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פרוטוקול
מר מוטי ששון :ישיבה שלישית שאנחנו מקיימים ,בבקשה,
מר שמעון חזן :מוטי ,אני רוצה להגיד לפני זה בפתח הישיבה.
מר מוטי ששון :כן ,בבקשה.
מר שמעון חזן :אני מבקש את רשות הדיבור .תראו ,אני מצטער שהייתי במצב בריאותי ,לא הייתי
הכי טוב כי זה הייתה איזה מחלה חורפית ,אז נעדרתי .אבל הגיעו אלי שמועות
שהתקציב הפעם שרד מזה ,העיר חולון מאז קיומה לא נערך דיון תקציבי כל כך הרבה
זמן באריכות יתר ,בכל  4 ,3ישיבות כל ישיבה ו 3-ישיבות ולפי הבדיקה שבדקתי,
אפילו  25אחוז מהתקציב לא מדובר .זאת אומרת ,נכונו לנו ... ,לנו עוד עלילות של
 75אחוז 80 ,מהתקציב שעוד נדבר עוד  4שעות ועוד  4שעות.
דובר:

אני אחזור במרץ.

מר שמעון חזן :עכשיו .רבותי ,קודם כל אני מעריך ,חברי מועצה ,בעיקר שהם נקראים צעירים .דרך
אגב ,גם שמעון,
דובר:

גם אתה צעיר.

מר שמעון חזן :גם שמעון פרס ,משה דיין וגד יעקובי ,מרדכי בן פורת ,נבון ,הם היו הצעירים של
מפא"י .מהמשמרת הצעירה .עד יום מותם הם היו צעירים .עברו את ה 90-הם עוד
נקראו צעירים .עכשיו ,נדרשתי לנושא הזה וכעת אני רוצה קצת להאיר את העיניים,
זה מהתחום שלי ,כשאני קורא את החוק ,מה אני רואה פה .מה אני רואה בחוק.
ובכן ,קודם כל כתוב לבקשת חבר מועצה בהצבעה על תפקיד ,הצעת החלטה כוללת
מספר סעיפים שלגבי אחד או יותר מהם יש לחבר מועצת הסתייגות ,לחבר המועצה
הסתייגות תקויים הצבעה נפרדת .זה נכון ,אבל איך קוראים את הסעיף הזה? הסעיף
הזה יכול להיקרא בסך הכול ככה .אתה חבר מועצה ,אתה מתנגד ,אתה רוצה
להסתייג ,אתה יכול להגיד עכשיו את כל מה שיש לך .תגיד .סעיף ,סעיף .נגיד ניתן לך
במסגרת הדיבור שאתה יכול לדבר דבר על כל אחד בנפרד .הנה ,אנחנו שותקים ,דבר.
או קיי .סעיף זה  200שקל ופה  500שקל .סעיף זה  300שקל .תיכף אני פה אדבר על
ה 200-שקל וה 500-שפה מדברים .עכשיו ,יבוא ,יתכבד להגיד את זה .עוד דבר,
צריכים להגיד את זה לפי סדר כרונולוגי ,כי מי שרוצה להסתיר ,תיכף אני אגיד מה
זה הסתרה ,כשלא מדברים בסדר כרונולוגי לפי תקציב .עכשיו ,יש לנו סעיף כמה כל
חבר מועצה יכול לדבר בתקציב .ובכן ,רבותי .חבר מועצה יכול לדבר בתקציב במקום
 5דקות שבדרך כלל נותנים לו בסעיפים רגילים ,יכול לדבר  10דקות .בכל סעיף,
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דובר:

כל סעיף או כל ,כל ישיבה?

מר שמעון חזן :לא על כל ישיבה ,כל סעיף זה  600ישיבות תעשה את זה  800שעות .יאללה ,זה אתה
מעיר הערות ,אנחנו לא מבינים כלום.
דובר:

לא ,אני רק שואל.

מר שי קינן:

רגע ,שמעון.

מר מוטי ששון :שי ,שי .נתתי לו זכות דיבור .תרצה לקבל ,תקבל.
מר שי קינן:

סך הכול  10דקות יש לכל חבר מועצה?

מר שמעון חזן :כן.
מר שי קינן:

אז ישבנו פה סתם שתי ישיבות?

מר שמעון חזן :סתם .כתוב גם,
מר מוטי ששון :טוב ,חבר'ה .הוא ביקש רשות דיבור .הוא לא היה ב 3-ישיבות,
מר שמעון חזן 10 :דקות מותר לכל אחד לדבר על כל התקציב כולו.
מר ישראל מורן :כמה ישיבות הוא לא היה?
מר שמעון חזן :אבל ,אבל,
מר ישראל מורן :שלוש? והיית צריך להרחיק חבר מועצה,
מר שמעון חזן :אבל ,אם סיעה רוצה לדבר ,לא יותר משעה .כתוב את זה בחוק ,מול העיניים שלכם.
לא יותר משעה .כל סיעה.
מר מוטי ששון :איזה סעיף?
מר שמעון חזן :בבקשה.
דובר:

איך זה יכול להיות?

מר מוטי ששון :שמעון ,השאלה אם זה הפרשנות הזו חלה,
מר שמעון חזן :לא פרשנות ,כתוב את זה בחוק.
מר מוטי ששון :התקציב ,תקרא.
מר שמעון חזן :על התקציב ,בהצעת התקציב .בואו אני אקריא לכם.
מר שמעון חזן 4 ... :שעות אתה.
מר ישראל מורן 6 :שעות.
מר שמעון חזן :אתה לא תדבר  6שעות .אתה תדבר מה שהחוק נותן לך ולא יותר משעה ,סיעה .וגם
דיברת מספיק ,ראש העיר אם הוא היה מתנהל ואם יש לו כושר מנהיגות היה אומר
לך זהו זה ,דיברת יותר משעה ,עכשיו אתה לא תדבר .אין פה אין סוף,
מר ישראל מורן :אז רגע ,אותנו אתה מאשים או את כושר המנהיגות של מוטי או שגם וגם?
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דובר:

או היועץ המשפטי.

מר ישראל מורן :או את היועצת המשפטית.
מר מוטי ששון :חבר'ה ,הוא רוצה להראות לנו סעיף ,בואו נראה אם זה מתייחס לנושא של התקציב.
מר שמעון חזן :יונת שתראה בתקציב מה ,כשמדברים על התקציב מה ,כמה סיעה יכולה לדבר על
סיעה .רק סליחה ,אני פשוט לא ראיתי את זה עכשיו פה אבל אני אתן לך את זה
במהלך,
מר ישראל מורן :מה זה במהלך? אחרי  6שעות?
מר שמעון חזן :רבותי ,החוק אומר .בהצעות תקציב  10דקות ,לא יותר משעה לסיעה .זה הכול .זה
החוק .אני עומד מאחורי זה .כי  ...מה זה 20 ,ישיבות עושים? עושים ישיבה על
תקציב ,אתה רוצה לדבר ,דבר .נגמרו כל ה ,נגמרה השעה שלך ,אז גמרנו .הם גם
יודעים את זה.
דובר:

אבל הם אומרים משהו אחר .ההצבעה היא כל סעיף וסעיף ,הם אומרים על משהו
אחר.

מר שמעון חזן :לא ,לא ,לא .הם לא מדברים ,אז אפשר להצביע על כל סעיף וסעיף אבל יחד עם זאת
הוא לא יכול להגיד אני מדבר ,בואו נעשה הצבעה .לא ,נעשה אבל,
דוברת:

אבל זה מה שמוטי הציע.

מר שמעון חזן :תעשו את כל מה שיש לכם אחד אחד .תגיד כל ,כל סעיף וסעיף .אחרי זה בואו ,יאללה,
הצעה ראשונה ,הצעה שנייה .זה הכול.
מר ישראל מורן :שמעון ,אם היית בישיבה היית יודע מה קרה ,אבל זה בדיוק,
מר שמעון חזן :רק רגע ,שנייה .אני לא גמרתי .עכשיו ,אני רוצה להגיד ,אני רוצה להגיד .אני מעריך
חברי מועצה חרוצים שמנסים לעשות את זה כל עוד מטרתם היא מטרה טובה .בית
המשפט העליון אמר במספר תקדימים שהבאתי פה ולא רוצה להלאות אתכם ,אני
יכול כל אחד להפנות אותו לעניין תקציבים ודיבורים על תקציבים .צריך להיות קודם
כל סבירות בכל דיבור ודיבור של נגד תקציב או הסתייגות .דבר שני ,צריך להיות תום
לב ,מה שנקרא באנגלית  ...והדבר השלישי ,צריך להיות יעילות .עכשיו ,איך אתה
בודק את התום לב? אם בא חבר מועצה ומתחיל להקריא לך סעיף אחד מהתקציב
והולך לסעיף  ,40אומר לך משמה .אחר כך הוא חוזר לסעיף  30ואומר לך מה זה.
אחר כך זה ,מה הוא רוצה? הוא רוצה לכסות על מערומיו ,כי אם הוא יבוא ויראה
שהוא למשל על עפרונות במקום  200שקל  50שקל עפרון ,אז על עפרונות אתה רוצה
להראות אז רואים את זה שחור על גבי לבן שלא ,שפה הכוונה לא רצינית .עוד דבר.
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צריך לנמק כל הסתייגות והסתייגות .אדם שלא מנמק ואומר סתם ,אני רוצה שזה
יהיה ככה סתם ,אז זה לא ,יש חוסר תום לב ,אין לו סבירות .ראש העיר יכול לא
לענות לו בכלל .אם הוא אומר במקום  100אלף אני אומר  .50יופי .אז נתחיל להגיד
לו אולי  ?30נתחיל עוד פעם לדבר על זה? הטענות הן .50 ... ,אני בדקתי ,יש הצעה של
מישהו שנותן את זה ב 50-אלף ,למה אתם קונים ב 100-אלף? הנה ההצעה .זה נקרא
הסתייגות עם נימוקים .עכשיו ,אם מישהו רוצה,
דובר:

 ...ספקים לעירייה?

מר שמעון חזן :אם מישהו רוצה לבוא,
מר שמעון חזן :אם מישהו רוצה לגדול ולהיות מגלומן ושכל חברי המועצה ישקו על פיו ויישב כל 4
שעות ויחליט ויעשה לנו בית ספר פה ,על זה נאמר בישעיהו ונער קטון ינהג גם .אני
לא רוצה שנער קטון ינהג בי .אני עברתי את הגיל הזה .ממרום גילי אני יכול להגיד,
דובר:

 ...צעירים.

מר שמעון חזן :ואני יכול להגיד ש ,רבותי .זה עורבא פרח כל הדיונים האלה .אם מישהו רוצה באמת
את טובת העיר ולא לטובת עצמו שיראו אותו .דרך אגב ,אף פעם לא ראיתי את עצמי
בדיונים פה .אף פעם .אני אומר לכם ,וגם לא מעניין אותי איך ומה מו .אבל אלה
יושבים שם כל הזמן ועפים על עצמם ,מסתכלים איך הוא אמר ,מה הוא אמר .אני
לא קונה את זה .מי שרוצה באמת ובתמים את טובת העיר שיעשה מחקר רציני.
במקום ,לא יודע אם הוא יישב בוועדת מכרזים או לא ,אבל הדבר הרציני ביותר שיש
לנו בעירייה היום זה לבדוק ,למשל ,את התקציב שעולה מעל  80שקל וביניהם גם
קהילה ופנאי לעומת  1.232מיליארד ,לוקחים תקציב של  80מיליון .רבותי ,זה לא
מוגזם? אתם יודעים מה זה תרבות? תרבות זה דבר לוקסוס .תרבות זה רק אם יש
לך כסף מיותר אתה הולך .אם אבא ואמא אין להם כסף לילד לקנות לו עפרונות הוא
לא יקנה לו כרטיס לספרד לראות את ה ,איך קוראים לזה? ה ...ריאל מדריד נגד
ברצלונה .הוא ייתן לו כרטיס כששמה אין לו כסף לאכול?
דובר:

שמעון.

