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סדר יום:

 .1הצעת התקציב הרגיל לשנת .2017

ריכוז החלטות ישיבת מועצת העיר שלא מן המניין מס'  55פרוטוקול מס' 469

 .1מועצת העיר אשרה ברוב קולות את ההצעה ופירוט התקציב הרגיל לשנת .2017
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פרוטוקול
מר מוטי ששון :טוב חברים ,חברים אני פותח את הישיבה שלא מן המניין בנושא התקציב לשנת 2017
הצעת התקציב לשנת  .2017אני פותח את הישיבה וזו הישיבה ,הרביעית לדיון
בהצעת התקציב לשנת  ,2017שהיא בעצם המשך לשלוש ישיבות בנושא התקציב
שנמשכו למעלה מתשע שעות .להזכירם ,בישיבה הראשונה הוצג תקציב העירייה כפי
שהכין גזבר העירייה ושעומד על כ 1.230.200-מיליארד שקל .באותה ישיבה התחילה
הקראת ההסתייגויות .סוכם שסיעת הצעירים תגיש את כל הסתייגויותיה בכתב
לגזבר כדי שהישיבה תהייה יותר אפקטיבית ויעילה .לאחר שתתקבל חוות הדעת של
הגזבר לשינויים המוצעים כנדרש בחוק .למרות הסיכום ,לא הוגש חומר לגזבר וגם
הישיבה השנייה הוקדשה להקראת ,לדיון בהסתייגויות .לאחר כשלוש שעות חברי
המועצה התעייפו ובהצבעה של חברי המועצה הוחלט על ישיבה שלישית ששוב
נתבקשו חברי סיעת הצעירים והאחרים להגיש את ההסתייגויות שלהם לגזבר כדי
שיחווה את דעתו המקצועית .כל זאת למרות שלפי פקודת העיריות יכלנו לעצור את
הדיון בהסתייגויות וזה שמעון העיר את זה ,שמעון חזן בישיבת מועצת העיר כי יכלנו
לסיים את זה אחרי שעה לכל סיעה ,נתנו את ההזדמנות לדיון שיהיה דיון כנה
ואמיתי .לצערנו שוב לא הוגשו הסתייגויות לגזבר וגם חשיבה השלישית היא
הוקדשה להקראה ודיון בהסתייגויות .וכך הגענו לתשע שעות של שמיעת הסתייגויות
של סעיפים ותתי סעיפים ,שאותם נאלצנו ללקט מתוך הפרוטוקולים של הישיבות,
מאחר ואותה הסיעה של הצעירים סירבה להגיש לגזבר לפני הישיבות.
מר ישראל מורן :מה זה תת סעיף ראש העיר?
מר מוטי ששון :תת סעיפים זה הספר השני שאתה מחזיק אותו.
מר ישראל מורן :הספר השני?
מר מוטי ששון :יש שתי חוברות.
מר ישראל מורן :לא ,לא ,סעיף תקציבי מורכב מעשר ספרות.
מר מוטי ששון :אתה שאלת אותי שאלה ,אמרתי.
מר ישראל מורן :אין מושג כזה תת סעיף.
מר מוטי ששון :אני מגדיר אותו,
מר ישראל מורן :סעיף קטן,
מר מוטי ששון :יש סעיפים מובילים ויש סעיפים ,ויש תתי סעיפים,
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מר ישראל מורן :אז אולי המצאת עכשיו מושג של סעיפים מובילים אבל או קיי.
מר מוטי ששון :לקראת סוף הישיבה השלישית הודעתם שסיימתם את ההערות שלכם,
מר ישראל מורן :נכון.
מר מוטי ששון :ומאחר וההסתייגויות על פי הפקודה חייבות התייחסות בחוות דעת של גזבר
העירייה ,נקבעה ישיבת המשך להיום .יצחק וידבסקי בבקשה ,בוא תצטרף .אני
מבקש את חוות דעתך.
מר יצחק וידבסקי :ערב טוב לחברי המועצה.
מר ישראל מורן :ערב טוב.
מר יצחק וידבסקי :הגזברות זה אומר רחמים עם הצוות שלו ,אני ,עברנו עוד פעם על כל סעיפי
התקציב ,על כל ההסתייגויות ,בדקנו אותן והגענו למסקנה חד משמעית .אחד,
התקציב שהגשתם קודם כל לא מאוזן .רשמתי פה ,היקפי הגדלות  12,855,200ש"ח
הבקשות להפחתה  ₪ 9.501.000זאת אומרת היקף של  ₪ 3,353,404בקשה להגדלות
לעומת סכום הרבה יותר נמוך של הקטנות .אז על בסיסו של דבר אי אפשר לבצע את
התקציב כפי שאתם מציעים .זאת אומרת הוא לא מאוזן .למרות זאת ,בגדול ברור
שיש בעיה עם ההצעה שלכם,
מר ישראל מורן :מה זה בעיה?
מר מוטי ששון :תן לו לדבר.
מר יצחק וידבסקי :הוא פשוט לא מאוזן.
מר ישראל מורן :כן ,זה אבל אפשר לפתור.
מר יצחק וידבסקי :ענייני ,אם תקרא את החוק ,התקציב לא מאוזן ,יש בעיה .אמורים להגיש
בסיכומו של דבר או אני צריך להתייחס ורק צריך להמליץ או חייב להמליץ רק אם
התקציב מאוזן.
מר ישראל מורן :או קיי.
מר יצחק וידבסקי :אם הוא לא מאוזן ,חובתי כגזבר להגיד התקציב לא מאוזן ולא בר מימוש.
מר ישראל מורן 3 :מיליון.
מר מוטי ששון :סליחה ,אני מבקש.
מר ישראל מורן :אני רוצה לדעת.
מר מוטי ששון :לא נתתי לך זכות דיבור .סליחה ,וידבסקי תמשיך.
מר ישראל מורן :אני אשמח לדבר אחר כך.
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מר מוטי ששון :אין פה דיונים .הוא נותן חוות דעת ובזה נגמר העניין .כן יצחק?
מר ישראל מורן :מה זאת אומרת?
מר מוטי ששון :יצחק תמשיך.
מר יצחק וידבסקי :ירדנו גם לכל ההסתייגויות ,הבקשות לסעיפים להפחתה .סעיפים להגדלה לא
התייחסנו אליהם כי להגדיל אפשר מיליארדים והגדלות אתה יודע ,השמיים גם הם
לא הגבול .אז התייחסנו להפחתות,
מר ישראל מורן :זה היה במידה .אתה לא יכול לומר שזה היה,
מר שמעון חזן :קודם כל אתה מדבר עכשיו לכל חברי המועצה.
מר מוטי ששון :שמעון ,שמעון?
מר שמעון חזן :לא ,שנייה,
