרק  7.4.1.1.0.0תחת
אירוח וכיבוד ,אנחנו מארחים המון ,זה נהדר אבל אנחנו נוריד את זה ב 20-אחוזים,
לפחות זה מה שאנחנו מציעים להצביע עליו.
דובר:

כאילו אתה רוצה שיהיה כאילו  2,000שקל.

מר איתי זילבר :מה זה? לא ,תחשב 20 ,אחוזים זה פחות מזה .אחר כך אנחנו ממשיכים,
גב' נעה צ'פליצקי :זה .480
דובר:

כן ,הבנתי.

מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  7.4.1.1.0.0 ,5.2.2 ,40ספרים ועיתונים .אנחנו מבקשים
להוריד ב 10-אחוזים .עמוד  7.4.1.1.0.0 ,5.6.1 ,40שכפולים ,אנחנו מבקשים להוריד
את זה גם ב 10-אחוזים.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה?
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מר איתי זילבר :אם מוטי ייתן לך ,בבקשה.
מר מוטי ששון :כן נעה.
גב' נעה צ'פליצקי :בסעיף  5.6.1איתי? תסתכל רגע ,זה ?4,800 5.6.1
מר איתי זילבר :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :גם אני חושבת שפה אפשר להוריד ב 30-אחוז לפחות.
מר מוטי ששון :או קיי ,נרשם ,הלאה.
מר ישראל מורן :זה  30אחוז ,זה  30אחוז פחות.
גב' נעה צ'פליצקי :לפחות  30אחוז .כלומר זה כבר יש .600
מר מוטי ששון :או קיי ,הלאה.
מר איתי זילבר :עמוד  ,7.4.2.100 ,5.1.1 ,42אירוח וכיבוד ,יש פה משום מה עלייה של  33אחוזים.
אנחנו דורשים להוריד את ההצעה הקיימת כבר עכשיו ב 30-אחוזים.
מר יעקב חרש :אתם מודעים לזה שיש עליית מחירים בשוק.
מר איתי זילבר :בסדר גמור.
מר מוטי ששון :מודעים לכל ,אל תדאג .או קיי ,הלאה.
מר איתי זילבר :אנחנו גם מודעים לעוד שלל דברים שקורים בעירייה ,כמו המכרז עם קק"ל ועוד
שלל דברים .אנחנו רוצים בעמוד  7.4.6.100 ,5.1.2 ,42נסיעות ואש"ל ,מבקשים לקצץ
את זה ב 15-אחוזים .אנחנו ממשיכים באותו עמוד  ,42סעיף 7.4.6.1.0.0 ,5.2.2
ספרים ועיתונים ,אלוהים ,כמה קוראים פה ,אני מברך על זה בגדול אבל בואו ,צריך
להוריד קצת ,אנחנו נוריד את זה ב 10-אחוזים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,43סעיף
 ,4.6.7.0.0 ,4.7.1מכשירי כתיבה .אנחנו מבקשים לצמצם את ההצעה המוצעת ב15-
אחוזים.
מר מוטי ששון :בסכום ,תגיד סכום.
מר איתי זילבר :מה זה?
מר ישראל מורן 900 :שקלים.
מר איתי זילבר :מינוס  900שקלים .כרגע יש  6אלפים שקלים בהצעה ,אנחנו מבקשים להוריד את זה
ב 900-שקלים.
מר ישראל מורן 15 :אחוז זה מחושבים .זה לא שהוא צריך לדעת תרגילי מתמטיקה.
מר מוטי ששון :תגידו סכומים גם כי זה לפרוטוקול.
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מר איתי זילבר :אין בעיה .אנחנו ממשיכים בעמוד  7.6.1.0.0.0 ,5.1.1 ,43אירוח וכיבוד .אנחנו
מבקשים להוריד  20אחוזים שהם  880שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :באיזה סעיף אתה?
מר איתי זילבר 5.1.1 :בעמוד  ,43פרק  .7.6.1.0.0.0אנחנו ממשיכים בעמוד 7.6.1.0.0.0 ,5.6.2 ,43
הדפסות ,מבקשים גם להוריד את זה ב 20-אחוזים 20 .אחוזים זה ירידה של 320
שקלים .אנחנו ממשיכים ,מבקשים להוריד בעמוד  ,44סעיף  7.4.0.0.0 ,4.7.1מכשירי
כתיבה ,להוריד ב 15-אחוזים שהם  675שקלים .אנחנו מבקשים בעמוד ,7.2.3 ,44
 ,7.6.4.0.0.0להוריד את סעיף האדניות ב 10-אחוזים שהם  200שקלים .אנחנו
ממשיכים בעמוד  7.6.9.0.0.0 ,5.1.1 ,45אירוח וכיבוד ,אנחנו מבקשים להוריד את
הסעיף הזה ב 20-אחוזים שהם  600שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד ,5.6.2 ,45
 7.6.9.0.0.0סעיף הדפסות .אנחנו מבקשים להוריד אותו ב 15-אחוזים שהם 600