מר שמעון חזן :רבותי ,אנחנו לוקחים  80מיליון שקל,
דובר:

עברת את ה 10-דקות שלך,

מר שמעון חזן :מהתקציב הזה ,זה חתיכת,
מר מוטי ששון :של הסיעה לקחת.
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מר שמעון חזן ... :גדול מאוד ,במשפחה זה בסך הכול תקציב התרבות  3 ,2אחוז .בעירייה אולי 5
אולי  10אבל לא סכומים כאלה אדירים 80 .מיליון? עכשיו ,בטח רחמים ,שאני מעריך
אותו ובוודאי וידבסקי הגדול שהוא גם דמות מיתולוגית פה ,כמו חנה הרצמן ,הוא,
וידבסקי יבוא ויגיד  80מיליון אולי בסדר ,אולי לא בסדר .אולי זה צריך לעשות יותר
תרבות אבל אני אומר ,אין יחס .פה צריך לבדוק .למשל ,ב 80-המיליון האלה הם
נחלקים ,רבותי ,יכול להיות שעירייה לא תעשה מכרז? צריך ללכת ולבדוק את
הדברים האלה .מה ,אנחנו מתעסקים בקקה על עקרונות? אז צריך לבדוק את
המכרזים האמיתיים שצריכים להתבצע .צריך לבדוק ,למשל ,משכורות מנופחות.
צריך לעשות מחקרים על כל מיני פרויקטים ומכרזים במיליוני ועשרות מיליונים איך
הם נקבעים ואם יש למישהו מעורבות בזה שמטה את המכרז לכיוון .יש לבדוק
בחירת ,תפירת מכרזים לנושאי תפקידים וכל הדברים האלה .יש דברים רציניים
מאוד לעשות בתקציב .אני ,למשל ,שמטפל בבריאותם של גני הילדים והצלחתי
לעשות את זה ,אני דורש  ...תקציב לגני ילדים .אני רוצה לדעת.
מר ישראל מורן :מה זה לגני ילדים? מה זה אומר? תסביר.
מר שמעון חזן :אני רוצה לדעת מה התקציב היום של בניית ,כי אני עשיתי ,בניגוד לך ,עשיתי בדיקה
כמה עולה היום לשפץ גן .יש לנו עוד  75גנים לשפץ אותם ,אני לא מוכן לחכות ל-
 ,2017אני יודע כמה,
דובר:

אתה ב.2017-

מר מוטי ששון :אנחנו כבר הגענו ל,2017-
מר שמעון חזן :אה ,סליחה 2018 .שזה שנת הבחירות .אני לא רוצה להגיע לזה .אני רוצה שכל שנת
 2017כל הדברים האלה שקשורים בילדינו יגמרו וייעשו .עכשיו אני מסיים,
מר מוטי ששון :שמעון ,דיברת  10דקות של הסיעה 10 .דקות של הסיעה שלך דיברת.
מר שמעון חזן :הסיעה שלי מגיע לה שעה ,אז אני אגאל אתכם מייסוריכם,
דובר:

בחור טוב.

מר שמעון חזן :אלא אם כן יגידו לי עכשיו שאני לא אדבר.
דובר:

לא ,למה?

מר שמעון חזן :יפה ,אז אני אמשיך .אתה רואה מוטי? החבר'ה רוצים ,מה אני אעשה .זה לבקשת
הקהל.
דובר:

אגב ,כל מה שאמרת עד עכשיו רשום אצלכם שם?

דובר:

מתועד.
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מר שמעון חזן :עכשיו,
מר מוטי ששון :אבל שמעון ,אנחנו צריכים להמשיך את הדיון.
מר שמעון חזן :רבותי ,אני שוב אומר לכם .אני מבקש ומציע ,ומציע,
מר מוטי ששון 10 :דקות עברת ,על הסיעה.
מר שמעון חזן :כל מי שעכשיו כאילו אנחנו אומרים פוס ,כן? מוחקים את הכול אומרים פוס ,מי
שרוצה עכשיו לדבר ומתחיל ,קודם כל יגיד את הכול מה שיש לו ולא יותר משעה ,ואז
נראה ושיגיד את זה בצורה סדר כרונולוגי ,שלא ילעט אותנו,
דובר:

עד עכשיו  10 ...דקות.

מר מוטי ששון :שמעון ,יש עוד משהו? בבקשה ,מורן .אתה רוצה להרחיב?
מר ישראל מורן :כן ,לא .קודם כל הוא דיבר עלינו אז אני רוצה להתייחס.
מר מוטי ששון :יש לך הסתייגויות ,מי שיש לו הסתייגויות,
מר ישראל מורן :הכי הרבה צריך לחשוש חרש ,למה? כי פעם חרש התמודד מול מוטי .מוטי קיבל את
המספר  .4עכשיו הוא יתמודד מול מוטי ,יכול להיות שהוא בונה על מספר  4בפעם
הבאה,
מר שמעון חזן :מה ,אתה הדובר שלי נהפכת להיות?
מר ישראל מורן :אני? דיברתי איתך עכשיו? חס וחלילה.
דובר:

אמרת הוא,

מר מוטי ששון :מורן ,בבקשה.
מר מוטי ששון :שי ,יש לך הסתייגות?
מר שי קינן:

כן.

מר מוטי ששון :תעלה אותה ו,
מר שי קינן:

מאחר וביררתי עם עמיתי מורן וזה הולך להיות ארוך,

דוברת:

כמובן ,למה לא?

מר שי קינן:

אז כבר אני מבין שהיום ,כנראה ,לא תהיה הצבעה ,לצערנו ,אבל אני אומר את
ההסתייגויות שיש לנו .אני לא,

מר מוטי ששון :אתה צריך לקרוא סעיף תקציב,
מר שי קינן:

אין בעיה .אני לא אהיה ארכני אבל מתומצת .אני עברתי,

מר מוטי ששון :אתה קורא את הסעיף ומה אתה מציע.
מר שי קינן:

כן ,כן.

מר ישראל מורן :רגע ,אז אנחנו מסיימים את שלנו?
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מר מוטי ששון :אתה ויתרת לו.
מר ישראל מורן :לא ,לא ויתרתי .הוא רצה להתייחס כמו ששמעון  ...אם הוא רוצה להקריא סעיפים
תחליט מי  ...כי אנחנו יש לנו עוד.
מר שי קינן:

בכל מקרה  ...עשר דקות וזה בסדר .אני עברתי,

מר מוטי ששון :שי ,סעיף ומה אתה מציע.
מר שי קינן:

אתה לא ביקשת משמעון סעיף ומה הוא מציע .נתת לו לדבר כמה דקות.

מר מוטי ששון :לא.
מר שי קינן:

הוא  ...הסתייגות גם,

מר מוטי ששון :לא ,הוא אמר ככה,
מר שי קינן:

בסדר ,אין בעיה .אתה רוצה סעיף יש לי את הסעיפים.

מר מוטי ששון :התכוונתי שאם יש לך הסתייגות מסעיף מסוים,
מר שי קינן:

כן.

מר מוטי ששון :אתה אומר מספר הסעיף,
מר שי קינן:

כן ,אין בעיה .אין בעיה.

דובר:

וכמה אתה מוריד.

מר שי קינן:

אין בעיה .אני עברתי על כל סעיפי התקציב שכתובים בהם כלי כתיבה .לכן אני לא
אומר לך סעיף ספציפי בעמוד ספציפי,

דובר:

.471

מר שי קינן:

בדיוק ,כי כל אגף יש לו את הסעיף ,אז אין טעם לעבור סעיף-סעיף .לא נלאה אתכם.
אבל ,ראיתי דברים שבעיני הזויים .הגעתי לאגף ,לא משנה איזה,

דובר:

לא חשוב שמות ,מה שנקרא.

מר שי קינן:

כן ,לא משנה איזה ,זה לא רלוונטי כרגע איזה אגף .סעיף כלי הכתיבה הגיע ,מוני,
תחזיק חזק את הכיסא ,ל 120-אלף שקל בשנה .זאת אומרת 10 ,אלפים שקל בחודש
כלי כתיבה .אמרתי רגע ,רגע ,רגע .בואו נעשה סדר .עברתי אחורה ,עברתי אגף-אגף.
התחלתי עם מחשבון לחשב כמה העירייה קונה כלי כתיבה .אמרתי לכמה זה יכול
להגיע?

מר ישראל מורן :למיליון ו,
דובר:

אבל מה זה כלי כתיבה?

מר שי קינן:

לא ,רגע .אז יגידו לנו כמה ,עכשיו אני אומר לך ,מוטי .כלי כתיבה בשנה ,בלי בתי
ספר ,בלי הבתי ספר ,בלי חברות בנות שהם ישות משפטית נפרדת ,כמו שאתה יודע.
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בלי זה .רק עובדי עירייה ,למעלה ממיליון שקל בשנה .למעלה ממיליון שקל בשנה.
עכשיו ,אם אני נותן לכל עובד ,לכל עובד עירייה ,אני נותן לו עט ובסוף היום אומר לו
תזרוק את העט לפח ,וכל העובדים כל יום משתמשים בעט חדש ,חדשה ,הם לא
מגיעים ,הם לא מגיעים לשליש ממיליון שקל .זאת אומרת ,התקציב הזה הוא נראה
לי על פניו ,על פניו ,אפשר לבדוק את זה .על פניו נראה לי מוגזם ,לדוגמה לשכת מנכ"ל
 3,000שקל בחודש כלי כתיבה .דוגמה קטנה .כמה עובדים יש שם? ואפשר לעבור
איתך אגף-אגף ,אני לא צריך לעבור עכשיו אגף-אגף ,אפשר באמצעות ,והקדשתי
באמצע השבוע לעבור לראות,
מר יעקב חרש :השאלה אם כלי כתיבה זה ממש כלי כתיבה או שיש לזה אטבים,
דובר:

זה כולל קלסרים,

מר יעקב חרש :קלסרים,
מר שי קינן:

קלסרים ,לא נכון .בדיוק ,לא נכון .יש סעיף עם מדפסות שהוא לא ,זה לא כלי כתיבה
ויש סעיף ,זה ציוד של ציוד אחר .אני מדבר על כלי כתיבה .סעיף שהוא כלי כתיבה.

מר מוטי ששון :ועונים לך מה זה כלי כתיבה ,אבל תמשיך.
מר שי קינן:

כן ,או קיי .דרך אגב ,אם זה כולל  ...צריך להוריד את זה מהמדפסות ,אז תחליטו.
אם יש,

מר מוטי ששון :תגיד ש,
מר שי קינן:

לא משנה ,עזוב ,נחבר את זה .אבל זה דבר שנראה לי שזה דבר מוגזם.

מר מוטי ששון :או קיי ,הלאה.
מר שי קינן:

בייחוד שאותו אגף שדיברתי עליו על  120אלף שקל זה לא אגף שהוא עשיר בעובדים,
או קיי? הוא לא עתיר עובדים.

מר ישראל מורן :אז  ...שהוא מצטרף אלינו כי אנחנו כבר הסתייגנו.
גב' נעה צ'פליצקי :יש לי חדשות בשבילך .אני כבר דיברתי על זה לפני שנה ,אתה זוכר ,רחמים?
מר מוטי ששון :אה ,סליחה ,בבקשה .שי.
מר שי קינן:

דבר נוסף ,אני הנחתי על השולחן שלך מכתב בנוגע להוזלת מחירי הצהרונים ,ואמר
לי חרש שהוא יהיה מוכן לתמוך בדבר הזה אם נגיד מאיפה יש בשר לתקציב.