מר מוטי ששון :תן לו לדבר.
מר שמעון חזן :אתה תדבר לכל חברי המועצה .אם אתה פונה לאחד ואתם תתחילו בדו שיח ,זה לא
ייגמר .דבר בפני כל חברי המועצה.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר יצחק וידבסקי :אני מקבל את ההערה ואני אדבר לחברי המועצה .אתה צודק.
מר שמעון חזן :אני הסגן של הסגן.
מר יצחק וידבסקי :אני לא אדבר פה על מאות הסעיפים שהוגשו .אני אתן כמה סעיפים מרכזיים.
לדוגמה ,כתוב פה הפעלת המדיה טק .חד משמעית אי אפשר לגעת בו ,אי אפשר
להפחית ולו אגורה אחת .כמו שכתוב,
מר ישראל מורן :למה?
מר יצחק וידבסקי :זו חוות דעתי בלבד.
מר ישראל מורן :למה?
מר יצחק וידבסקי :חד משמעית.
מר ישראל מורן :למה? יושבים פה חברי מועצה ,אנחנו רוצים לדעת למה.
מר יצחק וידבסקי :הדבר העיקרי ,הדבר העיקרי ,גם זה קשור לכל הסעיפים האחרים ,ההוצאות של
המדיה טק ,ההוצאות של הנושאים המוזיאון העיצוב ,בנויים בעיקר על שכר ועל
חוזים חתומים .לאור זה במדיה טק ,אם זה עיקר ההוצאות על שכר ועל חוזים ,הוא
לא יכול לצמצם את ההוצאות ולכן בנינו תקציב בצורה כזאת שיהיה אמיתי ,ללא,
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מר ישראל מורן .. :לממן את השכר ואת החוזים? הכסף שעובר הוא כסף של תמיכה בדברים אחרים,
כי אתה,
מר מוטי ששון :מורן אני מבקש ,אני לא נתתי לך זכות דיבור,
מר ישראל מורן :סליחה.
מר מוטי ששון :סליחה ,אתה מתפרץ ואני מבקש,
מר שמעון חזן :אבל יצחק מזמין את זה .הוא מסתכל על הבן אדם ומדבר אתו ואז זה מזמין את כל
זה.
מר מוטי ששון :נכון ,אתה צודק .אני מבקש לא ,בבקשה וידבסקי.
מר יצחק וידבסקי :אותו הדבר,
מר ישראל מורן :זו שטות גמורה.
מר מוטי ששון :בבקשה ,אני מבקש לא להפריע לגזבר .כן
מר יצחק וידבסקי :הפעלת,
מר שמעון חזן :סליחה ,עוד דבר רציתי להגיד .רגע ,אני אקצר לכם את זה.
מר מוטי ששון :לקצר זה כבר טוב שמעון.
מר שמעון חזן :תראו,
מר ישראל מורן :אה ,לו אתה נותן זכות דיבור ולאחרים לא?
מר שמעון חזן :אתה דיברת כל הזמן .עכשיו ...
מר ישראל מורן :אני מבקש את רשות הדיבור.
מר מוטי ששון :שמעון ,שמעון,
מר שמעון חזן :לא ,אני מדבר הצעה לסדר .לא לעניין הזה.
מר ישראל מורן :אז גם אני רוצה להציע הצעה לסדר.
מר מוטי ששון :שמעון?
מר שמעון חזן :אתה דיברת שש פעמים כבר.
מר מוטי ששון :שמעון?
מר שמעון חזן :אם יש נימוקים,
מר שמעון חזן :אין נימוקים ואומרים לך למשל במקום  800אלף 400 ,אלף .אתה לא חייב לנמק.
להגיד  800זה בסדר.
מר מוטי ששון :שמעון תודה .בבקשה תמשיך וידבסקי.
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מר יצחק וידבסקי :הפעלת רשת הספריות .חד משמעית ,חד משמעית יש שכר ,תשלומי שכר ,חוזים,
כל המערכת מחויבת ,העירייה לא יכולה להוריד שקל אחד בתמיכה שלה.
מר ישראל מורן :הכסף הזה הולך,
מר מוטי ששון :סליחה ,אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
מר ישראל מורן :לו נתת לדבר.
מר מוטי ששון :אני קורא לך פעם ראשונה לסדר.
מר שמעון חזן :אתה מבין? פעם אחת תיתן לי לדבר ,הוא ירצה אלף פעם.
מר מוטי ששון :כן.
מר שמעון חזן :זה כל הזמן ככה.
מר מוטי ששון :אז שמעון בבקשה.
גב' רבקה עדן :חבריא ,באמת די.
מר יצחק וידבסקי :אותו הדבר במרכז הווידיאו ארט .אותו הדבר בתיאטרון חולון .הייעוץ המשפטי,
תסלחו לי ,אני מגיב קצת אולי לא נכון ,זה קצת היה בדיחה .ייעוץ משפטי ,אנחנו כל
הזמן מותקפים במשפטים מכל הכיוונים .הייעוץ פה אנחנו דורשים אותו מהיועצים
הכי טוב אבל במידה הכי מוגבלת .היועצת המשפטית פותרת חלק גדול מהבעיות
שמוגשות .למרות זאת לפעמים צריך מומחה מיוחד לנושא והוא ,ואנחנו פונים אליו
וכמובן זה עולה כסף.
ד"ר מאיר רוק :מוטי ,זה לא מאוזן ,מה יש לדון בזה?
מר מוטי ששון :זה בסדר.
מר יצחק וידבסקי :אני לא אחסוך ,אני כגזבר הרשות וזה ההנחיה של ראש העיר ,אני לא אחסוך
 100אלף שקל ואני אפסיד  200אלף או  2מיליון או  20מיליון .זו תהייה שטות
מוחלטת וטעות מוחלטת שלי וכישלון שלי כגזבר.
מר מוטי ששון :הבנו.
מר יצחק וידבסקי :העירייה לדעתי מתנהלת בצורה הכי טובה והתקציב מאוד מצומצם ומוצע
למטרות הטובות ביותר .זה מה שלי יש להגיד.
מר מוטי ששון :תודה רבה.
מר ישראל מורן :אני מבקש את רשות הדיבור.
מר מוטי ששון :לא ,לא ,אני לא פותח דיון.
מר ישראל מורן :אני מבקש את רשות הדיבור.
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מר מוטי ששון :אתה תשע שעות גם דיברת.
מר ישראל מורן :יש חוות דעת ואני מבקש להתייחס גם לחוות הדעת המשפטית.
מר מוטי ששון :סליחה,
מר ישראל מורן .. :חוות דעת משפטית.
מר מוטי ששון :אני יכול לתת עכשיו להתייחס?
מר ישראל מורן :בוודאי.
מר מוטי ששון :רגע,
דובר:

אני לא סיימתי לדבר.

מר ישראל מורן :אני מבקש להתייחס.
מר מוטי ששון :חכה,
עו"ד יונת דיין :זה לא שלב של דיונים .זה בסך הכול חוות דעת.
מר מוטי ששון :חוות דעת ,חשוב לי להבהיר ,שהצעת התקציב הוכנה במשך חודשים ארוכים על ידי
אנשי המקצוע בעירייה כפי שהנחיתי והיא מתוך ראיה מערכתית כוללת והיא נותנת
ביטוי לכל צורכי התושבים בעיר בגילאים השונים ובתחומי החיים השונים של העיר
חולון .ההערות כולן נבדקו על ידי הגזברות ,אחרי כתשע עשר שעות של דיונים
בתקופה שבה קשה לעירייה להתנהל עקב היעדר תקציב מאושר ,הגיע הזמן ואני
רוצה להעלות את הצעת התקציב השוטף לשנת  2017להצבעה כפי שהגיש אותה גזבר
העירייה.
מר ישראל מורן :אני מבקש להתייחס.
מר מוטי ששון :תקציב מה.26.12.2016-
מר ישראל מורן :מוטי ,אני מבקש אישור להתייחס.
מר מוטי ששון :אין מה להתייחס.
מר ישראל מורן :יש חוות דעת משפטית חדשה .הגזבר אמר את דברו ,אני מבקש להתייחס.
מר מוטי ששון :מה יש להתייחס?
מר ישראל מורן :התחילה של איך שפתחתם את הדיון ,באתי עם חוות דעת משפטית ,את אמרת ,יש
לנו הפתעות ,נכון? אז אני רוצה בבקשה להתייחס.
עו"ד יונת דיין :אמרתי לך שזה צורף,
מר ישראל מורן :אפשר בבקשה להתייחס?
מר מוטי ששון :רגע ,אין לך זכות דיבור .סליחה .אני לא מבין מה אתה רוצה.
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מר ישראל מורן :אני יכול לדבר? אני אתייחס בדיוק רק למה שאמרת .לדברים שאמרת ,אני רוצה
להתייחס אליהם.
מר מוטי ששון :מה יש להתייחס?
מר ישראל מורן :מוטי ,אני יכול להתייחס בבקשה? תיכף תשמע.
מר מוטי ששון :תשע שעות היה לך מורן.
מר ישראל מורן :אני יכול להתייחס? כי האשמת אותנו בזה שאנחנו תשע שעות החזקנו .אני יכול
להתייחס?
מר מוטי ששון :אני לא חושב ש..
מר ישראל מורן :אתה יכול לתת לי להתייחס?
מר מוטי ששון :אתה רוצה להתייחס לחוות הדעת של הגזבר?
מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס למה שאמרת כלפינו,
מר מוטי ששון :אני,
מר ישראל מורן :כלפינו ,ואחרי שאמרת,
מר מוטי ששון :לא ,לא ,סליחה,
מר ישראל מורן :סיעת הצעירים ,אמרת סיעת הצעירים ,לכן אני רוצה להתייחס לדבריך.
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :ואחר כך אני רוצה לעבור לדבריו של הגזבר.
מר מוטי ששון :תתייחס לחוות הדעת של הגזבר.
מר ישראל מורן :אז אני מבקש .אני מבקש את זה.
מר מוטי ששון :לחוות הדעת של הגזבר בלבד.
מר ישראל מורן :ראש העיר מונע את זכותי לדבר.
מר זוהר נוימרק :לא מונע ,הוא נותן.
מר ישראל מורן :אז בבקשה ,שייתן.
מר מוטי ששון :אם אתה רוצה להתייחס לחוות הדעת,
מר שמעון חזן :לחוות הדעת בלבד.
מר מוטי ששון :של הגזבר ,בבקשה ,תתייחס לחוות הדעת של הגזבר בלבד.
מר ישראל מורן :אני אתייחס ברשותך לדברים שנאמרו מתחילת הישיבה.
מר זוהר נוימרק :בסדר ,תתייחס.
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מר ישראל מורן :ראשית באת ואמרת בתחילת דבריך שאנחנו סוחבים את הדיון .אני רק אזכיר
לחברי המועצה איך זה התגלגל .בישיבה הראשונה הגענו לכאן והתחלנו להקריא את
הסעיפים כפי שאמרו לנו להקריא אותם .אחרי שסיימנו שלוש שעות שלהזכירכם
מותר שש שעות של ישיבה,
מר ישראל מורן :שנייה ,רגע ,אבל אתה קוטע אותי בדבריי ,תן לי לסיים .אחרי שהסתיימו השלוש
שעות ,ביקשתם וזאת זכותה של המועצה ,לסיים .פתחנו ישיבה נוספת ,ישיבה שנייה.
כבוד ראש העיר ביקש ממני לחזור מההתחלה על הסעיפים ,רק הפעם עם שינוי .אם
הוא היה אומר את זה מההתחלה ,הייתי מקריא את זה מההתחלה.
גב' רבקה עדן :אבל התבקשתם למסור את זה לגזבר.
מר ישראל מורן :שנייה ,שנייה ,שנייה,
מר ישראל מורן :את רוצה לתת לי לסיים את דבריי או שאת רוצה לקטוע אותי? כי ראש העיר אותך
לא קוטע ואותי כן .בפעם השנייה שלוש שעות נוספות הקראנו .היה אפשר שש,
קטעתם את הישיבה אחרי שלוש שעות והתחלנו ישיבה שלישית .בישיבה השלישית
אנחנו סיימנו אחרי בערך  40דקות גג שעה .מה שאומר שהקראת ההסתייגויות נערכה
בערך ארבע שעות ,זה מה שקרה ,וחשבתם שאנחנו עוד נמשיך פה עוד עם מאות
סעיפים ,התשובה היא לא .סיימנו כשסיימנו את הסעיפים.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :זה אומר שבישיבה הראשונה ,אם היו מנחים אותנו נכון ,היינו מסיימים את
הקראת הסעיפים .פשוט אף אחד מכם לא רצה להמשיך את זה שש שעות למרות
שזה מה שהפקודה מאפשרת ,ובחרתם להמשיך את זה ודחיתם בשבועיים אתם .לא
אנחנו .למרות שמותר לדחות ביום אחד למחרת ,אז אתם אלה שקבעתם כרגע דוחים
את התקציב כמעט חודש ,יכולתם לעשות את זה למחרת .לא עשיתם את זה .מרגע
שעכשיו נקבעה ישיבה ,כבר חודש שאתם גוררים ,זה לא אנחנו,
מר מוטי ששון :תתייחס,
מר ישראל מורן :אנחנו מבקשים,
מר מוטי ששון :תתייחס,
מר ישראל מורן :רגע ,אתם ידעתם את זה מראש .עכשיו ,אם ידעתם שהתקציב לא מאוזן ,א' יש
לנו רזרבות ואני אומר לכם את זה חברי המועצה ,יש רזרבה שעומדת על  12מיליון
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שקלים שאומר שגם אם יש פער ,בואו נחליט איך משחררים באופן עקבי את ה3-
מיליון וכמה שצריך .זו החלטה שאנחנו יכולים לבצע.
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :רגע,
מר מוטי ששון :יש חוות דעת.
דובר:

לך תלמד את הבסיס.

מר ישראל מורן :להזכירך שנה שעברה התקציב לא היה מאוזן ב 2-מיליון שקלים.
מר מוטי ששון :טוב ,מורן.
מר ישראל מורן :אחרי חמש דקות מצאת  2מיליון שקל.
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :לא ,הוא קטע אותי.
מר מוטי ששון :תסיים.
מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס.
מר מוטי ששון :יש חוות דעת.
מר ישראל מורן :אני רוצה להתייחס.
מר מוטי ששון :אבל אתה לא.
מר ישראל מורן :זה שקוטעים אותי,
מר מוטי ששון :לא ,תסיים את דבריך.
מר ישראל מורן :אני אסיים כשאני אסיים להתייחס.
מר מוטי ששון :לא ,תפסיק ,אני אומר לך לסיים.
מר ישראל מורן :זה שברגע האחרון בשנה שעברה היה אפשר להוסיף  2מיליון שקלים לתקציב והיום
אתם מנסים בצורה להטוטנית להחליט ולהגיד לא ,אי אפשר כי התקציב לא מאוזן,
אז חברים יקרים ,אנחנו יודעים כמה הגשנו את התקציב ואנחנו מכירים את הפער,
אז אם אתם מכירים את הפער ,בואו אנחנו נגיד לכם מאיפה מקצצים את ה 3-מיליון
שקלים בתוספות ונאזן את התקציב .הרי זה ההסתייגויות .עכשיו ,הדבר השני ,באים
ואומרים לנו זה אי אפשר וזה אי אפשר וזה אי אפשר .אי אפשר לדעת .מה אתם
תגעו ,איך תיגעו ,תיגעו במדיה טק ,תיגעו במוזיאון ,הרי אתם לא יכולים לגעת.
עכשיו מה זה העניין הזה שאנחנו לא יכולים לגעת? הרי אם אנחנו חברי מועצת העיר
ואנחנו קובעים את התקציב ,מה זה אומרים לנו אנחנו לא יכולים לגעת? אומרים לנו
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שזה הולך לשכר .נראה לכם שאנחנו משלמים שכר? אם העירייה משלמת שכר ,כל
העובדים של המדיה טק ושל המוזיאונים הם עובדי עירייה כי אנחנו עושים ככה .כל
הדבר ,כל התקציב שעובר למוזיאונים והכול ,כנראה עובר בצורה של תמיכה,
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :כזו או אחרת של קניית שירותים מהחברות האלה,
מר מוטי ששון :מורן תסיים.
מר ישראל מורן :רגע ,תן לי לסיים את דבריי.
מר מוטי ששון :תסיים.
מר ישראל מורן :אני אבל רוצה להתייחס לדברים שנאמרו.
מר מוטי ששון :לא ,תתייחס,
מר ישראל מורן :לא,
מר מוטי ששון :יש חוות דעת.
מר ישראל מורן :יש לך כסף שעובר,
מר מוטי ששון :מורן?
מר ישראל מורן :ולכן,
מר מוטי ששון :חבל ,אני מבקש ממך לא להשתלט על הישיבה.
מר ישראל מורן :אין בעיה.
מר מוטי ששון :אתה עושה מה שאתה רוצה.
מר ישראל מורן :והדבר האחרון,
מר מוטי ששון :יש חוות דעת של הגזבר,
מר ישראל מורן :והדבר האחרון,
מר מוטי ששון :להתייחס אליה.
מר ישראל מורן :והדבר האחרון שעכשיו אני ,מסתבר לי שזה מה שאתה רוצה לעשות ,כי כך זה
נראה בדינמיקה ,שאתה רוצה להצביע על תקציב .אנחנו,
מר מוטי ששון :אתה חשבת שאני אתן לך  ,...לפגוע בשירותים לתושבים?
מר ישראל מורן :אתה עכשיו קוטע אותי אתה.
מר מוטי ששון :אני לא אתן לך לפגוע בשירותים לתושבים.
מר ישראל מורן :אני רוצה בבקשה להתייחס .במשך שנה שלמה זו הייתה הפרשנות ,ככה נהגנו ,כל
סעיף וסעיף שביקשנו להחריג הצבענו עליו בנפרד ,הרציונל של הצבעה בנפרד היא כי
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יש פה חברי קואליציה שחושבים יחד איתנו בחלק מהסעיפים .אין לי מושג מאלה
מהסעיפים הם יצביעו יחד איתנו ועל כן צריך הצבעה על כל סעיף וסעיף.
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן :ייתכן שאותו הם יאשרו,
מר מוטי ששון :או קיי.
מר ישראל מורן... :
מר מוטי ששון :או קיי,
מר ישראל מורן :מצביעים כמקשה אחת,
מר מוטי ששון :או קיי ,בבקשה .מי בעד להעלות על כל,
מר מוטי ששון :אל תפריע לי .מי בעד לקיים דיון על כל,
מר איתי זילבר .. :בפקודה.
מר מוטי ששון :חברים ,רגע ,לא נתתי לך זכות דיבור .אני לא נותן לך זכות דיבור.
גב' רבקה עדן :לא נמשיך עם הקראת סעיפים.
מר איתי זילבר :יונת ,יש פה ..42
מר מוטי ששון :גמרנו ,אין לך זכות דיבור ואני קורא לך לסדר פעם ראשונה .לא קיבלת ,לא קיבלת
רשות דיבור .בבקשה שמעון.
מר שמעון חזן :חבר'ה ,אני מבקש מכם ,אני קיבלתי רשות ואני מדבר .ואנא מכם ,אני מבקש שתכבדו
את המקום ,את המועצה ותתחילו בהצבעות .עכשיו ,אני רוצה להגיד דבר אחד .אני
לא הייתי אומנם בשתי הישיבות הראשונות ,זה נראה לי מוגזם מדי ,הסתכלתי בחוק.
מדובר על הצעת התקציב .לא מדובר על כל סעיף וסעיף שאתה יכול לדבר עשר דקות
או שעה .מדובר על כל הצעת התקציב בכללותה וכל אחד יכול לדבר עשר דקות
בלבד .אבל אם סיעה רוצה לדבר,
דובר:

שעה.

מר שמעון חזן :אז מדברים שעה .מה ש ,ראש העיר עשה חסד למעשה עם הסיעה הזאת ,כי אם מישהו
רוצה להעביר את זכות הדיבור שלו לסיעה ,לסיעה ,למישהו מהסיעה שלו ,שידבר
במקומו ,הוא צריך לעשות את זה בכתב והם לא עשו את זה בכתב .ולכן חסד נעשה
איתם שכל אחד ,אחד הקריא ,השני הקריא ונהפכנו להיות קריינות .עכשיו ,וידבסקי
איך צריך להתייחס לדברים האלה ,הוא התייחס בכללותו שזה סעיף לא מאוזן ,שזה
תקציב לא מאוזן .אבל יחד עם זאת ,אפשר היה לפתור את זה על ידי זה שכל סעיף
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וסעיף שדובר עליו בלי נימוקים ואני אמרתי את זה ,אם יש לך תקציב ,סעיף שאומר
לך  500אלף שקל למוזיאון העיצוב ,ואז אתה בא ואומר אני לא אומר  ,500אני רוצה
 ,200בלי נימוק ,בלי כלום ,אז בבקשה .הגזבר אומר אני עומד על ה 500-בלי נימוק
גם ,אבל אם נותנים לו נימוק ,בהסתייגות מנומקת כמו שצריך ,עם ידע ,אז הוא
צריך להתייחס לזה .אני עכשיו לגופו של עניין,
מר ישראל מורן :התקציב,
מר מוטי ששון :סליחה ,אין לך רשות דיבור.
מר שמעון חזן :לגופו של ,למה אתה מפריע? אני הפרעתי לך?
מר ישראל מורן... :
מר שמעון חזן :עכשיו,
מר מוטי ששון :מורן?
מר שמעון חזן :עכשיו אני בא ואומר .אני מתייחס לווידבסקי .מר וידבסקי דיבר על העניין של ה,
המשפטי .נכון ,צריך לקחת את האנשים הכי טובים כי עירייה תובעים אותה לא
בגרושים ,לפעמים תובעים אותה במיליונים וצריך לקחת עורך דין טוב ,לתת לו כמה,
סכום ,שכר הגון כדי שיוציא אותה מהמצוקה הזאת של המיליונים של התביעה .אבל
יחד עם זאת ,ריבוי תביעות נגד העירייה מראה מצד אחד שהעירייה לא פועלת
בתקינות .אם העירייה הייתה פועלת בתקינות ,אז לא היו לה כל כך הרבה משפטים.
זה כמו בן אדם שהוא ,אני כעורך דין מכיר אנשים שיש להם כל יום משפט .למה?
הם רבים עם כל העולם .הם לא מתנהגים פוליטיקל קורקט .זה הסיפור .אז אם
העירייה הייתה מתנהגת יותר טוב אולי ,יותר בהגינות כלפי האזרח ,אולי לא מנשלת
אותו ,אז לא היו תביעות ,היו מסתדרים .יש גם משאים ומתנים שאפשר לעשות ,אבל
התביעות המוגזמות נגד העירייה זה לא מראה על דבר הכי טוב .אני מתנגד באופן
כללי ,בניגוד להרבה אנשים ,אני אף פעם לא הצבעתי עם הקואליציה .אף פעם .לא
הצבעתי איתכם בכלל .אני כל הזמן התנגדתי וגם היום אני מתנגד לתקציב .מאיזה
נימוק? איזה נימוק? אני מתייחס לידידינו וידבסקי שאני מעריך .א' אין פה הורדה
של הצהרונים וכל הקייטנות והייתי באמת ממך מוטי מצפה שתהייה הנחה .למה?
הביקורת .כל האימהות ,כל מי שבחולון יגיד לך שהוא רוצה בעד ההפחתה הזאת.
לא הייתה הפחתה .שתיים ,השכר,
מר מוטי ששון :אתה פותח פה דיון?
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מר שמעון חזן :לא ,אני לא פותח .אתה יודע מה ,שתי דקות ,שתי דקות אחרונות .השכר הוא בסך
הכול  31.12מסך התקציב למרות הקיצוצים בשכר .למשל אתם עכשיו מזמינים
במכרזים ,פיטרתם הרבה עובדים או יוצאו לפנסיה ,לא פיטרתם ,יצאו לפנסיה ,לא
הבאתם במקומם כמו תברואה ,אז איך זה שהשכר עוד נשאר כל כך רב ,אם כל זה
שנותנים היום במקום לתת לעובדים ,נותנים למכרזים.
מר מוטי ששון :חזן אתה פותח דיון .לא הכוונה הזאת.
מר שמעון חזן :רגע ,החינוך ,איך זה יכול להיות שהחינוך והתרבות,
מר מוטי ששון :שמעון ,זה לא דיון .אני מצטער.
מר שמעון חזן :אני אומר למה אני מתנגד 62 .מיליון שקל,
מר מוטי ששון :חכה שנצביע.
מר שמעון חזן :גני ילדים,
מר מוטי ששון :כן מורן .אבל זה לא דיון .חבר'ה ,אני הולך ,כן ,מה אתה רוצה? הערה וזהו .אני לא,
זה לא דיון .הדיון הסתיים כבר בישיבה הקודמת .לחוות הדעת בבקשה ,דבר.
מר איתי זילבר .. :מהעירייה שצריך לתקן את התקציב.
מר מוטי ששון :מה זה?
מר איתי זילבר :יש משהו בתקציב שצריך לתקן לפי מה שאני מקבל בעירייה .סעיף ,6.1.1.1.0.0
סעיף  5.5.1נמצא פרסום  ...איזה מבצע פרסום מדובר ,אין מבצע פרסום ,לא היה
מבצע פרסום ,מדובר בריטיינר קבוע למשרד יחסי ציבור ולפי מה שאני מקבל גם
מרחמים וגם מנורית,
מר מוטי ששון :אני שואל שאלה ,מה אתה מתייחס לחוות הדעת של הגזבר?
מר איתי זילבר :אתה רוצה להצביע על התקציב?  ...הסעיף כפי שנורית כתבה במייל היום ,ממבצע
פרסום ליחסי ציבור .זה טעות.
מר מוטי ששון :אז יש טעות ,אמרת ,הוא יתקן .אם יש טעות ,יתקנו את זה .בבקשה ,כן?
מר איתי זילבר :לא ,אבל אני רוצה שיהיה ברור שמצביעים על הסעיף יחסי ציבור ולא על מבצע
פרסום.
מר מוטי ששון :לא יודע .מה שכתוב.
מר איתי זילבר :מה לא יודע?
מר מוטי ששון :מה שטעון תיקון ,יש פה את הגזבר ,הוא יגיד את זה .בבקשה .כן שי?
מר איתי זילבר :רגע ,שנייה ,אני רוצה שהגזברות יגידו אם הם מתנגדים או לא מתנגדים.
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מר מוטי ששון :סליחה איתי ,אתה לא מנהל פה את הישיבה.
מר איתי זילבר :אני לא מנהל,
מר מוטי ששון :הערת הערה ,הערת הערה ,תקבל תשובה אחר כך .בבקשה שי .מה רצית להגיד?
(מדברים יחד)
מר מוטי ששון :יבדקו את זה ויבדקו את זה .שי בבקשה.
דובר:

זה לא שגיאה.

מר מוטי ששון :בבקשה שי .שי הערה ,לא לפתוח דיון פה .אני לא פותח דיון .הדיון הסתיים בישיבה
הקודמת.
מר שי קינן :זה לא דיון ,זה לא דיון ,זאת הסתייגות לדבריו של וידבסקי .הייתה לי הסתייגות אחת
ויחידה והיא נסובה סביב סוגיית מחירי הצהרונים .ההצעה שלי הייתה בניגוד להצעה
לקצץ מכל סעיף כמה שקלים,
מר מוטי ששון :אתה אמרת אחוז אחד.
מר שי קינן :נכון .רגע ,ההצעה הזאת עושה שכל גם מהסיבה שהיא משאירה את התקציב מאוזן .לא
שמעתי בדבריו של וידבסקי ,שאני מאוד מעריך דרך אגב ,את ההתייחסות שלו לדבר
הזה ,וזה דבר שכן ניתן לעשות מבחינה מספרית ורציתי לשמוע מה אומר וידבסקי
על זה.
מר מוטי ששון :אם אתה יודע ,הוצג אחוז אחד מכל הסעיפים והוא נמצא בתקציב ..
מר ישראל מורן :לא,
מר שי קינן :אז למה לא  ...מחירי הצהרונים?
מר מוטי ששון :בבקשה.
מר רועי לוי :אני קודם כל רוצה ,הייתי בישיבה הראשונה ואחרי זה בישיבה השנייה .אני קודם כל
רוצה לברך על עצם הדיון .בבקשה בואו נכבד את עצמנו .אני יושב בהמון המון
דיונים ,בואו נכבד את הזמן .אנחנו באים לפה בהתנדבות ,אנחנו באים לפה לעשות
משהו טוב למען התושבים שלנו .ראש העיר אפשר פה לעשות באמת דיון דמוקרטי
תקין ,אפשר לכל אחד ואחד להעלות .קודם כל צריך להגיד את זה ואני חושב שהייתם
צריכים לפתוח וזה גם אתה וגם איתי ,לבוא ולהגיד שאפשר לכם לעשות את הדיון
הזה .אגב ,גם אני עשיתי את זה בעבר ואני פחות לקחתי את זה אבל אני יודע ואני
חושב ששמעון אתה טועה בפרשנות שלך אבל לא משנה .זה לא הבעיה .הבעיה היא