שקלים .אנחנו מבקשים להוריד בעמוד  7.6.9.100 ,5.4.4 ,45תחת הוצאות דואר,
אנחנו מבקשים להוריד  10אחוזים ולחזור כמעט לסכום הקודם ואנחנו בוודאי ש-
 4,500שקלים זה מוביל אותנו למה שהיה בשנה שעברה ,פחות או יותר ,אפילו
איזושהי תוספת קלה .אנחנו מבקשים לצמצם בעמוד  7.2.100 ,4.7.1 ,46מכשירי
כתיבה ,להוריד  15אחוזים שהם  2,250שקלים .עמוד  7.7.2.100 ,5.1.2 ,46נסיעות
ואש"ל,
גב' נעה צ'פליצקי :תגיד לנו את הסעיף גם .אתה קורא קודם את הפרק.
מר איתי זילבר :לא ,אני קורא קודם את העמוד ואז את הסעיף ואז את הפרק.
גב' נעה צ'פליצקי :בסדר ,אז תקרא.
מר איתי זילבר :עכשיו אנחנו בעמוד  ,46בסעיף  ,5.1.2בפרק .7.7.2.100
גב' נעה צ'פליצקי :או קיי.
מר איתי זילבר :אנחנו מורידים שם  10אחוזים שהם  340שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,46סעיף
 7.7.2.100 ,5.6.2תחת הדפסות המוכר והאהוב .מבקשים לקצץ ב 10-אחוזים שהם
 110שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  7.7.2.100 ,7.8.1 ,46זה הפרק פעולות המנכ"ל,
מבקשים לקצץ ב 10-אחוזים 770 ,שקלים.
מר ישראל מורן :אתם רוצים שנעשה סכום ביניים כמה זה עד עכשיו?
מר מוטי ששון :מה?
מר ישראל מורן :אנחנו לא יכולים.
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מר מוטי ששון :לא שומע.
מר ישראל מורן :לא משנה.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  7.8.1.1.0.0 ,5.12 ,47נסיעות ואש"ל .מבקשים להוריד ב50-
אחוזים שהם  100שקלים .יתספקו בפחות  100שקלים .אין סיבה ,אין סיבה לעבור
את זה .אנחנו ממשיכים עם סעיף שכפולים המוכר והאהוב ,עמוד  5.6.1 ,47זה
הסעיף ,פרק  ,7.8.1.1.0.0כאמור שכפולים 10 ,אחוז הורדה מגלמת  2,160שקלים.
מר איתי זילבר :עמוד ,47
גב' נעה צ'פליצקי :מוטי ,אני מצביעה.
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה.
גב' נעה צ'פליצקי :גם פה אני חושבת בסעיף הזה שאפשר להוריד.
מר איתי זילבר :רגע ,איזה סעיף זה ,של שכפולים את?
גב' נעה צ'פליצקי :כן.
מר איתי זילבר :כן ,מה את אומרת?
גב' נעה צ'פליצקי :שאפשר להוריד פה כמו שהיה ב 40 ,2015-אחוז.
מר מוטי ששון :או קיי ,נרשם.
מר משה מועלם :אני חייב להתייחס למשהו מוטי .כי קודם גם כן נעה,
עו"ד יונת דיין :תן לה לסיים לדבר.
מר משה מועלם :חברתי למועצה,
עו"ד יונת דיין :אבל תן לה לסיים לדבר.
מר משה מועלם :אה .סליחה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,זהו ,זהו ,סיימתי.
מר מוטי ששון :או קיי ,כן מועלם.
מר משה מועלם :אני רוצה להתייחס ל 50-אחוז שהיא התייחסה .במחלקת רישוי ,שבי איתנו בוועדת
משנה פעם אחת,
מר מוטי ששון :אבל עזוב ,היא לא מבינה ,היא לא הייתה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא מבינה.
מר משה מועלם :אז לא תקפצי סתם על  50אחוז.
מר מוטי ששון :מועלם ,למה אתה מתייחס לזה ברצינות?
גב' נעה צ'פליצקי :אפשר להתייחס ,למה לא להתייחס ברצינות? סליחה ,מה זה הזלזול הזה.
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מר משה מועלם :כי זה ממש לא ..
גב' נעה צ'פליצקי :מה זה הזלזול הזה?
מר משה מועלם :כי זה משהו לא אפשרי.
מר מוטי ששון :מועלם,
גב' נעה צ'פליצקי :זה זלזול.
מר מוטי ששון :מועלם ,זכותה להביע,
גב' נעה צ'פליצקי :א' אם בן אדם לא מבין ,אני לא מזלזלת בו.
מר מוטי ששון :מועלם,
גב' נעה צ'פליצקי :זה דבר ראשון ,סליחה .סליחה.
מר מוטי ששון :מועלם ,זכותה להביע את דעתה.
גב' נעה צ'פליצקי :יש פה אנשים שרציניים מאוד וענו לי ברצינות.