מר יעקב חרש :אם יהיה מקום.
מר שי קינן:

אם יהיה מקום ,כן .דרך אגב ,יעקב ,יעקב .המקום זה יהיה הסדרי עדיפויות .בעמוד
 78אפשר לראות,

מר מוטי ששון :סעיף ,תקרא סעיף.
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מר שי קינן:

סעיף הווידאו ארט ,רגע ,עמוד ,78

מר מוטי ששון :מה אתה מציע בסעיף כלי כתיבה?
מר שי קינן:

רגע ,שנייה .שנייה .בעמוד ,77

מר מוטי ששון :לא ,הלכת לסעיף אחר .תגיד מה אתה מציע בכלי כתיבה? מה לעשות.
מר שי קינן:

רגע .אמרתי שצריך לבדוק את זה כי על פניו למעלה ממיליון שקל בשנה,

מר מוטי ששון :או קיי.
דובר:

אתה מסתייג,

מר שי קינן:

זה דבר ,צריך לבדוק את זה ,כן .זה דבר שבעיני הוא מופרך .זה דבר ,זה נראה לי
תקציב שהוא מוגזם מאוד .הוא מנופח ואם אתה רוצה את סעיף ,בעמוד  78את
הסעיף שמדבר על הווידאו ארט ,זה סעיף  .8.7.1לי אין מושג מה זה וידאו ארט ואני
אשמח שתלמד אותי מה זה אותו וידאו ארט.

מר מוטי ששון :נדבר איתך על עוד הרבה דברים.
מר שי קינן:

כן ,בשמחה.

מר מוטי ששון :רק תבוא.
מר שי קינן:

אין לי בעיה .בשמחה .הסעיף הזה מתוקצב ב 1.5-מיליון שקל .גם אותו אמן יפני
שהבאנו ותערוכת כסאות תוקצב ב 1.5-מיליון שקל .ביחד זה  3מיליון שקלים .אני
לא בטוח ,לא בטוח שבסדרי העדיפויות של עיר האמן היפני קודם להוזלת מחירי
הצהרונים .זה בתשובה ליעקב שאמר לי אם יהיה מקום .אם יש שם מקום לאמן
היפני ב 1.5-מיליון שקל יש מקום גם להורדת מחירי הצהרונים .וזה הדבר השני.
הדבר השלישי ,זה לא מיליונים .זה לא מיליונים ,באמת .אבל זה מראה על סדרי
עדיפויות שלדעתי הם מעוותים .יש בסעיף בעמוד  75בסעיף  8.7.5תקצוב של כמעט
 60אלף שקלים של קורס אומנות הקרנבל .בסדר ,צריך שיהיה גם קרנבל ,אני לא
מתנגד לקרנבל ,אבל אני עובר ,בסך הכול עמוד  78ואני רואה שוב את אותו סעיף.
קורס אמנות הקרנבל ,הפעם בקצת למעלה מ 140-אלף שקלים .ביחד עיריית חולון,
משלם הארנונה החולוני משלם על קורס אמנות הקרנבל  200אלף שקל .בסדר ,לא
נשמע מופרך ,אבל סעיף מעל יש השתתפות בקייטנות .השתתפות בקייטנות אנחנו
מתקצבים פחות מ 80-אלף ועל זה אני מדבר .אני אין לי טענה ,אני לא אחד שיעבור
איתך עכשיו סעיף-סעיף בצורה קנטרנית ,אבל ,אבל ,אבל לי נראה שזה הזוי
שבעיריית חולון ,לא עיריית סאו פאולו ,בעיריית חולון אנחנו נתקצב פי  3את קורס
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אומנות הקרנבל על השתתפות בקייטנות .עכשיו ,הורדת מחירי הצהרונים ,שנייה,
אני מסיים מוטי .שנייה ,אני מסיים,
מר מוטי ששון ... :שלך,
מר שי קינן:

רגע ,שנייה מוטי.

מר מוטי ששון ... :גורר את זה מפה ... ,תקבל תשובות,
מר שי קינן:

מוטי ,רגע.

מר מוטי ששון :ענינו על זה כבר.
מר שי קינן:

מוטי ,שנייה .משפט אחרון .לי אין בעיה שאין סדרי עדיפויות ואני לא אגיד לך תוריד
מפה ,תוריד משם .אבל ,אתה יכול להסתכל ,לעבור אגף-אגף ,לראות שיש עליות
באגפים .יש עליות .בכל אגף יש עליה .אם אתה אומר לי תשמע ,תמצא לי את ה17-
מיליון שקלים כדי שצהרונים יעלו בחולון  950ולא  ,650תעשה חישוב פשוט ואני
מציע לכל חברי המועצה ,זה אחוז מהתקציב .מוטי ,באחוז מהתקציב קיצוץ רוחבי
אנחנו יכולים לחסוך לכל משפחה צעירה בחולון  700שקל בחודש.

מר מוטי ששון :יפה.
מר מוטי ששון :זוג הורים שיש להם ילד בצהרון  700שקל בחודש אם נעשה את הקיצוץ רוחבי של
אחוז אחד .זה מה שאני מבקש ,ואתה יודע ,אומרים ב ,שלמה המלך אמר על כל
הפשעים תכסה אהבה .אני מוכן לתמוך בתקציב הזה רק על הקיצוץ הזה של האחוז,
זה חוסך לכל משפחה  700שקל .זהו.
מר מוטי ששון :אני בדמגוגיה ופופוליזם לא יכול לענות אבל תמשיך ,מורן.
מר שי קינן:

תגיד ,יש לי שאלה .למה זו דמגוגיה להגיד שקורס אומנות הקרנבל הוא פחות חשוב,

מר מוטי ששון :אתה חושב,
מר שי קינן:

הוא פחות חשוב מהשתתפות בצהרונים?

מר מוטי ששון :עכשיו תקשיב,
מר שי קינן:

למה זו דמגוגיה?

מר מוטי ששון :כי אם התקציב הרי באמת היה חשוב לך היית בא לישיבות ,היית מבקש להיפגש
איתי כדי שאני אלמד אותך,
מר שי קינן:

אז באתי,

מר מוטי ששון :סליחה,
מר שי קינן:

לכל הישיבות.

מר מוטי ששון :לא ,אין דיון.
13
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מר שי קינן:

באתי לכל הישיבות,

מר מוטי ששון :שי ,אין דיון.
מר שי קינן:

באתי לכל הישיבות.

מר מוטי ששון :שי ,אין לך רשות דיבור ,אני מבקש.
מר שי קינן:

אתה תצטער.

מר מוטי ששון :לא ,סליחה.
מר שי קינן:

אם אתה מדבר אני אענה.

מר מוטי ששון :שי ,אני מבקש ממך הדיון איתך .אני מנהל את הישיבה,
מר שי קינן:

מעולה.

מר מוטי ששון :לא קיבלת את רשות הדיבור,
מר שי קינן:

אתה יכול לשאול את יוסי,

מר מוטי ששון :בזה נגמר העניין.
מר שי קינן:

כמה ביקשתי.

מר מוטי ששון :זכותך ללמוד אבל אתה לא מציין את זה .יכלת לפנות לווידבסקי ,לפנות לרחמים,
מר שי קינן:

אתה טועה ומטעה.

מר מוטי ששון :מורן ,בבקשה.
מר שי קינן:

אתה טועה ומטעה.

מר מוטי ששון :מורן ,בבקשה.
מר ישראל מורן :טוב .לא יודע  ...סעיף ,אמרתי לך.
מר מוטי ששון :תתחיל ,מורן.
מר ישראל מורן :אין בעיה ,רק,
מר מוטי ששון :תתחיל תקרא את הסעיף,
מר ישראל מורן :אין בעיה .שבוע שעבר הקראנו ,232
דובר:

מתוך כמה?

מר ישראל מורן :זה כבר שאלה אחרת 232 .סעיפים ועבר שבוע .אני שואל האם ישנן כבר הערות של
הגזבר,
מר מוטי ששון :עד שאתה תגמור,
מר ישראל מורן :עד שאנחנו לא נקבל את ההערות לא נוכל להתקדם,
מר מוטי ששון :לא .כשאתה תגמור את כל ההסתייגויות שלך הגזבר יעבור עליהם.
מר ישראל מורן ... :רגע ,יש פה ,232
14
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מר מוטי ששון :אני עונה לך.
מר ישראל מורן :מה?
מר מוטי ששון :ברגע שתגמור את ההסתייגויות שלך ,את כולן כמקשה אחת ,וידבסקי יקבל אותן
ביחד עם רחמים ויעברו על כל סעיף וסעיף ויתנו את חוות דעתם.
מר ישראל מורן :אבל רחמים רשם בשבוע שעבר ,232
מר מוטי ששון :קיבלת תשובה? ברגע,
מר ישראל מורן :סעיפים כבר ,הרי .למה אנחנו לא יכולים לקבל תגובה כדי,
מר מוטי ששון :שמעת מה שאמרתי לך? כי גם בישיבה הקודמת,
מר ישראל מורן :אנחנו לומדים .איך נדע? אם יגידו לנו בסוף סוף התהליך,
מר מוטי ששון :אם היית,
מר מוטי ששון :אם  ...התהליך אנחנו יכולים לדעת ... ,לשפר אותו.
מר מוטי ששון :מורן ,מורן .אתה ממשיך להתחכם .זה לא מכובד ,זה לא ראוי .יכלת וביקשתי
והתחייבת בישיבת המועצה הראשונה שתעביר את החומר.
מר ישראל מורן :שבוע היה לכם ולא כתבתם .אני רק רוצה להראות,
מר מוטי ששון :אבל מורן ,אתה לא יכול להפריע לי .אני מצטער ,אני מדבר ואתה לא תפריע לי כל
משפט .אחרת נתחיל בדרך של הוצאה .אני לא רוצה להוציא אותך .הדיון הזה חשוב
לך וחשוב לכל תושבי חולון .אל תנצל את זה ותלך בדרך שמקובלת .אמרתי לך את
מה שאמרתי ואמר את זה חזן .לו הדיון הזה,
מר שמעון חזן :לא יותר משעה.
מר מוטי ששון :אם הדיון הזה היה חשוב לך ואם טובת התושבים הייתה חשובה לך ,היית מרכז את
כל הסעיפים שלך ,מביא אותם לגזבר העירייה כמו שהתחייבתם בישיבה הראשונה,
אחרי  3.5שעות ,שאתה תעביר את כל הסעיפים להתייחסות של הגזבר .לא עשית את
זה ,המשכת בעוד ישיבה ,בתחילת הישיבה אמרתי ,אני מבקש שתביא עוד פעם את
כל הסעיפים שלך .לא במקטעים אלא תביא את הכול .אבל משיקולים שלך ,שאתה
לא מכבד את המועצה ,אתה גורם לטורח לחברי המועצה שכולם פה מתנדבים ולא
מקבלים כסף .בסופו של דבר התקציב יאושר ,אבל מה שאתה עושה וכולל העמידה
בחוץ לחכות שיהיה  14או לא יהיה ( .14לתחילת הישיבה)תרגילים קטנוניים שלא
מוסיפים לך כבוד .לכן אני חוזר ואומר לך .תביא את כל ההסתייגויות שלך ואני
אאפשר לך .לא שעה כמו ששמעון אמר .אנחנו היום כבר בשש וחצי שעות .אני אתן
לך עוד לדבר ,אבל כמו ששמעון אומר ,יש גבול וגם לדברים האלה .אבל אתה תדבר,
15
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עד עכשיו .תתייחס ,עוד פעם אני אומר ,כמו שאמרתי ,סעיף ,מספר הסעיף ,מה
הסכום שאתה מציע .אחד לאחד כדי שכולם יוכלו לעבור עליו ואם אתה רוצה
להסביר על אותו סעיף ,תסביר .ואם רוצים להציע הצעה,
מר שמעון חזן :מוטי ... ,את הסעיף ,שנייה .בכל נושא ,זה ג' .בכל נושא הקשור לתקציב העירייה
ואישורו ,יוקצב זמן של  10דקות .תקציב העירייה ואישורו 10 .דקות כלל דובר ולא
יותר משעה אחת לסיעה .זהו.
מר ישראל מורן :אנחנו כבר דיברנו .היה לנו את הזמן ,זה הזמן של,
מר שמעון חזן :עכשיו ,למעשה אם אני הייתי ראש עיר הייתי אומר כמה  ...לדבר .דיברת  8שעות10 ,
שעות .לא,
גב' נעה צ'פליצקי :אבל עכשיו זה הדיון.
דוברת:

היה דיון כשהקריאו,

מר שמעון חזן :היה דיון .כל הזמן היה דיון.
גב' נעה צ'פליצקי :לא .מוטי ביקש שעל כל סעיף שמה ש ,זה מה ש ...בשבוע שעבר.
מר מוטי ששון :או קיי ,תמשיך .כמו שאמרתי ,מי שרוצה להתייחס לסעיף אחרי שמורן מציג אותו,
שיתייחס .זה הדיון .בבקשה ,מורן .תתחיל.
מר ישראל מורן :אחרי שכבר אמרת עלי לא מעט דברים במהלך ההערות שלך אז אני רק אומר
שבעיני דיון יוכל להיות אחרי שהגזבר ייתן את התייחסותו ,כי אחרת הדיון הוא
בעלמא.
מר מוטי ששון :אני חוזר ,אני חוזר ואומר פעם נוספת .הדיון יתבצע עכשיו והצגת,
מר ישראל מורן :אני רוצה את דעתו של הגזבר.
מר מוטי ששון :הצגת הסעיף ואתה תנמק .אתה לא רוצה לנמק ,אל תנמק .אבל עכשיו הסעיף ,הורדה
או הוספה ,אתה עכשיו אומר .דיון לא יהיה .דיון יהיה היום ולא בזמן ההצבעה,
נקודה .בבקשה ,תתחילו .עמוד  ,20לעזור לך?
דובר:

לא ,אין לי ,אין לי .קראתי,

מר מוטי ששון :אין עמוד ?20
מר מוטי ששון :וגם בלי שום קשר ,אני אומר היום .אתה יכול למנוע טרחה של כל החברים שיושבים
פה שיושבים פה הרבה מאוד שעות .אנשים מתנדבים שמקדישים מזמנם ,ממרצם
ומכספם לשרת את הציבור .אל תבזבז את זמנם .תן את כל הרשימה שלך ליצחק
וידבסקי .אני חוזר אליך פעם נוספת ,אני לא יודע כבר כמה פעמים שאני מבקש את
זה .תמסור לו כדי שיתייחס וזהו .בבקשה.
16
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מר ישראל מורן :זו פעם ראשונה שאתה מבקש.
מר מוטי ששון :לא,
דובר:

לא נכון.

מר מוטי ששון :גמרנו ,מורן .תמשיך.
דובר:

תמשיך לעשות צחוק,

דובר:

חבל על הזמן.

מר מוטי ששון :אה ,איתי .זה אתה.
מר איתי זילבר :אני אפתח.
מר מוטי ששון :אתה מתחיל ב?21-
מר איתי זילבר :מה זה? לא ,אני ב ?20 ,21 ,20-לא ,בעמוד  20סעיף  5.1.2פרק  ,6.1.1.1.0.0תחת
ספורים ו ...אנחנו מבקשים קיצוץ של  10אחוז שהם  2,000שקלים.
דובר:

מתוך כמה?

מר איתי זילבר :מתוך  20אלף שקלים 10 .אחוז זה זה.
מר מוטי ששון :בסדר .מישהו רוצה להתייחס לסעיף?
מר איתי זילבר :לא ,סליחה ,5.2.2 ,נכון.5.2.2 .
מר מוטי ששון :או קיי ,מישהו רוצה להתייחס? או קיי .אף אחד לא רוצה להתייחס ,סעיף הבא
בבקשה.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים ב ... ,יציאה דרמטית .לא ,אין בעיה ,שיעשן.
מר מוטי ששון :הם יצאו לעשן ,מותר להם.
מר איתי זילבר :לא ,בסדר גמור .רק חיכיתי שיהיה שקט ,הכול בסדר.
מר ישראל מורן :אנחנו לא מנהלים את הסיעה שלך.
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  20בסעיף  470פרק  6.1.2.0.0.0אחזקת מכונות .אנחנו מבקשים קיצוץ
של  20אחוז שהם שווים  320שקלים.
מר יעקב חרש :ברייס אחד?
מר איתי זילבר :אנחנו ,מה זה?
מר יעקב חרש :רייס אחד?
מר מוטי ששון :אה ,רחמים ,אתה רושם.
מר איתי זילבר :כן.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :אתה רוצה פחות או יותר?
17
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מר רחמים בינוני:

לא ,אני אומר,

מר ישראל מורן :אתה יכול להסתייג עכשיו כי אחרי זה מוטי,
מר איתי זילבר :אתה רוצה לדון בזה ,חרש?
מר מוטי ששון :אין לו מה להעיר ,תמשיך הלאה.
דובר:

אני אתן לך  ,320תעזוב,

מר ישראל מורן :שים  13מיליון ,אנחנו נגיד לך לאיפה.
מר מוטי ששון :מורן ,איתי ,בבקשה .איתי.
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  ,20סעיף  5.6.2פרק  6.1.2.0.0.0תחת הדפסות .אנחנו מבקשים לקצץ
 15אחוז שהם  1,410שקלים .אנחנו ממשיכים בקיצוץ הרוחבי באירוח,
מר מוטי ששון :מי שרוצה ,סליחה.
מר איתי זילבר :אין בעיה.
מר מוטי ששון :מי שרוצה להתייחס ירים את האצבע ,אני אאפשר לו להתייחס.
מר שמעון חזן :אין מה להתייחס .אין.
מר איתי זילבר :אז אל תתייחס.
מר שמעון חזן :מה זה ,זה? שיביא נימוק .למה הוא חושב שזה ככה.
מר מוטי ששון :אין לו,
מר איתי זילבר ... :הנימוק של הקיצוץ הרוחבי,
מר מוטי ששון :איתי ,בבקשה.
מר איתי זילבר :עמוד  21סעיף  5.1.1פרק  6.1.3.1.0.0תחת אירוח וכיבוד ,קיצוץ של  10אחוזים שהם
 1,040שקלים .אנחנו ממשיכים באותו עמוד ,אנחנו באותו עמוד  21סעיף  5.6.1פרק
 6.1.3.100תחת שכפולים ,אנחנו מבקשים לקצץ  20אחוז שהם  3,200שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :איפה חזן ,הנה אני אתן לו נימוק.
מר איתי זילבר :רוצה להגיב על הסעיף הזה?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,כן .רציתי להסביר לחזן נימוק.
מר מוטי ששון :חזן יצא.
גב' נעה צ'פליצקי :לא .שיראה את הביצוע ,שיראה את הביצוע ב 2015-ויראה את העלייה ב,2017-
דובר:

לא צריך לשלש את זה את התקציב,

מר מוטי ששון :איתי ,בבקשה.
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מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  ,21סעיף  6.1.3.2.0.0 ,5.1.1זה הפרק ,תחת אירוח וכיבוד.
גם פה 10 ... ,אחוז שהם  600שקלים .אנחנו מבקשים בעמוד  21סעיף  5.6.3בפרק
 6.1.3.200לקצץ  50אחוז שהם  1,200שקלים .אנחנו ,רוצה להגיב?
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אמרתי שאני מסכימה.
דובר:

מסכימה ,נו.

גב' נעה צ'פליצקי :הפערים,
מר מוטי ששון :או קיי ,תמשיך הלאה.
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  ,22זה עמוד שכבר יש לך ,אה ,הוא לא פה .סעיף  5.2.1בפרק
 6.1.3.2.2.0.0השתלמויות עובדים ,קיצוץ של  20אחוז שהם  4,600שקלים .אנחנו
מבקשים בעמוד  22בסעיף  7.2.3בפרק  ,6.1.3.2.2.0תחת חומרים אוזלים לקצץ 50
אחוז שהם  42אלף שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,23פרק ,סעיף  5.2.1פרק
 6.1.5.0.0.0השתלמויות וימי עיון ,אנחנו מבקשים לקצץ  10אחוז שהם  12אלף
שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,23פרק ,סעיף  5.6.2פרק,
מר מוטי ששון :שי ,זה מפריע.
מר איתי זילבר :פרק  6.1.5.0.0.0תחת הדפסות ,אנחנו מבקשים לקצץ  10אחוז ,שהם  300שקלים.
מר מוטי ששון :אני חוזר ואומר ,מי שרוצה להתייחס ,שיתייחס .אף אחד לא מתייחס ,בבקשה
תמשיך ,איתי.
מר איתי זילבר :עמוד  23סעיף  7.8.2פרק  ,6.1.5.0.0.0עובד מצטיין ,אנחנו בעד כמובן .אנחנו מקצצים
 5אחוז שהם  2,400שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,24פרק  5.1.1סעיף ,סליחה,
הפוך .סעיף  5.1.1בפרק  6.1.7.0.0.0תחת אירוח וכיבוד ,קיצוץ רוחבי של  10אחוז
שהם  540שקלים .אנחנו באותו עמוד  ,24סעיף  5.6.1באותו פרק ,6.1.7.0.0.0
שכפולים .קיצוץ של  10אחוז שהם  240שקלים .אנחנו ממשיכים עם קיצוצים בסעיפי
ספרים ועיתונים ,בעמוד  ,25סעיף  5.2.2פרק  .6.2.1.1.0.0כאמור ,ספרים ועיתונים
קיצוץ של  10אחוז שהם  1,100שקלים .אנחנו בעמוד  25פרק ,סעיף  4.7.1פרק
 6.2.1.200תחת מכשירי כתיבה .אנחנו מקצצים פה  15אחוז שהם  3,195שקלים.
אנחנו ממשיכים בעמוד  ,26סעיף  470פרק  ,6.2.1.3.0.0אחזקת מכונות משרד,
התקציב הזה הכפיל את עצמו באורח פלא ביחס לביצוע ואנחנו מקצצים  20אחוז
שהם  400שקלים.
דובר:

 ...בעד התקציב.

מר איתי זילבר :מה זה?
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דובר:

 ...של חרש.

מר איתי זילבר :מוטי אמר לי בשבוע שעבר לא להיות נדיב על חשבון אחרים אז ,מה זה?
מר מוטי ששון :רצית להזמין אותי על חשבון מורן ,אמרתי לו.
מר איתי זילבר :הבאתי,
מר מוטי ששון :תן למורן לתת,
מר איתי זילבר :מה זה? לא ,אבל מוטי אמר שאני על חשבון זה אז אם אתה מעוניין ,מייד אני,
כשנעשה חילופים אני אביא לך .או קיי ,אגב ,אנחנו גרגרנים .אנחנו נגמור את זה פה
תוך כדי ישיבה.
מר איתי זילבר :טוב .אנחנו עוברים לעמוד  26פרק ,סעיף  5.6.1פרק  ,6.2.1.8.0.0שכפולים ,מבקשים
קיצוץ  10אחוז שהם  100שקלים .אנחנו בעמוד  ,27סעיף  5.6.3פרק ,6.2.2.0.0.0
הדפסת  ...אני מקווה שאני מבטא את זה נכון .אנחנו מבקשים לקצץ  15אחוז שהם
 3,600שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,27סעיף  7.8.0פרק  ,6.2.2.0.0.0הוצאות חברי
 ...אנחנו מקצצים שם  10אחוז שהם  12אלף שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד 32
סעיף  5.6.1בפרק  ,7.1.4.0.0.0אנחנו מבקשים לקצץ  10אחוז שהם  180שקלים.
בעמוד  32סעיף  9.3.1פרק  ,7.1.4.0.0.0רכישת ציוד ,רכישות ציוד .אנחנו מקצצים 10
אחוז שהם  1,200שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,35תנו מילה טובה על איך זה
קופץ עמודים כל כך מהר .כלום .עמוד  35סעיף  5.1.1פרק  ,.7.6סליחה7.2.6.100 ,
תחת אירוח וכיבוד ,אנחנו מקצצים שמה  30אחוז שהם  120שקלים ,רק הקיצוץ זה
הביצוע של מה שהיה בשנה הקודמת ,אנחנו לא רואים סיבה להוסיף .אנחנו בעמוד
 36בפרק ,בסעיף  7.8.1פרק  7.3.1.0.0.0פעולות סמנכ"ל ,אנחנו מבקשים לקצץ 35
אחוז שהם  2,695שקלים .באותו עמוד ,בסעיף  4.7.1.7.3.2.0.0.0מכשירי כתיבה,
קיצוץ של  15אחוז שהם  3,000שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  40בסעיף  5.6.2פרק
 7.4.1.1.0.0הדפסות 20 ,אחוז קיצוץ הם שווים  200שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד
 42סעיף  ,7סליחה .עמוד  43סעיף  7.8.3פרק  7.5.2.0.0.0אנחנו מקצצים שמה 15
אחוז שהם  2,310שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  43לסעיף  5.1.3פרק 7.5.4.0.0.0
משלחות נכנסות יוצאות ,אנחנו מקצצים שמה  50אחוז שהם  50אלף שקלים .אנחנו
ממשיכים ומקצצים ,בעמוד  45בסעיף,
דובר:

הדיון יהיה אחרי שה...