17

מועצת העיר ה –  17חולון ישיבה שלא מן המניין מס'  18.1.2017 55פרוטוקול 469

הדמוקרטיה .הדמוקרטיה באה ואומרת שלאפשר גם לשלטון וגם למיעוט לבוא
ולהציג וזה נעשה פה וצריך להגיד את זה וזה נעשה.
מר רועי לוי :רגע ,זה נעשה פה .רגע ,שנייה ,זה נעשה פה .לגבי ההתייחסות לווידבסקי .וידבסקי,
אתה יודע גם את ההערכה שלי וגם הזה .הנושא הזה שזה לא תקציב מאוזן ,אני
מסכים עם מה ש ,מורן את זה אפשר היה לאזן את זה ,אבל אנחנו וזה אומר עיריית
חולון כרגע הגישה תקציב מאוזן שאתה סומך את ידיו עליו ,זה התקציב הזה ועל זה
צריך להצביע ועל זה צריך לקבל החלטה ,ולכן אני אומר מורן ,יש פה עכשיו כרגע
הצעת תקציב שגובשה על ידי הדרג המקצועי .חלק מהאנשים ,חלק מזה אני העברתי
הערות ,חלק אחרים העבירו הערות.
מר ישראל מורן :איך מעבירים הערות?
מר מוטי ששון :מורן?
מר רועי לוי :במסגרת זה ,במסגרת זה שבאים לישיבת הנהלה ואומרים שצריך לעשות כרטיס חולוני
וכרטיס חולוני נכנס ונעשה.
מר ישראל מורן :אה ,או קיי.
מר רועי לוי :כן.
מר ישראל מורן :זאת אומרת באים ...
מר מוטי ששון :או קיי רועי.
מר רועי לוי :אני אומר שבסופו של דבר צריך לקיים ודמוקרטיה צריכה גם להיראות ולהישמע והדבר
הזה נעשה פה וצריך לברך את זה.
מר ישראל מורן :אתה מסכים אבל שצריך להצביע בנפרד,
מר רועי לוי :אני לא יודע.
מר ישראל מורן :כדי לאפשר לחברי המועצה להצביע.
מר רועי לוי :אני מסכים עם הרציונל .יש את ההצעה שלכם אל מול ההצעה הזאת .זה מה שצריך
להצביע.
מר מוטי ששון :או קיי חברים ,מורן העלה את ההצעה שהוא רוצה,
מר ישראל מורן :לא ,זה לא הצעה.
מר מוטי ששון :או קיי ,מי בעד לקיים דיון? מי בעד לקיים דיון?
מר איתי זילבר :אני מבקש את ההתייחסות של יונת ל/42-ד.
דובר:

היא מכירה את הסעיף הזה.
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מר איתי זילבר :א אני אשמח לשמוע .למה היא לא דואגת ?...
מר מוטי ששון :אל תפריע.
מר ישראל מורן :כמו שקרה כל השנה.
עו"ד יונת דיין :סעיף /42ד זה תוספת לפקודת העיריות מדבר על סדרי ההצבעה .אם הועלתה הצעה
אחת ,אם הועלתה הצעה נגדית ,היא מאפשרת ליושב ראש המועצה  ...במידה ויש
שתי הצעות ,אם להצביע אחת אחרי השנייה ,להצביע אחת מול השנייה.
מר רועי לוי :כמו שאמרתי.
עו"ד יונת דיין :סעיף קטן ד' מדבר על הנושא של התקציב .מאחר והדיון בתקציב  ,...הוא אומר
לבקשת חבר מועצה  ...הצעת החלטה הכוללת מספר סעיפים לגבי אחד או יותר שיש
לחבר המועצה הסתייגות ,תהייה הצבעה נפרדת לגבי כל הסתייגות ולגבי כל נושא
שעליו הועלתה הסתייגות במסגרת הצעת  ,...הפקודה מדברת על הצבעה על כל סעיף
בנפרד .יחד עם זאת 400 .. ,סעיפי הסתייגויות,
מר ישראל מורן :זה יותר באזור ה,300-
מר מוטי ששון :בסדר,400 ,300 ,
עו"ד יונת דיין :להצביע על כל סעיף ייקח בהערכה גסה שתי דקות,
מר מוטי ששון :שתיים שלוש דקות,
עו"ד יונת דיין :צריך לדבר ,להגיד על איזה הסתייגות מצביעים ,צריך לזכור מי בעד ומי נגד ו,...
תחשיב של שתי דקות כפול  300זה  600דקות ,מדובר על  10שעות להצביע .אני
חושבת שזה  ..שנתנה את הפקודה ולזה אני מוסיפה את החלק,
מר ישראל מורן :זה לא הליך.
מר מוטי ששון :סליחה.
עו"ד יונת דיין :אני מוסיפה את החלק שהגזבר אמר ,שמשום מה כל  ...שהוא אמר שההסתייגות לא
ברת ביצוע ,ההסתייגויות ,וזה הופך את ההצבעה גם ללא כל כך אפשרית כי הגזבר
צריך להגיב על כל הסתייגות נפרדת אם היא משאירה תקציב מאוזן ובר ביצוע.
הסיבה האינרטית להסתייגות שהיא חד צדדית היא רק הוספה או הורדה כשזה לא
מאוזן ,גם זה ברגע שיש את התיקון של עירייה איתנה .. ,את הפרשנות לטעמי
להתייחס לסעיף הזה .זאת חוות דעתי.
מר מוטי ששון :או קיי ,חבר'ה,
מר מוטי ששון :אני לא מקיים דיון.
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מר ישראל מורן :זה דיון .אנחנו רוצים להתייחס.
מר מוטי ששון :נגמר.
מר ישראל מורן :לא ,אבל לא יכול להיות.
מר מוטי ששון :לא ,אתה לא תעשה ,אתה לא תקיים פה דיון .נתתי לך פעמיים את רשות הדיבור.
מר רועי לוי :מוטי ,הצעה מול הצעה.
מר מוטי ששון :חשוב לי להדגיש שהתקציב הוכן במשך חודשים ארוכים,
מר ישראל מורן :אז פרוצדורלית,
מר מוטי ששון :אני קורא לך לסדר .אני קורא לך פעם ראשונה לסדר .אני קורא לך פעם ראשונה
לסדר.
מר ישראל מורן :זה עניין של זמן .בסך הכול זה עניין של זמן ואתם לא מוכנים להעביר את זה .אני
אמרתי שכל אחד מחברי המועצה יוכל כל סעיף וסעיף גם להצביע,
מר מוטי ששון :מורן ,מורן,
מר ישראל מורן :אתם לא עושים את זה.
מר מוטי ששון :מורן ,אני אבקש ממך לצאת החוצה .הערתי לך מספיק .חברים ,חשוב להבהיר
שהצעת התקציב הוכנה במשך חודשים ארוכים על ידי אנשי המקצוע בעירייה ואני
אומר לכם מתוך ראיה מערכתית כוללת.
מר איתי זילבר :אז למה זה הגיע ...
מר מוטי ששון :אני קורא אותך פעם ראשונה לסדר .פעם שנייה כבר לסדר.
מר איתי זילבר :שנייה ,זהו.
מר מוטי ששון :זה פעם שנייה .היא נותנת ביטוי לכל צורכי התושבים בעיר בגילאים השונים ובתחומי
החיים השונים של העיר חולון .אם המשמעות שנקיים דיון על כל סעיף וסעיף בנפרד,
אנחנו מדברים על סדר גודל של  10שעות ,אם נעשה את ההצבעה .אתם מעוניינים
לעשות הצבעה על כל סעיף וסעיף?
מר יוסי זיידה :מוטי ,תשאל את שתי השאלות.
מר מוטי ששון :מי בעד?
מר יוסי זיידה :מי בעד ומי נגד.
מר מוטי ששון :מי בעד להעלות להצבעה ,להצבעה על כל סעיף וסעיף בנפרד? מי רוצה לקיים דיון על
כל סעיף וסעיף בנפרד?
מר יוסי זיידה :אתה מוכן לקרוא למורן רגע?
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מר מוטי ששון :כן ,מורן ,תיכנס.
מר יוסי זיידה :בבקשה מורן.
מר מוטי ששון :יום הילד ,צריך לקרוא לו.
מר ישראל מורן :אתה עוד פעם מעליב? זה השיטה?
מר מוטי ששון :שלחתי ,שלחתי את העוזר,
מר ישראל מורן.... :
מר מוטי ששון :שלחתי את מזכיר המועצה ,שלחתי את מזכיר המועצה לקרוא לך ואתה מחפש
שראש עיר יקרא לך ,אז זה קצת לא מכובד .אתם מעוניינים? מי מעוניין לעשות דיון,
לא דיון ,הצבעה על כל סעיף וסעיף בנפרד לפי ההצעה של מורן ,מי בעד?
מר ישראל מורן :אתם יכולים להצביע,
מר מוטי ששון :או קיי ,מי נגד?
מר איתי זילבר .. :אבל מוטי.
מר מוטי ששון :מי נגד על כל סעיף וסעיף בנפרד?
מר ישראל מורן :אין שום תוקף להצבעה הזאת.
מר איתי זילבר :אין תוקף להצבעה הזאת.
מר מוטי ששון,5 ,4 ,3 :
מר ישראל מורן :מדהים ,אין פקודת עיריות.
מר איתי זילבר :כלום.
מר מוטי ששון,9 ,8 ,7 ,6 :
מר ישראל מורן :אתם יכולים להצביע שעכשיו בוקר.
מר מוטי ששון 13 ,13 :נגד .או קיי,
מר יוסי זיידה :נמנע .1
מר מוטי ששון :נמנע  .1או קיי ,מי בעד הצעת התקציב לשנת ?2017
מר ישראל מורן :למעט ההסתייגויות.
מר יוסי זיידה :אתה מעלה את ההצעה שלהם.
מר מוטי ששון :לא ,אני קודם מביא את ההצעה.
מר ישראל מורן :זה לא הצעה.
מר איתי זילבר :יש הסתייגויות.
עו"ד יונת דיין... :
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מר איתי זילבר :הסתייגויות .יש סעיפים להסתייגויות.
מר ישראל מורן :היו לנו הסתייגויות,
מר מוטי ששון :מי בעד הצעת התקציב לשנת ?2017
מר ישראל מורן .. :אני אומר לכם ,אני אומר לכל חברי המועצה ,הוא לא יעבור ,אנחנו לא ניתן
שיעבור,
מר מוטי ששון :ב ,6.12.2017-מי בעד? מי בעד הצעת התקציב?  14בעד.
מי נגד הצעת התקציב?  1נגד .מי נמנע?
מר ישראל מורן :אין לזה שום תוקף.
מר מוטי ששון :מי נמנע?  1נמנע .מה איתכם?
מר ישראל מורן :אין שום תוקף להצבעה הזאת.
מר מוטי ששון :תודה רבה .הישיבה נעולה.
מר ישראל מורן :יש הצבעה נפרדת.
מר מוטי ששון :מי בעד ,מי בעד ההצעה,
מר ישראל מורן :זו הפקודה,
מר מוטי ששון :מי בעד,
מר ישראל מורן :זה מה שעשו כל השנה.
מר מוטי ששון :סליחה,
מר ישראל מורן :כל השנה עשו את זה.
מר מוטי ששון :מורן ,אני לא רוצה להוציא אותך עוד פעם .אתה רוצה את זה ,אני יודע ,אבל זה לא
מכובד כי אתה עושה מה שאתה רוצה בישיבת המועצה.
מר ישראל מורן :אתה עושה מה שאתה רוצה.
מר מוטי ששון :אני מנהל את הישיבה.
דובר:

הוא היושב ראש ,מה לעשות.

מר ישראל מורן :אבל אתה לא יכול לעשות ...
מר מוטי ששון :אה ,סליחה ,מורן ,מורן ,אני אוציא אותך עוד פעם החוצה .אתה מחפש את זה .אז
רבותיי ,מי בעד ההצעה ש,
מר יוסי זיידה :סליחה ,צריך לאשר גם את הכוח אדם וגם את התקנים.
מר מוטי ששון :או קיי ,הכוונה היא גם לנושא של כוח האדם והרכבים שמופיעים בספר התקציב .מי
בעד?  15בעד .מי נגד?  1נגד .מי נמנע?  1נמנע.
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מה איתכם? לא קיימים ,או קיי.
מר ישראל מורן :ההצבעה הזאת לא תקפה.
מר מוטי ששון :אני עובר לסעיף הבא.
מר מוטי ששון :אני עובר להצעה של ,אני עובר להצעה של סיעת הצעירים.
מר ישראל מורן :לא ,אין הצעה .יש הסתייגויות ,יש הסתייגויות.
מר מוטי ששון :מי בעד הצגת התקציב עם ההסתייגויות שהגישו בשלוש ישיבות האחרונות?
מר איתי זילבר :על ההסתייגויות מצביעים אחד אחד.
מר מוטי ששון :לא ,כבר קיבלנו החלטה.
מר ישראל מורן :מוטי ,זאת הפקודה.
מר מוטי ששון :מי בעד? מי בעד?
מר מוטי ששון :מי בעד? מי בעד? אין ,אף אחד לא בעד .מי נגד?  15בעד .מי נמנע?  1נמנע.
התקציב לשנת  2017אושר.
תודה רבה .הישיבה נעולה.

** סוף הישיבה **

מוטי ששון

יוסי זיידה

ראש העיר

עוזר ראש העיר
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