מר משה מועלם :היינו דנים על כל התקציב כתקציב אחד .לבוא ולהגיד,
גב' נעה צ'פליצקי :לא משנה.
מר ישראל מורן :אי אפשר ..
מר משה מועלם :מורן ,מורן ,אני בדרך כלל לא מפריע לך.
מר ישראל מורן :אתה קיבלת זכות דיבור? אתה לא הצבעת.
מר מוטי ששון :כן.
מר משה מועלם :אני יכול לדבר?
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :אני קיבלתי זכות ובכלל לא שאלו,
מר מוטי ששון :אבל שאלנו אותך אם סיימת ,אמרת סיימת.
גב' נעה צ'פליצקי :אחרי שמועלם ענה ,בסדר.
מר ישראל מורן :אבל היא רצתה להתייחס ,הוא תקף אותה באופן אישי.
מר מוטי ששון :לא ,לא צריך ,זה לא פינג פונג ,סליחה.
מר יוסי זיידה :זה בסדר ,היא דיברה ,עכשיו הוא קיבל זכות דיבור.
מר ישראל מורן :די שהוא התייחס באופן אישי לפי הפקודה מותר לו להתייחס ולהגיב.
מר מוטי ששון :אני לא אתחיל זה יגיד ככה וזה יגיד ככה .חבר'ה ,יש פה דיון בנושא תקציב ,בבקשה
איתי.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני לא יכולה לענות?
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מר מוטי ששון :הוא יענה לך ואת תעני לו?
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,תקפו אותי אישית.
מר מוטי ששון :טוב ,דברי.
גב' נעה צ'פליצקי :א' אל תגיד אני לא מבינה .א' גם כשבן אדם לא מבין ,לא תוקפים אותו .לא
שמעתי בחיים שילד לא מבין אז תקפו אותו .אז אם בן אדם יושב,
מר מוטי ששון :אז הוא התכוון אולי שאת לא מבינה בתחום הזה של ההנדסה.
גב' נעה צ'פליצקי :תנו לי לסיים.
מר מוטי ששון :מה קרה?
גב' נעה צ'פליצקי :בן אדם לא מבין,
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה.
מר משה מועלם :את יודעת באיזה מחלקה זה יורד משם?
גב' נעה צ'פליצקי :כן ,הסתכלתי.
מר משה מועלם :כן?
גב' נעה צ'פליצקי :אני תמיד מסתכלת.
מר משה מועלם :מה כתוב למעלה ,את יודעת?
גב' נעה צ'פליצקי :אני קראתי טוב טוב את הסעיפים.
מר משה מועלם :אה ,כן.
גב' נעה צ'פליצקי :וכשאני יודעת,
מר משה מועלם :שבי איתנו בוועדת משנה ,תראי כמה שכפולים יש לנו.
גב' נעה צ'פליצקי :סליחה ,אם ב 2015-התקציב היה ,2,000
מר משה מועלם :וזה חברי מועצה עושים את השכפולים האלה.
גב' נעה צ'פליצקי :ועכשיו  24אלף 24 ,אלף ,אז זה לא הגיוני.
מר מוטי ששון :אבל מועלם ,עזוב אתה .תן לה להגיד מה שהיא רוצה.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,לא ,אני לא מבינה ,מה ,אני לא מבינה.
מר מוטי ששון :אני לא מבין אותך.
גב' נעה צ'פליצקי :מה זה.
מר מוטי ששון :גמרנו .שמענו אותך ,שמענו אותו ,בבקשה איתי.
גב' נעה צ'פליצקי :מה ,אם מישהו לא מסכים אז ישר,
מר מוטי ששון :אבל נעה נגמר ,בבקשה.
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גב' נעה צ'פליצקי :איזה צורת התייחסות.
מר מוטי ששון :אבל מועלם ,זהו .אני לא נותן לך זכות דיבור .בבקשה איתי ,תמשיך.
גב' נעה צ'פליצקי :מהצורה שמתייחסים ,לא לתוכן.
מר מוטי ששון :שמענו ,טוב ,נעה בבקשה ,איתי תמשיך.
מר מוטי ששון :איתי?
מר איתי זילבר :טוב ,עמוד ,47
מר מוטי ששון :בבקשה,
מר איתי זילבר :עמוד  ,47סעיף  ,5.5.0פרק  7.8.1.1.0.0תחת פרסומים .אנחנו מבקשים להוריד 20
אחוזים שהם שווה ערך ל 480-שקלים.
מר מוטי ששון :כן ,הלאה.
מר ישראל מורן :מה זה שווה ערך?
מר איתי זילבר :הוא ביקש שנגיד את המספר.
מר מוטי ששון :הלאה.
מר איתי זילבר :עמוד  ,47סעיף שכפולים 7.8.1.200 ,5.6.1 ,זה הפרק ,אנחנו מבקשים להוריד פה 20
אחוזים שהם  300שקלים .תשכפלו בדו צדדי ,זה יחסוך מלא מלא דפים.
דובר:

זה לא נכון.

מר איתי זילבר :מלא דפים.
מר ישראל מורן :לא.
מר ישראל מורן :עד אחת.
מר יעקב חרש :מה עד אחת?
מר ישראל מורן :עד אחת.
מר יעקב חרש :מוטי 3 ,שעות ,הוא רוצה עד אחת.
מר ישראל מורן :עד אחת.
מר מוטי ששון :הוא יכול לרצות.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר יעקב חרש :בוא תעצור פה.
מר ישראל מורן :אני לא אעצור.
מר איתי זילבר :אנחנו לא מנהלים את הישיבה ,אמר מוטי.
מר מוטי ששון :נכון.
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גב' רבקה עדן :אפשר לשאול שאלה?
מר איתי זילבר :בסדר גמור .בבקשה.
מר מוטי ששון :שאלה ,כן בבקשה.
גב' רבקה עדן :עברו  3שעות ויש פה לפחות חלק מהאנשים שעובדים .אם אפשר לעצור את הישיבה
ולהמשיך בפעם אחרת.
מר מוטי ששון :כן ,מה אמרת מאיר'לה?
ד"ר מאיר רוק :כן.
מר ישראל מורן :אפשר מחר.
מר מוטי ששון :אני חוזר ועוד פעם אומר.
מר ישראל מורן :מה שתחליטו ,אין בעיה .מה שתרצו.
מר מוטי ששון :אני רק בא ואומר ,חברים ,אני פונה אליכם ,אני מבקש פעם נוספת כדי לייעל את
הדיון ולא להפוך את זה לטורח לחברי המועצה ,חברי המועצה הם אנשים מתנדבים,
מר איתי זילבר :גם אנחנו.
מר מוטי ששון :והייתי מציע כדי לייעל את הדיון,
מר איתי זילבר :וגם אנחנו עובדים.
מר מוטי ששון :אתה מפריע לי ,כדי לייעל את הדיון ,להעביר את כל מה שיש לכם לבדיקה של הגזבר
כדי שייתן את החוות דעת שלו .בישיבה הקודמת דיברנו על זה .לא הבעתם התנגדות.
אני מבקש מכם להעביר לגזבר כדי שהוא יוכל להתייחס ולהביא את זה בצורה
מסודרת למועצה.
מר ישראל מורן :מה השאלה?
מר איתי זילבר :בוא נעצור?
מר ישראל מורן :לא ,לא,
מר מוטי ששון :לא מוכנים .תודה רבה .מי בעד להמשיך את הדיון?
מר ישראל מורן :לא ,סליחה.
מר מוטי ששון :אתה אמרת לא ,תודה רבה .אמרתי ,הבנתי.
מר ישראל מורן :אנחנו מתכוונים להמשיך את הדיון.
מר מוטי ששון :אתה רוצה להמשיך את הדיון.
מר ישראל מורן :כן.
מר מוטי ששון :או קיי ,כדי להמשיך את הדיון ,צריך שליש מחברי המועצה שיחליטו ,או קיי?
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מר ישראל מורן :ממש שליש צריך?
עו"ד יונת דיין :לא ,עכשיו ,אחרי  3שעות ,אחרי  3שעות דיון שזה גם לא הדיון הראשון ,אם רוב
הנוכחים רוצה לדחות ורוב הנוכחים גם מסכים על התאריך דחייה,
דובר:

רגע ,אבל אם לא דוחים ,אפשר לסיים הכול היום?

מר יעקב חרש :לא ,אין לך סיכוי.
מר מוטי ששון :אל תדאג ,הם יעשו הכול כדי שזה לא ייגמר היום.
מר ישראל מורן :למה? אנחנו מקריאים בקצב שאנחנו יכולים.
מר מוטי ששון :כן ,אני מכיר ,נו באמת מורן .אתם עושים צחוק מהמועצה.
מר ישראל מורן :אני חושב שלא.
מר איתי זילבר :אנחנו בחילוקי דעות.
מר מוטי ששון :אילו הייתם רוצים לייעל את הדיון והיה איכפת לכם,
מר ישראל מורן :אם היינו מגישים את העיקרי אז הייתם נותנים לנו התייחסות?
מר מוטי ששון :ככל שאני הגשתי את התקציב,
מר ישראל מורן :תנו לנו התייחסות על הרכיבים שהגשנו.
מר מוטי ששון :הייתם מגישים את זה ,אבל אתם רוצים,
מר מוטי ששון :סליחה ,לא נתתי לך רשות דיבור ,אני מבקש ,אני דיברתי ,בזה נגמר .מי בעד להמשיך
את הדיון הלאה מעבר ל 3-שעות?  .2 ,1מי בעד להוריד את זה ,להפסיק את הדיון
להמשיך במועד אחר?
עו"ד יונת דיין :מה המועד האחר?
מר מוטי ששון 9 :בעד.
מר ישראל מורן :אתה צריך להגיד מה המועד.
מר מוטי ששון :להפסיק את הדיון כאן ולהמשיך במועד אחר.
מר ישראל מורן :אתה צריך להגיד מה המועד.
מר מוטי ששון :בעוד שבוע ביום ראשון .נגמר.
עו"ד יונת דיין :מה התאריך?
מר מוטי ששון :הישיבה נעולה .באותה שעה.

** סוף הישיבה **
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יוסי זיידה

מוטי ששון
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