מר איתי זילבר :לא ,דיון אם אתה רוצה להגיב מיד .אבל ראש העיר אמר שדיון אחרי כל סעיף .אם
אתה רוצה להגיד משהו ,זה הזמן.
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ד"ר מאיר רוק :אני כבר אמרתי ,מספרים בלבד.
מר ישראל מורן :נכון ,זה תקציב.
מר איתי זילבר :בסדר ,תקציב זה מספרים ,דוקטור .באמת ,כאילו.
ד"ר מאיר רוק :אז אפשר לעשות את זה מסודר .כל המכשירי כתיבה בבת אחת .כל ה,
מר מוטי ששון :הוא לא רוצה ,מאיר'לה ,די.
מר ישראל מורן :אי אפשר כי פה  10אחוז שם  20אחוז.
מר מוטי ששון :מאיר'לה ,תן לו .הוא מנצל את זה ,תן לו.
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד  45סעיף  7.8.0פרק  7.6.9.0.0.0השתתפויות ,אנחנו מקצצים  25אחוז
שהם  112,500שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  ,46סעיף  5.1.1פרק  7.7.2.100אירוח
וכיבוד ,קיצוץ רוחבי של  10אחוז שהם  1,100שקלים.
דובר:

שים לב שלא לקצץ את הכיבוד למועצה.

מר איתי זילבר :מה זה?
מר ישראל מורן :בינתיים אנחנו מביאים מעצמנו ,אנחנו מביאים מהבית,
דובר:

לא ,הסעיף הזה,

מר ישראל מורן :לא נגענו באוכל.
מר איתי זילבר :מה זה?
מר ישראל מורן :זוהר הבטיח פיצה ,נאדה.
דובר:

חרש,

מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו ממשיכים בעמוד  ,47אדוני ראש העיר ,בסעיף  5.6.2פרק  7.8.1.200תחת
הדפסות ,קיצוץ של  10אחוז שהם  7,400שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  49בסעיף
 ,7.8.2.0.0.0 ,5.2.2זה הפרק .תחת ספרים ועיתונים ,אנחנו מבקשים לקצץ  15אחוז
שהם  225שקלים .אנחנו עוברים לעמוד  50ושם אנחנו מבקשים ,רחמים ואדוני ראש
העיר ,להוסיף סעיף שלא קיים תחת מלגות דיור לסטודנטים בפרק  8.1.1.1.0.0על
סך  200אלף שקלים .יש?  200אלף שקלים תחת ,בפרק  8.1.1.1.0.0סעיף שלא קיים,
סעיף חדש תחת השם מלגות דיור לסטודנטים .אנחנו ממשיכים ,תראו איך אני
מעביר דפים מהר .אנחנו עוד שנייה מסיימים.
דובר:

מורן חשב לרגע שאתה לא בפוקוס.

מר איתי זילבר :לא.
מר ישראל מורן :לא ,סומך עליו.
מר איתי זילבר :אין מה לדאוג.
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מר ישראל מורן :סומך עליו בעיניים עצומות.
מר איתי זילבר :טוב ,אנחנו ממשיכים לקצץ או שנוסיף ,מה אתם אומרים?
דובר:

תמשיך ,תמשיך.

דובר:

תפתיע אותנו.

מר איתי זילבר :בואו נוסיף .אנחנו ,איזה עמוד זה?
מר ישראל מורן ... :תגיד את הפרק.
מר איתי זילבר :אנחנו בפרק ,רחמים 8.2.8.130 ,מחלקת צעירים .אנחנו מבקשים להוסיף שני תקנים
שהם  240אלף שקלים .כן ,להביא עוד עובדים למחלקה.
גב' נעה צ'פליצקי :עמוד .77 ?8.2.8.130 ,76
מר איתי זילבר .77 :בסדר .77 ,רשמת?  240אלף שקלים כדי להוסיף שני תקנים.
מר ישראל מורן :טוב ,אני ממשיך ,ברשותכם .עמוד  20סעיף,
דובר:

עוד פעם  ?20אמרתי לך אין לי את הדף הזה.

מר ישראל מורן :אתה יכול להסתכל אצל זוהר ,אני בטוח שהוא יחלוק  ...עמוד  20סעיף  5.1.2פרק
 ,0.0..6.1.1אנחנו מבקשים לקצץ  10אחוז שהם  110שקלים .עמוד  ,20סעיף .5.4.3
אנחנו מבקשים לקצץ  65אחוז מסעיף  5.4.3בפרק  6.1.1.1.0.0שהם  25,350שקלים.
אנחנו ממשיכים ברשותכם בעמוד  21בסעיף  5.6.2בפרק  ,6.1.3.1.0.0אנחנו מבקשים
להוריד  10אחוז שהם  300שקלים .בעמוד,
דובר:

תעשה כמו במקרה הזה .חי איפוס שהם,

מר ישראל מורן :אבל חי ,בוא תחשב חי.
דובר:

בסדר ,שיהיה.

מר ישראל מורן :עמוד  22בסעיף  5.6.1בפרק  ,6.1.3.2.2.0אנחנו מבקשים להוריד  20אחוז שהם 140
שקלים .בעמוד  23בסעיף  5.2.3בפרק  6.1.5.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז
שהם  8,000שקלים .בעמוד  23בסעיף  5.2.6בפרק  6.1.5.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד
 15אחוז שהם  75אלף שקלים .בעמוד  23סעיף  780בפרק  6.1.6.0.0.0אנחנו מבקשים
להוריד  10אחוז שהם  25,640שקלים .בעמוד  25בסעיף  580בפרק  6.2.1.1אנחנו
מבקשים להוריד  10אחוז שהם  5,000שקלים .בעמוד  27בסעיף  5.8.1בפרק
 6.2.2.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  65אלף שקלים .בעמוד  29בסעיף
 580בפרק  7.1.1.1.0.0אנחנו,
מר מוטי ששון :מיקי ,באת להקראות ,מיקי?
מר מיכאל שמריהו :באתי לשמוע קצת.
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מר ישראל מורן :ברוך הבא .עמוד ,29
דובר:

רגע ,כמה הקטנה?

מר ישראל מורן :אני אקריא שוב פעם את הסעיף כי לא שמענו ,שנשמע את כולם .עמוד  ,29סעיף
 580בפרק  ,7.1.1.1.0.0אנחנו מבקשים להוריד  20אחוז שהם  18,040שקלים .בעמוד
 31סעיף  5.1.1בפרק  ,7.1יוסי ,אתה כותב?
מר מוטי ששון :יוסי לא צריך לכתוב.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,רחמים כותב.
מר ישראל מורן :לא ,תהיתי .הזיכרון שלי היה שאתה כותב .יכול להיות שזה ,נכון .ככה גם בישיבה
הקודמת כתבת ,חשבתי שגם אתה כותב.
דובר:

ההקלטה לא תופסת?

מר ישראל מורן :כן ,אבל בהקלטה זה ייקח להם עוד זמן עד שהם יתמללו את הכול .בעמוד  ,31אני,
חבל על הזמן של כולם .יכלו גם להגיב עד עכשיו ,לא הגיבו .כבר היו  230סעיפים,
יכלו להגיד לנו איפה עומדים אבל לא אמרו לנו .עמוד  31סעיף  5.1.1בפרק
 ,7.1.3.3.0.0כמה?
דובר:

?7.1.2.6 ...

דובר:

איזה סעיף?

מר ישראל מורן ?7.1.2.6 :לא 5.1.1 .ב 7.1.3.3-אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  800שקלים.
דובר:

כמה?

מר ישראל מורן 800 :שקלים.
גב' נעה צ'פליצקי :על אירוח וכיבוד?
מר ישראל מורן :נכון .רוצה להוסיף? אתה יכולה .בעמוד ,יש רעש מבחוץ ממש .בעמוד  33סעיף 5.6.1
בפרק  7.2.1.0.0.0אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם  1,500שקלים.
מר זוהר נוימרק :יש למישהו מה להתייחס? לא ,תמשיך .מוטי יצא ,אני ממשיך .תמשיך ,מורן.
מר ישראל מורן :אני ממשיך ,אני ממשיך.
דובר:

הוא התבלבל.

מר ישראל מורן :לא מתבלבל .בעמוד,
דובר:

את רחמים אין מי שיחליף?

מר ישראל מורן :לא ,הכול בסדר.
מר ישראל מורן :עמוד  ,42סעיף  7.8.1בפרק  .7.4.6.100אנחנו מבקשים להוריד  100אחוז ,מי שפספס
את התחרות קריה יפה ,בואו ניתן להם מקום בעיר בחינם ונקבל כל פעם  5כוכבים.
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אנחנו מבקשים להוריד את הסכום הזה של ה 4,800-שקלים ולהעביר אותו לדברים
אחרים ,אז זה אומר שאנחנו מבקשים קיצוץ של  100אחוז.
מר זוהר נוימרק :תמשיך.
מר ישראל מורן :בעמוד  44סעיף  5.6.2בפרק ,7.6.4
גב' נעה צ'פליצקי :איזה סעיף?
מר ישראל מורן :סעיף  5.6.2בפרק  7.6.4אנחנו מבקשים להוריד  15אחוז שהם  450שקלים .בעמוד
 44סעיף  5.8.0בפרק  ,7.6.4.0.0.0חזן ,אתה מפריע לי.
מר שמעון חזן :מר חזן בשבילך.
מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים להוריד  10אחוז שהם  2,800שקלים.
מר זוהר נוימרק :למישהו יש משהו להגיד? יכול להגיד .תמשיך.
מר ישראל מורן :אנחנו נתייחס אחרי שהגזבר יתייחס.
מר זוהר נוימרק :תמשיך.
מר ישראל מורן :אין בעיה .בעמוד  48סעיף  4.7.1בפרק  7.8.1.3.0.0אנחנו מבקשים ,סליחה טעות
שלי .כן ,כן .אני מתנצל.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,איך זה באמת אפס?
מר ישראל מורן :לא ,אפס זה אומר שקיצצו.
גב' נעה צ'פליצקי :לא ,בסדר .למה פה קיצצו בזה אפס?
מר רחמים בינוני :איזה סעיף אתה מדבר ,מורן?
מר ישראל מורן :אתה צודק ,אני שמתי לב תוך כדי שהקראתי ,כמו ששמת לב .אני מתנצל .בעמוד
,78
מר זוהר נוימרק :אתה צריך מזכירה.
מר ישראל מורן :אנחנו נשמח .אתה רוצה להיות? בעמוד  78בפרק ,חבל שכל החבר'ה שצעקו קודם
צהרונים וקייטנות יצאו אבל בפרק  8.2.8.2אנחנו  ...של קהילה ופנאי ,אנחנו
מבקשים להוסיף  8.5מיליון שקלים ,מתוכם  2מיליון שקלים שיתווספו לתמיכה
לרשת כשיפוי על הפסד הרווח שקיים היום בתחום של הקייטנות ועוד  6.5מיליון
שקלים על הפסד הרווח ,להזכיר לכם ,כי זה לא צריך לסבסד קייטנות ,לא צריך
לסבסד צהרונים .צריך פשוט להרוויח פחות ולאפשר להם לסבסד דברים אחרים
שאנחנו מאמינים שהרשת צריכה לסבסד ,אז אנחנו בסך הכול רוצים להעביר עוד 8.5
מיליון שקלים לרשת קהילה ופנאי כש 6.5-מיליון שקלים מתוכם הם לצהרונים ו2-
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מיליון שקלים לקייטנות ,וכל החבר'ה שקודם צעקו צריך להוריד חבל שהם לא
נמצאים פה בסעיף הזה ,כי אז הם היו מבינים גם איך עושים את זה.
מר זוהר נוימרק :תמשיך.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים ,חרש ,עמוד .20
מר יעקב חרש?20 :
דובר:

אמרתי לך אין לי את הדף הזה.

מר איתי זילבר :מה זה?
מר זוהר נוימרק :יאללה ,איתי.
מר איתי זילבר :ככה .עמוד  20סעיף  5.5.1בפרק  ,6.1.1.1.0.0תחת הכותרת ה ...מבצע פרסום .אנחנו
מבקשים לקצץ  10אחוז שהם  25אלף שקלים .אנחנו ממשיכים באותו עמוד ,עמוד
 20בסעיף ,5.6
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע .שנייה .מה ההבדל ,באמת ,בין פרסומים למבצע פרסום? מה ההבדל?
מר ישראל מורן :שאלה טובה.
מר איתי זילבר :שאלה טובה.
גב' נעה צ'פליצקי :מישהו יכול להסביר מה ההבדל בין פרסום ,בין מבצע ,פרסומים,
דובר:

...

גב' נעה צ'פליצקי :מה?
דובר:

פרסום זה  ...ומבצע.

מר זוהר נוימרק :הוא לא יתחיל לענות לך על כל סעיף וסעיף.
מר איתי זילבר :למה לא? אבל זה הדיון.
מר ישראל מורן :אם לא עכשיו דיון ואתה רוצה שהגזבר יגיב הגזבר יגיב ,אחרי זה ננהל דיון ,אין
בעיה .אחרי שהגזבר יסביר,
מר איתי זילבר :נעה ,אנחנו מנסים לדון ,הם לא נותנים.
גב' נעה צ'פליצקי :נו ,אני שואלת.
מר איתי זילבר :שנייה ,רגע .אני רוצה לחדד .ההצעה לתקציב המקורית ,לפני הקיצוץ שאנחנו
מציעים ,עומדת על  250אלף שקלים .רבע מיליון שקלים ,או קיי? זו הייתה גם
ההצעה הבאה ,בשנה ,ב .2016-הביצוע של  15היה  235,892.9שקלים .עכשיו אנחנו
שואלים מה זה הדבר הזה? הוציאו על זה  230אלף שקל .מה זה הדבר הזה?
דובר:

אני אתן לך תשובה מחר ,אני לא יודע כרגע ,אני לא רוצה להטעות אותך ,בקיצור,
אין תשובה עדיין.
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גב' נעה צ'פליצקי :גם לגבי מה שאני שאלתי?
מר איתי זילבר :את לא יודעת מה זה?
גב' נעה צ'פליצקי :איפה חזן שיבוא ויכנס.
מר איתי זילבר :לא ,אבל זה מתוקצב,
מר זוהר נוימרק :איתי ,זה לא דו שיח עכשיו .תקבל תשובה במרוכז .חוץ מזה ,ניצול תקציב זה לא
בנושא של תקציב אלא,
גב' נעה צ'פליצקי :זה לא משנה ,אבל,
מר איתי זילבר :לא ,בסדר,
גב' נעה צ'פליצקי :באיזה מקום אחר אני יכולה לשאול את זה? אין לי הזדמנות.
מר זוהר נוימרק :נעה ,לא קיבלת פה ,איתי תמשיך .איתי .תודה.
גב' נעה צ'פליצקי :אני שואלת,
מר זוהר נוימרק :רחמים,
גב' נעה צ'פליצקי :תשאל את רחמים כמה אני שואלת וכמה הם עונים.
דובר:

נו ,אז למה את אומרת שאין לך הזדמנות אחרת?

מר זוהר נוימרק :יש לך הרבה מאוד הזדמנויות,
גב' נעה צ'פליצקי ... :אני לא אשאל?
דובר:

לא ,אבל אז למה את אומרת שאין לך הזדמנויות?

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,אבל עכשיו אני  ...לא ראיתי את זה קודם ,אז מה ,אני אחכה,
מר זוהר נוימרק :נעה ,טוב .חבל על הזמן ,איתי תמשיך .איתי ,תודה רבה .תמשיך.
מר איתי זילבר :עמוד,
מר משה מועלם:

אל תחנכי אותנו ,נעה.

גב' נעה צ'פליצקי :אני לא מחנכת.
מר משה מועלם :לא ,הדיבור שלך הוא בצורה כזאת.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל אני שואלת,
מר זוהר נוימרק :מועלם ,די ,די מועלם.
גב' נעה צ'פליצקי :לא במספרים ,מהותית .ואנשים שמוציאים על זה תקציב אמורים לדעת .מה זאת
אומרת?
מר זוהר נוימרק :איתי ,תמשיך.
גב' נעה צ'פליצקי :זה מיליטנטיות .לסתום לבן אדם את הפה זה מיליטנטיות.
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מר איתי זילבר :עמוד  20סעיף  5.6.3פרק  ,6.1.1.1.0.0הדפסת  ...אנחנו מבקשים לקצץ  20אחוז שהם
 2,880שקלים .אנחנו בעמוד  20סעיף  5.1.1פרק  6.1.2.0.0.0אירוח וכיבוד ,מבקשים
לקצץ  15אחוז שהם  810שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  22סעיף  5.2.2בפרק
 6.1.3.2.2.0תחת ספרים ועיתונים .אנחנו מבקשים לקצץ  10אחוז שהם  380שקלים.
אנחנו ממשיכים,
מר זוהר נוימרק :מישהו רוצה להגיב? לדבר? לא ,תמשיך.
מר איתי זילבר :מועלם ,אתה מפריע.
מר זוהר נוימרק :תמשיך.
מר איתי זילבר :אנחנו ממשיכים בעמוד  23בסעיף  5.2.4פרק  6.1.5.0.0.0תחת קורסים מקצועיים,
אנחנו מבקשים לקצץ  10אחוז שהם  9,000שקלים.
מר זוהר נוימרק :יש למישהו מה להעיר? תמשיך.
ד"ר מאיר רוק :איתי ,איתי ,מה זה הקורסים המקצועיים שאתה מקצץ?
מר איתי זילבר :מה זה?
ד"ר מאיר רוק :מה זה קורסים,
מר איתי זילבר :מה זה הקורסים המקצועיים שאתה מוסיף,
ד"ר מאיר רוק :לא מוסיף ,אני שואל אותך מה זה.
מר איתי זילבר :לא ... ,קיצוץ  ...אני אראה לך את זה ממש לשנייה .אני לא רוצה לטעות בנתונים.
תראה ,הצעת התקציב הנוכחי עומדת על  90אלף שקלים ,או קיי?
ד"ר מאיר רוק :נכון.
מר איתי זילבר :או קיי? הצעת התקציב הקודמת,
ד"ר מאיר רוק,86 :
מר איתי זילבר :עומדת על  86אלף שקלים .הביצוע של  15עומד על קצת פחות מ 53-אלף שקלים.
ד"ר מאיר רוק :או קיי.
מר איתי זילבר :אפשר לקצץ שמה  9,000שקלים.
מר זוהר נוימרק :בוא תבדוק אולי כמה זה בערים אחרות  ...שניתן לקזז ,בבקשה .השתלמות
מקצועית ברמה מקצועית,
מר איתי זילבר :שנייה .ב 2015-ההשתלמות לא הייתה מקצועית כי זה רק  53אלף שקלים?
ד"ר מאיר רוק :אולי הגדילו את כמות הקורסים?
מר איתי זילבר :רק כשהיא עלתה ל 90-אלף שקלים היא הפכה למקצועית.
ד"ר מאיר רוק :איתי ,אולי הגדילו את כמות האנשים וכמות הקורסים.
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גב' נעה צ'פליצקי :בסדר.
מר איתי זילבר :טוב.
מר זוהר נוימרק :יש דברים חריגים שקורים אבל בסדר,
מר איתי זילבר :בסדר גמור .תסבירו את זה כשווידבסקי יחזור עם הנתונים אנחנו נדבר על זה.
גב' נעה צ'פליצקי :אין בעיה ,רק שואלים ,שואלים שאלות לגיטימיות.
מר איתי זילבר :טוב .אנחנו בעמוד  25סעיף  ,6.2.1.200 ,5.8.0יעוץ כלכלי ,גם סעיף שקפץ יפה מאוד
עם השנים .אנחנו מבקשים לקצץ  20אחוז שהם  9,600שקלים.
ד"ר מאיר רוק :איתי ,סליחה.
מר איתי זילבר :כן ,יקירי.
ד"ר מאיר רוק :ב 2015-לא היה יעוץ כלכלי,2016 ,
מר איתי זילבר :לא היה? כי יש פה ביצוע של  ,25,602אז לאן זה הלך?
ד"ר מאיר רוק :דקה 2016 .יש  50אלף והשאירו גם ב.2017-
מר איתי זילבר :בסדר,
ד"ר מאיר רוק :לא צריך יעוץ כלכלי?
מר איתי זילבר :הביצוע של,
ד"ר מאיר רוק :בדקת ,לא צריך יעוץ כלכלי?
מר איתי זילבר :בביצוע של  15הוא  25אלף שקלים ,אז יכול להיות שצריך להשאיר עכשיו ובהמשך
כשישתחררו רזרבות נעביר עוד כסף אם צריך.
ד"ר מאיר רוק :אבל ביררת מה זה יעוץ כלכלי?
מר איתי זילבר :זה יעוץ כלכלי.
מר ישראל מורן :ירצה הגזבר יבוא ,בוא תסביר לנו ... .אז למה אתה מתקצב מראש  50אלף שקל?
אם אתה לא יודע מה זה,
מר איתי זילבר :למה אתה מצביע בעד,
מר ישראל מורן :זה דיון .אתה ,אני רוצה שתגיד לי ,אתה שואל אותי למה אני מקצץ ב 25-אלף שקל,
אני רוצה שתסביר לי למה אתה שם  50אלף שקל .אם אתה לא יודע מה זה אז תסביר.
מר יצחק וידבסקי :אם תפסיק ,נגיד פה קבל עם ועדה ,אתה תקבל כסף.
מר ישראל מורן :לא ,אז או שאתם מסבירים את כל הסעיפים עכשיו או שאתם מסבירים מתי שאתם
רוצים .תחליטו .אנחנו מוכנים ללמוד .אבל תלמדו אותנו עכשיו ,סעיף-סעיף.
מר זוהר נוימרק :בוא ,מורן ,מורן .תמשיך ,אל תנהל את הישיבה .תמשיך בבקשה ,תן לאיתי .איתי,
בבקשה.
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מר ישראל מורן :זה לא אני הגבתי ,זה הוא הגיב ,אני הערתי.
מר יצחק וידבסקי :אני הגבתי נכון כי אתה הולך לקצץ ואתה לא מבין,
מר זוהר נוימרק :מורן ,בבקשה .תן לו להמשיך ,לא נגמור עם זה.
מר ישראל מורן :תגיד לי .תסביר לי למה.
מר זוהר נוימרק :מורן ,אין לך זכות דיבור .תודה רבה ,תן לאיתי להמשיך .אנחנו רוצים להתקדם
לאן שהוא ,לא?
מר איתי זילבר :אנחנו מתקדמים היום יפה.
מר זוהר נוימרק :זה כבר נהיה ,עזוב .לא רוצה ,יאללה ,תמשיך.
מר איתי זילבר :אנחנו ,יש פה סעיף שמקודם דילגנו עליו .אני רוצה שלא נפספס אותו שניונת.
מר זוהר נוימרק :בוא תהיה קצת יותר יעיל בעבודה שלך .תעשה ,אתה כל פעם מחפש זה .בוא,
מר איתי זילבר :לא ,כי יש אחד ,הנה ,או מצאתי .רואה? לקח לי בדיוק חמש שניות .עמוד  45סעיף
,5.6.1
מר רחמים בינוני :רגע.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,רגע.
מר איתי זילבר :אין בעיה ,אין בעיה.
מר רחמים בינוני :איזה סעיף?
מר זוהר נוימרק.5.6.1 :
מר איתי זילבר :אנחנו בעמוד ,אפשר? אפשר?
מר זוהר נוימרק :כן ,כן .בבקשה.
מר איתי זילבר :עמוד  45סעיף  5.6.1בפרק  7.6.9.0.0.0תחת שכפולים ,אנחנו מבקשים לקצץ  20אחוז
שהם ,סליחה 15 ,אחוז שהם  300שקלים .אנחנו ממשיכים בקיצוצים ועוברים לעמוד
.21 .21
מר זוהר נוימרק :תמשיך ,נו.
מר איתי זילבר ,21 :סעיף  5.2.2בפרק  6.1.3.100תחת ספרים ועיתונים .אנחנו מבקשים לקצץ 10
אחוז שהם  530שקלים .אנחנו ממשיכים בעמוד  20בפרק ,בסעיף  5.2.2פרק
,6.1.2.0.0.0
מר רחמים בינוני :סליחה ,לא הקשבתי.
מר איתי זילבר :עמוד  ,6.1.2.0.0.0 ,5.2.2 ,20ספרים ועיתונים .לקצץ  35אחוז שהם  3,150שקלים.
בסדר? אנחנו ממשיכים בעמוד  ,23סעיף  5.8.0בפרק  6.1.5.0.0.0תחת בדיקות
פסיכוטכניות .אנחנו מקצצים  10אחוז שהם  20אלף שקלים .אנחנו לקראת הסוף.
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דובר:

לקראת הסוף זה עמוד  20או,

מר איתי זילבר :מה זה? טוב ,מורן .יש לך עוד תוספות.
מר ישראל מורן :כן .בעמוד  30בפרק  7.1.2.3.0.0אנחנו מבקשים להוסיף תוספת של  3מיליון שקלים
לאיסוף וביאור אשפה עקב המצב התברואתי בעיר ,כמו שאנחנו יכולים לראות.
אנחנו חושבים שלא יכול להימשך ,אנחנו מבקשים להוסיף תוספת של  3מיליון
שקלים.
מר זוהר נוימרק :בסדר גמור .יש למישהו מה להגיד? תמשיך.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר זוהר נוימרק :סיימת?
מר ישראל מורן :כן ,אלה ההסתייגויות שלנו.
דובר:

זהו?

דוברת:

זהו?

מר איתי זילבר :מה הולך ,צ'יק צ'ק ,סיימנו,
דובר:

עוד לא סיימתי את הקפה ,מה אתה,

מר איתי זילבר :אתם נורא שליליים באתם .אמרנו לכם ,זה יהיה קצר.
דובר:

זה לא ייאמן.

מר ישראל מורן :אנחנו עוברים להצבעה .אתם רוצים לתת לנו,
דובר:

לא כדאי לך להעלות רעיונות,

מר ישראל מורן :תנו לנו התייחסות.
דובר:

יונת ,אם עושים,

מר איתי זילבר :רגע ,סליחה .רגע,
מר איתי זילבר :רגע ,רחמים .סעיף שפספסנו ,אני פשוט מוודא ש ,זה צריך להיות מאוזן אז אני עובר
על הכול כדי לראות שלא פספסנו .רחמים ,אתה איתי?
מר רחמים בינוני :כן ,בטח.
מר איתי זילבר :עמוד  ,8.2.8.100 ,4.7.1 76קיצוץ של  15אחוז שהם  180שקלים .אני אמשיך לעבור
כדי לראות שלא פספסנו כי זה צריך להיות על השקל.
דובר:

מקסימום  ...יוסי  ...כמה שקלים.

מר ישראל מורן :עד כאן זה הסעיפים הקדושים .עכשיו אנחנו עוברים,
דובר:

כן ,תמשיכו.

עו"ד יונת דיין :סיימתם סופית?
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מר איתי זילבר :רגע ,אני עובר שוב כדי ,בגלל שזה צריך להיות מאוזן אני מוודא את זה ,שניונת .אני
לא שומע כי יש פה שלל רעשים.
דובר:

תמשיך,

מר ישראל מורן :אין בעיה ,אנחנו ממשיכים.
מר איתי זילבר :אנחנו מוודאים רק .הנה ,עמוד ,סליחה רגע ,עוד סעיף שפספסתי.
עו"ד יונת דיין :רחמים.
מר איתי זילבר :רחמים.
מר רחמים בינוני :כן.
מר איתי זילבר :עמוד  50סעיף  5.2.2פרק  ,8.1.1.1.0.0ספרים ועיתונים .קיצוץ של  10אחוז ,מצאת?
 10אחוז שהם  200שקלים .אדוני ראש העיר ,סיימנו.
מר מוטי ששון :יש איזה סיעה שרוצה להתייחס?
מר שמעון חזן :כן .אני רוצה להתייחס לשני סעיפים ,לא יותר .להוריד תקציב התרבות שהוא לא ...
עו"ד יונת דיין :שמעון ,בבקשה שב ותתחיל מחדש כי לא שומעים בהקלטה.
מר איתי זילבר :גם יש פה צלצול מרגיז,
מר שמעון חזן :תקציב של  ,1,232,000,000אני חוזר .תקציב של  1,232,000,000כאשר  80מיליון זה
לקציר אומנם יש רשת קהילה ופנאי בתוך זה ,אבל כאשר התקציב התרבות הוא 50
מיליון לדעתי זה מוגזם ביותר .צריך להוריד את התרבות לפחות ,אני לא רוצה כרגע
לעשות קשיים לגבי אולי התחייבויות עתידיות שכבר נעשו ,לכן במקום  50מיליון 25
מיליון .עכשיו,
מר מוטי ששון :מה הסעיף? סעיף ותגיד,
מר שמעון חזן :רחמים ,תגיד לי את סעיף התרבות.
מר רחמים בינוני :כל פרק .8.2
מר שמעון חזן :כמה?
מר רחמים בינוני :כל פרק  8.2בספר.
מר שמעון חזן :כל הפרק הזה  ...בתרבות ,אנחנו מדברים על מוזיאון העיצוב ומוזיאון זה והבובות
והתיאטרונות וכל העדלידא ,זה  50מיליון שקל ,רבותי .זה לא ,לא יתאר ,אי אפשר
לתאר דבר כזה במשפחה שצורכת תרבות ,משפחה ,כאשר לגני הילדים ,מוטי ,לגני
הילדים נתת בזמנו  15מיליון .תיכף אני גם אדבר על זה 15 .מיליון שקל לעומת 50
מיליון שקל תרבות .עכשיו ,לכן אני אומר ,אני חוזר ,הצעת החלטה ,אם אני מסתייג,
שתהיה לתרבות  25מיליון שקל ,זה מספיק ביותר.
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דובר:

 50זה  4אחוז.

מר מוטי ששון :או קיי .יש לך עוד נקודות?
מר שמעון חזן :זה הרבה .עכשיו ,תאר לך שאתה נותן לתקציב התרבות שלך,
דובר:

עבר ...בבית.

מר שמעון חזן :בבית .נו ,נראה אותך עושה את זה .תיכף תגיד לנו כמה אתה מרוויח ,עזוב .עכשיו,
לגבי ,מוטי .לגבי גני הילדים ,רחמים .לגבי גני הילדים  18מיליון ומשהו,
מר מוטי ששון :שמעון ,אתה מבלבל בין תקציב פיתוח לשוטף .זה בפיתוח.
מר שמעון חזן :מי פיתוח?
מר מוטי ששון :הגני ילדים.
מר שמעון חזן :לא ,אני מדבר עכשיו על שיפוצים של גני ילדים.
מר מוטי ששון :זה פיתוח.
מר שמעון חזן :לא,
מר מוטי ששון :אתה מדבר על השוטף.
מר שמעון חזן :לא ,אתם נתתם  18מיליון,
מר מוטי ששון :בפיתוח.
מר ישראל מורן :זה תקציב פיתוח,
מר שמעון חזן :בסדר ,אז תקציב פיתוח.
מר ישראל מורן :זה תב"ר .זה כבר לא היה ,זה כבר היה שבוע שעבר,
דובר:

זה כבר עבר ו ...בעיתונות בזה וזה בסדר.

מר שמעון חזן :או קיי .עכשיו אני רק אומר ואני חוזר על זה .צריך לשקול מחדש .אם נתת  15מיליון
שקל לגני הילדים נתתם ,אני מבקש וביקשתי  30מיליון כי זה לקחתי את הנתונים
האלה מעובדי העירייה ,שזה מה שצריך להיות .הם דיברו על בין  25מיליון ל30-
מיליון .תודה.
מר מוטי ששון :אני רק אתקן אותך .אם אתה רוצה לדעת כמה גני ילדים מקבלים פתח את ספר
התקציב בעמוד  ,52 ,52רחמים?  .51תוכל שם לראות ,כל בתי הספר היסודיים
מקבלים (מיליוני שקלים) וגני ילדים ,אתה מסתכל?
מר שמעון חזן :כן.
מר מוטי ששון :יופי .מה אתה רואה שם? אתה רואה שם מספרים ,נכון?
מר שמעון חזן :תראה לי בדיוק איזה מספר בסעיף ?930 .כמה?
מר מוטי ששון :יש לך הוצאה לגני ילדים  105מיליון.
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דובר:

לא ,לא .בחוברת הזו,

מר שמעון חזן :איזו חוברת?
מר מוטי ששון :עזוב .כתוב לך ,הסבסוד .העירייה מוציאה לגני ילדים  105מיליון ,העירייה מסבסדת
רק את הגני ילדים .בלי היוזמות עוד  22,420,000שקל סבסוד של העירייה ועוד 1.5
מיליון יוזמות בגני ילדים .אז זה השוטף .או קיי.
מר שמעון חזן :כן ,אבל קודם כל יש לנו מספר גני ילדים ... ,בערך על ,100
מר מוטי ששון :אבל שמעון ,רק תיקנתי אותך .זה הכול.
מר שמעון חזן :בסדר ,אבל אני אומר  130גני ילדים,
מר מוטי ששון :יש לך עוד סעיפים? או קיי.
גב' נעה צ'פליצקי :רגע ,אני רוצה.
מר מוטי ששון :כן.
גב' נעה צ'פליצקי :אני ביקשתי פירוט של ה ...של מוזיאון העיצוב.
מר מוטי ששון :פירוט של מה?
גב' נעה צ'פליצקי :של מוזיאון העיצוב ,פירוט.
מר מוטי ששון :של מה?
גב' נעה צ'פליצקי :אנחנו מאשרים עכשיו תקציב ,יש שמה למוזיאון העיצוב איזה  6מיליון ,אני
שואלת,
מר מוטי ששון 7 :מיליון .כן ,תקציב ,יש תקציב לכל תחום ותחום.
גב' נעה צ'פליצקי :אבל רציתי לדעת פירוט ,מה.
מר מוטי ששון :או קיי ,ניתן לך את הפירוט.
גב' נעה צ'פליצקי :מותר לי לבקש פירוט.
מר מוטי ששון :כל מה שתבקשי תקבלי.
גב' נעה צ'פליצקי :אז רק להגיד שלא קיבלתי.
מר מוטי ששון :כן .יונת ,אני רואה ,הסיעות האחרות יש להם הסתייגויות.
עו"ד יונת דיין :לפי סעיף  206לפקודה ,יותר טוב עכשיו? לפי סעיף  206לפקודה ,מאחר ואנחנו עירייה
איתנה ,כשמוגש תקציב הוא מוגש עם חוות דעת הגזבר שלפיה התקציב המוצע מאוזן
ובר ביצוע ,בהתחשב בהכנסות הכתובות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת
כספים .כשהמועצה בעירייה איתנה דנה בתקציב היא יכולה להציע הצעת תקציב
ושינויים ,שאלה בעצם ההסתייגויות ,ואז לא תאושר ההצעה אלא אם כן ניתנה חוות
דעתו של הגזבר ,לפני הדיון או במהלכו ,שלפיה התקציב לאחר השינויים יהיה מאוזן
33

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  15.1.2017 54פרוטוקול 468

ובר ביצוע ,כאמור בסעיף קטן א' .אני מציעה ,כבוד ראש העירייה ,איזה  5דקות
הפסקה לשאול את הגזבר אם הוא בכלל מסוגל לתת כרגע חוות דעת או לא ,ולפי זה
לראות מה החלופות שלנו בהמשך.
מר שמעון חזן :עד עכשיו לא קיבלתם ממנו?
עו"ד יונת דיין :על התקציב העירוני שמוגש,
דובר:

הוא שומע את ההסתייגויות כמונו,

עו"ד יונת דיין :ניתנה חוות דעת.
מר שמעון חזן :לא חבל? תגיד מהמקום ,בלי הפסקה .כי רוצים,
מר יצחק וידבסקי :אני מבקש ל,
דובר:

דבר למיקרופון.

מר יצחק וידבסקי :אני חייב להסתכל קודם כל כרגע על ההסתייגויות .אם אני אחשוב שעל הסף
חלקן לא ברות ביצוע אני אגיד את זה לראש העיר ,ואז כנראה יעמידו את התקציב
שהגשתי ,הבסיסי ,להצבעה מול תקציב שלדעתי הוא לא בר ביצוע.
מר ישראל מורן :לא ,ככה לא מתנהלת ההצבעה .ההצבעה מתנהלת למול סעיף ,סעיף למול סעיף של
הסתייגויות ,כי יכול להיות שחלקן יתקבלו וחלקן לא וזה בדיוק כל הדיון שקורה
פה.
דובר:

 5 ...דקות ולתת תשובה?

גב' נעה צ'פליצקי :לא ,הוא אמר שלא.
מר ישראל מורן :יש  ...להצביע אל מול תקציב  ...זה לא ,יש חלק מהסעיפים שהחברים מסכימים
איתם.
עו"ד יונת דיין :אנחנו מנסים להבין אם יש לנו כרגע בכלל,
מר שמעון חזן :רגע ,רגע .יש לי הצעה .יש לי הצעה פשוטה .אנחנו נדחה את הישיבה היום כי הגזבר
 ...לא יכולים לדרוש מהגזבר שיהיה אפילו אדם שיש לו מוח אלקטרוני ,כן? לבוא
כרגע ,תקשיבו רגע .לבוא כרגע ,לבוא ולתת על כל סעיף וסעיף כאשר דיברו פה 14
שעות.
דובר:

איך הגעת.

מר שמעון חזן :עכשיו,
דובר:

הוא ספר בבית,

מר שמעון חזן :עכשיו,
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מר שמעון חזן :אחרי שנשקול  ...את כל ההצעות האלה ,ואני מציע שהוא ייתן הערות ,לא רק ייתן
את זה לראש העיר,
מר ישראל מורן :ברור ,למועצה.
מר שמעון חזן :הגזבר צריך לתת את זה לפני המועצה .חוץ מזה שאנחנו אוהבים את וידבסקי ורוצים
אותו שיופיע בפנינו ויי תן מדברי ה ...שלו לגבי התקציב ,אז בישיבה הבאה הוא ...
עכשיו לגבי ,לגבי דברים ש ...מהאוויר ,מהשרוול ,אפשר לא להתייחס אליהם ,זה לא
מכובד .כאשר באים ואומרים התקציב הוא  2,000אני מציע  1,000ולא אומרים למה
ולא מנמקים ולא כלום ,אי אפשר להתייחס לזה .לכן זכותו של ראש העיר לא
להתייחס לדברים כאלה ואני חושב שנקצר את הדיון בישיבה הבאה ,כן? נקצר את
הדיון .עכשיו ההצבעה .אמנם כתוב בחוק שעל כל סעיף וסעיף ,אבל לא מדובר
שההצבעה תהיה על כל סעיף וסעיף ממש .סעיף זה  800סעיפים וכל רגע מצביעים.
זה יהיה ,זה יהיה משחק ילדים .צריך גם היגיון בפרשנות .לכן,
מר ישראל מורן :בוא אני אתן לך את ההיגיון .ההיגיון אומר,
מר מוטי ששון :רגע ,רגע .הוא מדבר ,מה אתה עונה לו? קיבלת רשות דיבור?
מר ישראל מורן :כן ,אבל הוא עוצר .פתחתי סוגריים .ההיגיון אומר,
מר מוטי ששון :לא ,סליחה ,אין פה דיון .מורן ,מה קרה לך?
מר שמעון חזן :כשאתה מדבר ומישהו זה אתה מנתק את חוט המחשבה שלך אתה כבר לא יודע
לדבר .עכשיו ,אני אומר לכם ,אני אומר לכם .אפשר לעבור שיונת תבדוק את זה ,אם
יש רוב ובמקרה זה אני יודע מה זה הרוב הזה ,זה רוב של חותמת גומי ,אם הרוב
נמצא פה אנחנו לא נשחק עם ...
מר מוטי ששון :אה,
מר שמעון חזן :מוטי ,מוטי ,אני מדבר .אני מצטער.
דובר:

לא ,שמעון.

מר שמעון חזן :לא נשחק ...
דובר:

אבל לא ראוי להצביע ככה.

מר שמעון חזן :אפשר,
דובר:

אבל אם וידבסקי רוצה עוד פעם לעיין למה לא לתת לו?

מר שמעון חזן :רגע .במועצה הוא יעיין?
דובר:

לא ... .למועצה הבאה.
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מר שמעון חזן :לא ,לא .לא .אני ,לכם יש זמן ,לנו אין זמן מיותר ואנחנו עושים את מלאכתנו נאמנה
גם בלי השטויות האלה.
דובר:

אתה הצעת בהתחלה,

מר שמעון חזן :כן ,אמרתי,
מר שמעון חזן :מה שאני אומר זה מקצר את הדברים .לכן אני אומר ככה .אפשר לקחת מסעיף א' X
עד  ,Yלקבץ אותם לסעיפים ,כרונולוגית ,להגיד מה אתם אומרים על זה? אם תהיה
הסתייגות ,אם תהיה בכל זאת ,אחרי ההסברים של וידבסקי ויתחילו הסתייגויות
עוד פעם נעשה הסתייגויות ,יהיה רק הצבעה .לא ,הסתייגויות כבר היו .מר וידבסקי
נתן את זה ,עכשיו עושים הצבעה ,זה הכול .מסעיף עד לסעיף הזה .מה אתם אומרים?
יהיה רוב ל,
מר יעקב חרש :אני אתן לך תשובה ,אבל לוגית .איך אני יודע אם  300זה ריאלי או  150זה ריאלי
להוריד? אם וידבסקי לא נותן לי תשובה?
מר שמעון חזן :הוא יבדוק את זה .הוא ייתן תשובה.
מר יעקב חרש :מתי?
דובר:

לא היום.

מר שמעון חזן :לא היום .בישיבה הבאה .הוא יכין את זה .אבל אתם לא מבינים מה אני אומר .מוח
אלקטרוני לא יכול לעשות את זה היום .תביא מחשב לא יכול לעשות .עכשיו ,לישיבה
הבאה ,לישיבה הבאה,
מר שמעון חזן :רבותי ,אני הייתי בישיבות האלה יותר מכל אחד מכם .בואו תראו לי חיסורים שלכם
וחיסורים שלי ו,
מר ישראל מורן :כל הישיבות  100אחוז אתה בחו"ל ,בכל הוועדות .על מה אתה מקשקש בכלל?
מר שמעון חזן :תשמור על הפה שלך .תשמור על הפה שלך ,תשמור.
מר שמעון חזן :לקחת סעיף  .Y ,Xלחלק אותו.
דובר:

אבל שמעון ,אחרי שהוא,

מר שמעון חזן :אם יש רוב ואם יש זה אז לא צריך.
מר מוטי ששון :אולי  ...בתקציב?
מר שמעון חזן :מה?
מר מוטי ששון ... :בהסתייגויות  ...בתקציב.
מר שמעון חזן :אז אם עד עכשיו ,אבל אם מישהו בא ודורש בואו נתייחס לזה יותר ככה ב,
מר שמעון חזן :אז אני בא ואני אומר ,בעיקר לגבי ההסתייגויות .לא צריך להביא את הכול.
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מר ישראל מורן :אז לא צריך,
מר שמעון חזן :רגע .קודם כל את הסעיפים שאין עליהם הסתייגויות .אז לא צריך ,ישר להצביע
עליהם .מה שאין הסתייגות .מה שיש הסתייגות וידבסקי אם יראה שזה משהו לא
ראוי להתייחס לא מתייחסים ,מצביעים ישר.
דובר:

בואנה ,הנייר שיצטרכו להדפיס עולה יותר מזה.

מר שמעון חזן :לא צריך להדפיס .אתה יודע כמה הסתייגויות פה צריך לזרוק לפח?
דובר:

יש פה  540הסתייגויות.

דובר:

ברור שזה סתם,

מר מוטי ששון :מה וידבסקי אומר?
עו"ד יונת דיין :וידבסקי ביקש  5דקות הפסקה כדי לבחון את זה ולדבר איתך.
מר מוטי ששון :חבר'ה 5 ,דקות להתייעצות .אנחנו דוחים את הישיבה,
מר מוטי ששון :חברים .אחרי ששמענו את כל ההסתייגויות ,אחרי שנעשה שכל החברים שרצו להביע
את ההסתייגויות שלהם ואפשרתי להם לקיים דיון ולהביע את הנימוקים שלהם,
הגענו לסוף הדרך ואני דוחה את הישיבה לחוות דעת של הגזבר .הוא זקוק ליום-
יומיים כדי לעבור על כל החומר .הוא ייתן את ההחלטה שלו והישיבה נדחית ליום
רביעי בשעה שבע,
גב' נעה צ'פליצקי :אני לא יכולה.
מר מוטי ששון :אני מצטער ,כי אני רוצה שתביני דבר פשוט .העירייה צריכה לתפקד .זאת הישיבה
השלישית וביום רביעית תהיה ישיבה רביעית בנושא התקציב ויש הרבה מאוד ,מעבר
לעניין ,נועה ,מעבר לעניין של  1/12יש גם הוצאות שאת צריכה להוציא אותם
בתחילת השנה לכל השנה וזה לא  .1/12אנחנו לא יכולים לעצור,
גב' נעה צ'פליצקי :אין לי בעיה .יש לי בעיה רק עם היום.
מר מוטי ששון :לא עוצרים ,אנחנו לא ,יש כאלה שלא יכולים גם כן ,מה לעשות.
מר ישראל מורן ... :לקבל את כל ההסתייגויות מראש?
מר מוטי ששון :אני לא יודע .יש לגזבר זמן,
מר ישראל מורן :התייחסויות להסתייגויות.
מר מוטי ששון :הגזבר יכול להציג את זה בפני המועצה.
מר שי קינן:

צריך להעביר לגזבר לפני הישיבה ....

מר מוטי ששון :סליחה ,מה שהיה לך כבר היה פה דיון.
מר שי קינן:

בסדר ,הוא רשם את הכול?
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מר מוטי ששון :הוא רשם את הכול .הוא יביע את דעתו ,אני לא יודע איך הוא יביע את דעתו אבל
בסופו של דבר נצטרך להחליט ולהצביע ,לעשות הצבעה .אז אנחנו דוחים את זה ליום
רביעי בשעה שבע.
מר שי קינן:

רגע ,אנחנו נגיע ביום רביעי?

מר מוטי ששון :ביום רביעי יהיה פה ,אני מביא את הכול להצבעה.
מר שי קינן:

כמיקשה או סעיף-סעיף?

מר ישראל מורן :רק סעיף -סעיף.
מר מוטי ששון :שמעת מה שהיא אמרה .יש חוות דעת של היועצת המשפטית שהיא תיתן לכם אותה
ואנחנו נפעל לפי החוות דעת של היועצת המשפטית .הישיבה נעולה ,תודה רבה.

** סוף הישיבה **

יוסי זיידה

מוטי ששון

עוזר ראש העיר

ראש העיר
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